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Bruno 
Skovgaard 
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Skive IK
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og Anders Hilmar
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taktikken til 2. halvleg
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de dage hvor der 
var en del afbud 
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Det er jo på denne årstid at der af-
holdes mange generalforsamlinger, og 
når dette skrives er der ikke langt til 
valgmøde i ØKIF (før kaldet afdelings-
generalforsamling). Vi håber på et godt 
fremmøde, og alle poster i de forskellige 
afdelinger bliver besat. Skulle det ikke 
være tilfældet, er det måske lige netop 
dig vi mangler til at give et nap med, i en 
af vore afdelinger. Grib chancen for at 
få indflydelse og vær med til at præge 
udviklingen i ØKIF fremover.

FFU afholder den 5. december gene-
ralforsamling. Tendensen har tidligere 
været, at det er svært at få folk ind i 
bestyrelsesarbejdet. Hvis dette skulle 
blive tilfældet, har FFU ingen mulighed 
for at ”overleve”. På den ene side ville 
det være et stort tab for vore unge men-
nesker (inkl. forældre), da ungdoms-
festerne skaber rammerne for de unge, 
så de på en god og tryg måde kan be-
gynde deres ”gå i byen” liv. På den an-
den side kan det oplyses at FFU, sidste 
år støttede Ørslevkloster Idrætsforening 
med gennemsnitlig 150 kr pr. medlem!!! 
Penge som på sigt kan blive en mangel i 
budgettet, hvis vi skal holde samme ak-
tivitetsniveau.
Ørslevkloster Idrætsforening vil gerne 
opfordre til, at alle som har haft, har, el-
ler får unge mennesker til at tage ansvar 
og tage deres tørn i FFU.

Cafeteriet har i mange år haft dårlig 
akustik, det skulle gerne være blevet 

bedre efter den 25. november da der vil 
blive sat nyt loft op. Derudover vil der 
blive monteret aircondition i kiosken så 
temperaturen kan holdes på et mere 
moderat niveau.

I ønskes alle en glædelig jul,
Og et godt nytår.

Hovedbestyrelsen:
Formand: Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Næstformand: Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær: Laila Rafn, tlf. 9753 8789
Gymnastik: Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold: Bjørg Slåttelid, tlf. 9753 8699
Fodbold: Ryan Johannesen, tlf. 9753 9253
Badminton: Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Redaktion:
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. februar 2008
- billeder og tekst kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk
Oplag: ØK-NYT udkommer 4 gange årligt. 
Trykkes i 1100 eksemplarer.
Husstandsomdeles i lokalområdet

Hjemmeside:
www.oerslevkloster-if.dk
webmaster: thegreathaldboer@yahoo.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedsponsor
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Nyt fra Fodbold
Indledningsvis vil vi fra fodboldafdelin-
gens side gerne takke alle vore fod-
boldspillere, trænere og holdledere, 
frivillige hjælpere og dommere, fodbold-
forældre og andet godtfolk for en god 
sæson. Takket være vore sponsorer 
har vi kunne opretholde et højt aktivi-
tetsniveau. Vi håber på jeres opbak-
ning, når vi igen mødes på grønsværen 
til foråret.

Under mottoet ”Landbruget støtter 
sporten” har vi fået tilsagn om nyt spil-
lertøj til vore børne- og ungdomshold 
fra:
- Jan Hørby
-  Jørgen Døssing
-  Mogens Kudahl

Peter Sørensen har sørget for, at 
alle hold får et sæt overtrækstrøjer. 
Mens Jørgen Bundgård er garant for 
børnenes sundhed i form af et gule-
rodssponsorat.
Også Nordic Floor har sponseret et 
sæt spilletøj.  Mens Allan Rasmussen 
har givet et beløb til brug i børne- og 
ungdomsarbejdet.

Sæsonen har budt på op- og nedture, 
sejre og nederlag, glæder og frustration-
er. Men uanset mål- og pointscore har 
knap 200 børn og voksne haft mange 
gode stunder i hinandens selskab.  
I ØK er der plads til alle - om man er en 
ny Laudrup eller man blot har lyst til at 
være sammen med kammeraterne.

Vi er allerede godt i gang med at plan-
lægge en ny sæson og kan glæde os 
over, at vi ikke kommer til at mangle 
trænere. Men skulle der være en og an-
den, der har lyst til at give en hånd som 
hjælper/dommer eller lignende,  er man 
meget velkommen til at melde sig.

I stedet for at gå i hi, sker der også et og 
andet i fodboldafdelingen her i vinter- 
halvåret. På opfordring fra mange sider 
er der nu tilbud om: 
Indendørs-fodbold
for piger og drenge

Lørdag   24.11.07 & 15.12.07

U7   kl. 9.00-10.00 
U8-U10   kl. 10.00-11.30 
U12-U14   kl. 11.30-13.30

Kom og vær med. 
Tiderne efter jul bekendtgøres senere.

Derudover vil der i juledagene blive af-
viklet  ØK Open
Mere herom andetsteds i ØK Nyt.

Vi ses til fodbold   
 Hilsen fodboldudvalget

(se billeder fra sæsonen på side 2)

Hovedsponsor
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Lidt mere respekt for 
trænernes frivillige arbejde!
Mit frivillige arbejde pt. i ØK består i at 
få alle fodboldkampe lagt/flyttet så det 
så vidt muligt passer bedst for trænere 
og spillere.
Inden sæsonen starter, fastsætter jeg i 
samarbejde med alle trænerne, hvornår 
ØKs hjemmekampe skal spilles. Så vidt 
det er muligt indhenter vi oplysninger 
fra skole, præst o.a. om arrangementer 
som børnene skal deltage i, og hvor de 
så ikke kan spille kamp. Det kan af og 
til være et besværligt puslespil, at få til 
at gå op.
Hvis vi undervejs i turneringen bliver 
nødt til at flytte en kamp, er proceduren 
oftest således: Træneren kontakter 
mig og fortæller hvilken kamp der skal 
flyttes. Jeg spørger altid til mindst 2 al-
ternative datoer, dernæst ringer jeg til 
kampfordeleren i modstanderklubben. 
Nogle gange kontakter han/hun så 
deres træner, andre gange får jeg 1, 2 
el. flere tlf. nr. og kan så prøve at få fat 
i den rigtige træner for det pågældende 
hold. Træneren skal jo så have tid til at 
finde ud af, hvornår de kan spille kam-
pen, det kan somme tider tage et par 
dage inden jeg får svar tilbage. Derefter 
skal JBU have at vide at kampen er flyt-
tet og jeg skal have fat i den påsatte 
dommer. Hvis en kamp skal flyttes 
senere end 8 dage før kampen skal 
spilles, koster det penge for ØK. Hvis 
det bliver nødvendigt at melde afbud til 
kamp, koster det klubben 250 kr. Unød-

vendige penge at komme af med. Ene 
alene pga. dårlig planlægning/mang-
lende information.
Jeg går ud fra at alle trænere afleverer 
turneringsplaner til spillerne så snart 
planerne er klar. Jeg har et par gange i 
den forløbne sæson været ude for at vi 
skal flytte kampe med meget kort var-
sel. Derfor denne indledende beskriv-
else af hvordan man flytter en fodbold-
kamp. Det er ikke bare sådan lige…
Jeg håber fra næste sæson at især 
forældre vil være behjælpelige med, 
at fortælle om andre arrangementer i 
rigtig god tid. Respekter trænernes fri-
villige arbejde og lad være med at mel-
de afbud for for jeres børn mindre end 
8 dage før kamp !

Med sportslig hilsen
Joan Skovgård / kampfordeler i fodbold 
afdelingen
 
 

HUSK
DEADLINE TIL DET 

FØRSTE NUMMER AF 
ØK-NYT I 2008 

ER 15. FEBRUAR

 








Håndbold efterår 2007...
Halvvejs igennem efterårssæsonen 
kan vi tage tråden op fra sidste num-
mer af ØK-NYT og holde status over ar-
rangementerne, der er løbet af staben 
indtil dato.

Minihåndboldskole
Den 6. oktober 2007 var spillere 4-9 
år plus deres forældre inviteret til en 
minihåndboldskole. ”Mini” - på grund 
af alderen - men også fordi det kun var 
4 timer lørdag formiddag. Denne invita-
tion havde 20 børn og 10 forældre taget 
i mod, og de fik 4 timers leg både med 
og uden håndbold. 
Ud fra inspirationsmateriale fra DHF 
havde træner for mikro- og minispillere 
Mona Larsen og hjælpetrænerne Per-
nille Løvig og Christina Døssing sam-
mensat dagens program med de mange 
aktiviteter. Dagen blev skudt i gang af 
breddekonsulent Line Dalen Sørensen 
fra JHF, kreds 2, der fra start fik sat 
gang i lattermusklerne med forskellige 
former for tag-fat for både store og små. 
Efter en lille ½ time måtte forældrene 
(med sved på panden) have en kaffe-
pause med rundstykker sponsoreret af 
bageren i Højslev, mens børnene blev 
i hallen sammen med dagens trænere. 
Line Sørensen benyttede pausen til at 
holde et lille oplæg om forældrerolle i 
forbindelse med håndbold (sport) og en 
snak om fair play.
Forældrene tilbage i hallen, og hånd-
boldudvalget blev også sat i aktion. Der 
var små konkurrencer, der blev spillet 
håndbold på lille bane og på stor bane 
med 40 deltagere på en gang, men 
vigtigst af alt: Alle morede sig og fik sig 
rørt. Dagen sluttede af med pølser og 

uddeling af T-shirts. Alle - både små og 
store have en god og sjov dag sammen 
i hallen!

Totalhåndboldstævne
En lille måned efter håndboldskolen 
kunne alle mikro- og minispillere (både 
de nye og de ”gamle”) komme i aktion 
til et totalhåndboldstævne arrangeret 
af DGI. Totalhåndbold spilles på en lille 
bane med 4 eller 5 spillere på hvert hold 
afhængig af børnenes kunnen.Bolden  
må erobres overalt på banen, dog skal 
et hold efter skud på mål, ned på egen 
banehalvdel og røre målfeltet, men må 
derefter frit bevæge sig på hele banen 
og forsøge at fange bolden. 12 hold  
havde tilmeldt sig, og efter en flot, fælles 
opvarmning af børnene (ca. 75 stk.) af 
Camilla Døssing, blev kampene skudt i 
gang, og i løbet af små 3 timer blev 18 
kampe afviklet på de to baner. Holdene 
var inddelt i puljer i øvede og mindre 
øvede for derved at få mere jævnbyr-
dige kampe, og de mange forældre 
sørgede for stemning og opbakning.

Opdeling mikro, mini- og lilleput 
Håndboldudvalget glæder sig over, at 
halvdelen af de deltagende børn i mini- 
håndboldskolen var drenge (vi var også 
glade for pigerne, som deltog!), men vi 
har ellers ikke haft held til at lokke de 
mindre drenge til håndbold i de sidste 
år. Heldigvis er mange af de nye an-
sigter fortsat med træning hver torsdag. 
Ja, faktisk har hallen her efterfølgende 
været mere end fyldt hver torsdag fra 
kl. 16.00-17.00. Over 30 børn mellem 4 
til 10 år er mere end én hal kan rumme, 
for ikke at snakke om de stakkels træ-








nere. Løsningen er blevet, at de mind-
ste (årgang 2000 og yngre) træner fra 
15.30-16.30. Et nyt hold årgang 1999 
(blandet piger og drenge) er blevet 
dannet, og heldigvis sprang der straks 
nye trænere til - Pia Offersen og Heidi 
Mortensen. En stor tak til dem! Holdet 
spiller i efteråret overgangshåndbold og 
totalhåndbold ved forskellige stævner, 
og meldes sandsynligvis til lilleput-tur-
nering efter jul. Lilleput er herefter ble-
vet piger årgang 97 og 98. De to sidste 
hold træner så fra kl. 16.00-17.00, så vil 
man gerne opleve liv og glade dage, og 
se hvordan over 30 børn og 7 trænere 
deler en hal, så kig op i hallen torsdag 
mellem 16.00-16.30!

Dommere
Som vi plejer, skal der også denne 
gang, skrives to ord om dommerman-
gel. P.t. ser det dog lovende ud, da Tro-
els Smollerup har været på et 4 timers 
dommerkursus - så måske er der en ny 
dommer på vej. Udvalget krydser fingre 
og ønsker Troels held og lykke.

Harpiks
Med enhver succes følger sikkert også 
en ulempe! Aldrig har så mange hold 
brugt harpiks (3 senior-, 1 ynglinge- 
og 3 pige/drengehold), og det kan ses 
rundt omkring i hallen! For at begrænse 
ulemperne ved harpiks er der opsat au-
tomat med harpiksfjerner inde i hallen 
ved omklædningsrummene. Der er op-
sat skilte ved alle døre ud af hallen og 
ved musikanlægget, og endelig har alle 
spillere på ”harpiks”-holdene fået ud-
leveret en seddel med de enkle regler: 
Der er ingen adgang uden for hallen 

med harpiks på hænderne. Musikan-
læg og tid-tager bord må ikke røres 
med harpiks på hænderne.
Vi håber derved at have begrænset 
problemet omkring harpiks.

Håndboldudvalget

Hovedsponsor:
Hovedsponsor
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Badmintonsæsonen er kommet godt i 
gang. I starten var der ikke så mange 
spillere som man havde håbet på - men 
efter fodboldsæsonen sluttede kom der 
flere spillere til.
Rune Skovgård og Thomas Hørup  var 
den 3. nov. til Stoholm Badminton Cup 
og hentede sølvet hjem i U11 double. 

Badminton







Hovedsponsor

Vi slutter fodboldsæsonen 2007 med 
mange dejlige oplevelser rigere, både 
sammen med vore mange fodboldbørn 
og vore engagerede trænere. Vi føler vi 
har haft en god sæson med stor opba-
kning fra forældregruppen.
I foråret 2007 indledte en arbejdsgruppe 
et stort stykke arbejde med at beskrive: 
Hvad er et godt fodboldmiljø? Børns 
sikkerhed og leveregler for vore træ-
nere. Det er blevet til en flot folder, som 
bliver taget ibrug til sæsonen 2008. Jeg 
vil i den forbindelse takke:
Marianne Pedersen - Claus Mølvadgaard 
- Laila Rafn - Niels Jørgen Nielsen - 
Margit Døssing - Lene Baake.
for et inspirerende samarbejde.

Vores efterårssæson er belvet rundet 
af med nogle utrolig positive evaluer-
ingsmøder der med vore børne- og 
ungdomstrænere. Og til vores store 
glæde, er der mange af vore trænere, 
som ønsker at fortsætte. Det har enorm 
betydning for vores kommende sæ-
son og det er en kæmpe styrke for ele 
fodboldafdelingen, at have en så stor 
gruppe engagerede og dygtige børne/ 
og ungdomstrænere.

- og vi glæder os til sæsonen 2008!

Rikke Østergaard og Niels Aage 
Markussen, fodboldudvalget

En god sæson er slut...

ØK’s VENNER
Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os

- vi håber at alle får gevinst.
Vi bringer gevinsten ud til dig.

Hilsen ØK’s Venner
Kicky & Jimmy - Esther & Peter Offersen 

Helle & Frank - Aase & Henning - Bente & Lars

Trækning 
i august 2007:
nr. 17- 200 kr.
nr. 92 - 100 kr.

nr. 22+31+32+45 - 30 kr.

Trækning 
i september 2007:

nr. 55 - 200 kr.
nr. 77 - 100 kr.

nr. 47+3+82+86 - 30 kr.

Trækning 
i oktober 2007:
nr. 1 - 200 kr.

nr. 59 - 100 kr.
nr. 51+69+76+84 - 30 kr.
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Begynderstævne
Lørdag den 17. november 2007 vil for 
en del nybegynderes vedkommende i 
rækkerne U9, U11 og U13, stå som en 
skelsættende dato. Mange kom hjem 
med medaljer og endnu flere fik smag 
for at gå til stævne, hvilket var en af 
målsætningerne for dette stævne. 
Der deltog 74 spillere fra 7 klubber. 
Stævnet var arrangeret i samarbej-
de med DGI NV. Sideløbende med 
stævnet var der arrangeret et kursus 
for forældrene til børn, som går til bad-
minton. Dette kursus var også godt be-
søgt, da 31 forældre deltog i kurset. Det 
blev til et livligt kursus med afklaring af 
mange spørgsmål om hvordan det er 
at være ”badmintonforældre”, regler, 
hvordan læser man et stævneprogram 
og meget mere.

Badmintonafdelingen har en god for-
nemmelse i maven af, at stævnet rent 
afviklingsmæssig gik ganske udmær-
ket, og stævnet vil blive forsøgt afviklet 
igen til næste år. 
Der var dog en lille overraskelse fra 
morgenstunden, da der pludselig stod 
nogle spillere, som havde tilmeldt sig i 
deres egen klubber men hvor tilmeldin-
gen ikke var kommet til os. Vi fik dem 
passet ind i afviklingsprogrammet men 
lidt besvær, men alle fik lov at spille 
med. 
Ørslevkloster tog kun selv æren af en 
enkelt medalje - nemlig guld til Frederik 
Jensen i U13 herrer.
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Et jubilæumsarrangement
Som et led i Ørslevkloster IFs 100 års 
jubilæum havde badmintonafdelingen 
inviteret Morten Frost til et besøg i hal-
len mandag den 8. oktober - på en al-
mindelig træningsaften for ungdom. 

Morten startede aftenen med at træne 
og spille med vore ungdomsspillere 
- en stor oplevelse for mange - og 
forhåbentlig med inspiration til at spille 
meget mere badminton. Morten delte 
ud af mange gode fif og trick til de frem-
mødte spillere. 
Derefter blev der varmet op til aftenens 
højdepunkt - en opvisningskamp mod 
Per fra Skive-Resens 1. hold.
Ivrigt blev der fulgt med på sidelinjen, 
og der blev spillet en drabelig kamp 
som faldt ud til fordel for Skive-Resen. 
De formåede at holde spændingen til 
sidste bold.

Efter kampen var der kaffebord med 
hjemmebag til de fremmødte, og 
derefter gik Morten i gang med at 
fortælle om hans lange karriere - lige 
fra han blev født 4. april 1958, om hans 
børneår med astma, om træning, træ-
ning og atter træning - som dog gav 
pote og bragte ham på landsholdet 
i 1976, hvor han spillede indtil 1991. 
Herefter fik han stillingen som land-
stæner. I 2005 startede han som leder 
af DBF's elitecenter i Århus og er samti-
dig chef for team Århus. Morten fortalte 
om flere anekdoter fra sin tid som aktiv 
spiller på landsholdet - og havde sikkert 
snakket endnu hvis der ikke var 
blevet klappet.
En rigtig spændende og
underholdende aften, 
hvor vi ’gamle’ fik set 
en af stjernerne på tæt hold!

Hovedsponsor
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v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50 - 7840 Højslev

Tlf. 9753 8112
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Julebrag i hallen

 
 Kl. 8.30  Pigelilleput B ØK  -  Løgstrup G&IF

Kl. 9.20  Pigepusling B ØK  -  Skals GF

Kl. 10.10  Drenge B ØK  -  Løgstrup G&IF

Kl. 11.00  Pige A ØK  -  Skals GF

Kl. 11.50  Drenge A ØK  -  Team Spøttrup        
 
Kl. 12.45  Dame/yngling ØK  -  Løgstrup G&IF

Kl. 13.50  Serie 2 Herre ØK  -  Skive fH 4

Kl. 15.05  Serie 2 Damer ØK  - Aars HK 3                    
 
Kl. 16.20  Serie 3 Herre ØK  -  Team Spøttrup  

 
Gør en god dag endnu bedre !
Tag familie, venner og bekendte med i hallen og vær med til  
at danne en god ramme omkring spillerne.    
 
Gratis kaffe og rundstykker til de morgenfriske. 
 
Amerikansk lotteri.

lørdag den 8. december fra kl. 8.30





















 




















Hovedsponsor

12



Hovedsponsor

13

Indendørs fodbold 
ØK-OPEN 2007

Så nærmer vi os julen og nytåret, dermed også ØK OPEN 2007.
Igen i år har vi valgt at placere stævnet imellem jul og nytår - nemlig  

 søndag den 30. december
En perfekt dato - julen veloverstået - butikkerne lukkede,  

så mange burde kunne afse en dag, til en god  
sammenblanding af hygge og motion.

Vi håber at rigtig mange vil troppe op.
Som sædvanlig gode præmier.

Tilmelding til - senest den 16. december
Thomas Vendelbo - Sallinggade 3A 2. TV - 7800 Skive - 2021 2082

thomasvroue@hotmail.com

PC-undervisning...
I forbindelse med seniorgymnastikken 
hver fredag i vintersæsonen vil der 
være mulighed for lære lidt om hvordan 
man bruger en computer.
I klubhuset vil der være to computere, 
men har du din egen computer med vil 
det være en fordel.
Hver fredag vil der være mulighed for 
at lære om:
• tekstbehandling og regneark
• tegneprogrammer
• e-mail og internet
• lægge kabale og spille spil

Man beh’ver ikke at have erfaring 
med brugen af en computer - der kan 
sagtens startes helt fra bunden af.

Seniorgymnasterne samles som nævnt 
hver fredag i tidsrummet 9.30 til 12.00. 
Der startes med opvarmning, og så er 
der forskellige spil i hallen og i klubloka-
lerne. Senere er der kaffe og brød samt 
sang og hygge.

Vi vil gerne opfordre flere ’seniorer’ til at 
møde op til nogle hyggelig timer.
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Vendelboturnering
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han endte på en flot 3. plads i sin pulje. 
I vægtklassen -40 kg. kæmpede Mikkel 
Kalhave i en øvet pulje med 3 kæm-
pere. Mikkel Kalhave var ikke helt vå-
gen i sin første kamp, og han tabte den 
derfor lidt uheldigt. I hans anden kamp 
var han til gengæld klar igen, men tabte 
alligevel og endte på en 3. plads i sin 
pulje. Brormand Peter Kalhave kæm-
pede i vægtklassen -45 kg. I sin gruppe 
var der 2 puljer med 3 kæmpere i hver. 
Peter Kalhave demonstrerede god 
kampvilje men måtte desværre se sig 

slået. Peter Kalhave endte på en 5. 
plads i sin vægtklasse. 

Kæmperne tog hjem end-
nu en god judooplevelse 
rigere og er nu endnu 
mere motiverede for at 
lære nye teknikker til 
næste træning. 

Trænerne

Søndag den 7. oktober afholdt Aalborg 
Judoklub Vendelboturnering, hvor i alt 
85 kæmpere var tilmeldt. Ørslevkloster 
stillede med et noget svækket judohold 
på grund af et fodboldstævne, sygdom 
og skader. Efter den obligatoriske vej-
ning startede de lettere vægtklasser 
for at slutte af med de tungere vægt-
klasser. 
Jonas Baake var en af de første kæm-
pere på måtten. Jonas deltog i vægt-
klassen -30 kg, hvor han kom i en pulje 
med 4 andre kæmpere. Jonas vandt 2 
kampe, blev nummer 2 i sin pulje og 
gik videre, men måtte des-
værre se sig slået i semi-
finalen. Han endte dog 
med en flot 3. plads og 
fik en bronzemedalje 
med hjem til sam-
lingen. 
I vægtklassen -30 
kg deltog også de-
butanten Chris-
tian Bundgaard, 
men i en anden 
pulje end Jonas, 
og kæmpede 3 
kampe i sin pulje. 
Christian kæmpede 
flot og vandt sin sid-
ste kamp, hvor han 
var ude i forlænget 
kamptid. Christian 
viste nogle flotte hol-
degrebsteknikker, og






 



Klubfesten 2007 blev holdt i 
Hald Forsamlingshus lørdag 
den 10. november og med et 
fl ot fremmøde var alle rammer 
lagt til en festlig aften. 
Fodboldafdelingen underholdte 
med deres uddeling af diverse 
gaver og pokaler. Formanden 
havde ligeligedes ordet i sin 
magt ved uddelingen af klub-
bens pokaler - der velfortjent -
gik til Per Andersen (1-årige) og 
til Morten Nielsen (fl er-årige)
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SPARBANK - DIN BANK

SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i
mange af livets store økonomiske beslutninger - både
for privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver
f.eks. ved køb og salg af fast ejendom, ved investering,
ved finansiering af både små og store anskaffelser og i
spørgsmål om pension.

SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræ-
senteret med filialer over det meste af Danmark og i
Grønland.
Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervs-
kunde vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.
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HJERTESTARTER
Er du blandt dem der har lyst til at lære at bruge den hjertestarter 

der er blevet hængt op lige inden for døren i Ørslevkloster Hallen ?
Så skriv dig på listen der hænger på opslagstavlen. 

I første omgang søges der efter deltagere 
som i forvejen har et førstehjælpskursus.

Hjertestarteren er sponsoreret af Nærbrand, 
der ligeledes vil sponsorere kurset i brugen af en hjertestarter.










