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Idrætsforeningen
Opstart motionsboksning/workout 2015
Træningen vil være en kombination af boksning samt workout.
Du vil opleve en meget varieret træning – sandsæk og plethandsker vil dog
altid være en del af træningen. Herudover vil træningen bestå af Tabata,
cirkeltræning, konditionstræning, Bodycombat, opstramning og meget
mere.
FØRSTE TRÆNING er torsdag den 10. september kl. 19.30 – 21.00
STED: Farre Idræt og Kultur (Farre Skole – gymnastiksalen)

Klubben starter i eftråret 2015
Så starter klubben op for børnene, som gerne vil hygge sig og have det sjovt
sammen med andre. Der er både mulighed for at fordybe sig i krative ting,
samt udfolde sig i gymnastiksalen.
FØRSTE GANG er tirsdag d. 29. september kl. 18.00 – 20.30.
STED: Farre Idræt og kultur

Mortionsdamer starter op den 14. september
Damer hold 1 kl.17.45
Damer hold 2 kl.18.45 der er plads til nye gymnaster
Vejle Vesteregnsmotionsmænd kl. 19.45
Sted: Farre skole gymnastiksalen
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Farre får ny hjemmeside
Da fremtidens internet fortrinsvis foregår på diverse tablets,
smartphones, iPads og iPhones m.m. - bliver vores hjemmeside
lige p.t. omkodet via programmet WordPress. Hjemmesiden
tilpasser sig selv automatisk, så hvad enten du ser på den via
din bærbare PC eller din telefon, så er hjemmesiden altid
optimeret til at kunne læses og ses i den bedste kvalitet.
Der er fordele og ulemper i fht. den gamle hjemmeside, men
primært bliver det gjort nemmere at skrive nye indlæg, og
vedligeholde siden generelt.
Kig gerne forbi hjemmesiden, og skriv evt. hvis der er noget
som du/I mangler, eller godt kunne tænke jer på siden. Siden
bliver løbende opdateret med nyt, og en del af "det gamle" fra
hjemmesiden, bliver ført med over på den nye hjemmeside.
Der bliver fortsat udsendt nyhedsbreve som sædvanligt, og der
vil blive offentliggjort nyheder på hjemmesiden også.
Hjemmesiden bliver også integreret med bl.a. Facebook og
YouTube.
Hvis du / I / foreningerne i Farre har indlæg som du / I gerne vil
have med - eller hvis der skulle være rettelser/ændringer m.m. så skriv gerne en mail til : info@farre-by.dk
Bilag: Grafik med udsnit af den nye hjemmesides design
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PENSIONISTGYMNASTIK
starter igen torsdag den 17. september kl. 14.30 i den gamle skole.
(medbring udesko og tøj, da der startes udendørs, hvis vejret er godt.)
En normal time i gymnastiksalen indeholder bl.a. bevægelse,
styrketræning og træning af alle muskelgrupper.
Nye som gamle er meget velkommen.

FITNESSHOLDET
Er klar igen onsdag den 30. september kl. 09.30 i skolens gymnastiksal.
(Ring gerne og forhør om ledige pladser på 40346625.)
VETERANKROCKET
En lille flok mødes hver tirsdag eftermiddag i sommermånederne på
sportspladsen til en gang hyggekrocket og en kop kaffe.
På billedet mangler Elna og Thora.
Marie Schouenborg
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Aircondition service

Mobil 24 42 14 17
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Farre Anlægsdag lørdag den 12. september
I år skal vi først og fremmest have
beskåret buske og træer, så stierne
igen bliver fremkommelige og der
kan blive plads til den nye tilbygning.
Der skal luges i sandkasserne og
suppleres med mere sand.
Vi begynder med kaffe og
rundstykker kl. 9.00 og til frokost vil
vi grille pølser. Tag jeres hakke på nakken, andre redskaber i trillebøren og
kom til en meget hyggelig formiddag i Anlægget.
Farre Borgerforening

Butikken er åbent:
Hver mandag fra 10.00 – 15.00
og hver fredag fra 15.00 – 17.00
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Idrætsforeningen
Sommerfesten 2015 gik over alt forventning.
Så er sommeren ved at gå på hæld og
det blev på traditionel vis fejret med
vores årlige sommerfest. Festen gik
over alt forventning, og vi oplevede
stor opbakning fra borgerne i byen.
Som noget nyt i år, blev der afholdt
banko om torsdagen, hvor præmierne
bestod af kyllling og atter kylling og
til sidegevinster var der kaffe og vin. Hovedgevinsten var to spisebilletter
til fest i teltet, samt 1 flaske vin. Vi var meget spændte på, om det var
noget der faldt i god jord. Det gjorde det i højeste grad, og der var mødt
100 bankoklare mennesker op. Da temaet var kylling, stod der kyllinger
klar til at tage imod de mange mennesker, og der var rig mulighed for at få
et lille gok på vejen. Efter halvandens times spænding i luften, var det
tiltrængt med et stykke sild og en lille snaps til at få styr på nerverne.
Fredag blev der afholdt gadefodbold, hvor både børn og voksne var mødt
op til at dyste. Der blev gået til stålet, heldigvis var der ingen skader, ud
over at være lidt tør i halsen. Det kunne heldigvis klares med øl, sodavand
og lækker slush ice i teltet. Vinderen af turneringen blev Bakke- og
Anlægsvej, som i år blev omdøbt til "bakke og anlæg import". Holdet var
nede på ressourcer og måtte åbne transfervinduet til nye spillere. Om det
betyder tilflyttere til netop disse gader, det må tiden vise. Tillykke med
sejren.
Lørdag startede dagen i kirken, hvor der blev fortalt eventyr. Eventyret
omdrejningspunkt, var, at vi i fællesskab kan klare meget. Hvilket tydeligt
afspejler vores sommerfest. Børnene skulle stå forrest i kirken og holde et
stykke papir, som så resten af forsamlingen skulle læse højt. Der skulle
også klappes på lårene og trampes i gulvet, hvor kirkegængerne fik et godt
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grin. Der var også flot sang fra Give Egnskor, som sang kendte sange man
kunne synge med på.
Bagefter blev der serveret kaffe og rundstykker i teltet og, hvor Give
Egnskor fortsatte underholdningen. Sangene handlede om alt fra bananer
til påklædte damer med knurhår der kunne sige MIAV.
Så skulle cykeltalentet prøves af ved cykelringridning. Der var syv unge
mennesker der turde forsøge sig med den ene hånd på styret. Der var
masser af selvtillid, tilråb og heppen. Det var Kenni Mikkelsen der i sidste
ende løb af med sejren, men resten af deltagerne var lige i hælene på ham.
Der var selvfølgelig præmier til alle, og de så ud til at nyde deres præmie.
Vi har i år været så heldige at Emma ville komme og trække med en hest.
Der var kø for at komme til at prøve en træktur. Formanden for
idrætsforeningen ville dog ikke holde sig tilbage og fik en tur i fuld galop,
og man kunne se, at han var en erfaren rytter
Traditionen tro skulle der spilles petanque. Der kunne stilles 7 hold og det
blev styret med ynde af Svend, som var en god og retfærdig dommer.
Vinderen af petanque blev i år Per Kokkendorf, som vandt en flaske vin
for hans præstation. Om eftermiddagen blev der spillet fodboldkamp
mellem Farre og Gårslev, hvor Farre måtte se sig slået af udeholdet. Det
skal dog siges, at udeholdet stillede op med et meget ungt hold.
Som altid var der lang kø til tombolaen, hvor der var gode og mange
gevinster. Det nuværende tombola hold har dog valgt at takke af og lade
nye kræfter komme til. Tak til Lisbet, Susanne og Kirsten, som har været
med til, at det kunne lade sig gøre. Tak for jeres engagement, støtte og
gode humør. Næste år bliver det måske jer der løber med den store
gevinst
I år var der blevet flere aktiviteter for børnene, halmballer, store dæk og
hoppeborg, som børnene kunne boltre sig i. De blev brugt flittigt og
heldigvis var vejret også med os.
I år blev der i stedet for pølsevogn med burgere, grillet pølser og solgt
hjemmelavede sandwich. Det blev modtaget godt, og vi vælger at fortsætte
med konceptet til næste år.
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Afslutningsvis blev der holdt fest i teltet med lækker buffet. Der var 70
festklare mennesker til mad og musik i teltet og humøret var højt. Som de
andre år, skulle årets træner/lederpokal deles ud. Pokalen gik til Carsten
Woer, som har gjort en stor
indsats for de unge
fodboldspillere i Farre.
Selvom de ikke længere
spiller i turnering, har Carsten
valgt fortsat at træne de unge.
Derudover er Carsten altid
klar til at give en hjælpende
hånd, hvis der er brug for det
til sommerfesten og er altid
en fast person i
Ungdomsklubben. Tak og
tillykke.
Til sidst vil jeg sige tak til alle
de frivillige der er med til at
Sommerfesten kan
gennemføres år efter år. Der
var ca. 40 frivillige der
bidrager med enten hjælp til
grill, barvagt, telt,
arrangementer. Derudover har
jeg fået mange henvendelser
fra folk der gerne vil hjælpe
til næste år. Tak for det, til
sidst vil jeg takke alle dem
som deltog, uden jer ville dette ikke kunne lade sig gøre.
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Farre Forsamlingshus

Selskaber op til 100 personer.
Udlejning af borde, stole og service.
Henvendelse på telefon 6082 7501
(husk evt. at lægge en besked på telefonsvareren)

- 12 -

- 13 -

- 14 -

Foredragsudvalget
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00
Mona Vemmelund vil fortælle om sine digte, som Citrondrengen Kurt
Pedersen har sat musik til.
Se nærmere i Give Avis, om det bliver i skolen eller i Forsamlingshuset.
P.u.v.
Marie Schouenborg

Generalforsamling i Farre Borgerforening
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30
DAGSORDEN
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt
Vi glæder os til at se jer til en aften med kaffe og hjemmebagt kage og
ikke mindst en snak om, hvad der er sket i byen siden sidst! Husk også at
du som en af de første denne aften kan sikre dig det nye medlemskort!
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Julemarked i Farre Forsamlingshus
søndag den 22. november
Kender du en eller er du selv god til at lave juledekorationer, strikke huer,
måske elsker du at bage mange småkager, er skrap til at male billeder og
meget mere, så er det sikkert noget for dig at komme til julemarked i
Forsamlingshuset
søndag den 22. november om eftermiddagen.
Har du lyst til at have en lille bod på denne dag, skal du henvende dig til
Britta på telefon: 4051 3206 eller mail: winther-mortensen@farreby.dk
senest den 1. november.
Ret tidlige julehilsner
Farre Borgerforening
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Aktivitetskalender
September
10.

Idrætsforeningen

Motionsboksning

12.

Borgerforeningen

Farre Anlægsdag

14.

Idrætsforeningen

Motionsdamer

17.

Idrætsforeningen

Pensionistgymnastik

29.

Idrætsforeningen

Klubben

30.

Idrætsforeningen

Fitnessholdet

27.

Borgerforeningen

Generalforsamling

29.

Farre Fælles Kultur

Mona Vemmelund

20.

Farre Fælles

Julefrokost

22.

Borgerforeningen

Julemarked

Oktober

November

- 19 -

Tlf. 76 70 40 08
www.aalbaekspecaliteter.dk

- 20 -

