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BILLETPRISER:
Voksne: 100 kr.

Børn 3-15 år: 50 kr.
Dana Cup-hjælpere: 50 kr.

(med 1 stk. øl/vand)

Tilmelding senest:
Onsdag d.13/8 2014

Til Per Svanholm
Tlf. 26815121 eller på mail: 
persvanholm@gmail.com

Mike Santi `s- One man band

Se det detaljerede program på: www.astrupby.mono.net

SOMMERFEST I ASTRUP 2014
50 ÅRS JUBILÆUMSFEST I ASIF

FREDAG D. 15/8
16:00: U7 Fodboldturnering
 Stor hoppepude
17:00: Ølteltet og Grillen åbner
 Gadeturnering i Rundbold og Familieaktiviteter

LØRDAG D. 16/8
10:00: Hoppepude åbner.
11:00: Ølteltet og Grillen åbner
 Indvielse af Astrup Nye udendørs motionsredskaber.
 (professionel instruktør) - Tag træningstøjet med!

11:00-13:00: Børnedyreskue og Pony aktiviteter
11:00-16:00: Loppemarked og markedsaktiviteter
           Sponsorboder - Aktivitetsboder ved ASIF Håndbold og BAMSIF U12
            (Alle er velkomne til at lave en salgsbod eller udstilling)
12:30: Semifinale og Finale i Gadeturneringen.
13:00:  De nye Byggegrunde i Astrup. Hjørring Kommune viser grunde frem
 og fortæller om muligheder for køb af grunde og byggeri på Lundholmvej.

19:00: ASIF 50 ÅRS JUBILÆUM - Familiefest i Hallen
  Menu: Helstegt pattegris med tilbehør.
  Koncert med: Mike Santi’s one man band

SØNDAG D. 17/8:
13:00: Fælles transport fra Astrup Kirke
13:30: Friluftsgudstjeneste i Spejderskoven
           Snus til hvordan det er at være spejder.
            Masser af aktiviteter for børnene.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.

SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI: 
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Brønderslev
Tandlægehuset · Torvet 10

Tlf. 96 46 53 00
Hjørring

P. Nørkjærs Plads 2
Tlf. 98 99 04 06

www.tpt.dk

Siden 1947
Jyllandsgade 2, 9850 Hirtshals

Tlf. 98 94 34 33, optik@kajjensenoptik.dk
www.kajjensenoptik.dk

Hos Kaj Jensen Optik i Hirtshals går vi op i øjensundhed. 
Derfor benytter vi det nyeste udstyr, når vi
undersøger dit syn og dine øjne.

Vi er vilde med dansk brilledesign!
Kom ind og se vores store udvalg, du får altid professionel og 
personlig vejledning, så brillerne passer perfekt til dig og 
dine behov.

De nyeste briller, solbriller, skærm-/jobbriller, kontaktlinser…

9850 Hirtshals – Tlf. 98 94 34 33

Find os på

Lørdag 16. april kl. 11 bliver de nye træningsredskaber, G-Stalk og E-Stalk, indviet i Astrup.  Privatfoto.

LØRDAG 16. august kl. 11 bli-
ver de nye træningsredska-
ber, G-Stalk og E-Stalk, ind-
viet i Astrup. Det foregår på 
græsplænen ved Astrup-
Sønderskov Hallen. Med ved 
indvielsen er Gyrd Ernstsen, 
som har opfundet og udvik-
let redskaberne. Han vil for-
tælle om træningsredska-
berne og demonstrere de 
mange muligheder.

De to redskaber byder på 
et væld af muligheder og 
øvelser, som dækker ethvert 
behov. Uanset om man øn-
sker at træne let, Crossfit, 

Funktionel træning, Excen-
trisk træning eller traditio-
nel styrketræning, så opfyl-
der redskaberne kravene. 
Ved indvielsen afsløres sam-
tidig en informationstavle, 
hvor alle vil kunne finde in-
spiration til deres træning på 
G-Stalken og E-Stalken. Der 
vil være en guide på den ene 
side, som i billeder viser de 
mange forskellige øvelser. 
På den anden side kan man 
bruge et af de tre trænings-
programmer, som henven-
der sig til både utrænede og 
meget trænede.

Erhvervelsen af redska-
berne er blevet muligt som 
et resultat af årets overskud 
fra Bøgstedløbet og et sam-
arbejde med ASIF. Det er alt-
så frivillige kræfter, som ene 
og alene har fundet midler 
til at skabe disse unikke mu-
ligheder for at træne i 
Astrup. Allerede fra i dag er 
det muligt at benytte redska-
berne, og en cykeltur med 
efterfølgende træning på G-
Stalken er oplagt - også for 
folk i Hjørring og omegn.

Træning i det 
fri i Astrup

Bliv synlig!  
Få din annonce her - ring 

98 93 62 00

TV NÅR DU HAR TID
www.24nordjyske.dk


