
Sæson program for LGI 2014-15

Adresseliste på bestyrelsemedlemmer i LGI:

Formand: 

Kasserer:

Thor Mårtensson
Hjuletskvarter 152
5220 Odense SØ
tlf: 60 88 33 27

Anna-Marie Christensen
Volderslev Bygade 2
5260 Odense S
tlf: 42 41 37 77

Susanne K. Top
Kallerupvej 32
5230 Odense M
tlf: 65 41 31 70

Stine Hald
Hjuletskvarter 152
5220 Odense SØ
tlf: 60 88 22 27

Morten Boje Sørensen 
Lindved Møllevej 7
5260 Odense S
tlf: 65 95 77 47

Lindved
Gymnastik og 
Idrætsforening



Program: velkommen til en ny sæson i lgi 2014-15

Søndag:

Mandag:

TIrsdag:

Torsdag:

13:30 - 15:00 Ekstragymnastik for 3.-4.-5. 
 klasse
 Instruktør: Jakob Henriksson

16:15 - 18:00 Volleyball for ob-elever og 
 voksne
 Instruktør: Morten Boye

12:10 - 13:00      Skak for alle  
 (i håndarbejdslokalet)
 Instruktør: Szilvia Hansen

13:30 - 14:30 Leg og spring bh.-1. -2. kl
 Instruktør: Maja, Frida og Alexander  
 fra 2.VG  

For alle hold gælder, at man bare møder op på den aftalte tid. 
Eleverne får en tilmeldingsseddel med hjem til 
udfyldelse, og den skal med tilbage til underviseren. 

Deltagelse koster 200 kr, uanset hvor mange hold man delt-
ager på. 
Pengene bliver trukket over skolepengene.

Sæsonstart: 27-10-2014

Velkommen til en ny sæson i Lindved- Gymnastik og Idræts forening 
2014-15.

En ny sæson står for døren og i det program du sidder med i hæn-
derne kan du se, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder. 
Der er nogle gamle kendinge på programmet i år. 
Der er boldspil, gymnastik, volleyball, skak og leg.
Vi har i bestyrelsen haft en udfordring i år med at finde  
instruktører, så hvis du, eller en du kender, går med drøm-
men om at blive instruktør i LGI, hører vi meget gerne fra dig. 
Det er kun fantasien som sætter grænser, måske er du en ivrig  
rollespiller, måske er du vild med at løbe rundt i skoven og løfte 
tunge sten, måske.......?
Vi står til rådighed til en snak om, hvad du kunne tænke dig at 
bidrage med og har også midlerne til at sende dig på kursus.
I LGI er det vores mål at skabe en god bevægelseskul-
tur for børnene på vores skole på tværs af klasserne lige efter  
skoletid. 
Vi tror det er lykkedes igen i år.

Vel mødt til en ny sæson i LGI.

15:30 - 17:00 Boldspil for 4.-5.-6. klasse  
 Instruktør: Oscar 2.VG og Aske   
 1.VG


