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Kom og se 
byens juletræ 
blive tændt 
ved stenen

SE MERE PÅ NETTET: WWW.SOEFTEN-GF.DK

Større idrætsanlæg på vej i Søften
Placeringen af det nye idrætsanlæg er kommet nærmere en afslutning. 
Læs mere side 8-9

NR. 137. NOVEMBER 2022

Stor sejrsjuble hos 
det vindende par, 
Christian Neve og 
Elisabeth Sommer
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SGF'S VENNER: Der har været lidt stille 
fra SGF Venner siden cykelløbet i august, 
men vi har nu de næste arrangementer 
planlagt for den kommende tid.

 Derfor vil vi gerne inviterer alle byens 
borgere til juletræstænding ved stenen 
over for forsamlingshuset søndag den 
27. november klokken 16.30. Vi åbner 
for arrangementet allerede klokken 16, 
hvor der vil være uddeling af gratis 
gløgg, juice, æbleskiver og slikposer til 
de  mindste. John Løvschal kommer og er 
julemand og holder tale for os alle sam-
men. Arrangementet sker i samarbejde 
med Søften Landsbyråd.

 Giv vores Facebook-side et like, så 
modtager du også info når der sker noget 
i :-).

SGF Venner og idrætsforeningerne 
under SGF er gået i gang med planlæg-
ningen af Søften Sommerfest 2023. Glæd 
jer til en sommerfest med cykelløb, ung-
domsfest, fest for det voksne publikum 
med buffet, god musik og sjove indslag. 

Bruuns Galleri, Aarhus

Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464Samsøvej 34, 8382 Hinnerup. Tlf. 86 98 33 44

Kort om juletræstænding 
og sommerfest i 2023

SGF VENNER
ANDERS GODTFRED-RASMUSSEN, 42 41 01 90

SGF Venner og Landsbyrådet i Søften af hol-
der juletræstænding ved stenen i Søften lige 
over for Søften Forsamlingshus. 

I løbet af dagene vil der være boder og 
aktiviteter for børn og voksne på pladsen.

Vi glæder os til fest for hele byen og 
håber I allerede nu vil sætte et stort kryds 
i kalenderen fredag og lørdag den 18.-19. 
august 2023.

 En stor fest kræver mange hænder, så 
har I tid og lyst til at bruge et par timer 

i en bod eller lignende, så tag fat i en 
fra SGF Venner, så får vi dig skrevet på 
listen.

Fastelavnsfest
Den 19. februar 2023 inviterer SGF Venner 
til fastelavnsfest i SKIC. Det er længe 
siden, at vi sidst har holdt arrangementet, 
så vi glæder os rigtigt meget til at kunne 
holde fastelavn igen og håber på at slå 
vores rekord fra 2019 med over 300 børn 
& voksne deltagere. 

Sæt et kryds i kalenderen den 19. febru-
ar 2023. Der kommer info om tilmelding 
når vi kommer ind i 2023.

Medlemslotteri
Vores lotteri for medlemmerne kører også 
videre, så her finder du de numre, vi har 
udtrukket for de seneste seks måneder. 

Medlemslotteriet foregår på den måde, 
at hvis dit medlemsnummer bliver 
trukket ud, så kan du hente 400 kro-
ner hos vores kasserer, Hans Jørgen, på 
Stjerneparken 13. Du skal have betalt det 

årlige kontingent på 150,- for at kunne få 
præmien.

Se mere om os på_ www.sgfvenner.dk, 
her finder du også information omkring 
at komme i kontakt med SGF Venner.

Medlemslotteriet
SGF Venner har trukket 

følgende medlemsnumre 
 i vores lotteri i efteråret 2022.

 Juli:  nr.  476
 August: nr. 341
 September: nr. 353 
 Oktober: nr. 1061
 November: nr. 683
 December: nr. 610

 Har du et af ovennævnte numre 
og medlemskontingentet er betalt, 

har du vundet 400,- kr.

Gevinsten kan afhentes hos 
kasserer Hans Jørgen Andersen,

Stjerneparken 13, Søften.

Lej til din fest hos SGF Venner
- og støt samtidig ungdommen i Søften

Hos SGF Venner kan du leje lige det, du står og mangler til din næste fest.

Vi har et stort festtelt, og vi har gulv, stole, borde og bænkesæt, der 
passer til.

Vi har også en pølsevogn, som vi lejer ud til private fester, firmafester, 
fødselsdage, receptioner, konfirmationer eller andre sammenkomster, 

der kræver en pølse eller Cocio.

Hvis du ønsker at leje ovenstående, så send en mail til Steffen 
Kronenberg fra SGF Venner på udlejning@sgfs-venner.dk

Priserne for udlejning, og mere information om hvad du kan leje, det 
finder du på hjemmesiden – www.sgfvenner.dk.

– kig under udlejning.
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Støt  
indsamlingen
til Søftens  
nye Idrætsanlæg

Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
25456707
E-mail: sgfnyt@gmail.com
Deadline: Lørdag 1. april 2023
Tryksted: Lasertryk

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

Badminton:
Svend Hansen  29 64 70 34
Bordtennis:
Mette Overgaard  40 54 71 70

Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55

Håndbold:
Ole Busk   40 82 63 39

Motion:
Michael Rosenlund Brogaard  40 68 65 75 
Tennis:
Christian Neve  24 47 76 80
Senior idræt:
Winni Ditlev  50 59 75 16 
SGF's Venner:
Anders Godtfred-Rasmussen  42 41 01 90
Petanque: 
Lili Pujol  26 12 82 93

Forretningsudvalg:
Thomas Nygaard  51 20 60 34
Jens-Ole Hesel  50 60 56 52
Svend Hansen 29 64 70 34

Kontakt:  sgf@soeften-gf.dk
Hjemmeside: www.soeften-gf.dk

4.  Overfør til MobilePay 26334 - 
     Søften GF Fodbold - Nyt Anlæg

Guld: 3000,-

Vi er stadig i fuld gang med at samle ind 
til det nye idrætsanlæg, og du har nu 
mulighed for at blive en del af det - køb 
en personlig navnetavle og vis, at du støt-
ter din lokale fodboldklub.

Tavlerne vil blive hængt op i det nye 
idrætsanlæg. Indtil dette er færdigt, vil 
navnetavlerne være ophængt i det nuvæ-
rende klubhus.

Vælg mellem guld-, sølv-, eller bron-
ze-sponsorat

Årets Juletræ
købes hos SØFTEN GF
Tilbud
Vi gentager de sidste års succes – 
kom vælg og fæld selv (vi hjælper gerne)
kom og finde det træ I synes er smukkest. 
- vælg blandt næsten 1000 træer – alle Normannsgran
- vælg mellem mange størrelser.
- vi sælger træerne billigt: 
150.00-200.00 kr. (efter størrelse)
- vi udbringer efter aftale i postområde 8382 
- betaling kontanter eller MobilePay
Lørdage og søndage i nov./dec.: Kl. 10-15 
(d. 29./30. nov., 3./4 dec., 10./11. dec. 
og 17./18. december)

Salgssted: Rønbækvej 42  
(vejen til Grundfør, og få meter fra Århusvej).
På pladsen er der mulighed for at nyde lidt varmt:
Gløgg, varm chokolade og æbleskiver.

Tak til alle vore sponsorer 
som har støttet SGF 
i det forløbne år.
Glædelig jul og Godt Nytår
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TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 24477680

TENNIS: I skrivende stund har vi netop 
afsluttet udendørssæsonen. Nettene er 
taget ned, borde og bænke sat ind, og 
gamle bolde er foræret væk til hundeejere 
og til tørretumbler-brugere. Vi spillede 
den allersidste dag i strålende vejr og 
prøvede at overbevise hinanden om, at 
det lige straks er forår igen.

Og ser vi tilbage på sæsonen, har den 
været rigtig god – som den plejer. Vejret 
har kun ganske få gange forhindret plan-
lagt spil. Vores seniortræner Sofus og 
juniortræner Olga har leveret god træ-
ning. 

Hos Olga har der været et skift i alders-
gruppen, så hun i år er startet op med 

Søften Tennis har afsluttet 
sæsonen for i år

Året der gik …

en gruppe af de alleryngste. Vi mener at 
kunne se, at hun sammen med hjælpe-
trænerne får lagt en spire til en mange-
årig glæde ved tennis. 

Ud over det ”almindelige” spil, hvor 
man bare booker bane og spiller med sin 
makker, har vi en del andre aktiviteter: 
Vores lørdagsmix, onsdags-drop-in både 
formiddag og aften, deltagelse i DGI-
turnering. 

I juni har vi den traditionelle Wimbledon-
turnering i Søften, hvor vi – som ved det 
”rigtige” Wimbledon - spiller i hvidt på 
Center Court og Court no. 1 og nyder 
jordbær og bobler, så der indimellem 
bliver sagt ”Quiet please”. 

En anden tradition er klubstævnet i 
september. Sidste år havde vi OL-tema, 
og vores æresmedlem Laurits Lauritsen 
ses nedenfor i færd med at tænde den 
olympiske ild. Hvert makkerpar repræ-
senterede et land og havde flag med på 
banen. Det andet billede viser sejrsjublen 
hos det vindende par, formand Christian 
Neve og kasserer Elisabeth Sommer, der 
repræsenterede Sydafrika.

Skumtennis
Som medlem af tennisklubben har man 
mulighed for at spille skumtennis i vin-
terhalvåret i Præstemarkshallen, SKIC 
hal 2, lørdag formiddag.

Som medlem af tennisklubben har man 
mulighed for at spille skumtennis i vinter-
halvåret. Vi spiller i Præstemarkshallen, 
SKIC hal 2, lørdag formiddag fra kl. 
9.00-11.00. Man møder bare op med sin 
tennisketcher og indendørssko – og det er 
ganske gratis. Skumtennis? Seriøst? …er 
der måske nogen, der tænker. Og ja, det 
er seriøst! Og det er sjovt, nemt at komme 
i gang med og rigtig god motion. Man 
holder også sine tennisgrundslag ved 
lige – så det er et fint alternativ til tennis, 
indtil vi kan komme på grus igen. Der 
kan dog forekomme aflysninger, da hal-
len indimellem skal bruges til stævner e.l.

Har du i tankerne at prøve kræfter med 
tennis eller skumtennis, er du velkom-Olga med nogle af de yngste tennispiller.

Laurits tænder den olympiske ild.

OL-guldvinderne ”fra” Sydafrika – Christian 
og Elisabeth.

men til at kontakte én fra bestyrelsen. Se 
SGF´s hjemmeside. 

Vi starter op udenfor igen i slutningen 
af april. Vi glæder os til at se gamle 
og forhåbentlig også nye medlemmer i 
klubben. 

Lisbet Borg Helledie

Billedet viser dette års vindere: Guld til 
Tove Meinicke og Michael Jakobsen, sølv til 
Karsten Ingversen og Lisbet Borg og bronze 
til Bo Rasmussen og Søren Hagen. 
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NYT IDRÆTSANLÆG: I efterhånden mange 
år har snakken gået på at vi skulle have 
et nyt idrætsanlæg til at huse petanque, 
tennis og fodbold fremover.

Placeringen på området mellem skolen 
og jernbanen blev forholdsvis hurtigt 
valgt og der blev også hurtigt skabt poli-

tisk opbakning og hermed også økono-
misk grundlag til projektet.

Møde med kommunen
Desværre kom eksproprieringen af jor-
den til at tage endda meget lang tid, men 
nu er denne proces endelig afsluttet. 

- Nu begynder der at være noget om snakken.
Nyt idrætsanlæg i Søften

FODBOLD
MORTEN  LÜBKER, RAVSKÆRVEJ 14, 24 84 46 55

Torsdag d. 3. november havde vi møde 
med kommunens administration og her 
kunne de informere om at også den sid-
ste stopklods, nemlig de arkæologiske 
udgravninger, var ryddet af vejen, da 
arkæologerne ikke havde fundet andet 
end gammel havbund på området.

Dette betyder at vi kan komme i gang 
med at bruge vores krudt på at plan-
lægge, hvordan vi får skabt Danmarks 
bedste og hvis det står til styregruppen 
fra Søften, også grønneste idrætsanlæg.

Vi har allerede en rækker personer med 
forskellige kompetencer, der er klar til at 
hjælpe til med dette arbejde, men hvis du 
sidder og tænker at du kunne hjælpe til 
med din viden omkring  jordvarme, sol-
varme, byggestyring eller fundraising, så 
skriv endelig til fodboldformand Morten 
Wind Lübker på: mwl@e3light.com eller 
mobil 24844655.

Tidsmæssigt vil vi arbejde benhårdt for 
at få anlagt en helårsbane fodboldbane 
hurtigst muligt, dette kræver at vi kan 
fremvise at vi har vores egenbetaling til 

denne bane på plads, så dette arbejde går 
i gang med det samme.

Et andet punkt vi snart kommer tilbage 
med, bliver anlæggelsen af et læbælte, 
som specielt Tennis har brug for, står klar 
før flytningen af banerne.

Så I vil alle komme til at se og høre en 
hel del mere til vores arbejde med projek-
tet i den næste periode.

Spændende tid i møde
Vi går en spændende tid i møde og vi 
håber at I alle her i Søften vil være med til 
at bakke op om projektet, byen vokser og 
det er naturligt at vores idrætsfaciliteter 
følger med.

Vi skal, som indbyggere her i byen, bli-
ver ved med at have fokus på den lokale 
forankring og det fællesskab det giver, 
også når vores dejlige by bliver dobbelt 
så stor, for sådan skaber vi de bedste ram-
mer for os alle sammen, både børnene, de 
ældre og alle dem ind imellem.

Morten Wind Lübker
Søften GF Fodbold

Bliv medlem af SGF Venner
Som medlem af SGF Venner er du med til at støtte børne- og ungdomsidrætten i Søften. 

SGF Venner støtter i omegnen af omkring 200.000 kroner hvert år til idrætsforeningerne 
under SGF, og som medlem er du også med til at støtte. Et medlemskab koster 150,- per år.

Vi vil så gerne have flere medlemmer end de 269 husstande i Søften, som er medlemmer 
nu, så skynd dig at melde dig ind, gerne før din nabo, og støt op om idrætslivet i Søften.

Det du skal gøre, det er at indbetale 150,- på Mobile Pay til 21 22 55 70 (Hans Jørgen 
Andersen – vores kasserer), og i kommentar feltet skriver du dit navn og adresse, så vi er 
sikre på at få din husstand registreret korrekt. Du kan også bruge denne QR kode.

Du kan også overføre 150,- til reg. Nr. 6112 konto nummer 
904 2465 453, husk også her at skrive navn og adresse. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af 
SGF Venner.

Placeringen af det nye idrætsanlæg i Søften skal ligge mellem den grønne kile med Søften 
Engen, Præstemarkskolen, Søften Fritidscenter og daginstitutionen Mælkevejen som nabo. 
Foto: Anders-Godtfred-Rasmussen

Placeringen af 
det nye idræts-
anlæg skal ligge 
i dette område
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U14 drenge på tur til Limone Cup 
i Italien
FODBOLDTUR: I uge 42 rejste 14  drenge 
og 22 forældre/søskende til Sirmione 
ved Gardasøen, Italien, for at deltage i 
Limone Cup. Limone Cup er et dansk 
arrangement fodboldstævne med inter-
national deltagelse.

Drengene har over det seneste år arbej-
det for at spare penge sammen til turen 
og har i fællesskab fået samlet næsten 
100.000 kr. sammen til turen! Så det var 
en flok spændte drenge, der meget længe 
har set frem til en fed udlandstur, der 
mødte ind ved SGF-Fodbolds klubhus 
lørdag d. 15. oktober for at starte en laang 
bustur til Italien. 

Hele holdet var klædt ens i en lækker 
rejsedragt sponsoreret af Søften Auto. 
Drengene og 3 trænere var med bussen, 
mens resten af forældre og søskende 
kørte selv. Årgangens pigehold var også 
med bussen, som altså var fyldt godt op.

Efter små 20 timers bustur ramte vi 
campingpladsen ved Gardasøen, hvor vi 
skulle bo de kommende 5 dage. 

Efter indkvartering i hytterne var dren-
gene på opdagelse på campingpladsen 

og fandt hurtigt en boldbane og den 
u-opvarmede pool inden vi spiste tid-
lig aftensmad, for kl. 18.00 gik turen til 
Verona for at se Serie A kamp mellem 
Hellas Verona og AC Milan kl. 20.45. 
Super fed oplevelse med god stemning 
på det gamle stadion i Verona og en god 
kamp, som endte 1-2 til Milan. Vi havde 
pladser på ende tribunen modsat Hellas 
Veronas stemningstribune og med udsigt 
til de medrejsende AC Milan Ultras.  

Efter kampen var det hurtigt retur til 
campingpladsen, så drengene kunne 
komme i seng og være klar til turnerings-
start mandag morgen.

Selve turneringen var en pulje på 5 
hold med 4 danske og 1 brasiliansk hold.  
Drengene stillede til kampstart i deres 
nye udebanedragt Grøn), sponsoreret af 
Andersen Byggefirma og stod knivskarpt. 

Vandt første kamp mod Snejbjerg
Første kamp var mod Snejbjerg, som vi 
vandt 1-0 over efter en god og tæt kamp. 
Efter frokost stod den på lokalopgør mod 
Sabro, som desværre tog en forholdsvis 

Drengene stillede til kampstart i deres nye udebanedragt Grøn som var sponsoreret af 
Andersen Byggefirma.

Drengene var inde og se en Serie A kamp mellem Hellas Verona og AC Milan på Verona sta-
dion.

sikker 4-1 sejr, hvor forskellen på Sabros 
liga 3 spillere og Søftens liga 5 kom frem. 

Efter mandagens to kampe var det retur 
til campingpladsen og en tur i poolen, 
inden drengene oplevede deres forældre 
holde fest om aftenen.

Først kamp mod Sao Paolo FC
Tirsdag havde vi igen 2 kampe. Første 
kamp var mod Sao Paolo FC, en kamp 
som drengene havde set meget frem til! 

Vi havde set brasilianerne spille dagen 
før dagen efter ventede der en spænden-
de som dog endte 4-0 til Sao Paolo, som 
spillede på et meget højt teknisk og tak-
tisk niveau. God oplevelse og drengene 
hyggede sig enormt godt med de brasi-
lianske modstander før og efter kampen, 
og det endte også med at holdene byttede 
trøjer.

Tirsdagens sidste kamp var mod 
Sjørring/Koldby-Hørdum, hvor vi tog en 
sikker 3-0 sejr og havde dermed kvali-
ficeret os til en B-finale mod Snejberg 
onsdag. Sejren over Sjørring blev fejret 
på den lokale McDonalds, hvor drengene 
fik fyldt depoterne op efter et par dage 
med en noget sløj forplejning på cam-
pingpladsen.

Onsdag formiddag spillede vi så B-finale 

mod Snejbjerg, som efter en tæt og god 
kamp desværre endte med at vinde 1-0. 
Der var linjedommere på i finalen, og det 
var en super god oplevelse for drengene 
at prøve at spille med fuld dommertrio, 
hvor offside kendelserne sad lige i skabet.

Efter B-finalen tog vi på udflugt til 
Sirmione, hvor drengene fik en velfor-
tjent is og ellers fri til at gå på opdagelse 
i den gamle by. Onsdag aften var der 
afslutningsceremoni og pizza-aften på 
campingpladsen. Pizzaen var helt utrolig 
ringe, men drenge og forældre hyggede 
sig endnu en gang godt.

Retur mod Søften
Torsdag skulle drengene på den hidtil 
vanskeligste opgave på turen. De skulle 
have pakket deres tøj sammen og ryddet 
op i hytterne! Det brugte drengene hele 
formiddagen på inden bussen kørte retur 
mod Søften ved frokosttid. Efter en rolig 
bustur ramte vi Søften fredag morgen, 
godt brugte efter en super, super fed tur 
til Limone Cup! Det har virkeligt rystet 
både drengene og forældregruppen rig-
tigt godt sammen med en udlandstur, 
så vi nu er klar til at tage fat på næste 
sæsons udfordringer.
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Mandag stod i fodboldens tegn, og det 
var jo ligesom også derfor vi var kommet. 
Limone CUP blev skudt i gang  og piger-
ne havde hele 3 kampe første dag fordelt 
på 2 forskellige stadions. 

Vejret var med os, 25 grader og strå-
lende solskin. Forældre/holdledere hep-
pede og jublede fra tribunerne, og det 
var ”Davids” kampe mod ”Goliat” der 
udspillede sig. Pigerne kæmpede en brav 
kamp, og gav alle modstandere ”kamp til 
stregen” og det på trods af at de var oppe 
mod U15 piger og liga 1 og liga 2 hold. 
Helt klart en meget flot og enestående 
præstation søftenpigerne spillede. 

Noget af det bedste de hidtil har præ-
steret, alt gik op i en højere enhed og det 
rakte til en flot samlet 5. plads, som alle 
kan være stolt af.

Tirsdag havde pigerne en enkelt kamp 
tidligt om morgenen, hvor de igen gjorde 
det fremragende. Efterfølgende stod det 
på hygge/shoppingtur i den nærliggende 
by Sirmione. Her kunne pigerne bruge 
deres hårdt optjente lommepenge, og 
der blev selvfølgelig også købt is, kjoler, 
tasker, solbriller og souvenirs i lange 
baner.

Onsdag var sidste hele dag ved 
Gardasøen, og denne dag var heldig-
vis en fridag, hvor man kunne fordrive 
dagen som man ønskede. Mange valgte 
at bruge dagen ved poolen, plaske rundt, 
nyde solen og snakke med alle de nye 
venner og bekendte man havde fået i 
ugens løb. 

Andre valgte at lave minigolfturnering, 
gå ture ved stranden eller slappe af på 
terrassen. Dejlig afslappende dag, hvilket 
var tiltrængt efter fire forrygende fod-
boldkampe

Hver morgen og aften samledes alle 
fodboldnationer i restauranten til fæl-

lesspisning. Her summede det af liv og 
glade dage, mens der blev indtaget juice, 
kaffe, croissanter, pasta og pizza. 

De søde servicemindede personale 
hvirvlede rundt ,og sørgede for at alle fik 
både hovedret og dessert. Frokost blev 
lavet af de flittige holdledere, som stod 
for indkøb / tilberedning af 60 sandwich 
daglig

Torvet/pladsen uden for spisesalen age-
rede hver aften samlingssted for stæv-
nets fodboldglade unge mennesker. Her 
var der fodboldrelaterede konkurren-
cer, hvor man kunne afprøve sine skills. 
Sidste aften omdannedes pladsen sig til 
samlingssted og diskotek., hvor stævnets 
drenge og piger kunne feste, udveksle 
snap og sige farvel til hinanden, inden 
turen gik hjemad dagen efter. 

Nogle fik nye venner, andre blev kære-
ster, men ens for alle var, at de havde 
haft en helt forrygende fodbolduge ved 
Limone CUP, en uge som alle vil huske 
tilbage på med glæde og smil på læben.

Sara

U14 piger til Limone Cup 
Limone Cup i efterårsferien 2022.
FODBOLDTUR: I et helt år har U14 fod-
boldpigerne (årgang 2009) knoklet og 
tjent penge til deres udlandstur i efter-
årsferien 2022, til LIMONE CUP ved 
Gardersøen. Og hold nu op, hvor har det 
været arbejdet værd og bestemt en suc-
ces, som vi planlægger at gentage igen i 
efterårsferien 2023, dog med Barcelona 
som destination, og pigerne har allerede 
taget arbejdstøjet på, så der kan tjenes ind 
til nye oplevelser i Barcelona

Det har været den mest fantastiske tur 
til Italien med fodbold, sammenhold, nye 
kammeratskaber, kulturelle oplevelser og 
masser af sjov og grin. Alt dette takket 
være en kæmpe indsats af trænerteamet 
Per Lauenborg og Tine Ødum, både med 
hensyn til arbejde og indtjening, men 

også med planlægning af turen.
Bussen kørte fra SGF klubhus lørdag 

morgen, og allerede her var stemningen 
høj med fællessang og hyggesnak ned 
gennem Tyskland. Søndag morgen kl. 
06.45 ankom vi til campingpladsen The 
Garda Village, hvor vi skulle indkvarte-
res de næste 5 dage. 

De frivillige forældre/holdledere, som 
var med på turen, diskede op med mor-
genmad på udklapsborde på parkerings-
pladsen. Fornuftige mængder boller, 
pålægschokolade, ost, og juice  blev ind-
taget inden turen gik videre til forlystel-
sesparken Gardaland. 

Her blev prøvet både vilde og sjove 
forlystelser samt set en masse uhyggelige 
halloween udsmykninger.

U14 pigerne fik en flot 5. plads ved Limone Cup.

Pigerne er på hygge/shoppingtur i den 
nærliggende by Sirmione. 
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Fodboldskole 2022
FODBOLDSKOLE: Søften GF-fodbold 
havde fornøjelsen igen i år i uge 31 
at afholde fodboldskole på idrætsan-
lægget ved Neptunvej og banen ved 
Præstemarkskolen i samarbejde med 
DGI.

Tilmeldingerne oversteg fuldstændig 
vore forventninger, deltagerantallet blev 
ikke mindre end 221, drenge og piger, 
hvilket viste sig at være Jyllands største 
i DGI regi.

Langt størsteparten af deltagerne kom 
selvfølgelig fra Søften, men der var også 
deltagere fra Hinnerup, Grundfør, Trige, 
Tilst og Lisbjerg.

 Fodboldskolen blev igen i 2022 ”båret” 
af mange frivillige trænere, trænerassi-
stenter og ikke mindst ”køkkenpersona-
le” som sørgede for, at alle fik den nød-
vendige forplejning hver dag, som mad 
og drikke, tak til alle hjælpere.

Desuden var der sædvanligvis et 
”show-indslag” fra Rema 1000, hvor 
Christian tryllede lidt med appelsiner. 
Efterfølgende var der appelsiner og juice 
til alle så, de selv kunne forsøge at udføre 
de tricks som Christian diskede op med. 
Derudover var der sponsorbidrag fra 
Århus frugt & Grønt (daglig frugt til alle) 
og fra EDC som sponserede is, Nybolig 
sponserede slush ice og John Frandsen 
sponserede støvleposer. Der var pizzaer 
fra Mozami specialiteter, XL-byg & Mal 
en EM fodboldtrøje, Søften Auto også en 
EM fodboldtrøje. 

Stor tak for alle bidrag.
221 deltagere var tilmeldt fodboldsko-

len og det er nok også max. af det vi kan 
være på de få baner vi har til rådighed, 
men vi håber jo der snart sker noget med 
det nye idrætsanlæg, så vi få plads til et 
endnu større arrangementer i fremtiden.

Thomas Bak
fodboldskoleleder 

MOTION: 
Lad man-
den passe 
sofa og 
TV, mens 
du går til 
fodbold-
fitness alle 
mandage 
kl. 19.00 
på Søften 
idrætsan-
læg.

Der trænes hele vinteren.

Landsbyfonden har indkøbt flagstænger og flag, 
og kommunen har etableret huller til disse. 

Landsbyfonden vil bekoste flagning i hele midtbyen 
samt ved indfaldsvejene på 7 faste dage årligt: 

Påskedag, pinsedag, 2 konfirmationsdage, Grundlovsdag, 
markedsdag og juledag. 

Det praktiske arbejde varetages af SGF’s fodbold. 

SGF’s fodbold står selv for flagningen i forbindelse med sports festen i august 
måned. 

Her udover vil der mod betaling være mulighed for flagning ved bryllup eller 
andre private begivenheder i det omfang, det ønskes. 
Aftale herom kan træffes med SØFTEN GF fodbold.
Kontakt Kjeld Eskildsen, 28 68 60 85 for nærmere information.

FLAGNING

Vi begyndte igen søndag 1. maj

Spilletidspunkt:
Tirsdag  fra kl. 19.00 / Søndag fra kl.10.00

på vores dejlige anlæg ved 
klubhuset på Neptunvej.

Kom og se hvad det går ud på.

I kan altid låne kugler og vi hjælper jer me-
get gerne i gang.

Det tager kun et par minutter  
at lære reglerne.

og HUSK! Petanque er for alle

SGF - PETANQUE SPILLER

PETANQUE
LILI PUJOL, 26 12 82 93

Fodboldfitness  
for kvinder  
alle kan deltage          

Skolevej 2-6, Søften

Fodboldskole 2023
Succes forpligter, så vi er klar igen i uge 
31 i 2023, og du kan allerede nu tilmelde 
di barn til fodboldskolen i 2023, prisen i 
2023 er uændret i forhold til 2022: 

• fodboldskolen 896 kr., 
• mad i 5 dage 200 kr.
• foto 75 kr.
evt morgenmad/SFO 100 kr. (bestilles 

dog via EVENT /SGF-fodbold.
 Tilmelding via DGI på dette link:   

www.dgi.dk/202309406000.
Du er også velkommen til at byde ind 

med hjælp under fodboldskolen, vi skal 
bruge:

• trænere (beskeden aflønning)
• trænerassistenter (beskeden aflønning)
• køkkenpersonale kl. 10.30-13.30 
(aflønning: glæden ved samværet med 

de mange børn).
Du er meget velkommen til at give en 

tilmelding hvis du gerne vil bidraget 
til et af ovennævnte opgaver: gå ind på 
SGF-fodbold.dk, vælg EVENT og der 
kan du så vælge hvilken kategori du vil 
hjælpe med.

Thomas Bak
fodboldskoleleder

I uge 31 blev der igen propfyldt med leg og 
masser af fodboldhygge i Søften GF hvor der 
blev afholdt fodboldskole for 7. år i træk.
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FODBOLD: For første gang i mange år 
står vi nu igen med en U19 trup, der er 
så stor at vi til foråret igen skal have 2  
11-mands hold, dette sker med hjælp fra 
vores årgang 2006’ere, som bliver rykket 
en smule for tidlig op i U19. 

Truppen er på mere næsten 40 spillere 
og stemning er i top.

Desværre glippede en oprykning til 
Liga 2 pga. en kollektiv offday, men det 
har ikke fjernet humøret hos drengene.

Efter sæsonen var det nemlig aftalt at 
vi skulle gå ned til træning én gang om 
ugen, men drengene kom hurtigt tilbage 
og efterlyste en ekstra træning, hvilket 

U19 drengene – en sand succeshistorie
nu er blevet sat i værk, med det resultat 
at vi torsdag d. 3. november havde ikke 
mindre end 29 drenge til træning.

Det er ikke kun på U19’s egne hold 
spillerne gør det godt, således har mere 
end 12 af spillere være oppe at hjælpe 
på vores seniorhold, heraf 6 af dem på 
Jyllandsserie holdet, så det ser ganske lyst 
ud til de kommende sæsoner.

En stor del af forklaringen på den store 
spillertilgang er at vi er lykkes med at 
fastholde drengene, når de er kommet 
hjem fra efterskole, og så naturligvis det 
faktum, at disse drenge bare er vilde med 
at spille bold.

Når man så tilsætter et par trænere, 
Brian Brønsholm og Thomas ”Stan” 
Sørensen, der er mindst, lige så glade for 
fodbold, så har man en succes.

På U-19 trænerteamets vegne.
Morten Wind Lübker

Nyt fra Oldboys afdelingen 
FODBOLD: Vi har i skrivende stund den 
største oldboys afdeling i klubben i 
mange år, vi har i år været repræsenteret 
i OB35 11- mandshold, OB40 11- mands-
hold og OB45 7- mandshold og alle tre 
hold med god succes.

Ob35 har lige skulle finde sine ben at 
stå på efter der er kommet nye træne-
re til, mens OB40 har domineret deres 
række i år og er nr. 2 inden foråret, kun 
overgået af vores naboer fra Hinnerup, 
OB45 har haft flere skader end de plejer 
og er derfor på en uvant placering i mid-
ten af rækken, efter at have vundet den 
5 år i træk, derfor overvejes der også at 
række op i OB50 dog stadig 7-mands. Og 
så håber vi der kommer nye spillere op 
der er klar til at tage kampen op i OB45 
7-mands rækken.

7-mandshold
Hvorfor 7-mandshold i Oldboys, jo ældre 
vi bliver jo oftere render vi desværre let-
tere ind i skader og derfor bliver det svæ-
rere at stille hold. Derfor er 7 mandshold 
nemmere at skaffe end 11 mands hold. 
I oldboys er det sociale på holdene også 

en vigtig faktor og stemningen på banen 
er altså også blevet hyggeligere mellem 
os og modstanderne, og vi husker alle, 
at vi alle skal op på arbejde igen næste 
morgen.

Husk der er også plads til dig, så hvis 
du er ny tilflytter og gerne vil spille fod-
bold, så er du velkommen til at kontakte 
en af de trænere som står for de respek-
tive aldersgrupper, og der bliver spillet 
futsal i SKIC hele vinteren hver søndag 
kl. 20 - 22 på tværs af grupperne, så der 
er man også velkommen.

Kontingent er delt op
Oldboys kontingentet er delt op så man 
betaler 400 når sæsonen starter, hvilket 
inkluderer de 4 første kampe man delta-
ger i og derefter afregnes der, når sæso-
nen er forbi med 30 kr. pr. kamp, dog 
max kr. 800. og futsal afregnes for sig, 
med 100 kr. for hele vinteren.

Vi håber at se mange igen til foråret eller 
i løbet af vinteren i SKIC

OB Styregruppen 
Thomas Bak og Claus Søby

Nyt fra Senior Idræt
SENIORIDRÆT: I år er det fem år siden at 
en flok seniorer for første gang mødtes 
torsdag formiddag til idræt og fri leg i 
SKIC.

Nu fem år efter har afdelingen vokset 
sig stor. Vi er p.t. ca. 70 medlemmer, og 
der kommer hele tiden nye til. Vi har 
endda medlemmer fra Tilst og Sabro.

Vi kan godt være flere, så har du lyst 
til at få dig rørt, kan du møde os hver 
torsdag kl. 09.45 i den gamle hal (hal 1) 
i SKIC.
Har du lyst til at være med, så mød op 
– bestyrelsen hjælper gerne med tilmel-
ding.

Den første time får vi alle muskler rørt 
under kyndig vejledning af en instruktør. 
Den næste time er der frit valg. Nogen 
spiller volleyball, andre hygger sig med 
kaffe og kage i caféen.

Sidste mødedag i 2022 er d. 15. decem-
ber, hvor vi mødes til sædvanlig tid til en 
times gymnastik. 
Derefter holder vi julefrokost/jubilæums-
fest med mad og drikke leveret af caféen 
i SKIC. 

Nærmere oplysning om tilmelding og 
betaling udsendes på mail. 

For første gang i mange år står vi nu igen med en U19 trup. Fra næste sæson er vi så mange 
spillere, at vi til foråret igen skal have to 11-mands hold.
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FODBOLD KVINDER: Efteråret 2022 har 
budt på både op og nedture for kvinde-
afdelingen i Søften GF. 

Sæsonen har været lidt af en genopfin-
delse af kvindeafdelingen i Søften GF. 

Desværre måtte vi lukke det ene af 
vore vores 7-mandshold ned – kvinder 
29+ fortsætter i bedste stil -  men vi har i 
skrivende stund kun Jyllandsserie holdet 
og kvinder 29+ som aktivt hold på senior-
kvindeside i Søften GF. Et par tidligere 
spillere ønskede at prøve sig selv af i nye 
klubber, et par stykker er gået på barsel 
og når man yderligere krydret dette med 
en god portion skader, har vi desværre 
været mere udfordrede på bredden end 
man har været i klubben, i mange år.

Kvaliteten i truppen er dog stadigvæk 
stor og vi slutter da også sæsonen af med 
at nå den oprindelige målsætning om 

Fodboldmotion 
fredage kl. 10 
for 60+
- alle kan deltage

MOTION: Hvorfor 
”hænge” i sofaen fredag 
formiddag, udskyd brug 
af ”rolator”  gå til moti-
ons-fodbold for 60+ ,  fre-
dag formiddag kl. 10 på 
Søften idrætsanlæg.

Der trænes hele vinteren.

overlevelse.
Vi fik kæmpet os igennem sæsonen og 

sluttede med et ganske fornuftigt resultat. 
Vi ender i Jyllandsserien på en 5 plads 

med 17 point og sikre derved overlevelse 
og en ny chance igen, efter vinterpausen.

Dette kan man ikke være utilfreds med 
når man i 2 kampe har kunne stillet til 
kamp med 12 spillere, hvoraf 2 af spiller-
ne i truppen var målmænd. 

I en af de nævnte kampe fighter vi os til 
et flot 0-0 resultat mod rækkens oprykker 
fra Vorup FB. Et flot resultat mod er godt 
fodboldhold, der er et tydeligt bevist på 
den kvalitet der stadigvæk er at finde i 
truppen.

Tillykke med den flotte oprykning til 
Vorup FB.

I sommerpausen måtte vi sige farvel til 
en af vores bærende kræfter igennem de 
seneste mange sæsoner. Maija Olesen tog 
imod udfordringen om at flytte ind til 
ASA Aarhus, hvor hun nu er at finde på 
deres 2. divisions hold. 

Til næste år hedder det 1. division, da 
hun har været med til at sikre dem en flot 
oprykning. 

En anden spiller vi lidt ufrivilligt har 
måtte se bort fra i denne sæson, var sidste 

Kvindesenior 2022
års topscorer Maria Thomasen. En duel 
med et uheldigt udfald i sæsonens første 
kamp, endte med at Maria måtte udgå 
med en hjernerystelse, der holdt hende 
ude resten af sæsonen. Vi håber og satser 
meget på at Maria er klar igen til den nye 
sæson, de mange mål hun normalt har 
sat sit navn på - ja dem har vi i den grad 
manglet i denne sæson. Kun 17 mål blev 
det til i sæsonens 14 kampe.

Udover at vi overlever og i den kom-
mende sæson endnu engang er at finde 
i kvindernes Jyllandsserie, er det positivt 
at vi i denne sæson, selvom det til tider 
har set lidt sort ud, har holdet humøret 
højt. Det har til hver eneste kamp og 
træning været en fornøjelse at tilbringe 
tid sammen med truppen og det gode 
sammenhold og fællesskabet er også en 
kæmpestor grund til at vi med en meget 
smal trup, alligevel formår at sikre os 
endnu en sæson i landets 5. bedste række. 

Dette bliver dog for trænerteamet sidste 
sæson i denne omgang og jagten på en 
erstatning er sat i gang. Håbet er hurtigt 
at finde en ny cheftræner, der skal tage 
sig af denne gruppe fantastiske fodbold-
spillere.

Til spillertruppen, klubben og vores 
trofaste tilskuere skal der lyde en stor tak. 
Tak for tilliden, opbakningen og såvel 
sejre som nederlag. 

Tak for en masse gode timer sammen 
- fyldt med mange gode minder og ikke 
mindst en masse grin. 

Efterårets spiller: Sofie Bisgaard
Efterårets talent: Karoline Brynningsen
Efterårets fighter: Kirstine Juul Knudsen
Træningsflid: Freya Rasmussen

 Casper Andreasen - Cheftræner 
 

Martin Lübker - Træner & seniorformand

Fodboldsæsonen 2022
FODBOLD: Vi skriver nu november måned 
og fodboldsæsonen 2022 er afsluttet.

Der er konkurreret i mange rækker såvel 
ungdom som senior og oldboys /-girls og 
spillet et hav a kampe. Det blev til ikke 
færre end 484 kampe på banerne ved 
Neptunvej, og da man jo som bekendt 
spiller kampe såvel ude- som hjemme.

Vore spillere har været involveret i knap 
1000 kampe hen over året, foruden de 
mange stævner ungdomsholdene har del-
taget i. Næsten 1000 kampe samt træning 
– ja der er maga trængt på de 2 baner ved 
Neptunvej, vi må håbe at vore politikere 
snart lever op til det tilsagn de for mere 
end 5 år siden gav om et nyt idrætsan-
læg  - og mere plads bliver år for år mere 
påtrængt, vi runder nu 580 aktive spillere 
og 88 trænere så pladsen er trang, såvel 
på banerne som i omklædningsrummene.

 I de yngste ungdomsrækker opgør man 
ikke nogen rækkeindplacering, men for 
de lidt ældre grupper spiller man selv-
følgelig  om placeringerne, og her fine 
placeringer til mange a  holdene i meget 
jævnbyrdige rækker:
U13 drenge: puljevindere  5 
U13 piger:  slutter nr. 3
U14 drenge: puljevinder
U14 piger: 11 Mands nr. 2
U 14 piger:  8 mands nr. 3
U 15 drenge: liga 3 som nr. 3
U15 drenge: liga 5  som nr. 4
U16 piger: sluttede sidst (nr. 6)
U16 drenge (2007): som nr. 3
U17 drenge(2006): puljevindere
U19 drenge: sluttede som nr. 2

Hos de lidt ældre
Jyllandsserie 1 herre: nr. 5
Jyllandsserie kvinder: nr. 5
Serie 4 herre: som nr. 3
Oldboys 35: som nr. 6
Oldboys 40: som nr.  2
Oldboys 45: som nr.  5
29+ kvinder dom: nr. 4
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Endnu en SGF historie blev skrevet 
i sæsonen
FODBOLD: Med samme antal point, nem-
lig 19 men med en bedre målscore end i 
foråret tangerer JS1 herrer på fornem vis 
det hidtil bedste resultat i klubbens histo-
rie. Ingen tvivl om vi er matchet hårdt og 
vi er oppe mod klasse modstandere i JS1. 
Bedst illustreret af en kamp mod Hobros 
divisionsreserver hvor deres keeper i 
midt ugen bliver MOM i pokal kampen 
mod FCK Superliga inden han så er på 
hold mod os i weekenden. 

Nyt koncept & bredere trup 
Set i lyset af at vi introducerede et nyt 
koncept hvor vi ønskede at blive lidt 
mere boldbesiddende og satse mindre 
på omstillinger, og vores dygtige mål-
mandstræner Jan Blach introducerede en 
ny metode til at igangsætte spillet, kan vi 

ikke være andet end stolte over resultatet. 
Vi er også blevet en lille smule mere dat-
adrevet og fik taget brug i vores kamera 
igen til at filme kampe med det formål at 
kunne adressere taktiske elementer på et 
oplyst grundlag. 

Bæredygtig trup 
Inden sæsonen måtte vi desværre sige 
farvel til Jonathan Pilgaard der prøver 
kræfter med Brabrand i 2. div og Mark 
Mikkelsen og Daniel Høeg Nygaard 
Rasmussen der havde brug for en pause. 
Daniel har dog hjulpet os ved behov og 
Mark bliver en del af vores Futsal hold 
her til vinter. Den anden vej er det væltet 
ind med unge spillere både hos senior og 
U19, så det tegner super godt for frem-
tiden.  

Fra VSK U19 liga 1 hvor vores mål-
mandstræner Jan Blach var cheftræner fik 
vi 4 dygtige spillere. 

Carl Løvschall Dörner en super solid 
back 

Mathias Blach en dygtig balance spiller 
Mathias Enevoldsen som var kant, men 

vi har forsøgt at omskole han til venstre 
back, og med udgangspunkt i han blev 
delt anden topscorer var det en succes 

Marius som er angriber, men ikke kom i 
spil da han var låst i VSK. 

Fra Hedensted fik vi en super dygtig 
keeper i Nichlas Naybin Young Guns. 

Det er ikke en hemmelighed at i Søften 
er der ultrakort fra tanke til handling når 
det gælder helt unge spillere, og i denne 
sæson har vi integreret hele 7 spillere på 
18 eller derunder, hvoraf de 6 er kommet 
i kamp i løbet af sæsonen. De 7 Young 
Guns der har imponeret i denne sæson 
og som vi forventer meget af i fremtiden 
er. 

Victor Åberg  
Jeppe Kragelund  
Frederik Kragelund 
Julian Lübker  
Sebastian Espersen 
Kasper Kabus Villumsen 
Kalle Juul Seerup 

Bæredygtigheden skaber resulter 
Den bredere trup forplantede sig også på 

Trænings flid er 
vores nye keeper 
Nichlas Naybin.

Årets fighter er i 
denne sæson Carl 
Løvschall Dörner. 

Holdbillede af JS1 herrer. 

Årets spiller er 
Anders Gammelgaard.

Årets Talent bliver 
Sebastian Espersen. 

serie 4 hvor kun en uheldig udeblivelse 
i en presset periode var afgørende for 
vi ikke rykker op i serie 3. Men jeg er 
overbevist om, at hvis vi kan fastholde 
alle mand så skal vi også kikke ind i en 
potentiel oprykning til serie 3 i 2023 

Til stadighed sværere forhold 
Når vi sådan kommer rundt omkring i 
det meste af Jylland oplever vi ofte ret 
skarpe forhold. Desværre ikke noget vi 
kan matche i Søften og ind imellem må 
vi også stå lidt undskyldende over for 
vores modstandere når vi peger på banen 
vi skal spille på. Men det er nu engang 
vores lod p.t, og med den vækst vi ople-
ver i senior og de ældste årgange er der 
brug for være eneste kvadratcentimeter 
på vores anlæg, der for flere år siden var 
utidssvarende. Så nu kan vi kun håbe på 
hjælp fra beslutningstagerne hos kom-
munen og acceleration på det projekt der 
allerede har taget al for lang tid. Ingen 
andre klubber i kommunen har et så højt 
banetryk, men sjovt nok er vi også den 
klub der over flere år har præsteret på 
det absolut højeste niveau på seniorsiden. 

Læs mere næste side...
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86 98 78 50
XL-BYG BYG & MAL A/S

Omega 1, Søften, 8382 Hinnerup

SGF Fodbold 
talstærkt til 
Hinnerup Cup 
2022
FODBOLDSKOLE: Weekenden i uge 34 
bød på traditionen tro på HOG Cup i 
Hinnerup, hvor SGF Fodbold vanen tror 
var stærkt repræsenteret med hele 147 
spillere + trænere fordelt på 18 hold.

Klubbens rød/hvide klubdragt domine-
rede flot de mange lokale fodboldbaner 
ved både Rønbækhallen og Haldum-
Hinnerup Skolen og udover flot spil og 
fight fra alle hold endte stævnet med 
sølvtøj til flere årgange heriblandt U7 
drenge, U9 piger og U10 drenge.

Tak til de frivillige trænere og holdlede-
re for indsatsen hele weekenden samt de 
mange familiemedlemmer der var mødt 
talstærkt op med campingstole, kaffe, 
snacks mv. og støtte klubbens hold.

Mvh
Ungdomsformand

Mark Laigaard U10/11-piger fejrer en fortjent sejr.

Holdfoto af U9-drenge.

innerup cup U10-drenge C løfter fortjent 
pokaler efter samlet 2. plads.

Årets kammerat giver 
jeg til min træner 
kollega Morten Løber.

Martin Løber, 
Cheftræner JS1 

Tænk sig et potentiale for kommunen 
hvis vi fik tidssvarende forhold. 

Sæsonen priser 
Årets spiller er valgt af spillere selv på 
baggrund af stemmere efter kampe-
ne. I denne sæson går den til Anders 
Gammelgaard der virkelig har vist stort 
offensivt potentiale og gjort det svært for 
mange af modstandernes defensiver. 

Årets Talent bliver Sebastian Espersen 
der har gået uimponeret ind i flere kampe 
på en nøgle position som balance spil-
ler. Han er med sandhed en fremtidens 
spiller. 

Årets fighter er i denne sæson Carl 
Løvschall Dörner der har et meget højt 
bundniveau der virker drevet af hans 

fighter vilje. Han giver aldrig op og evner 
at spille sig ind i de få kampe han fik en 
lidt tvivlsom start i. 

Trænings flid 
Vores nye keeper Nichlas Naybin miste-
de blot en enkelt træning og deltog i 20/21 
træningspas. Derudover blev han noteret 
for samtlige målmandstræningspas. 

 Årets kammerat giver jeg til min træner 
kollega Morten Løber der om nogen har 
taget ansvar for at samle op på de unge 
talenter vi har spottet. Han har koordine-
ret indsatsen mellem seniorhold og U19 
og har altid fået puslespillet til at gå op 
på bedste vis. 

Næste skridt 
Nu starter vi vores hyggetræning på 
kunstgræs hver tirsdag i Hinnerup, og 
vi har også tilmeldt et Futsall hold i 
Liga 1, der styres med hård hånd af vice 
cappi Jovan Krstic. Samtidig er vi i plan-
lægningsfasen af træningslejren i 2023 
og brygger også på vores traditionsrige 
træningssamling juleaftensdag, hvor vi 
spiller en lille turnering blandt nuværen-
de og tidligere Søften spillere. 

På det personlige plan er jeg blevet 
inviteret til Dansk Træner Unions årlige 
weekend seminar hvor jeg skal varetage 
et træningspas samt et indlæg omkring 
opspil til afslutning gennem 6er positio-
nen, hvilket blot endnu engang illustrerer 
at der bliver holdt øje med Søften GF i 
det jyske. 

På JS1 teamet vegne 
Martin Løber 

Cheftræner JS1
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I Sparekassen Kronjylland i Hadsten finder du lokale medarbejdere, 
der har arbejdet mange år i lokalområdet. Vi kender derfor også 
Søften og har fulgt byen og områdets udvikling. Vi er stolte af at 

være med til at støtte Søften GF og fællesskabet i byen. 

Giv os et kald, hvis du vil høre, hvad vi kan gøre for dig.

Hadsten afdeling | Søndergade 8
8370 Hadsten | tlf. 86 98 28 11
sparkron.dk

Hvornår har du 
sidst dyrket 
fællesskabet?


