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Så er vi i gang igen
Vi glæder os super meget til denne efterårssæson, hvor vi har et spændende
program klar til jer - se programmet her.
Som noget nyt har vi fået det midterste varmtvandsbassin sammen med vores
svømning i 25 meterbassinet i DGI-husets svømmehal mandag og torsdag kl. 12.0013.00.
Stort set alle vores medlemmer er blevet vaccineret. Fremvisning af coronapas er nu
slut (dog stikprøvekontrol i træningscenteret til og med 31/8).
Alt tegner til en god sæson. Hvis I har nogle spørgsmål så kig ind på vores kontor på
Vestre Engvej 51F eller ring til os på 75 72 05 11.

Gåfællesskaber - introkursus

Hvis du har interesse i at gå, og gerne vil ud at gå med andre, har du nu muligheden
for at blive gåvært i dit eget gåfællesskab.
https://us4.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=e1495b7b4fd01d4d1057fea84&id=555cffe925
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Idræt i dagtimerne tilbyder sammen med DGI Sydøstjylland, DGI-huset og Vejle
kommune et uforpligtende kursus, hvor du bliver introduceret til at være en god
gåvært og danne dit eget gåfællessskab. Kurset foregår onsdag den 18. august kl.
17.00-20.30 i DGI-huset. Det er gratis at deltage.
Efterfølgende kan du tage stilling til, om du vil starte op selv eller i en gruppe med
andre gåværter i dit nærområde.
Er det noget for dig, kan du nu tilmelde dig på kent@iidvejle.dk,

Ny på kontoret
Hej!
Jeg hedder Gustav, jeg er 19 år
gammel og så elsker jeg sport og
mennesker. Det næste stykke tid skal
jeg hjælpe til på kontoret og som
instruktør her ved Idræt i dagtimerne.
Jeg glæder mig super meget til at
møde jer og tag endelig fat i mig, så er
jeg altid klar på at give en hjælpende
hånd eller tage en snak med jer 😊
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Idræt i dagtimerne
Sundhedshus Vejle, Vestre Engvej 51 F, 7100 Vejle
Kontortid: kl. 10-12, torsdag kl. 9-13
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