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Om lokalforeningspuljerne:

V, C, LA, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk 

aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner 

kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skulle 

uddele til deres lokalforeninger på baggrund af ansøgninger.

Formålet var og er at sikre gode vilkår for det frivillige for e

nings liv og støtte initiativer, som skaber udvikling og liv. For 

på den måde at styrke hverdagens fællesskaber i foreningerne. 

Aftalen om lokalforeningspuljer afløste ordningen om fordeling 

af spillehalsmidler, hvor der blev uddelt relativt store midler  

til relativ få foreninger og til få formål. Lokal foreningspuljerne  

skal derimod støtte langt flere foreninger, flere formål og i  

hele landet.

“
Foreningen Grønholt Sporet i Lunderskov

Støtte til indkøb af en ’pump track’, som mountainbike-rytterne 

kan øve teknik på

Vi takker for denne opbakning til Grønholt Sporets udviklings

strategi - vi vil have mange flere børn og voksne til at få øje på, 

hvor sjovt og sundt det er at køre mountainbike - og vi vil støtte 

dem i at gøre det til en livsstil at være aktiv.
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“
Fælles udtalelse fra de otte 
hovedorganisationer:

Foreningspuljerne gør hver dag en kæmpe forskel for Danmarks 

unikke foreningsliv. På en nem, hurtig og ubureaukratisk måde 

når midlerne helt ud til de frivillige kræfter, som således kan 

realisere de drømme og planer, de ikke tidligere har haft midler 

til at føre ud i livet. Alt sammen til gavn for foreningerne, med

lemmer og kommende medlemmer – og til gavn for de lokale 

foreningsfællesskaber og lokalsamfund i alle egne af Danmark.

De syv lokalforeningspuljer:

DIF og DGI (slået sammen til en)

DUF

ISOBRO

Danske Handicaporganisationer

Dansk Firmaidræt

Oplysningsforbundenes Fællesråd

Friluftsrådet
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Regional fordeling af midlerne 2018-2021:Bevillinger i perioden 2018-2021

Antal godkendte og udbetalte bevillinger i alt:    12.183

Samlet ansøgt beløb:  705  mio. kroner

Samlet uddelt beløb:  283 mio. kroner

Der er delt midler ud til foreninger 
i samtlige danske kommuner

34/
2632

58/3087

52/3132

49/1732

48/
1528

kroner pr. indbygger/bevillinger pr. region

Region Nordjylland 

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

*Sydslesvig: 14 /- Kommune ikke defineret: 58



NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

SYDDANMARK SJÆLLAND

HOVED-
STADEN
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Kommunal fordeling af 
midlerne 2018-2021:

76  >  kroner pr. indbygger

61 - 75  kroner pr. indbygger

46  60  kroner pr. indbygger

31 - 45  kroner pr. indbygger

0  30  kroner pr. indbygger

SJÆLLAND

HOVEDSTADEN
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“

“
Lystfiskerforeningen AROS, Aarhus

Tilskud til afholdelse af et åbent weekendarrangement ved 

Århus Bugten.

Vi havde en fantastisk weekend og har fået rigtig god respons 

fra de besøgende. Der deltog 80 personer i konkurrencen, og  

der var ca. 50 personer forbi over weekenden, som fik lært om  

fiskeri, og tilberedning og spisning af blåmuslinger.

Regstrup Spejderne 

Tilskud til etableringer af ’Grønne Hjerte Shelterplads’

Jeg har som spejder og nu som gruppeleder for Holbæk- og 

Regstrupspejderne set byen blive tappet langsomt for det, der 

skabte nærheden og kendskabet til hinanden, og at vores aktiv

iteter foregik i en ”soveby”, der er præget af, at jobbene ligger 

uden for den lille by. Der er mange tilflyttere, og mulighederne 

for at møde naboer var meget få. Derfor har spejderne med en 

del lokale frivillige uden for spejdernes medlemsliste formået 

at skabe et grønt samlingspunkt. Dette gør også, at hytten bliver 

brugt mere, og at denne forening ikke skulle rykke til en anden by.
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Materiel til aktiviteter   79 
Etablering/renovering af faciliteter/anlæg: 68 
Udvikling og igangsættelse af nye aktiviteter 28
Rekruttering af medlemmer/frivillige 27
Udvikling og afvikling af sociale aktiviteter 19 
Kompetence- og foreningsudvikling 11
Ældreorienterende formål 7

Foredrag/workshops/koncerter/revyer/møder 9
Kommunikation og markedsføring  6
Almennyttige formål 6
Udvikling og afvikling af idrætsevents 3 

Partnerskaber med organisationer og kommuner 2
Sygdomsbekæmpede formål 3
Andet 14

Støttede initiativer

Foreningerne har søgt til en lang række forskellige udviklende 

 initiativer. De kan rubriceres i følgende hovedkategorier:

mio. kroner



14

“
Cykelprojekt i Gademix, Kolding

Tilskud til et cykelværksted på et værested for sårbare og udsatte 

børn og unge under KFUM’s Sociale Arbejde

Børn, unge og frivillige fra Gademix har i samarbejde repareret 

cykler, vasket og gjort dem klar til cykeltur. En mor fik repareret 

fire cykler og fortalte med stor glæde, at det var det bedste, der 

var sket længe for hende, fordi hun og hendes børn nu kunne 

cykle på ture sammen.

“
Alzheimerforeningen Sydvest, Næstved 

Tilskud til Candlelightdinner

Her er det tilladt at være urolig og gå omkring. Nogle har også 

mistet deres spisefærdigheder, men det gør heller ikke noget 

til disse arrangementer. Både den demensramte og pårørende 

kommer ud at snakke med ligestillede og kommer dermed ud  

af en ofte set isolation.

“

Høvdingebold i Esbjerg

Esbjerg Firmaidræt fik tilskud til at arrangere en høvdingebold

turnering, hvor der blev indsamlet penge til fordel for udsattes 

mulighed for at dyrke idræt.

Eventet var en stor succes, og der deltog 15 hold fra hele Esbjerg. 

Det er siden blevet et fast tilbagevendende event i foreningen.
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“
Danmarks Civile Hundeførerforening, Aalborg 

Tilskud til renovering af klublokale

Nu kan vi igen afholde kurser og på den måde bidrage til fælles-

skabets fremtid. Vi er så glade for resultatet. Der er planlagt flere 

arbejdsdage, da vore medlemmer har fået mere lyst til at give en 

hånd, nu hvor lokalerne er lyse og hyggelige – og taget er tæt.

“
Sdr. Omme Spejderne 

Indkøb af kanoer til ”Kanoer til friske spejdere”

Det er vores mål, at vi med projekt ”Kanoer til friske spejdere” 

kan bruge kanoerne forår og sommer, når vi mødes om efter

middagen i hverdagene. Her vil det være helt oplagt at tage en 

kanotur på Omme. Vi håber, det bidrager positivt til, at f.eks. 

flere børnefamilier får lyst til at bosætte sig i Sdr. Omme, bl.a.  

på grund af et aktivt foreningsliv. Derved styrkes Sdr. Omme 

som bosætningsby.

“
Søllerød Svømmeklub

Midler til opstart af indskolingsprojekt for 0. og 1. klasse

De nye svømmere var spændte, glade og forventningsfulde. Der 

blev skabt nye venskaber allerede ved den første træningsgang. 

Der blev dykket efter ringe, lavet kæmpe bobler i vandet og 

sprunget fra kanten. Nogle af svømmerne kom ud på det dybe 

for første gang, andre svømmede uden hjælpemidler for første 

gang. Forældrene var trygge og meget stolte. Jeg er så taknem

melig for jeres støtte – uden den var vi aldrig kommet i gang.
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HASLEV-FAXE POSTEN • 2. SEPTEMBER 2020

VORDINGBORGVEJ 169, 4682 TUREBY

TEL: + 45 28 82 53 71 - INFO@KBSALG.DK

SE MERE OG BESTIL PÅ WWW.KØGEBRÆNDESALG.DK

SVENSKE FÅGELFORS
TRÆPILLER 6 og 8 mm

Pris ved køb af 1 pl.   1.849,-Pris ved køb af 2 pl.   1.800,-Pris ved køb af 3 pl.   1.749,-Pris ved køb af 5 pl.   1.700,-Pris ved køb af 7 pl.   1.649,-Pris ved køb af 11 pl.   1.599,-Prisen er inkl. levering

SVENSKE VARGATRÆPILLER 6 og 8 mm
Pris ved køb af 1 pl.   2.049,-Pris ved køb af 2 pl.   2.025,-Pris ved køb af 3 pl.   2.000,-Pris ved køb af 4 pl.   1.975,-Pris ved køb af 5 pl.   1.949,-Pris ved køb af 6 pl.   1.899,-Prisen er inkl. levering

SVENSKE VIDAPELLETS 6 og 8 mm
Pris ved køb af 1 pl.   1.949,-Pris ved køb af 2 pl.   1.925,-Pris ved køb af 3 pl.   1.900,-Pris ved køb af 4 pl.   1.875,-Pris ved køb af 5 pl.   1.849,-Pris ved køb af 6 pl.   1.799,-Pris ved køb af 33 pl.   1.675,-Prisen er inkl. levering

832 kg/pallen

896 kg/pallen

832 kg/pallen

HELE PALLER FÅGELFORS AFHENTET PÅ LAGER KR. 1625,- INKL. MOMS

SENSommer tilbud
    til lave priser…

HASLEV: Endelig kunne De grøn-
ne Pigespejdere indvie deres nye 
uderum. Indbydelserne var egent-
lig udsendt i marts, men måtte af-
lyses. 

Så det var med glæde at det 
endelig lykkedes mandag den 24. 
august, hvor der blev der holdt 
spejderfest i spejderhytten på 
Skovbrynet.

Spejderne har haft et ønske 
om uderum, der gør det muligt at 
være udendørs, uanset vejret. I 
tråd med de grønne pigespejde-
res værdier om friluftsliv.

Så fik pigespejderne indviet deres uderum

Frida klipper båndet og indvier det nye uderum

HASLEV: Salmefest er en årligt 
tilbagevendende begivenhed i 
Haslev Kirke - i år finder den sted 
tirsdag den 8. september. I disse Coronatider har arran-

gørerne - det vil sige Galleri Em-
maus og Haslev Kirke - diskuteret, 
om man kunne gennemføre årets 
salmefest. Konklusion: Der bliver 

også salmefest i 2020.Tirsdag den 8. september kl. 
19.00 samler kirken og Emmaus 
ti af danske mest kendte salme-
digtere og ditto komponister, som 
præsenterer deres nyeste værker 
for et til tider næsten skræmmen-
de velsyngende publikum. Man ville ikke kunne tro, at et 

fuldstændigt uforberedt publi-
kum kunne synge med på 20 san-
ge og melodier, de aldrig har hørt 
før, men det kan de, siger organist 
Peter Arendt.Midtvejs i salmefesten er kir-

ken vært ved en lille forfriskning. 
Og så er der iøvrigt gratis adgang 
til festen i Haslev Kirke.

Så er der fest - salmefest

GÅRDBUTIK: Midtvejs mellem Ka-
rise og Dalby, nærmere bestemt 
på Overdrevsvej 9, ligger Textil-
gårdens Gårdbutik - og her er der 
åbent hus søndag den 6. septem-
ber mellem kl. 10 og 17.

Åbent Hus på Textilgården

Karin Louw viser farvning af garn

Textilgården, der drives af 
Karin og Michale Louw, er et al-
sidigt „fåretagende” med mange 
forskellige produkter for dem der 
strikker, spinder, filter, væver eller 
fremstiller papir.- Vi sælger råvarer og redska-

ber til de gamle tekstile hånd-
værk, samt skind, strikvarer, plai-
der m.m. produceret af råvarer fra 
vores egne får og geder, fortæller 
ægteparret Louw.Textilgården holder også kur-

ser i strikning, spinding, plante-

farvning og i fremstilling af hånd-
lavede knive.På dagen den 6. september, 

giver Karin gode råd om de for-
skellige tekstile håndværk og de-
monstrerer plantefarvning af garn 
og uld.

Michael viser sine håndlavede 
knive og serverer smagsprøver på 
Textilgårdens lammespegepølse 
og et par retter med lamme- og 
gedekød.

Man kan følge Textilgården på 
facebook og Instagram: uld.dk

- Vi har været så heldige at få 
tilskud fra DUF’s Lokalforenings-
pulje og Sparekassen Sjælland 
Fonden til en fin overdækket ter-
rasse med borde/bænkesæt, for-
tæller 

Kirsten Mostrup fra spejderne.Dette blev nu indviet på rette 
vis ved at Frida klippede snoren 
over. Derefter trakterede spej-
derne med grillede pølser, brød 

og tilbehør, samt sodavand til de 
indbudte gæster, piger og foræl-
dre. Alt foregik selvfølgelig med 
Corona-hensyn.Til underholdning opførte Spi-rer og grønsmutter et par sketches og tropspejderne hav-de bygget en gynge.Mens pigerne sluttede med at riste skumfiduser brugte forældre og ledere tiden på at afholde den også udsatte generalfor-samling.

  RINGSTED
SEK TION 1
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DAGBLADET  n   TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2020

 Ringsted

Se flere billeder

STØTTE: Siden 2018 

har DIF og DGI 

uddelt 70 millioner 

kroner årligt til nye 

projekter i danske 

foreninger. Puljen 

er vedtaget af Fol-

ketinget og mandag 

var de to skatte-

ordførere Kathrine 

Olldag (R) og Louise 

Schack Elholm (V) 

på udflugt for at se, 

hvordan nogle af 

pengene er blevet 

brugt.

Af Jakob Fønss

BENLØSE: Regeringen, DF, S, 

SF og Radikale Venstre ved-

tog i november 2017 en poli-

tisk aftale om at oprette lo-

kalforeningspuljer på cirka 

70 millioner kroner årligt, 

og foreningslivets hovedor-

ganisationer har siden 2018 

uddelt midlerne til lokale 

foreninger.

For at spare administra-

tionsudgifter gik idrætsor-

ganisationerne DIF og DGI 

sammen om at etablere DIF 

og DGI’s foreningspulje. 

Herfra uddeles midlerne til 

idrætsforeningerne på bag-

grund af ansøgninger, og 

i løbet af 2018 og 2019 er der 

uddelt ca. 90 mio. kr. til over 

2700 forskellige foreninger i 

stort set alle landets 98 kom-

muner. 

Dansk Ungdoms Fælles-

råd har i samme periode 

uddelt omkring 14 millioner 

kroner til over 400 forskelli-

ge foreninger.

Lokale projekter

Blandt modtagerne er Ben-

løse IF og FDF Ringsted. 

Mandag eftermiddag fik 

de to foreninger besøg af to 

lokale folketingsmedlem-

mer, Kathrine Olldag, der er 

skatteordfører for Radikale 

Venstre, og Louise Schack 

Elholm, der er skatteordfø-

rer for Venstre. 

De var sammen med re-

præsentanter fra DGI, Dan-

marks Idrætsforbund (DIF) 

og Dansk Ungdoms Fæl-

lesråd (DUF) på udflugt til 

Ringsted for at opleve, hvad 

støtten fra de såkaldte for-

eningspuljer konkret er gået 

til og hvilken forskel, den 

har gjort.

Samarbejde med skole

Første stop var hos Benløse 

IF, der har modtaget 176.753 

kroner fra lokalforenings-

puljen i samarbejde med 

Byskovskolen. Pengene er 

brugt på en aktivitets- og 

forhindringsbane samt en 

pannabane i skolegården. 

Det giver idrætsforeningen 

og skolen nye muligheder 

for fysisk udfoldelse, spil og 

leg – og kan i fritiden bruges 

som samlingssted for børn 

og voksne i lokalområdet.

- Det er blandt andet vo-

res store motionsafdeling, 

som har glæde af vores nye 

redskaber og pannabanen 

bliver flittigt benyttet af vo-

res fodboldafdeling, fortalte 

næstformand i Benløse IF 

Jakob Lund Thomsen, der 

viste delegationen rundt 

sammen med skoleleder på 

Byskovskolen Martin Fal-

kenberg Kofoed.

Han glædede sig over sam-

arbejdet med Byskovskolen i 

forbindelse med plalægnin-

gen og realiseringen af pro-

jektet.
- Historisk set er det noget, 

som vi har gjort alt for lidt, 

sagde han.

Projektet fik anerkenden-

de ord med på vejen af de 

to folketingspolitikere, der 

ikke var i tvivl om, at det 

har skabt øget værdi til både 

skoleelever, idrætsforening 

og de øvrige lokale motioni-

ster.
- Jeg kan samtidig godt 

lide, at vi kan give ansvaret 

for uddelingen af puljen til 

jer i DIF, DGI og Dansk Ung-

doms Fællesråd, fordi det er 

jer, som ved, hvad der virker 

ude i foreningerne, sagde 

Louise Schack Elholm. 

Støtte til udstyr

FDF Ringsted er en kreds 

på omkring 65 medlemmer. 

De har et stort ønske om at 

være ude 90 procent af tiden 

ved foreningshuset på Have-

møllevej, men deres udstyr 

har været meget nedslidt. 

Derfor fik de 22.000 kroner 

af lokalforeningspuljen til 

udstyr til udendørsaktivite-

ter. 
Blandt andet har FDF Ring-

sted fået penge til snittekni-

ve, bålgryder, telte med 

mere. Det var sat frem, da 

Louise Schack Elholm og 

Kathrine Olldag kom på be-

søg og begge politikere fik 

mulighed for at bage deres 

eget brød over bål.

Støtte fra foreningspulje har skabt 

glæde i FDF Ringsted og Benløse IFForhindringsbanen er blevet en integreret del af skolegården ved Byskovskolen afdeling Benløse.
Medlemmer fra FDF RIngsted viste det nye udstyr frem til Kathrine Olldag (tv.) og Louise Schack Elholm. 

 

Foto: Jens Wollesen

Louise Schack Elholm og Kathrine Olldag blev vist rundt af skoleleder Martin Falkenberg Kofoed (th)

Ved hvert træningsredskab er der vist, hvordan det kan bruges. Der 

er ligeledes en QR-kode, som kan scannes med mobilen og så der der 

mere information til brugeren. 
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SwimOasen.dk  +45 21 22 08 85
Fagerholtvej 12, 4050 Skibby

Stort udvalg i badetøj, 
swømmebriller og uds� r til børn 
og voksne – til både alvor og leg.

Billige priser og hurtig levering. Klor og 
pool tilbehør  
fi nder du på

pooloasen.dk

BESTIL 

ONLINE

Mulighed for

afhentning

Der er sket meget i udviklingen af 
høreapparater. Nutidens apparater  
er små og diskrete, samtidig med at de 
indeholder en imponerende teknologi.  
AudioNova Hørecenter leder efter 
personer, der vil teste vores nyeste og  
banebrydende høreapparat, Phonak 
AudéoTM Marvel 2.0, i 14 dage.

Høretab kommer gerne snigende, uden 
at man bemærker det, og ofte er det de 
pårørende, der først bliver opmærksom-
me på det. Vi kender alle til de misfor-
ståelser, der opstår, når man hører et ord 
eller en sætning forkert. Disse misfor-
ståelser opstår oftest, når man fører en 
samtale i selskab med flere personer eller 
i støjende omgivelser.

Moderne kvalitetsapparater
Hos AudioNova Hørecenter oplever vi, at 
der stadig er en del fordomme omkring 
høreapparater. Mange tror, at de er store, 
at de hyler, eller at de er ubehagelige at 
have på. Vores nyeste høreapparater,  
Marvel 2.0, er teknisk avancerede, nem-
me at betjene og sidder bag øret, hvilket 
gør, at man knapt bemærker dem. 

Mageløse Marvel
Med Marvel 2.0 får du exceptionel
lydkvalitet. Den nye Phonak-teknologi
genkender og tilpasser sig automatisk til
forskellige lyttesituationer. Det betyder
bl.a., at du får bedre taleforståelse i  
støjende omgivelser og reduceret lytte- 
besvær. Derudover kan Marvel 2.0 
opkobles trådløst til alle smartphones. 
Det vil sige, at du kan streame musik og 
lydbøger direkte til dine høreapparater 
i stereo. Du kan også tale 100% håndfrit 
i din mobiltelefon via de indbyggede 
mikrofoner i høreapparaterne.

Marvel oplader mens du sover
Fra det øjeblik du bruger dine Marvel  
høreapparater, kan du forvente lyd i  
særklasse, og med den nye app får du 
mulighed for selv at justere lyden i dine 
Marvel 2.0 høreapparater. Marvel 2.0  
fås desuden som genopladelige  
apparater, der lader op, mens du sover.  
Opladningen holder til 24 timers brug,  
og så slipper du samtidig for besværet 
med engangsbatterier.

Test Marvel i 14 dage
Som testperson hos AudioNova får du en 
enestående mulighed for at teste vores 
helt nye Marvel 2.0 derhjemme i 14 dage 
gratis og uden forpligtelser. Under hele 
testforløbet kan alle testpersoner stille  
spørgsmål og få råd af vores veluddan-
nede audiologister. Testforløbet afsluttes 
med besvarelse af et spørgeskema og en 
samtale med audiologisten om et evt. 
videre forløb. 

Annonce

Fordele ved Marvel 2.0 høreapparater: 

• Exceptionel lydkvalitet 

• Bedre taleforståelse i støj 

• Streaming af lyd i topkvalitet 

• Lydjustering via app

Testpersoner 
søges!

Vi vil gerne undersøge, hvorledes brugerne 
oplever vores nye Marvel høreapparater. Testen 
er ikke videnskabelig, men fokuserer alene på 
brugernes oplevelser. For at deltage i testen skal 
du være fyldt 18 år og bo i Danmark,  
formode du har et høretab og enten slet ikke 
have høreapparater, eller have apparater, som  
er mere end 3½ år gamle.er mere end 3½ år gamle.

AudioNova søger personer  
til test af nyt høreapparat
Det er gratis & uforpligtende Nyt høreapparat 

Phonak AudéoTM Marvel 2.0

Kundernes vurdering af AudioNova

Samlet bedømmelse 4,5 
baseret på 410 anmeldelser pr. 25. februar

AudioNova har  
mere end 110 høre‑ 
centre i hele landet.  
Du finder dit lokale  
hørecenter på  
www.audionova.dk

Ring og tilmeld dig på: 

 70 60 60 87
Tilmeld dig senest den 22. marts.

ØLSTYKKE Torsdag åbnede 
DUI-Ølstykke dørene for det 
nye YouTube værksted. 

Det er en aktivitet man ger-
ne har ville starte i noget tid 
,og nu ser det ud til at lykkes. 

"Vi er så heldige at vi har 
et par frivillige medarbejder, 
som tidligere har arbejdet med 
lokal-tv. Med udgangspunkt i 
deres erfaringer vil vi sammen 
med deltagerne, gennemgå de 
forskellige processer og tekni-
ker som ligger bag produktio-
nen af et YouTube indslag. For-

uden fokus på teknik og plan-
lægning, vil der også være stort 
fokus på sammenhold og sam-
menspil bland deltagerne," 
siger Morten Lyager, Frivillige 
medarbejder i DUI-Ølstykke.

Værkstedet kommer i første 
omgang til at køre hver tors-
dag fra kl. 19-21 i DUI-Hytten 
på Spejderengen i Ølstykke. 
For at kunne deltage skal man 
gå i 7. kl. eller derover. 

Fokus på teknikkem
"Vores første hold vil have 

meget fokus på teknikken, 
så deltagerne lære at bruge 
udstyret på den rigtige måde. 
Senere vil der komme fokus 
på produktion af reelle YouTu-
be indslag, hvor beslutninger 
om indholdet bliver en fæl-
lesbeslutning. Deltagerne bli-
ver delt op i ”teams” af 2-3 per-
soner, som via opgaver bliver 
udfordret på deres kreative 
evner og tekniske formåen," 
siger Morten Lyager.

På det første hold vil der 
være plads til ni deltagere, og 
senere vil der være blive plads 
til flere. Man kan tilmelde sig 
og læse mere om aktiviteten på 
hjemmesiden duiegedal.nem-
tilmeld.dk. 

YouTube-værksted åbnede i Ølstykke
DUI-Ølstykke slog torsdag dørene op til 
sit nye YouTube-værksted i DUI-hytten på 
Spejderengen

Et YouTube-værksted ser nu dagens lys i Ølstykke. Aktiviteten er kun blevet mulig pga. et tilskud fra DUF’s lokalforenings-
pulje på 25.000 kr.
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Farre Idrætsforening får støtte til 
eSport/Fitness på Hometrainer
Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje 
kan Farre Idrætsforening nu sætte gang i 
eSport/Fitness på Hometrainer, som 
handler om indendørs cykling

Jim Hof
jimhof@give-avis.dk

FARRE: Farre Idrætsforening
har fået 29.891 kr. i støtte fra
DIF og DGI's foreningspulje.
Med midlerne fra bevillingen
på kontoen og en sponseret
rabat fra Fri BikeShop i Bil-
lund har Farre Idrætsforening
dækket omkring 75% af om-
kostningerne til indkøbet af 3
stk. hometrainere inkusiv
cykler og kan nu se frem til at
komme i gang med aktivite-
ten til eteråret.

Per Kokkendorf fra besty-
relsen i Farre IF glæder sig
over, at Farre Idrætsforening

nu kan tilbyde eSport/Fitness
på Hometrainer.

- Aktiviteten er et nyt tiltag
i foreningen, så vi vil hen af
vejen inde det rigtige format
for aktiviteten. Der er jo både
tale om eSport, itness og vin-
tertræning på cykel, siger Per
Kokkendorf.

I Farre Idrætsforening glæ-
der man sig over at kunne
komme i gang med projektet
– og forhåbentlig byde vel-
kommen til en masse nye an-
sigter i foreningen. Og det
helt store spørgsmål i klub-
ben er nu, hvem der nu bliver
klubmester på Alpe d'Huez.

Støtter foreningsidrætten 
med 44 mio. kr. årligt Farre Idrætsforening har

modtaget bevillingen på
29.891 kr fra DIF og DGI's for-
eningspulje, der årligt udde-
ler ca. 44 mio. kr. til projekter
i idrætsforeninger.

DIF og DGI's foreningspul-
je kan støtte lokale projekter

i idrætsforeninger, for eksem-
pel til medlemsrekruttering,
udvikling af nye aktiviteter el-
ler løt af trænerkompeten-
cer. Via puljen kan der søges
om op til 300.000 kr., men
langt størstedelen af puljens
bevillinger ligger mellem

10.000 og 30.000 kr.
Puljens midler kommer fra

de såkaldte ’Spillehalsmid-
ler’, som Venstre, Liberal Alli-
ance, Det Konservative Folke-
parti, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og SF har afsat til lo-

kalforeningspuljer til støtte
for det frivillige foreningsliv i
Danmark.

Selvstændig disciplin under 
Dansk Cykle Union
Cykling på hometrainere har
udviklet sig voldsomt de se-
nere år og er v i dag en seriøs
e-sport for både motionister
og professionelle. Det er et få-
tal, der synes det er sjovt at
træne på kolde og regnvåde
vinterveje.

Derfor har mange cykel-
motionister ote placeret cyk-
len i en hometrainer for at
holde formen ved lige vinte-
ren over, hvor man kan træne
virtuelt med sine holdkam-
merater fra cykelklubben el-
ler dyste mod dine venner op
ad berømte Tour de France-
stigninger hjemme foran en
skærm eller som nu i din lo-
kale idrætsforening.

For nylig blev e-cykling an-
erkendt som en selvstændig
disciplin under Danmarks
Cykle Union, og DCU vil af-
holde DM i disciplinen i
2020. Samtidig har DCU og
DGI i eteråret 2019 optaget
den første forening inden for
e-cykling, eCykle Klub Dan-
mark.

BILLIGE PORTE
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL kr. incl. m

De kendte HÖRMANN porte

LEDHEJSEPORTE kr. 4.750,- incl. m
Eks. 4x4 = kr. + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

Ring for brochure - gerne aften

3.495,-

13.400,-

DøgnvagtDøgnvagt

ALTID
BILLIGST!

Salg og reparation af
hvidevarer til den
rigtige pris
Vort speciale:
- Husinstallation/omforandringer
- Landbrugsinstallationer
- Totalløsninger i automatik/
konstruktion/tavler

- Alt i tele-data installationer
Vores El-Salgs butik er åben man.-fre. 12.00-17.00

Borgergade 16 · fax 75 73 48 93 · post@pagaard.dk

KLIP UD

75 87 60 44 - 75 87 60 46

Gadbjerg Kloakservice
Industriparken 9 - 7321 Gadbjerg
www.gadbjerg-kloakservice.dk

KLOAK
TVSiden 1968

75 87 60 44

VPS-Rengøring
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Dansk-
talende
personale

Vi er medlem
af Dansk Erhverv
og har tegnet
overenskomst!

Vi tilbyder:

Amtsvejen 34 , 7200 Grindsted . Tlf. 7534 8111 . info@filskovkro.dk
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Lillerød-Engholm  
og Lynge-Uggeløse

Begravelsesforretninger
v/Brian & Henning Sørup

De lokale bedemænd i Allerød Kommune
3. generation siden 1935

Tlf. 48 16 01 80
- også aften, søn- og helligdage

www.alleroedbegravelser.dk

Lillerød-Engholm
Gl. Lyngevej 101

Lynge-Uggeløse
Lynge Bygade 31A

www.lyngebegravelser.dk

Mette Wolf Lars Frederiksen

Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Hovedgaden 17A, 
3320 Skævinge

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Leif Jonasson

Vores kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

A. Knud Andersen
skoleinspektør og passioneret tarokspiller

* 4. februar 1925    †  2. maj 2020

er stille sovet ind

Dorte, Hanne og Peter

Bisættelsen finder sted fra Blovstrød Kirke
søndag den 10. maj kl. 13.00

for den nærmeste familie

Uddannede og 
certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Gydevang 39 · 3450 Allerød · Tlf.: 48 17 28 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

MOR Mors Dag ligger i år 10. 
maj og hos Krukkerne i bymid-
ten i Lillerød gør man sig klar 
til en ekstraordinær travl dag.

Selvom man hos Krukker-
ne har løbet ekstra stærkt de 
sidste måneder, for at levere 
blomster til savnede familie-
medlemmer og venner, så har 
blomsterhandlen ikke været 
alene om at have travlt. 

"Som mor har man i den-
ne tid både skullet være sko-
lelærer, pædagog, køkken-
chef, rengøringsdame, pau-
seklovn oveni sit eget erhverv 
og alt muligt andet. Det vi kan 
i Interflora er, at vi kan binde 
en smuk buket blomster med 
masser af kærlighed og sørge 
for at den bliver leveret som 
en hjertevarmende tanke - og 
vi er mere end klar til at hjæl-
pe danskerne med at hylde og 
forkæle mødre, som vi ved har 
knoklet ekstra meget i denne 
tid," siger Karna Lønne, som er 
indehaver af Krukkerne.

En ny sms-service hos Kruk-
kerne og Interflora betyder, at 
mødrene selv kan bestemme, 
hvornår de vil modtage deres 
hilsen. Når gaven er bestilt på 
Interflora.dk, får modtageren 
en besked med giverens per-
sonlige hilsen og mulighed for 
at vælge den dag, hvor gaven 
kan leveres.

mik.

Mor 
bestemmer 
selv på 
'Mors 
Dag' hos 
Krukkerne

Af Michael Braunstein

JUBILÆUM Snedker-, tømrer- 
og aut. kloakmester Mogens 
Nielsen kunne 4. maj fejre 50 
års jubilæum som selvstæn-
dig håndværksmester i Alle-
rød kommune.

75-årige Mogens Niel-
sen - der selv er bosat på den 
smukt istandsatte 'Søgården' 

på Uggeløse Bygade 93 - har 
gennem årene været med til at 
præge mange af Allerød Kom-
munes ældste ejendomme ved 
istandsættelse og moderni-
sering - med respekt for byg-
ningernes historie og efter 
meget høje håndværksmæssi-
ge standarder.

Blandt de mere kendte 
ejendomme, Mogens Nielsen 

Mogens Nielsen 
har 50 års 
jubilæum

Mogens Nielsen - kan fejre 50 års ju-
bilæum som selvstændig håndværks-
mester. Privatfoto

har renoveret, kan nævnes Kir-
kehavegård. Da gården brænd-
te og blev genopbygget, skete 
det bl.a. på basis af Mogens 
Nielsens fotos fra den tidligere 
renovering.

På listen står også ejendom-
men Mødesten, den gamle 
købmandsgård i Nymølle og 
Stendyssegården i Lynge.

Gennem tiden har Mogens 
Nielsen i sin virksomhed 
uddannet ikke mindre end 
18 lærlinge, hvoraf de fleste er 
blevet selvstændige.

Mogens Nielsen er fort-
sat aktiv med sit virke og har 
ingen planer om at stoppe.

STØTTE Der er jubel hos 
Blovstrød Løverne: Løbeklub-
ben har fået bevilget 35.000 
kr. i støtte fra DIF og DGI's for-
eningspulje. Med bevillingen 
kan klubben nu se frem til at 
komme i gang med at indrette 
et lokale til ungdomsløberne.

Mette Hoff, formand for 
ungdomsudvalget, udtaler:

"Vi er meget glade og tak-
nemmelige over den økono-
miske støtte, som vi har fået 
af DIF og DGI's foreningspulje. 
Pengene gør en kæmpeforskel 
for vores ungdomsafdeling. Vi 
søgte Foreningspuljen, fordi 
vi gerne vil styrke vores ung-
domsafdeling i klubben, både 

ved at gøre noget godt for de 
unge, som allerede løber hos 
os, men også for at tiltrække 
flere unge. Vi glæder os til at 
indrette et klublokale til dem, 
så de får et sted i klubben, som 
er helt deres eget."

"Vores intention er, at loka-
let skal danne en hyggelig 
ramme om de aktiviteter, som 
vi laver med de unge, ud over 
løbetræningen. Vi tror på, at 
et godt sammenhold og gode 
relationer er med til at motive-
re de unge til at komme til træ-
ning," siger Mette Hoff.

Formand for Blovstrød 
Løverne, Vibeke Laumann 
Hartlev, glæder sig ligesom 

ungdomsudvalget over at kun-
ne komme i gang med pro-
jektet – og forhåbentlig byde 
velkommen til en masse nye, 
unge ansigter i foreningen.

"Vi har allerede unge løbe-
re, der kommer fra Allerød, 
Farum, Birkerød og Hørsholm 
for at løbe med os. Vi håber, 
at det nye ungdomslokale vil 
være med til at fastholde disse 
unge løbere, og forhåbentlig 
tiltrække nye, for vi har plads 
til flere," siger hun.

DIF og DGI's foreningspulje 
uddeler årligt cirka 44 mio. kr. 
til projekter i idrætsforeninger.

mik.

Jubel hos Blovstrød 
Løverne: 35.000 kroner 
til ungdomslokale
Pengene kommer fra DIF og DGI's foreningspulje og skal gå til 
indretning af lokale til ungdomsløbere

Glæden er til at få øje på hos ungdomsløberne i Blovstrød Løverne efter bevillingen på 35.000 kr. fra DIF og DGI's forenings-
pulje. Pressefoto

Af Michael Braunstein

UNDERSKRIFTER 'Giv os lov til 
at holde gudstjeneste igen'. 
Dét er overskriften på den 
underskriftindsamling, som 

sognepræst i Blovstrød Kir-
ke, Kristine Krarup Ravn, har 
etableret for alle folkekirke-
medlemmer i Danmark.

Kristine Krarup Ravn skri-
ver i forbindelse med indsam-
lingen:

'Skriv under, hvis du er enig 
i et forslag om, at man fra søn-
dag 10. maj 2020: Indfører 
samme regler for deltager-
antal til dåb, konfirmationer 
og vielser, som vi allerede har 
til begravelser. Giver menig-
hedsrådene bemyndigelse til 
at gennemføre gudstjenester 
om søndagen i det omfang, 
som deres konkrete kirkerum 

tillader, under hensyntagen til 
sundhedsstyrelsens retnings-
linjer.'

Indtil videre har 232 skre-
vet under på underskriftind-
samlingen, der vil blive over-
bragt til kirkeministeren 6. 
maj 2020.

Sognepræst samler 
underskrifter: Giv 
os lov til at holde 
gudstjeneste igen

Kristine Krarup Ravn har startet en un-
derskriftindsamling med overskriften: 
'Giv os lov til at holde gudstjeneste 
igen'.

Underskriftindsam-
lingen overrækkes 
til kirkeministeren 
6. maj, oplyser sog-
nepræst i Blovstrød 
Kirke Kristine Kra-
rup Ravn
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FRITID: Vinterba-
derne Haraldsted 
Sø har fået 310.000 
kroner til en ny sau-
na. Dermed er det 
slut med kold luft og 
klemte baller.

HARALDSTED: Ufrivilligt 

ballepres og en halvlunken 

sauna. Det var ofte virke-

ligheden for Vinterbaderne 

Haraldsted Sø, som i hele 

vinterhalvåret sprang i den 

iskolde sø. Ringsted Kom-

mune havde ganske vist 

venligst stillet en transpor-

tabel tøndesauna til rådig-

hed for vinterbaderne, men 

der var slet ikke plads nok 

til, at de mange, som fandt 

vej til vinterbadningen, 

kunne få varmen. Men nu 

er der en lun nyhed på vej til 

vandhundene.Vinterbadere ved Harald-

sted Sø kan nemlig takket 

være store fondsdonatio-

ner se frem til en ny og me-

get større sauna, end den, 

de har lånt i den forgangne 

sæson. Det fortæller en af 

initiativtagerne Anne Lise 

Oechsler.- Vi har fået fra fire fonde. 

Det er helt fantastisk, og 

endnu mere fantastisk, at 

vi har fået skrabet pengene 

sammen på så kort tid, lyder 

det.

28 kvadratmeter
Vinterbaderne har modta-

get i alt 310.000 kroner, hvor-

af en stor del skal betale for 

en nybygget sauna på 28 kva-

dratmeter, som har plads til 

26 personer modsat den mo-

bile sauna, som maksimalt 

rummer 14-16 personer.
Derudover får saunaen 

en stor sluse, hvor man kan 

hænge sin badekåbe og lig-

nende. Det betyder, at dem, 

der sidder i saunaen kan 

slippe for, at temperaturen 

daler, når folk går ud og ind 

ad saunaen. - Det kommer til at betyde, 

at baderne kan blive længe-

re i saunaen og at der ikke 

slipper kold vinde inde, når 

7-8 personer går ud på en 

gang, siger Anne Lise Oe-

chsler, som fortæller, at det 

af og til har været en lunken 

oplevelse for vinterbaderne.

Hun glæder sig over, at der 

nu er sendt ansøgning om 

byggetilladelse til kommu-

nen om at etablere saunaen 

i Ringsted Ro- og Kajakklub.
Klar til oktoberDen nye sauna skal stå klar, 

når vinterbadernes sæson 

starter den 1. oktober i år. 

Saunaen bliver lig en til-

svarende ved Karrebæks-

minde (se billede), dog uden 

sidebygningen, som er om-

klædningsfaciliteter. Om-

klædning findes allerede 

i roklubbens eksisterende 

bygninger. Der er også planer om en 

etape 2 af saunaprojektet. 

Den omhandler blandt an-

det en stor træterrasse foran 

saunaen.- Vi vil gerne have en træ-

terrasse med trappe, så man 

om sommeren kan sidde og 

se ud over søen. Derudover 

vil vi gerne have en ny ba-

debro parallelt med roernes 

27 meter lange bro, men vo-

res bro behøver nok ikke at 

være mere end 10-15 meter 

lang.

- Men der skal være fast 

trappe, som ikke skal tages 

op (i dag er der stige, red.). 

Den er nemmere at komme 

ned og op ad. Dog vil det også 

blive en flydebro, som stiger 

og falder med vandstanden.
Ny elektrisk ovnVinterbaderne har flere 

ansøgninger til fonde i spil. 

Herunder ansøgning om 

hjælp en elektrisk ovn til 

saunaen.Vinterbaderne har kun 

været en del af ro har kun 

eksisteret en enkelt sæson, 

men aktiviteten er blevet en 

overvældende succes. Med-

lemstallet er steget, siden 

opstarten og er nu på 134. 

Anne Lise Oechsler er over-

bevist om, at flere medlem-

mer er på vej.Man vil blandt andet kun-

ne finde klubbens medlem-

mer ved en stand på Ring-

stednatten, hvor der kan 

tegnes medlemskab til ra-

batpris. 

Ulla

Slut med kold luft og klemte baller: 

Vinterbadere får stor sauna

Den nye sauna vil få samme udtryk som denne sauna i Karrebæks-

minde - med en sluse ved indgangen.  
 

Privatfoto

FRITID: Vinterbader-
ne har styrket Ring-
sted- Ro- og Kajak-
klub, der nu drøm-
mer om en buslinje 
ned omkring det 
populære søsports-
område. 

RINGSTED: Formanden for 

Ringsted Ro- og Kajakklub 

Martin Nielsen er særdeles 

tilfreds med, at Vinterba-

derne Haraldsted Sø er ble-

vet en del af foreningen. 
Og med de tildelte miidler 

til en ny stationær sauna, 

er der grobund for et varigt 

samarbejde.- Det betyder, at den suc-

ces, vi har oplevet i 2018 kan 

fastholdes. Det, der startede 

ud som noget, der skulle prø-

ves, bliver nu en permanent 

løsning, og der er kommet 

en stor ekstra aktivitet i ro- 

og kajakklubben, siger Mar-

tin Nielsen.Han glæder sig over det 

fine samarbejde med de nye 

medlemmer. - Jeg kan kun sige, at det 

har været en yderst positiv 

oplevelse- Det betyder noget for, 

hvor synlige vi er. Vinter-

baderne bliver eksponeret 

gennem roerne, og roerne 

bliver eksponeret gennem 

vinterbaderne.

Formanden fremhæver, at 

klubbens medlemstallet er 

steget ganske markant.
- Det er steget til det dob-

belte, så vi nu i runde tal har 

260 medlemmer. Vi har fået 

en volumen, vi ikke har haft 

før, og det giver os flere mu-

ligheder.
Ny strategiUdviklingen har også bety-

det, at foreningen er gået i 

gang med en ny strategi-pro-

ces.
- Vi snakker om, hvad skal 

vi som forening. Hvad bety-

der det for os fremadrettet, 

siger Martin Nielsen
Med muligheden for en 

yderligere medlemsstig-

ning, er et nyt ønske groet 

frem: bedre offentlig trans-

port til det populære natur-

område ved søen.
- Vi savner en dialog med 

kommunen om en busrute 

herud. Vores beliggenhed 

er sådan, at man kun kan 

komme herud i bil eller på 

cykel, og vi vil gerne tiltræk-

ke flere medlemmer. Der er 

jo også stor søgning til Op-

levelsesstien, så måske vil 

kommunen udbygge busru-

ten i Benløse, funderer for-

manden.

Ulla

Roklub drømmer om en ny busrute 

FAKTA
■n Der er bevilliget: ■n 10.000 kroner fra Bjarne 
Jensen Fonden■n 100.000 kroner fra 

Friluftsrådets Lokalfor-
eningspulje

■n 100.000 kroner fra Loka-
le- og Anlægsfonden■n 100.000 kroner fra Trelle-

borgfonden

Der er brug for mere plads i saunaen, som vinterbaderne bruger.  

Foto: Ulla Jensen
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Ugeavisen Midtsyd

Tirsdag 26. november 2019

- Det er en stor glæde at se, at gymnasterne allerede nu udvikler deres 

spring og muligheder på den nye airtrack, siger Tina Steen Nissen, der 

er formand for Bevtoft Ungdoms- og Idrætsforening. Privatfoto

gymnastik
Thomas Holl thh@ugeavisen.dk
Bevtoft: Et stort ønske blev 
opfyldt, da Bevtoft Ung-
doms- og Idrætsforening 
forleden kunne indvie en ny 
airtrack.

Foreningen havde søgt om 
støtte fra DIFs og DGIs for-
eningspulje, som har bevil-
get 43.500 kroner til airtrack-
en. Hvert år bliver der uddelt 
cirka 44 millioner kroner fra 
puljen til idrætsforeninger 
i Danmark. Puljens midler 
kommer fra de såkaldte spil-
lehalsmidler.Airtracken blev indviet af 

de lokale gymnaster i for-
bindelse med foreningens 
weekendtræning forleden. 
Den finder sted hvert år i no-
vember, hvor alle gymnaster 
og trænere i Bevtoft deltager.- Allerede nu er vi i gang 

med at tænke på vores gym-
nastikopvisning i marts, og 
derfor øver vi blandt an-

det fællestræning og diverse 
spring. Men med airtracken 
får vi mange flere mulighe-
der for at udvikle spring for 
både gymnaster og trænere, 
siger Tina Steen Nissen, der 
er formand for ungdoms- og 
idrætsforeningen.Det var tredje gang, at der 

stod weekendtræning på 
programmet i Bevtoft. Ar-
rangementet byder på leg og 
gymnastik, samtidig med at 

der bliver skabt sociale til-
knytninger på tværs af alder 
og køn.

- Det er en stor glæde at 
se, at gymnasterne allerede 
nu udvikler deres spring og 
muligheder på airtracken. 
Nu ser vi frem til gymnastik-
opvisningen til foråret, hvor 
gymnastikholdene vil vise, 
hvad airtracken kan bruges 
til, siger Tina Steen Nissen.

Airtrack giver Bevtoft-gymnaster helt nye mulighedergymnasterne i bevtoft har fået en helt ny airtrack 

at boltre sig på. diFs og dgis foreningspulje 
har bevilget 43.500 kroner til den.

Vi ka å snakSynnejysk

GF Sønderjylland · Tlf. 74 52 47 79
Bredgade 7 · 6100 Haderslev · www.gfsønderjylland.dk

Cvr-nr. 24 25 35 89

GF Forsikring er tæt på digPå vores lokale kontor i Haderslev kan du få

personlig og nærværende rådgivning om dine

forsikringer af dygtige medarbejdere, der kender

dit lokalområde. Sådan har det været i 53 år.GF er ejet af kunderne. Det betyder, at det er dig

der får glæde af overskuddet – ikke aktionærer.

Når årets skader er gjort op, får du din andel af

overskuddet retur i form af billigere forsikringer

det efterfølgende år – også selvom du har haft en

skade. Det kalder vi overskud til hinanden.Få et tilbud på dine forsikringer
Ring til os eller kig forbi, vi har kaffe på kanden

og tid til dig.

GF Sønderjylland tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk

forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Det er osmed ålene!

ALTID FRISKE RØGVARER FRA EGEN OVN
Mobil: 24 21 17 92 - jens@kalvo-fisk.dk - Sønderballevej 6

Butik åbningstider Man. - søn. kl. 10 - 18

Områdetsenestefifiskebutik
Åbent hus fredag lørdag d. 29/30-11 kl. 10-18FERSK FRISK FISK

Laksefilet 1/2 kg kr. 78,00Torskefilet 1/2 kg kr. 74,00
Kulmulefilet 1/2 kg kr. 64,00Sildefileter 5 stk. kr. 35,00NYRØGEDE FISK1 hel makrel2 stk. pebermakrelfilet3 stk. røget sildefileterFrit valg 1 pk. kr. 30,00Der vil være smagsprøver på røgvarer

(Forbehold for udsolgte varer)
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ØSTLOLLAND

GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

- Lolland-Falster Historiske Skyttelaug er en flerstrenget skytteforening, hvor der primært satses på ældre og pensionister,  
samt med afdelinger for alle aldre herunder nu også for unge handicappede, forklarer formand formand Jimmy G. Roed 

ØSTLOLLAND Støtte til 
en allerede afviklet 

række af åbent hus-arran-
gementer rettet mod ældre, 
pensionister og unge med 
og uden handicap samt ef-
terfølgende støtte til indkøb 
af to helt moderne rifler be-
regnet til målgruppen.

Det er lige præcis, hvad 
Lolland-Falster Historiske 
Skyttelaug har fået fra DIF 
og DGI’s foreningspulje.

20 nye ældre medlemmer

Åbent hus-arrangementer-
ne gav i øvrigt 20 nye ældre 
medlemmer og i første om-
gang tre helt unge nye med-
lemmer i gruppen for unge 
med handicap.

Casper G. Olsen, der er 
stævneansvarlig hos Lol-
land-Falster Historiske 
Skyttelaug, og Jimmy G. 
Roed, der er formand sam-
me sted, ser nu frem til, at 
Lolland-Falster Historiske 
Skyttelaug nu kan indehol-
de ”unge med fysisk eller 
psykisk handicap i alderen 
8 til 15 år.”

Nu cirka 130 medlemmer

Med bevillingen kan Lol-
land-Falster Historiske 
Skyttelaug nemlig se frem 
til at komme i gang med ar-
bejdet med de unge menne-
sker og med flere ældre 
foreningsmedlemmer.

I Lolland-Falster Histori-
ske Skyttelaug glæder for-
manden og de nu cirka 130 
medlemmer sig forståeligt 
over at kunne komme i 
gang med projektet.

Der er nemlig oprettet en 
afdeling for ældre, hvor hi-
storien omkring våben er 

lige så vigtig som selve 
skydningen.

- Lolland-Falster Histori-
ske Skyttelaug er en fler-
strenget skytteforening, 
hvor der primært satses på 
ældre og pensionister, samt 
med afdelinger for alle ald-
re herunder nu også for un-
ge handicappede. Forenin-
gen forsøger også at tilbyde 
skydning med alle våben 
typer fra salon, pistoler og 
rifler til de helt tunge lang-
distance rifler med projek-
tiler med en diameter op til 
9,6 centimeter, forklarer 
formand Jimmy G. Roed.

I alt 41.000 kroner

Lolland-Falster Historiske 
Skyttelaug har modtaget 
bevillingen på først 20.000 
kroner og derefter på 

21.000 kroner fra DIF og 
DGI’s foreningspulje.

Puljen uddeler årligt cir-
ka 44 millioner kroner til 
projekter i idrætsforenin-

ger. DIF og DGI’s for-
eningspulje kan i øvrigt 
støtte lokale projekter i 
idrætsforeninger, eksem-
pelvis til medlemsrekrutte-

ring, udvikling af nye akti-
viteter eller løft af 
trænerkompetencer.

Puljen kan søges om op 
til 300.000 kroner, men 
langt størstedelen af pul-
jens bevillinger ligger mel-
lem 10.000 og 30.000 kro-
ner.

Puljens midler kommer 
fra de såkaldte “Spillehals-
midler”, som Venstre, Libe-
ral Alliance, Det Konserva-
tive Folkeparti, 

Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Radikale Ven-
stre og SF har afsat til lo-
kalforeningspuljer til støtte 
for det frivillige forenings-
liv i Danmark.

Alle idrætsforeninger 
kan ansøge pulje, som an-
søges via Centralt For-
enings Register på www.
medlemstal.dk.

Mere information og ret-
ningslinjer for puljen finder 
man på DIF og DGI’s hjem-
mesider.

Håber på fastholdelse

Hos Lolland-Falster Histo-
riske Skyttelaug har man 
som sagt allerede haft 
åbent hus-arrangementer-
ne, og det hyggelige sam-
vær før og efter skydnin-
gen på banen samt nogle 
dage tilsat spisning af røde 
pølser er forhåbentligt med 
til at fastholde de nye og 
gamle medlemmer, håber 
man hos skyttelavet.

KIM MØLLER PEDERSEN 
kmp@ftgruppen.dk

Lolland-Falster Historiske Skyttelaug har fået midler fra DIF og DGI’s foreningspulje som corona-tiltag

Åbent hus og nu med nye rifler

Lolland-Falster Historiske 

Skyttelaug råder over mange 

slags skydevåben. Nu er der 

også indkøbt to nye riler via 

midler fra DIF og DGI’s for-

eningspulje. 

FOTO: LOLLAND-FALSTER HISTORISKE 

SKYTTELAUG

Det hyggelige samvær før og 

efter skydningen på banen 

samt nogle dage tilsat spis-

ning af røde pølser er forhå-

bentligt med til at fastholde 

de nye og gamle medlemmer 

samt give anledning til at by-

de velkommen til andre nye 

ansigter i foreningen, lyder 

vurderingen fra formand for 

Lolland-Falster Historiske 

Skyttelaug Jimmy G. Roed.  

FOTO: LOLLAND-FALSTER HISTORISKE 

SKYTTELAUG

GRATIS TILBUD / OPMÅLING

OREBY BYGGEENTREPRISE APS
4990 Sakskøbing

TLF. 40 74 49 70

www.orebyg.dk
orebyg@orebyg.dk

Vi er naturligvis uddannet energivejleder fra Teknologisk institut

MILJØRIGTIGT • KVALITET • ERFARING • GARANTI • HÅNDVÆRK

100% borfri 

papirisolering
med garanti!
20 års erfaring

med papirisolering.

Det grønneste
isoleringsprodukt

 Stråtækt idyl v/Hummingen Strand Stedet man ta’r hen når man ta’r ud!

       Se åbningstider på hjemmeside www.dengamledigegaard.dk • Diget 1, 4983 Dannemare 

Bestil din næste fest i god tid - fester afholdes hele året!

HUSK 
Arrangementer 
i efterår/vinter.

24. oktober:  Vildtaften
31. oktober:  Jubilæums-ÅLEGILDE 
11. november: Mortens aften
28./29. nov.:  Julemarked 
BORDBESTILLING NØDVENDIGT

TLF: 54 94 60 40

Vildtarr. den 24. udsolgt - ekstra vildtarr. fredag den 23. okt.

18 19

Det skrev medierne




