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WWW :  motionid.dk 
 

Maj 2019 

 
Indhold: 
 

Sommeraktiviteter 1 
Forårsafslutning 2 

Vi rykker udendørs i sommerperioden 

Hele 6 aktiviteter starter udendørs i juni 

For første gang i foreningens historie kan vi tilbyde 
aktiviteter udendørs i sommerperioden. 
 

10 frivillige har meldt sig til at være hhv. turledere, 
instruktører eller tovholdere på de 6 aktiviteter 
 

Startdato 
 4. juni  – Cykling (6 ugers forløb) 

 4. juni  – Petanque (Hele sommerperioden) 

 5. juni  – Step (Kun i juni)  

 5. juni  – Yogabaseret udstrækning (Kun i juni) 

 6. juni  – Fodbold ”Små-bold” (Hele sommerperioden) 

 24. juni  – Lillebæltsvandring (Hele sommerperioden) 
 

PS:  Da det er i ferietid, kan der forekomme enkelte aflysninger, 

hvis en af de ansvarlige frivillige ikke kan være til stede. 
 

For at aktiviteterne kan blive til noget, kræver det imidlertid, at 

der er interesse for det fra vores medlemmer. 
 

Det er gratis for eksisterende medlemmer at deltage. 
 

Nye interesserede kan også være med, blot de melder sig ind i 

MOTION i Dagtimerne og betaler et ”sommerkontingent” på kr. 

100,-. Det giver fri adgang til alle 6 aktiviteter og betales via vores 

hjemmeside www.motionid. dk => Bliv medlem => Sådan betaler 

du kontingent. 
 

Læs mere om de enkelte aktiviteter på www.motionid. dk => 

Aktiviteter => Sommeraktiviteter. 

 

Læs på næste side om Forårsafslutningen den 28. maj ... 

 

 

Motion er en medicin, der kan behandle flere sygdomme på samme tid – og uden bivirkninger, hvis 

vi følger den anbefalede dosis. 
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Nyhedsbrev - Maj 2019 – Side 2 

 

Forårsafslutning 
 

Tirsdag den 28. maj kl. 12:15 – 14:30  
 

I dagens anledning har vi arrangeret fællesspisning med 

to specielle menuer: 

Stjerneskud ..... pr. stk. kr. 75,- 

Pariserbøf ....... pr. stk. kr. 75,- 

Med i prisen er der kaffe / te og småkager 
 

Drikkevarer er som altid til fornuftige priser 

 

Under spisningen skal vi synge et par sange 

 

 

 
 

Efter spisningen er der underholdning af det lokale band 

”Ib med Venner” 

 

Kom og vær med til et par hyggelige timer i godt selskab! 

 

Tilmelding / bestilling af mad senest torsdag den 23. maj! 

 

God fornøjelse og god sommer! 

 
 

 


