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Vordingborg Firma Sport 
 

 

Vordingborg Firma Sport ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår 
 

På trods af denne her Corona tid håber vi at i alle vil få en god jul i familiens 

skød, og at i alle kan holde en nogen lunde juleaften og nytårsaften. 

Dette år har jo ikke være helt almindelig, men vi har dog næsten kunne holde 

firmasportens aktiviteter i gang, det er kun nogle få aktiviteter som vi har 

måtte lukke ned. 

Bridge og skydning kører ikke for tiden, men håber at de snart kommer i gang igen.  

 

Julemærkemarch 2020 – Gå for en god sag  
 

Virtuel Julemærkemarch sammen - hver for sig 
COVID-19 har sat dagsordenen i Danmark. Derfor bliver Julemærkemarchen i 

år noget anderledes. 

Vi skal selvfølgelig ud at gå for Julemærkehjemmene. Den friske luft vil helt 

sikker have gavn af vores selskab. 

Med den virtuelle Julemærkemarch går vi vores egen tur, hver for sig. 

Sammen i tankerne og om den gode sag - Julemærkehjemmene har brug for hvert eneste bidrag. 

Læs mere på hjemmesiden: https://www.julemaerkemarchen.dk/  

 

Seniormotion badminton mandage og gåture torsdage  
 

Seniormotion har startet vintersæsonen op med badminton i Vordingborghallen hver mandag kl. 10:00  

Og gåture hver torsdag fra Aktivitetshuset Præstegårdsvej 11, Vordingborg også kl. 10:00 

Badminton for seniorer glæder det om at have det sjovt samtidig med at vi får lidt god motion,  

alle der har lyst til at spiller badminton kan deltage, det gælder lidt øvede, motionister og begyndere. 

Vores gåture starter ud fra Aktivitetshuset og vil være på ca. 5 km. 

Læs mere på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion-vinter    

 

Bowling stævne Bymesterskabet 2020 - AFLYST 
 

Vi var desværre nød til at aflyse Bymesterskabet 2020, der var kun tilmeldt 6 spillere og vi 

skal være mindst 8-10 spillere, så vi fandt desværre ikke nogen Bymester i 2020. 

Jeg håber og tror at vi igen i 2021 kommer til at afholde 3 stævner i foråret, vi ses. 

 

Badminton Vordingborg hallen sæson 2020-2021  
 

Der er ledige baner i Vordingborg hallen 

Vi spiller badminton træning i Vordingborg Hallen hver fredag kl. 14:00-16:00, der er ledige 

baner i hallen. 

Så hvis du og dine venner, kollegaer, familien eller i bare er nogle stykker som grene vil leje 

en bane, så kik ind på vore hjemmeside på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-mo-

tion/bowling-traening så kan i se hvilke baner der er ledige og her kan i også tilmelde jer. 
 

Idræt – Motion – Samvær – Glædelig Jul – og 

Godt Nytår vi ses i 2021 
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