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Jeanne Davidoff
(Formand)
Tlf. 3046 6258
Mail: jeanne.davidoff@gmail.com
 
Lone Rasmussen
(Hovedkasserer)
Tlf: 2029 4544
Mail: bnygaard@rasmussen.
tdcadsl.dk
 
Kaj Kronborg
(Næstformand)
Tlf. 2627 4850
Mail: b202520@al-bank.dk
 
Linda Gundersen
(Sekretær)
Mail: mail@lindalarsen.dk

Johny Bruun
(Medlem)
Mail: jb4261@gmail.com

Hjemmeside www.if62.dk 
Klublokale :  Tlf. 58 18 86 52
Dalmosehallen:  Tlf. 40 11 84 00
Cafeteria:  Tlf. 27 10 33 75

Bestyrelsen

Formand:
Mogens Lykkebo 
2887 9116
mo.lykkebo@mail.dk

Medlem:
Søren Bendtsen 
5854 5690/2425 4327
dorthe.soren.lykkegaard@gmail.com

Kasserer:
Søren Pedersen
5814 0016 / 2483 1007
s.klarskovpetersen@gmail.com

Suppleanter:
Ejler Poulsen
Thomas Nielsen

Gimlinge og Hyllested Kirker, 
Konstitueret sognepræst 
Merete Dalby Hansen, 
Tlf. 24 84 64 33

Badmintonudvalget

Mas
Formand:
Pia Jensen
Tlf. 5818 6623
piaje@slagelse.dk
Næstformand:
Lotte Løve
Tlf. 6166 1393
lotteloeve@gmail.com
Kasserer:
Hanne Jensen
Tlf. 6091 9732
hanne@kratvej1.dk
Sekretær:
Anita Bramgaard
Tlf. 2091 1707
anitabramgaard@gmail.com
Medlemmer:
Stig Jensen
Tlf. 2888 5185
Sune Bramgaard
Tlf. 2512 3263
Michael Løve
Tlf. 2876 0858

Gimlinge og 
Hyllested Kirker

Formand:
Helle Nagel Nielsen
5858 4425 / 3195 7408    
Helle_nagel_nielsen@hotmail.
com

Næstformand:  
Lisbet Nør   
2762 8276
Lisbetnoer5@hotmail.com

Regnskabsansvarlig:
Pia Larsen  
2081 1033
pia@bgood.dk

Sekretær:
Janni Nordahl Jørgensen  
2266 8229
Janni_nordahl@hotmail.com

Medlemmer:
Camilla Plum
2736 9179
uugle@hotmail.com

Pia Storm
4294 8927
Piasrpolack@gmail.

Bo Rasmussen
2945 6503
Mrrass007@hotmail.com

Håndboldudvalget
Formand:
Ebbe Bo Frederiksen
Tlf. 23 96 80 42
Mail ebfr@outlook.com

FodboldudvalgetGymnastikudvalget

Bladudvalget
Palle Jensen (Ansvarshavende)
Ørnevej 23, 4261 Dalmose - Tlf. 2349 3362
If62bladet@gmail.com  

Floorballudvalg 
Formand:
Lisette Andersen
Tlf: 29 47 10 06
lisettehansen@hotmail.com

Medlemmer
Mette Hansen
Lasse Wittendorff Larsen

Walk & Run
Formand
Jørgen Jakobsen 
Tlf 51540687
E-mail jmj59@live.dk
Næstformand
Morten Mohr
Tlf 23663661
E-mail mohr2438@gmail.com
Suppleant
Carsten Jørgensen
Tlf 24891224
E-mail carsten1231@hotmail.com

Formand
Fritze Flink
Lodsvej 4
4261 Dalmose
Mail: gymnastik@if62.dk

Mette Henriksen
Nyvej 13
4261 Dalmose

Helle Juul Kristiansen
Hovedgaden 55
4261 Dalmose

Thomas Levå Schou
Stationsvej 19
4261 Dalmose

Frank Tørring Jensen
Vandværksvej 30
4261 Dalmose

Merete Kristensen
Østervej 11
4261 Dalmose

Carina Plambech
Vemmeløsevej 38P
4261 Dalmose

Johny T. Bruun
Lodsvej 4
4261 Dalmose



3

IF
62

Så er det blevet sensommer igen, og sæsonen 
starter op igen for de fleste 
idrætsgrene. 
Walk & Run og Fodbold har 
været aktive hen over somme-
ren. 

Lige før sommerferien blev 
FS Hashøj og IF62 enige om 
at fodbolden lægges under FS 
Hashøj, da vi i IF62 ikke har 
den mængde spillere der skal til 
for at samle hold med udskiftere, 
det er også svært at skaffe trænere og 
udvalgsmedlemmer, så der har været 
stor enighed om at samle kræfter-
ne i FS Hashøj, vi så helst at IF62 
kan tilbyde fodbold, men vi må 
også gå efter at der er mulighed for 
at spille fodbold i lokalområdet, og der fortsat 
vil blive spillet fodbold i og ved Dalmosehal-
len samt i Sørby. 

  Floorball, Håndbold, 
Gymnastik og Badminton er 
klar til at starte ny sæson op 

igen og vi glæder os alle til at 
der kommer liv i hallen igen. 

Det var en trist sæson afslutning på 19/20 
pga. Corona, og der har manglet afslut-
ning på alle hold. 

Vi er dog klar igen til ny sæson, men 
det er fortsat vigtigt at vi alle husker 

at passe på hinanden, så vi kan få en god 
sæson. 

Jeanne Davidoff
Formand

NYT FRA IF62
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IF62 Håndbold sæson 2020 / 2021
Torsdag kl. 18.30 – 20.30: Damesenior

Peter Olsen 26848137 peterbolsen@live.dk
Helle Nagel Nielsen 31957408 Helle_nagel_nielsen@hotmail.com

Torsdag kl. 20.30 - 22.00: Herresenior

Mogens Randall 24974126 Morje@regionsjaelland.dk
Henrik Clausen 21307046 henrik.clausen@dk.toyota-industries.eu

Seniorhold starter torsdag 13. august

Børneholdene starter lørdag 29. august  

U 2-6  kl 10.00  til 11.30 i gymnastiksalen
Sarah Christensen 30786797 sb.chris08@gmail.com

U7-10 kl 10.00 til 11.30 i hallen
Jesper Larsen 29715706 jb.larsen@jubii.dk

U2-6 træner 1 gang om måneden og U 7-10 hver lørdag

HÅ
ND

BO
LD

HÅNDBOLD
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BADMINTON
Skal du spille badminton 
- så skal du spille i IF62
I IF62 er vi motionister - og vi spiller som mo-
tionister 
Der er åbnet op for, at vi igen kan spille badminton 
indendørs - If62 er klar - er du klar?
Tilmeldingen foregår via klubbens hjemmeside - 
har du spillet før, så er det ganske let at tilmelde 
sig, dine data ligger i tilmeldingssystemet. Var du 
ikke tilmeldt sidste år, så er det - naturligvis, også 
ganske let, du skal bare først indtaste dine data, 
inden du går til betaling.
Er du helt ny, og har du lyst til at spille badminton 
- måske igen efter en pause, eller for første gang 
nogen sinde, så skal du ikke tøve med at kontakte 
IF62 - her er plads til alle. Inden du kommer den 
første gang, så ring til Mogens eller Søren, så vil vi 
være klar til at tage godt i mod dig.
Telefonnumre nederst på siden.
Og husk - du er velkommen til at spille et par 
gange, inden du binder dig med et medlemskab. 

Du kan tilmelde dig 
nedenstående tider:
Ungdom sammen med træner Brian
Dalmose Hallen: mandag
Kl. 16.45 – 18.00
Motionsspiller 
Dalmose Hallen: mandag
Bane 5 og 6
Kl. 17.00 - 18.00
Bane 1 til 6
Kl. 18.00 – 19.00 
Kl. 19.00 – 20.00
 
Flakkebjerg Skole: tirsdag, onsdag og torsdag
Kl. 18.00 – 19.00
Kl. 19.00 – 20.00
Kl. 20.00 – 21.00

Kontingent:
Ungdom
Kr. 350,- inkl. 50,- i kontingent til If62 og fjerbol-
de.
Ungdomspillerne har tilknyttet træner.
Motionsspiller – både i hallen og på skolen
Kr. 550,- inkl. 50,- i kontingent til If62.

Tilmelding og betaling: 
Tilmelding via hjemmesiden - har du problemer 
med det, så kontakt Mogens Lykkebo - så bliver 
du vejledt. 

Information:
Formand: 
Mogens Lykkebo - Telefon 28879116
Kasserer: 
Søren Klarskov Pedersen - Telefon: 24831007
Mail: badminton@if62.dk

SKAL DU SPILLE BADMINTON – SKAL DU SPILLE I IF62
I IF62 ER VI MOTIONISTER

– OG VI SPILLER SOM MOTIONISTER

BA
DM

IN
TO

N
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FODBOLD

Slut med IF 62 Fodbold
Ja så er det slut med af kalde sig  IF 62 fodbold, 
men fodbold i Dalmose holder ikke op, men fod-
bold det opstår bare i andet regi fra efteråret 2020.
 
Træningsmønstret er at der trænes i Dalmose 
om mandag fra kl. 16,30 til 17,30  og hver tors-
dag fra 16,30 til 17,30 ved Sørbyhallen, årgan-
gene er fra 2211, 2012, 2013 og 2014.
 
Fodbold klubben kommer fra her efteråret til at 
hede FS Hashøj fodbold, men det var vig-tigt for 
hoved bestyrtelsen i IF62 at der blev spillet fod-

bold i Dalmose,
og fodbold ikke blev lukket helt ned.
 
Som det kan ses i pressemeddelelsen, er der flere 
tiltag i den kommende tid, i den fremti-dige fod-
bold i Dalmose.
 
Fra IF62 fodbold side er det den helt rigtige beslut-
ning, for den videre fodbold i Dalmose.
IF 62 Dalmose fodbold

Venlig hilsen Ebbe
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Tak for hjælpen til træningen i dag! Der var et par 
skjulte målmandstalenter imellem jer forældre  

FODBOLD
Referat af møde i Fodbold afdelingen 
om Fusion mellem IF62 og FS Hashøj

Dato: 24/6 2020
Tilstede: Jørgen, Fritze, Linda, Lone, Ebbe, Mo-
gens, Johny, Jeanne, Johannes (fodbold udvalg) og 
Peter (træner)
Sørby og IF62 har lavet en kontrakt om samar-
bejde om årgangene 2012, 2013 og 2014, aftalen 
var godkendt af både IF62 og Sørby Fodbold, men 
hovedbestyrelsen i Sørby har ikke god-kendt af-
talen.
Der er ønske om at fodbold i IF62 og FS Hashøj 
bliver fusioneret, så der kan blive samlet en fod-
bold afdeling, hvor kræfterne bliver samlet om at 
danne én fodboldafdeling.
Planen er at der bliver spillet en gang om ugen i 
Dalmose og en gang om ugen i Sørby for børne-
holdene.
Der er ønske om at Senior kan spille i sommer-

månederne i Dalmose og vintermånederne (den 
mørke tid) i Sørby, da der er lys på banen. Vinter-
halvåret spilles der indendørs i Dalmose og Sørby
IF62 Hovedbestyrelse er med dem der er tilstede, 
enige om at Fodboldafdelingen nedlægges og fu-
sioneres med FS Hashøj.
Der skal indsættes i kontrakten, at der en gang om 
ugen, skal trænes i Dalmose.
Vi har en snak om at FS Hashøj bliver en Ad-
Hoc gruppe til IF62, der indimellem kan deltage 
i møderne hos IF62, FS Hashøj kan skrive en an-
nonce til I forbifarten, så der fortsat kan skrives om 
at der bliver spillet fodbold i Dalmose.
De fodbolde og materialer der er i IF62 fodbold 
overgår til FS Hashøj.
Der er pt. ikke aftalt dato for nedlæggelse af fod-
bold afdelingen, men at der bliver arbejdet heni-
mod det til IF62 Generalforsamling 2021.

Referent: Jeanne Davidoff, Formand IF62

Der er blevet taget et par billeder til stævnet i Dal-
mose i går. Tak for hjælpen til kamplederne!  

FO
DB

OL
D
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Nyt fra gymnastikken
Siden sidste IForbifarten i april, hvor vi måtte 
melde ud, at al træning var aflyst, og gymnastik-
opvisningen udsat/aflyst med håb om, at vi kunne 
komme i gang i løbet af maj, må vi konstatere, at 
coronakrisen blot fortsatte og satte et fuld-stop-
skilt for alle vores aktiviteter; Opvisninger og 
sommergymnastik blev aflyst og sommerferien 
startede, uden at vi fik sagt ordentligt farvel og tak 
for sidste sæson til alle vores gymnaster og dan-
sere.

Sidst i juni blev det heldigvis tilladt at samles mere 
end 20 personer. Gymnastikken holdt derfor sæ-
sonafslutning for instruktører, hjælpeinstruktører 
og udvalgsmedlemmer i Dalmosehallens cafeteria 
torsdag d. 25. juni. Vi fik kanapeer, rosé og hygge-
snak i et par timer 🤩

Det var dejligt, at se hinanden igen, med behørig 
afstand, efter et brat stop af al træning i uge 11. 
Vi sagde farvel og tak for et fantastisk samarbejde 
til Betina Devantier og Kathrine Mariegaard fra 
Jumping Fitness, og vi sagde tak for alle årene med 
Spring 2 til Frank Jensen. Frank fortsætter med 
Spring 1 og Seniorspring. Alle andre fortsætter 
heldigvis i næste sæson der starter i uge 36 🤸 ♀️

Instruktører og hjælpeinstruktører fik en kurv med 
hjem som tak for sæsonen.
Udvalget sagde en stor TAK til alle fremmødte der 
gør et kæmpe arbejde for gymnastikken, både på 
gulvet og i udvalget! Se billederne på side 8-11.



9

GY
M

NA
ST

IK

GYMNASTIK
Man møder bare op og betaler 25 kr. pr. gang.

Medbring selv et tæppe eller måtte til dig og dit 
barn.
Medbring også gerne sanse bold eller andet til eget 
brug.

Jeg har aldrig haft sådan et hold før, så jeg glæder 
mig til, at forme og udvikle sammen med jer.

Jeg glæder mig til nogle hyggelige og udviklende 
stunder sammen med jer og jeres babyer.
 
Håber vi ses, 
Dorthe

Yoga
Yoga træner i den kommende sæson både mandag 
og onsdag, med lidt forskellig tilgang. 
Mandag dyrkes Hatha - Soft som er klassiske yo-
gastillinger for styrke, stabilitet og nærvær. Tem-
poet er blidt, og man bliver i stillingerne i længere 
tid. Der vil være sekvenser der giver varme. Der 
afsluttes altid med afspænding for ro i krop og 
sind.
Onsdag dyrkes Yinpræget - Soft som er en stille 
og mere meditativ praksis. Tempoet er roligt, man 
mærker åndedrættet, og udfører dybe stræk for 
smidiggørelse af bindevæv. Der afsluttes altid med 
afspænding for ro i krop og sind.
På begge hold er Anette Degn instruktør. Anette 
har dyrket yoga i en årrække og er uddannet DGI 
yogainstruktør, og vil tilrettelægge programmet, så̊ 
det er sjovt og rart for alle. 
Medbring: Yogamåtte og evt. et tæppe til afslutten-
de afspænding.

Næste sæson
Vi er i fuld gang med at planlægge sæsonen 2020 – 
2021. Vi krydser fingre for, at vi starter i uge 36. Vi 
følger selvfølgelig sundhedsstyrelsens og regerin-
gens anbefalinger tæt, og vil altid leve op til disse. 

I skrivende stund vil vi have følgende forholdsreg-
ler ved sæsonstart:

Omklædning: Al omklædning og skoskifte sker 
hjemmefra.

Hygiejne: Sprit af eller vask hænder lige før træ-
ningen. Der vil også være sprit til rådighed under 
træning. Redskaber vil blive rengjort efter endt 
træning. Du vil derfor opleve at træningen stoppes 
tidligere end normalt, så rengøringen kan ske in-
den næste hold kommer.

I øvrigt: Følg altid instruktørens anvisninger ift. 
afstand, redskaber, rengøring m.m.

Der er gratis prøvetræning i uge 36, 37 og 38, und-
tagen på Yoga hvor der er én gratis prøvegang ved 
start. Babymotorik har IKKE gratis træning, der 
betales direkte til instruktøren pr gang. Tjek IF62 
FB-side for datoer for Babymotorik.

I den kommende sæson er vi glade for at kunne 
præsentere et nyt hold, nemlig Babymotorik.
Babymotorik er for dig og din baby op til ca. 15 
mdr. Det er holdet hvor du kan få inspiration og 
sparring på, hvordan du stimulerer og støtter dit 
barn i dets udvikling. Dette tilbud er på ingen 
måde at sammenligne med mødregrupper og er for 
både far og/eller mor.
Lidt om instruktøren: Jeg hedder Dorthe, er 49 år 
og til daglig pædagog i et idrætsbørnehus i vug-
gestuen.
Jeg har beskæftiget mig med børn, sanser, motorik 
og bevægelse i over 30 år.
Jeg har uddannelse og erfaringer omkring sansein-
tegration, sensitive børn, for tidligt fødte børn samt 
sanse motorisk træning og stimulering.

Vi mødes lørdage kl. 8.45 - 9.30
De første datoer er 5/9, 19/9, 3/10 og 24/10.
Fremadrettet kan datoerne ses på IF62 facebook-
side.
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Kontingent 
i alt inkl. 50 kr. i kontingent til hovedforenin-
gen undtagen hvor andet er angivet

Babymotorik 25 kr pr gang

Forældre/barn + Puslinge + Just Dance® +  
Mix Motion + Zumba Fitness® 525 kr. 

Mix Spring I + Crossdance™ +  
Seniorspring 595 kr. 

Mix Spring II eksl. Sommersæson** 695 kr. 

Yoga uge 36-51  470 kr.

Yoga uge 1-12 310 kr.

Yoga uge 15-26  
(minus uge 19 onsdag og uge 21 mandag) 310 kr.

Vi glæder os til at se mange dansere, springere og 
gymnaster 
God sensommer til alle – vi ses i uge 36 til en ny 
gymnastiksæson.

Gymnastikudvalget

GYMNASTIK
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GYMNASTIK
IF62 GYMNASTIK 2020-2021
HOLD DAG / TID INSTRUKTØR

Babymotorik PopUp Lørdag 8.45-9.30 Dorthe Dalhus
Forældre/barn Torsdag 16.30 – 17.30 Carina Plambech + Nicolai
Puslinge, 4-6 år Tirsdag 16.30 - 17.30 Jeanne Davidoff + hjælpere
Mix Spring I, 0.-3. klasse Mandag 17.00 – 18.00 Frank Jensen + Cecilia
Just Dance®, 2.-5. klasse Onsdag 16.30 – 17.30 Carina Plambech + Isabella 
Mix Spring II, 4.-10. klasse Mandag 18.00 – 20.00 Jeppe Dahlenborg Jensen + Martin 
Zumba Fitness®, 12+ Onsdag 18.30 – 19.30 Anne Jensen
Yoga, 15+ Mandag 19.15-20.15 Anette S. Degn
Yoga, 15+ Onsdag 19.15-20.15 Anette S. Degn
Crossdance™, 16+ Onsdag 19.10 – 20.10 Sofie Bülow 
Crossdance™, 16+ Torsdag 17.45-18.45 Sofie Bülow 
Seniorspring, 18+ Tirsdag 18.30 – 20.00 Frank og Anne Jensen
Mix Motion, 25+ Onsdag 18.00 - 19.00 Dorthe Dalhus

Alle hold starter i uge 36 2020 og har ferie i uge 
42, 52 og 53 2020 samt uge 7 og 13 2021. Sæsonen 
slutter i uge 14 2021 medmindre andet er angivet, 
når du tilmelder dig holdet på vores hjemmeside.
Der er gratis prøvetræning i uge 36, 37 og 38, und-
tagen på Yoga hvor der er én gratis prøvegang ved 

start. Babymotorik har IKKE gratis træning, der 
betales direkte til instruktøren pr gang. Tjek IF62 
FB-side for datoer for Babymotorik.
Vi træner i Dalmose Hallen. Opvisning d. 27. 
marts 2021 kl. 14.00. Du tilmelder dig ved at beta-
le på https://if62.dk/gymnastik-tilmelding/
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Kunne du tænke dig og være med er velkommen 
der er altid plads mød blot op ved Dalmose Hal-
len Mandag og Torsdag begge dage kl 18,00 ses 
vi 

Eller følg os på facebook IF62 Walk & Run Mo-
tion på sporet 

Med venlig hilsen
Jørgen Moll Jakobsen

IF62 WALK & RUN

Efter omstændighederne med mange regler ,på et 
tidspunkt talte vi mange gang hvor mange vi var 
,men da vi går og løber i små grupper lykkes det .
Det lykkes os og starte et nyløber hold op ,som 
lige er blevet færdig med et 10 ugers program .

Dejligt og se så mange nye som har lyst til og gå 
eller løbe i fællesskabet her er plads til alle 

Flere har også sat sig et mål med Antal løb og 
distance de skal nå ,Jeanne Davidoff er tæt på og 
være i mål for 2020 med 2020 km gang 
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IF62 WALK & RUN

Halvmaraton løber kommer i mål.

Et af de første løb vi deltog i efter forbifarten ud-
kom i april var Dronningens  80 års fødselsdag som 
vi løb virtuel d 16 April på grund af forsamlings-
forbuddet måtte vi kun være 10 personer samlet.
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FLOORBALL

Nyt fra floorball
Så er hverdagen igen tilbage, så tæt på normalen, 
som vi kan komme i disse tider.
I marts måned fik vi besked på at ALT skulle lukkes 
ned, og sagt som gjort. Dog havde vi i udvalget, 
ikke regnet med, at det ville vare resten af vores 
daværende sæson, og derfor tog udvalget det stille 
og roligt. Men tingene ændret sig, og vi måtte luk-
ke helt ned og afslutte sæsonen på en noget kedelig 
måde, nemlig uden vores normale sæsonafslutning 
for både ungdom og motionister.
Denne nedlukning har dog givet os muligheden i 
udvalget for at tænker lidt mere over hvordan vi 
i den kommende sæson vil udvikle klubben, nye 
tiltag osv. Rom blev ikke bygget på en dag, så små 
skridt af gangen, men vi er under udvikling, og hå-
ber at alle vil tag godt imod de forskellige ting/
tiltag som vil dukke op.
Som det først kan vi fortælle at vores trænerteam 
i ungdomsafdelingen, kommer i den nye sæson til 
at bestå af Lasse som cheftræner og Allan som ny 
assisterende hjælpetræner (læs mere på træner-ar-
tiklen).
Udover det, arbejder vi også på at få gang i vores 
sponsorer-afdeling, så vi kan få støtte og midler til 

at afholde et større arrangement i foråret (mere info 
følger i efteråret). 

Landsstævne 2020
Inden nedlukningen, skulle ungdomsholdene have 
været til Frederikshavn til det årlige landsstævne, 
men coronaen satte igen en stopper for det. Lands-
stævnet er dog rykket til oktober/november, hvis 
coronaen selvfølgelig tillader det. Et stævne alle 
børn ser frem til, da det er en kæmpe oplevelse 
med over 1000 andre spillere, så vi krydser fingere 
for at vi kommer afsted.
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Den nye sæson
Vi har lige siden nedlukningen af sæsonen, været 
i gang med at udvikle den nye sæson 2020/2021.
Vi er optimistiske og håber at vi kan starte sæsonen 
op i uge 34, men intet er jo sikkert i disse coronati-
der, så følg med for mere info på Facebook. 

Når vi starter op, så følger vi selvfølgelig sund-
hedsstyrelsens og regeringens anbefalinger tæt, og 
vil altid leve op til disse. 

Som det ser ud lige nu vil vi have følgende for-
holdsregler ved sæsonstart:
•	 Omklædning: Al omklædning sker hjemme-

fra.
•	 Hygiejne: Sprit af eller vask hænder lige før 

træningen. Der vil også være sprit til rådighed 
under træning. Klubbens låneudstyr, vil være 
sprittet af inden hver træning

•	 I øvrigt: Følg altid trænernes anvisninger ift. 
afstand og rengøring m.m.

Vi glæder os til at se alle gamle som nye spiller 
igen, og lad os sammen få en god sæson

Sommerhilsner
IF62 Floorball – Udvalget

Sæsonstart
Så er ventetiden ikke meget længere, for i uge 34 
starte vi igen op efter sommerferien.
Så kom ned i Dalmosehallen og tag gerne en ven 
med, for at prøve forrygende floorball.
Vi spiller gratis i hele august og september, så der 
er rigelig tid til at prøve af, om det er en sport for 
netop dig. 
IF62 Floorball tilbyde hold for både børn, ungdom 
og voksne/motionister, så der er plads til hele fami-
lien. Klubben har stave, så husk kun indendørssko.
Se vores træningstider på facebook eller her i bla-
det.
Vi glæder os til at byde nye som gamle spiller vel-
kommen igen
Hilsen træner-teamet

Sommerafslutning for ungdom og 
deres træner
Lørdag d 13/6-20 var der endelig mulighed for at 
afholde en lille afslutning og ”tak for denne gang” 
til ungdom og deres træner Henrik, som netop hav-
de meldt ud at han stoppede, lige inden vi lukkede 
ned. Så der var en stor gensynsglæde i blandt børn 
og trænere.
Alle mødtes ved multibanen foran hallen, for at få 
spillet lidt bold, og sagt som gjort. 
Dagens sidst kamp var forældre/trænere imod ung-
dom, hvem der vandt, huskes ikke, men der blev 
ikke ”givet ved havelågen”, hverken fra voksne 
eller ungdom. Så en kamp med gejst, sjov og god 
floorball.
Bagefter gik alle i samlet flok, ned til shelter-plad-
sen, for at grille pølser og hygge.
Alle fik sagt farvel og Tak til Henrik, og vi fik af-
sluttede på bedste måde inden vi alle kunne gå på 
sommerferie. 
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Varmepumper og solcelleanlæg
Vi er certificeret KSO og KMO installatør 

Rådgivning, salg og montage af:

Trafikcenter Allé 8 • 4200 Slagelse
Tlf. 5818 8016 • www.dalmose-el.dk

En del af TS-GRUPPEN 
- Danmarks stærkeste el & energi installatører

lad din loKale el & 
eneRgi installatØR Rådgive dig
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FLOORBALL
Det nye trænerteam
Så er der kommet styr på denne sæson’s træner for 
ungdom, og det bliver intet mindre end et ”dream-
team”.
 
Lasse kender alle de gamle, da Lasse igennem de 
sidste to sæsoner har været assisterende hjælpetræ-
ner i klubben. Lasse har en rolig personlighed, som 
rigtig mange af børnene elsker, og netop derfor er 
vi også meget glade for at kunne fortælle, at det 
er Lasse som bliver cheftræner for ungdommen i 
IF62 Floorball. 

Udover at Lasse er en aktiv træner, så spiller han 
også på klubbens herre/mix-hold, hvor han udviser 
god spillerånd, spilforståelse og godt kammerat-
skab. Vi glæder os til denne sæson og det fremad-
rettede samarbejde.

Lasse skal selvfølgelig ikke være alene om tjansen 
som træner, og derfor er vi også meget glade for 
at kunne byde Allan velkommen på holdet, som 
assisterende hjælpetræner. Allan har igennem de 
sidste par sæson, været en af de forældre, som har 
ydet god hjælp, spilforståelse og support, hvis det 
skulle bruges til en kamp eller andet, og derfor er 
vi også stolte af, at kunne byde Allan velkommen 
til holdet.
Allan er også en aktiv spiller på klubbens herre/
mix-hold, og er derfor ikke helt ny i ”gamet”. Al-
lan har en god spilforståelse og et indre legebarn, 
som vi er sikre på at ungdommen vil få stor gavn 
af.
Vi ser frem til et godt samarbejde og at se hvad 
denne sæson vil bringe

IF62 Udvalget
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Spaghettigudstjeneste i Gimlinge Kirke
torsdag den 3. september kl. 17
Vi starter med en 
kort gudstjeneste 
i kirken, hvor vi 
synger sammen, og 
præsten fortæller en 
historie. 

Derefter går vi over 
i konfirmandstuen 
og spiser spaghetti 
med kødsovs.

Husk at tilmelde dig inden den 31. august, så vi 
ved hvor meget pasta der skal koges.

Tilmelding på: ttc@km.dk eller telefon: 24 84 64 
33 eller Knud på 23 93 62 62.

Høstgudstjeneste i Gimlinge Kirke 
søndag den 20. september kl. 10.30
Lad os sammen sige tak for årets høst!

Kom og vær med ved høstgudstjenesten i en flot 
pyntet kirke og lad os sammen sige tak for årets 
gode høst. En god høst betyder ikke alene noget for 
sognenes landmænd. Den har en positiv betydning 
for os alle. Der bliver denne dag også mulighed for 
at lade taknemmeligheden komme til udtryk, ved 
at give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbej-
de på steder, hvor folk sulter på grund af fejlslagen 
høst, f.eks. Zimbabwe.

Som traditionen byder, serverer vi lidt at spise og 
drikke i våbenhuset efter gudstjenesten.

GIMLINGE OG HYLLESTED KIRKER

gimlinge-hyllested-kirker.dk

Menighedsrådsvalg (”valgforsamling”) 
tirsdag den 15. september kl. 19 
i Gimlinge præstegård
Kom og vær med til at sikre 
et godt råd, og brug din 
stemme og træf så 
valget.

Salmesangsaften, Atkærcenteret i Dalmose 
onsdag den 23. september kl. 19
Kom til salmesangsaften hvor vi skal synge nogle 
af de kendte og mindre kendte salmer. Vore 3 dyg-
tige kirkemusiker Tanja, Lars og Jacob vil spille til 
salmerne og synge for på dem.

Aftengudstjeneste i Hyllested Kirke 
onsdag den 21. oktober kl. 19
Midt i efteråret tager vi afsked med lyset.
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GIMLINGE OG HYLLESTED KIRKER

gimlinge-hyllested-kirker.dk

Alle helgen i Gimlinge Kirke 
søndag den 1. november kl. 17
I ord, bøn og musik mindes vi 
denne søndag de mennesker, 
vi har måttet sige farvel til i 
det forgangne år.

Kom og se kunst i Gimlinge Kirke 
i weekenden den 7. og 8. november. 
Åbent kl. 10-16!
Udstilling af kunst sker samtidig i 15 kirker i 
kommunen, herunder bl.a. Sørbymagle, Kirkerup, 
Lundforlund og Skørpinge.
Foreningen ”Kunst & Kirker” (tidl. Turistfor-
eningen og Slagelse provsti) arrangerer igen i år 
kunstudstilling, med fri adgang, i samarbejde med 
menighedsrådene i nogle af provstiets / kommu-
nens kirker, heriblandt Gimlinge Kirke, jf. oven-
for, og du er meget velkommen! 

Kunstnerne Charlotte Bruun, Kolding og Karen 
Brinck, Jystrup vil udstille nogle af deres værker 
og begge dage være til rådighed for orientering om 
kunstværkerne og besvarelse af eventuelle spørgs-
mål.

Menighedsrådet serverer kaffe og kage, og begge 
dage fra kl. 12.30-13.00 vil der være et indslag 
med sang og musik ved kirkesanger Lars Frederik-
sen og musikstuderende. 

Ungdomsgudstjeneste i Gimlinge Kirke 
torsdag den 19. november kl. 19
Vi holder gudstjeneste sammen med konfirman-
derne

Gospelkoncert i Hyllested Kirke 
torsdag den 3. december kl. 19

Gospelmusikken er helt unik, livsbekræftende og 
vidunderlig berusende. Ved denne koncert med 
gospelkoret Alleluja vil du høre og synge med på 
alt fra de oprindelige spirituals til vor tids gospel-
musik fra flere forskellige lande, samt opleve jule-
stemningen komme snigende og høre flere af vores 
dygtige solister.

Familiedag i Hyllested 
søndag den 6. december kl. 14
I lighed med tidligere år arrangerer vi i samarbejde 
med Hyllested Landsbyråd ”Klippe/Klistre”- ef-
termiddag. Vi mødes i Kirkekassen (ved P-plad-
sen overfor kirken). Vi laver julepynt frem til ca. 
15.30, hvorefter vi går over i kirken og pynter jule-
træet med de forhåbentligt mange fine ting, vi har 
produceret. 

Herefter vil der være optræden af tryllekunstner. 
Voksne i følge med børn er også velkomne. Der 
vil ved arrangementet være slik og drikkevarer i 
rigelige mængder. 

Tilmelding til Knud på tlf.: 23 93 62 62 eller Per-
nille på tlf.: 20 25 47 95.
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Vand - Varme og Sanitet
Gaskedler og oliefyr
VVS- og ejendomsservice
Renovering – Til og Nybyg
Varmepumper – Jord og solvarme
Forsikringsskader

Aut. VVS-installatør Thomas Nordskov Laerz

M: 41 16 83 11    T: 58 11 11 11    www.nordskovvvs.dk

v/Palle Jensen · Håndværkervænget 4, Sørby, 4200 Slagelse
 Telefon 58 54 58 31 · Mobil 24 65 57 31 · www.pallemaler.dk

Nybygning · Tilbygning · Ombygning · Renovering · Gulvafslibning

PRIVAT & ERHVERV
Alt maler & tapetarbejde udføres
Ring for uforpligtende tilbud

Dagli' Brugsen Flakkebjerg
Tlf nr. 58 18 60 04

Åbningstider 7.00 - 20.00 alle ugens dage

Dagli' Brugsen Dalmose
Tlf nr. 58 18 80 17 

Åbningstider 7.00 - 19.00 alle ugens dage
Se mere på brugsen.dalmose-by.dk

Frisør Kantsø
v/Mette Kantsø Kjæp

Hovedgaden 24 st. th.
4261 Dalmose

Tlf: 58 18 81 48
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Juuubiiiii endelig må vi åbne, så vi kan se jer 
alle igen, og nøj hvor vi glæder os.

Vi ser frem til igen at kunne tilbyde jer, den 
lokale træning i dit lokale fitnesscenter MAS. 
Vores instruktørerne står og er mere end klar til 
at tage imod jer alle igen.

Og vi har flere ting i ærmet den kommende tid.
Vi åbner igen i weekenden den 22 og 23 
august 2020 fra kl. 9:00-13:00 og herefter har 
vi normale sommer åbningstider frem til sep-
tember hvor vi går over til vinteråbning.

Og vi kan jo ikke åbne uden også at have en 
lille konkurrence til jer, så derfor får de frem-
mødte muligheden for at vinde 3 mdr. gratis 
træning. 

Vi trækker lod om 2 stk. lørdag og igen 2 stk. 
søndag. Vinderne får direkte besked.

Hele weekenden vil der være frugt og noget 
vand. 

Også lige en lille genopfrisker, vi fik jo 2 nye 
løbebånd og 3 nye spinningscykler lige inden 
vi måtte lukke ned så kom ned og prøv dem de 
venter på lige netop DIG.

Generalforsamling: mandag den 7 septem-
ber 2020 kl. 19:00 kom frisk

Vi kan desværre ikke komme udenom CO-
VID-19, så der er endnu ikke mulighed for at 
bade. Alle regler omkring rengøring og sprit vil 
selvfølgelig stå til rådighed nede i MAS. 

Husk stadig at passe på hinanden, og os, når I 
er i MAS.

På glædelige gensyn
Bestyrelsen i MAS 

MAS

HJ GRUPPENBYGGER PÅ ET STÆRKT FUNDAMENT

HJ Gruppen er placeret centralt i Vestsjælland og består af fire stærke virksomheder. 
Vi tilbyder en lang række ydelser inden for byggeri, transport og kloakservice og er leveringsdygtige 

i bl.a. jord- og betonarbejde, belægning, levering af grus og sten, tv-inspektion af kloak, 
salg af genbrugsmaterialer og alle typer af murerarbejde.

Kontakt os uforpligtende på tlf. 58 19 56 30

AKUT PROBLEM MED DIN KLOAK? KONTAKT OS MED DET SAMME.

DØGNVAGT TLF. 30 30 25 46
HJ Gruppen   |   Lundsgårdsvej 5   |   4261 Dalmose   |   Tlf. 58 19 56 30   |   hjgruppen.dk

Brdr. H&S 
Jensen

Boeslunde
Murerforretning

Skælskør
Kloakservice

Dalmose
Vognmandsforretning

 
 

 

FRISØR  HAIR EXTENSIONS 

BRYN  VIPPER 
TLF. 24932080 | HYLLESTEDVEJ 25, 4261 DALMOSE |  
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Stationsvej – 4261 Dalmose

WWW.DALMOSEHALLEN.DK
DALMOSEHALLEN@MAIL.DK

HALLEN 40 11 84 00     CAFETERIA 27 10 33 75

   Lokaler til bestyrelsesmøder,  
generalforsamlinger, møder o.s.v.

GRILL-LETTEN
Slotsgade 52 - Slagelse - Telf. 58 52 45 36

Alt i grillvarer - Platter
Smørrebrød - Kolde borde

Åbent alle ugens dage 
fra kl. 10.00 -20.00

 Kommer overalt,
 også  i hjørnerne...

Verner Andersen
Murermester

Hyllestedvej 14 Bil telf.: 40 76 38 85
4261 Dalmose Telefon: 58 18 85 40

- og Gimlinge Kirke
samt Hyllested Kirke
er et godt mål ...

Slagtermester

Ole Olsen
Stationsvej 29
4261 Dalmose

Telefon 58 18 80 07
Tirsdag lukket

Dalmose Køreskole
v/ Bent Nielsen

Vemmeløsevej 35
4261 Dalmose

Tlf. 58 18 87 45 – Mobil 40 87 87 45 

Festsange
til enhver lejlighed

Kirsten Bisgård
Nyvej 10
4261 Dalmose
Mobil 20 98 80 10
mail@nyvej10.dk

Dalmose Smedie
CENTRALVARME • VAND OG SANITET

LANDBRUGSMASKINER • SMEDEARBEJDE
Såvel nyt som reparationer

Smedemester Lars Hansen
Dalmose Tlf. 58 18 80 14

Mobil 20 25 20 14
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ATKÆRCENTERET08.2020 

Dit mødested 
i Dalmose 

Vores faste aktiviteter starter op igen fra september, men i 
disse tider med Corona, må du lige sikre dig at gruppen er  
startet op, så ring inden du møder op til en aktivitet,58573220 
Ud over det, har vi ture, fester, foredrag og meget, meget 
andet spændende. Følg os på Face Book eller hent en aktivitetsfolder 
Planlagte arrangementer. 
Høstfest på Atkærcenteret d. 4/9-20. Billet købes inden 21/8- pris 150 kr. 
Sensommer bustur til Krokodille Zoo og Middelaldercentret inkl. mad 
d. 9/9-20. Billetter købes inden 29/8- pris 350 kr. 
 
Mandag 
Kl. 9.30-12  Vævning 
Kl. 12.30-15.30 Slægtsforskning  
Kl. 18.30- Motionscykling (sommerhalvåret) 

 

Tirsdag 
Kl. 9.30-11.30 Broderi/hækling 
Kl. 12.45-14 Computer 
Kl. 13.30-15 Syng dig glad 

 

Onsdag 
Kl. 9.30-11.30 Porcelænsmaling 
Kl. 9.30-12  Digital foto 
Kl. 9.30-10.30 Balance og styrke 
Kl. 10.30-11.30 Stavgang (i sommerhalvåret) 
Formiddag Engelsk- Lær at tale og forstå engelsk 

 

Torsdag 
Kl. 9-12 Fiske/hobby-gruppe 
Kl. 9.30-12 Strikkegruppe, strik til velgørende formål 
Kl. 9.30-12  Knipling 
Kl. 13.30 Fællessang (sidste torsdag i mdr.) 
Kl. 13.30 Spille eftermiddag (2. torsdag i mdr.) 
Kl. 13.30 Bankospil (1. og 3. torsdag i mdr.) 

 
 
 
 
 
 

www.aktivitetscentre.slagelse.dk  

Lev livet 
aktivt! 
Brug dit  

Aktivitetscenter 
Atkærvænget 27,  

4261 Dalmose 



Næste blad udkommer i uge 50
Sidste frist for aflevering af stof: Søndag den 22. november 2020 - If62bladet@gmail.com

Jannerup.dk

Klinik for Fodterapi 
Statsautoriseret fodterapeut 

Sanna Bayat
26581208
Hovedgaden 24 st.tv.
4261 Dalmose

sannabayat@gmail.com
www.sanna-fodterapeut.dk
onlinebooking


