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- Vi lægger linoleum, tæppe, vinyl/-vådrum, gummi, træ, parket, plank, designgulv
både som klikgulv og nedlimet og som lyddæmpende loose-lay – sliber gulve inkl.
diverse efterbehandling samt pumpe-/spartler undergulve.
Vi er friske, når gulvet skal grundrenses/friskes op med en polishbehandling.
- Vi udfører udover almindelig vægadskillelse, køkkenmontering, carport, anneks,
garage, ombygning, taglægning, opbygning af terrasse o.sv. også tovholder-opgaver på større entrepriser med forskellige håndværkere.
- Vi laver udover forskellige almindelige vinduer også rumadskillelse, vådrumsvægge, etageadskillelser, tage, glasværn på altaner, spejle og hylder.
FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD! – RING TIL

Ole Sørensen
Håndværkervej 44 - 46
4000 Roskilde

Mob.: 4045 1684
Tlf.: 4632 1684
ole@qgulv.dk
CVR 26105781

Forkvinden har ordet
Af Ane Dolward

Netværk og motion
Mange leder efter en undskyldning for at dyrke motion, og argumentet er ofte, at deres
arbejde eller børnene kommer i vejen. Men foreningsbaseret motion kan hjælpe dit netværk på vej.
Et godt netværk - forstået som ens personlige bekendtskabskreds, og ikke det gejl TCD
gravede midtbyen op for at lægge ned - kan være nøglen til en forbedret livskvalitet. Men
ens netværk er afhængig af minimum to variabler. For det første vil dit netværk ofte være
udgjort af dem, som minder mest om dig selv. Du vil typisk opsøge folk, som minder om
dit selv ift. alder, køn, familiesituationer, arbejdsmæssigt, men også folk du deler de samme værdier med. På den måde kan I kontinuerligt bekræfte hinanden i, at Paradise Hotel
er et godt tv-program og du bliver ikke rystet i din grundvold, når du skal forsvare din
virkelig mærkelige interesse i at kigge på andre mennesker, der bor på et hotel sammen.
Dit netværk udgøres af folk, som minder om dig selv, blandt andet fordi det bekræfter dig
i, at din hverdag, dit liv og dine værdier er de rigtige. Eller… det bliver i hvert fald ikke tydeligt modsagt. Den anden variabel dit netværk er afhængig af, er geografi. Du vil typisk
have dem i dit netværk, som geografisk er tættest på dig. Det er eksempelvis dine naboer,
dine børns klassekammeraters forældre, dine kollegaer og din familie.
Hele Vindinge udgør med andre ord en stor del af dit potentielle netværk, både fordi her
bor mange børnefamilier og par uden børn, men også fordi geografien er relativ lille. Og
det er derfor du prioriterer foreningsbaseret motion. Det er fordi, at du til foreningsbaseret motion har anledning til at få personlig kontakt til øvrige Vindingefolk og derved
restrukturere dit netværk fra potentielle kontakter til reelle kontakter.
Hvis du nu begynder til spinning i motionscentret, som jo ofte holder nogle kom-i-formkurser i begyndelsen af året, som du godt ved, du bør deltage i, så møder du en masse
fra Vindinge, som du måske ikke kender i forvejen. Eller, hvis du nu tager dig sammen og
besøger crossfit-holdet, så kan det være, du får snakket med en person,
som du ellers aldrig ville være stødt på.
Foreningsbaseret motion medvirker til at skabe fællesskab på tværs af
det eksisterende, på tværs af naboskaber og på tværs af generationer. Hvis vi lige ser bort
fra corona et øjeblik, der hylder isolation og afstand, så er foreningsbaseret motion et af
de steder, hvor man kan møde folk, som man ikke nødvendigvis kender i forvejen, selvom
man bor i samme by.
Derfor skal der her fra lyde en stærk anbefaling til at deltage i foreningsbaseret motion –
om ikke andet så for at hjælpe dit netværk på vej, og derved forøge din livskvalitet.
God fornøjelse!

Samarbejde mellem

Vindinge skole og VIF
Af Ane Dolward og Liselotte Bynark

Vi skal bevæge os mere. Det er den evige i SFO-tiden ugentlig, henover flere uger, i
opsang fra myndighederne. Udfordringen samspil med frivillige fra VIF og pædagoer bare, at VIF har begrænset haltider, ger fra skolen. Skolen tilbyder mere sport
og det danske vejr er ikke altid oplagt til til deres SFO-børn, og VIF finder ud af, om
at lade særligt børn løbe rundt uden for. der er engagement nok til at opstarte fx et
Og mens Vindinge Skole har åbent, så be- KidsVolley-hold.
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nene får lov til at afprøve en sportsgren det både er en pædagog og en VIF-frivillig,
som bistår træningen, sikrer også, at dit
barn bliver taget godt imod med de rette
kvalifikationer.
Ingen genveje til godt brød - vores brød er
bagt efter gode, gamle
håndværkstraditioner!
For håndværkets og smagens skyld.

Som forælder, skal
du blot holde øje
med information
fra skolen ift.,
hvornår der er tilmelding til disse gratis forløb.
I første omgang afvikler vi
Kidsvolley og evaluerer på
ideen.
Men vi ved allerede nu, at
ideen er god.

Vindingevej 36 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 35 69 36
www.svalegaardensbageri.dk . kontakt@svalegaardensbageri.dk
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Partner
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Nyt Fra Badminton
Af Malene Winther

Badminton julestævne lørdag d.13/11-2021
Badmintonklubben havde inviteret alle
spillere til julestævne lørdag d.13/11.
For at deltage skulle hver spiller have
en forælder, eller lignende, med som
makker. Der var 33 par, der deltog, og
alle par spillede fire kampe hver.
Dagen begyndte med en grundig omgang fælles opvarmning dirigeret af
træner Martin, hvor man godt kunne
få lidt sved på panden, men samtidig
også hilste på nogle af de andre par,
da der skulle løbes stafet i hold, osv.
Allerede under opvarmningen var humøret højt, og den gode stemning fortsatte resten af dagen.
Efter opvarmningen gik selve turneringen i gang, og der blev kontinuerligt spillet kampe på 6 baner ad gangen. Schenna
styrede turneringen med hård hånd fra
dommerbordet, og ude på banerne blev
der gået godt til den. Ungdomsspillerne
stillede med henholdsvis mødre, fædre,
morfædre, tanter og fætre, og alle spille-

re og familiemedlemmer kæmpede bravt.
Det var nogle virkelig sjove, spændende og
lærerige kampe, der blev spillet, og rigtig
mange gav også en hånd med undervejs
som pointstyrer på de respektive baner,
når man ikke selv spillede kamp.
Fortsættes...

STIL SKARPT PÅ KVALITETEN – VORES TILBUD GÆLDER EN KOMPLET LØSNING

30% PÅ HELE BRILLEN
- Stel og glas

*) Ved fremvisning af denne annonce. Gælder til og med december 2021.
Gælder ikke i forvejen nedsatte tilbud.

Passagens Optik | Skomagergade 15 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46 37 37 77 | info@passagensoptik.dk | www. passagensoptik.dk

BRUG FOR EN
TIP-TRAILER?

Vi udlejer en 1.000 kg
el-hydraulisk
tiptrailer.
Ring 2331 8384

Høj kvalitet og god service

• Alt i trailere, reservedele og tilbehør til hobby og erhverv
• Bredt sortiment af ATV’ere og tilbehør
• Eget værksted hvor vi udfører service og reparationer
Vi står altid klar med professionel rådgivning, hvad enten
det gælder køb af nyt eller service og vedligehold af brugt.
Østergaard TrailerCenter ApS, Østre Vindingevej 170, 4000 Roskilde I Tlf. 2331 8384 I mail@oetc.dk I www.oetc.dk

Nyt fra Badminton
Af Malene Winther

Ved frokosttid var der sandwich og juice
til alle deltagere, og afslutningsvis var der
frugt og slikkupon til børnene.
Ved vejs ende var der præmier til alle
børn, hvilket gjorde stor lykke.
Hele stævnet blev sponsoreret af DGI/DIF
foreningspulje, som trænerteamet i Vindinge Badminton havde været opmærksomme på at søge midler fra.
Alt i alt var det et virkelig godt og veltilrettelagt stævne, som rummede alle deltagere på en positiv og sjov måde. Som ny
forælder i klubben er det skønt at se den

Fotos Christina Rasmussen og Thomas thygesen

iver og det engagement, frivillige lægger i
vores badmintonklub, og det er tydeligt at
se, at børnene nyder det i fulde drag.
Mange af de voksne, der deltog, syntes,
det var så sjovt, at de overvejer selv at
starte op til seniorbadminton.
Tak for en rigtig dejlig og sjov dag!

Købmand i Vindinge
Flot udvalg i frugt og grønt samt blomster
Stort udvalg i friskbagt brød
Stort udvalg i dagligvare samt GUL-PRIS

Åben alle ugens 7 dage fra kl. 7 – 20
Postdanmark / GLS pakkeshop . Tips og Lotto

v/Købmand Michael Møller
Tingvej 14 . Vindinge . 4000 Roskilde
Mail: 0376962@minkøbmand.dk . Tlf. 46357022 / 26218353

Nyt fra Badminton Ungdom
Af Malene
Winther
Pernille Krog

Det går rigtig godt med træningen i ungdomsafdelingen. Der er så stor tilslutning til afdelingen, at foreningen har åbnet for en ekstra træningsdag, om mandagen, for at imødekomme behovet. Det er rigtig dejligt.
Alle holdene er dog allerede fuldt besat. Trænerteamet
gør en kæmpeindsats hver uge, og trænerne videreuddannes løbende med trænerkurser gennem DGI og
Badminton Danmark. Senest har Kasper Ørsø været på
”træner 1”.
Trænerteamet har gjort det så godt, at de er blevet nomineret til årets træner/trænerteam 2021 i DGI. Det er
de meget stolte og glade for, og de vil gerne på vegne af
hele teamet sige tak for nomineringen og opbakningen
til deres arbejde med badmintonbørnene i Vindinge Badminton.
Turneringer
Der er kommet godt gang i turneringerne igen rundt om i landet, og spillerne fra Vindinge Badminton er meget aktive og
har deltagere med til både individuelle begynderturneringer
og til holdturneringer. Ungdomsafdelingen har fire hold i gang
med turneringer i år: 2 hold fra u13 og 2 hold fra u15. De er
meget engagerede og bruger til kampene, hvad de har lært
til træning, både teknisk og mentalt. De er supergode holdkammerater, bakker hinanden op og får mange gode timer
sammen i hallerne. Seniorafdelingen har også et herrehold i
gang med holdkampene.

Danmarks største
leverandør af
dækbark

Stærkendevej 37 · 4000 Roskilde

Nyt fra Badminton Ungdom
Af Malene
Winther
Pernille Krog

Ved tiden for Viftens deadline så stillingen ud som følger:
U13-1: Ligger nummer 2 og har vundet 4 ud af 4 holdkampe.
U13-2: Ligger nummer 7 og har vundet 3 ud af 4 holdkampe.
U15-1: Ligger nummer 5 og har vundet 3 ud af 4 holdkampe.
U15-2: Ligger nummer 4 og har vundet 2 ud af 4 holdkampe.
Voksen: Motionist 4 herrer ligger nummer 3 og har vundet 1 ud af 1 holdkamp.

Per’s afsyring og antik
Restaurering af nye og gamle møbler

Stor
Udstilling
af møbler

Per From Sivert
Pilekrogen 3, Vindinge
4000 Roskilde, DK
Telefon: 4636 9765 / 2067 2055

Køb og Salg

www.persafsyringogantik.dk
Mail: persafsyringogantik@hotmail.com

Åbent alle
ugens 7
dage
Ring i
forvejen

Året ildsjæl
Af Ane Dolward

Årets ildsjæl 2020 pokal gives af hovedbestyrelsen til Thomas Nedergaard for arbejdet med fodboldens børne- og ungeafdeling. Thomas har medvirket til en massiv
vækst i denne afdeling og sørget for, at såvel spillere som frivillige har befundet sig
godt. Der er oprettet mange hold, og samlet set har fodboldafdelingen aldrig haft så
mange medlemmer, som den har nu. Det
er flot gjort af Thomas og de øvrige frivilli
ge i fodboldafdelingen.

Thomas afgår som formand for børneog ungeafdelingen her i 2021, og overlader posten til Mikkel, der også indgår i et
trænerteam, der varetager træningen for
2014-årgangen.
Thomas var ikke selv til stede på generalforsamlingen 9. november 2021 til overrækkelsen af den fine pokal. I stedet blev
det hans far, Niels Nedergaard, der i den
anledning kunne modtage to flasker vin på
sin søns vegne.
Stort tillykke til Thomas

Moesgårdens Beboerhus
Kærvej 15F Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf. 51365125
Beboerhuset er åbent for udlejning, fremvisning og telefonisk henvendelse onsdage
kl. 19:00 - 20:00.
Uden for dette tidsrum har du mulighed for at skrive en mail på: beboerhus@moesgaarden.onmicrosoft.com
På kalenderen kan du se, hvornår Beboerhuset er udlejet.
Den sidder til højre for hoveddøren til beboerhuset.
Praktiske oplysninger:

Vi gør opmærksom på, at beboerhuset ikke udlejes til ungdomsfester.

I Moesgårdens hyggelige beboerhus, der er plads 150 pers. og service til 80 pers.
Bemærk: Der kan forekomme afbestillinger, så ring og hør nærmere.
Priser for at leje Beboerhuset.
Leje for 1 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 næste dag.
Leje for 2 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 tredje dagen.
Leje for 3 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 fjerde dagen.
Leje for 3 timer:
Leje for 6 timer:
Depositum:

Det er også muligt at leje beboerhuset på time basis på hverdage, undtagen fredag.

Kr. 3.000,00
Kr. 4.000,00
Kr. 4.500,00
Kr. 700,00
Kr. 1.500,00
Kr. 1.500,00

Det skal ikke være sport det hele, der skal også være tid til at feste .
Moesgårdens Bestyrelse

DIN GARANTI FOR EN SERIØS SERVICE

H. LARSEN AUTOMOBILER
- mere end 35 års erfaring i reparation af biler.
•
•
•
•
•
•
•

Service og reparation af alle bilmærker
Klargøring til syn
Forsikringsskader
Rust og pladearbejde
Dæk, Udstødning, Bremser
Olieskift, Kobling, Støddæmpere
Montering af ekstraudstyr

UDLEJNING
Personbiler, Varevogne og Busser

HUSK ALTID FRI KILOMETER

H. LARSEN AUTOMOBILER ApS
Rundageren 1-3 . 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 54 30 . mail@hlarsenauto.dk
www.lejentoyota.dk

ÅBNINGSTIDER:
VÆRKSTED
Mandag – Torsdag:
Fredag:

07:30 - 16:00
07:30 - 14:00

KONTOR/UDLEJNING
Mandag – Fredag:
07:30 - 17:00

Referat

Generalforsamling
Vindinge Idrætsforening

Tirsdag den 9 November 2021 kl. 19.00, Klubhuset, Sandvejen 28
Deltagere: 18 deltager heraf 11 deltagere fra bestyrelsen eller med tilknytning.
Punkter på dagsorden:
Velkomst ved formand Ane Dolward
1. Valg af dirigent.
Hans Erik Jensen er valgt som dirigent.
Er generalforsamlingen lovligt indkaldt?
Grundet Covid19-pandemien, der er force majeure, betragtes generalforsamlingen som
lovligt indkaldt, trods det at GF afholdes senere end 1.maj 2021.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Kan ses på www.vindinge-if.dk
3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/ Revisor Niels Nedergaard
Revision af regnskab 2020 følger anbefalinger om begrænset revision fra bl.a. DGI og DIF,
jf. vejledning fra disse.
Revisionen forudsætter, at aktivitetsudvalgene har godkendt deres respektive delregnskaber. Dette er sket inden det samlede regnskab.
Helle Jønsson gennemgik regnskabet.
Regnskabet er godkendt.
Der blev stillet spørgsmål til om ”Roskilde ordningen” stiller krav til at mindst en af de
påtegnende revisorer skal være registreret. Revisor Niels Nedergaard er ikke registreret.
VIF bestyrelse vil undersøge dette.
VIF bestyrelse har en ambition om at revidere vedtægter, herunder dette emne, i den
kommende beretningsperiode. VIF forventer at afholde en ekstraordinær generalforsamling med punktet ”vedtægtsændringer” inden den kommende ordinære generalforsamling forår 2022.
4. Behandling af indkommende forslag
Ingen modtaget.

Fortsættes...

Generalforsamling
Vindinge Idrætsforening Referat, fortsat

5. Fremlæggelse af foreningens budget, herunder godkendelse af Honorar
Helle Jønsson gennemgik budgettet.
Der blev efterspurgt at budget for næstkommende år fremgår sammen med regnskabet for afsluttet år. Det er taget til efterretning.
Budgettet og honorar er godkendt.
6. Valg af formand, kasserer og bogholder
6a. Valg af formand
6b. Valg af kasserer
6c. Valg af bogholder (punktet udgår)
Ad 6a) Ane Dolward er genvalgt for 2 år.
Ad 6b) Helle Jønsson er valgt for 1 år.

Fortsættes...

Arne Jensen Automobiler A/S
www.aja.dk

Velkommen hos Arne i Havdrup

Salg, køb, bytte, finansiering og forsikring siden 1996,
- og vi vil også gerne have dig som kunde

Salbjergvej 28 • 4622 Havdrup

•

Tlf. 46185050 • Mail: aja@aja.dk

•

www.aja.dk

Generalforsamling
Vindinge Idrætsforening Referat, fortsat

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
På valg er følgende
Kim Worch
Rolf Christensen
Per Mogensen
De tre ovenfor opstillede er valgt for 1 år.
Der spørges til sammenhængen mellem, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år,
når det af vedtægter fremgår, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
VIFs bestyrelse forklarer, at der er uoverensstemmelse internt i VIFs vedtægter på
dette område. VIFs bestyrelse ønsker at revidere vedtægterne, herunder dette emne,
inden næste GF.
8. Valg af revisor for 2 år
Vivi Risbjerg Sørensen er valgt for 2 år.
9. Valg af en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant begge for et år.
(punkt 9 og 10 på den opslåede dagsorden er slået sammen til her punkt 9)
Ditte Kromann er valgt som bestyrelsessuppleant for et år.
Ingrid Bipper Andersen er valgt som revisorsuppleant for et år.
10. Eventuelt
Uddeling af årets ildsjæl 2020.
Thomas Nedergaard fra fodboldudvalgets ungdomsafdeling modtager prisen.
Mødet afsluttet klokken 19.51.
Underskrevet referent Marie Breum
Formand Ane Dolward
Dirigent Hans Erik Jensen

Et vin(k) til lederen
Af Ane Dolward

Prøv at genlæse lederen på første side, og indsæt
ordet ’vinsmagning’ i stedet for
’foreningsbaseret motion’.
Vi siger tak til Michael fra Min Købmand for det
fine beløb, der blev genereret til VIF, rideskolen og
Vindinge dagene, på baggrund af vinsmagningen.

Nyt fra Støtteforeningen

VIF
Friv

illig

Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen

Roskilde Festival 2022
Støtteforeningen kan hermed orientere om, at vi er blevet inviteret
med på Roskilde Festival 2022. Roskilde Festival 2022 er allerede udsolgt. Der føles som om der er lang tid til, men vi er allerede gået i gang
med planlægningen, da der er mange ting, der skal planlægges. Roskilde Festival har, som de fleste ved, været aflyst de sidste 2 år, så der er
en del ting, der skal opdateres og tilrettes. Der er forskellige nye tiltag
fra Roskilde Festival, som vi skal leve op til og vi kender ikke bodens placering endnu.
Vi får brug for hjælp i vores bod både med hjælp til at lave mad, sælge maden og til flere
andre opgaver. Vi får brug for både nye frivillge, der ikke har været med før, og for de
frivillige, der tidligere har været med. Vi skal bruge ca. 100 frivillige.
Så sæt kryds i kalenderen i dagene 29. juni - 2. august, hvor selve Roskilde Festival 2022
afvikles.
Men vi har også brug for hjælp til opsætning af telt, indretning af boden i dagene op
tl Roskilde Festival. Efter Roskilde Festival skal også tages telt ned, pakkes sammen og
ryddes op.
Hvis du/I er nye i byen så kom til vores generalforsamling, og hør hvad vi laver. Eller du
kan ringe til en fra bestyrelsen og høre nærmere. Vi har en telefonliste bagerst i VIF´ten
og der er et opslag med vores kommende generalforsamling et andet sted i denne udgave af VIF´ten.
Vi forventer at åbne for tilmelding for frivillige til boden i februar eller marts. Der kommer yderligere oplysninger så hurtigt som muligt.
Vindingedage 2022:
Støtteforeningen har været til møde i Sognegården for at være med
til at planlægge Vindingedagene 2022. Vi forventer, at Vindingedagene
kommer til at forgå i ugerne 17 og 18 med en masse aktiviteter og med
en festlig afslutning lørdag. d. 7. maj 2022. Der kommer også flere oplysninger om dette senere.

VindingeDage

Fællesskab•Fritid•Foreninger

Juletræsfest:
Desværre er årets juletræsfest i hallen blevet aflyst pga. manglende tilslutning, måske pga. den stigende smitte. Støtteforeningen havde trods
manglende indtjening valgt at støtte denne aktivitet, da det plejer at være
et arrangement der gavner mange af byens børn. Vi må håbe, at der kommer lidt mere styr på smittesituationen og at der kommer en juletræsfest
næste år.

Vindinge Antennelaug
din lokale internet- og tv-leverandør

250/50 internet
Kun 95 kr.pr. måned

Meget prisgunstige tv-pakker!
Se mere her:

www.vindinge-antennelaug.dk

Lær vores frivillige at kende
Af Ane Dolward

Per Mogensen er nyvalgt bestyrelsesmedlem
i hovedbestyrelsen. Han flyttede til Vindinge
i 2000 sammen med sin partner Pia og deres fire børn. Dejlig natur, masser af idræts
muligheder og gode naboer gjorde det nemt
at ankomme til Vindinge. Per har bl.a. været
aktiv i støtteforeningen til arrangementer på
Roskilde Festival og flere andre steder, og ser
frivillighed som en god mulighed for at møde
andre borgere.

VIF
Friv

illig

Anders Nielsen er engageret i to forskellige områder i VIF. Han sidder med E-sports
området sammen med flere andre frivillige,
og hjælper bl.a. til at planlægge og afvikle
LAN-parties. Derudover sidder Anders og
hjælper med at fordele træningstider i hallen, så vi får udnyttet vores haltider på den
mest optimale måde. Anders er gift med
Marie og bor i Vindinge med sine to børn.
Marie er opvokset i Vindinge, hvilket er en af
årsagerne til, at familien har bosat sig i byen.

VIF
Friv

illig

Lær vores frivillige at kende
Af Ane Dolward

Schenna W. F. Hallgren er træner- og ungdomsansvarlig i badmintonafdelingen, og
så er hun rigtig god til at fundraise penge til samme afdeling, så badminton kan
få nyt udstyr og hyggelige arrangementer.
Og ungdomsafdelingen tæller i alt 12 seje
trænere og hele 62 spillere, så det er efterhånden en stor afdeling. Schenna underviser selv i badminton hver anden onsdag
og fredag, så hun bruger mange timer på
VIF. Det har hendes mand, Tim, heldigvis
stor forståelse for, da han selv er formand
for E-sports afdelingen. De bor i Vindinge med deres to børn. Schenna holder af
udendørslivet og har en helt fantastisk flot
have!
VIF
Friv

illig

Bøttcher:Fog A/S er en lokal forankret el-installatør, der med 48 medarbejdere arbejder
for private, virksomheder, kommuner såvel som boligselskaber. Vi har eksisteret siden
1986 og stræber altid efter det gode og tilfredsstillende håndværk.
Den grønne omstilling gennemsyrer vores virksomhed. Vi leverer og installerer energioptimerede løsninger, der er gode for miljø og økonomi. Det gælder både klimaanlæg
til at sikre det gode indeklima, intelligent belysning og installationer, ladestandere til
elbiler samt generel el-service.
Er I klar til at energioptimere? Så lad os sætte strøm til jeres projekt. Vi skræddersyer
alle løsninger, så de passer præcis til jeres specifikke behov og ønsker.

Simon Vængebo Pedersen

Langebjerg 35D • 4000 Roskilde • Tlf.: 70 20 30 30 • firma@bottcherfog.dk • www.bottcher.dk

Nyt fra Støtteforeningen

VIF
Friv

illig

Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.30
Klubhuset Sandvejen 28

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Efter Generalforsamlingen er Støtteforeningen vært ved et ostebord

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

Fodboldsæsonen 2021
Så er fodboldfolket færdig med at spille
om point for dette år. Udendørssæsonen
er slut, det gælder lige fra ungdom over
seniorer til oldboys. Dog ikke mere end at
der stadig spilles for nogles vedkomne, nu
gælder det dog indendørs stævner. Her er
der en række af klubbens ungdomshold,
der har booket sig som deltagere, da det
jo øger motivation for at spille i vinterhalvåret, når der står noget på spil.
Træning i Vinterhalvåret
Det betyder dog ikke at træning i sig selv
ikke er motiverende. Vi elsker jo alle at
”røre” den lille runde, uanset tidspunkt
og vejrliget om efteråret, vinter og foråret.
Derfor er det dejligt, at vi har flere muligheder, og det selvom vi er en lille klub (sådan da, vi er jo haft en medlemsstigning)
med begrænsninger, så er det jo godt, vi
har gode samarbejdspartnere. Roskilde
kommune har givet klubben lov til at benytte den ene af vores græsbaner, lysba-

nen, til træning udenfor sæsonen. Det får
de yngste ungdomsårgange så glæde af,
og det hjælper utroligt meget på det pres,
der er på indendørstider i hallen. Det er i
øvrigt mit indtryk, at det er lykkedes, med
Anders i spidsen, at lande nogle fornuftige
aftaler, der er til at leve med. Derudover
har vi jo mulighed for at sende seniorer,
motionister, damesenior og oldboys op
på kunstgræsbanen på KFUM. Vores pigehold, der trænes af Rolf og Nichlas, har
indgået et spillersamarbejde med Tune IF,
så her trænes der vinteren igennem på deres kunstgræsbane. Dejligt, at det er lykkedes at få denne mulighed for at fastholde
pigeholdet, til gavn for både pigerne og
klubberne.
Farvel til Thomas
Efter en årrække som Børneformand, har
Thomas Nedergaard besluttet, at der skulle nye kræfter til. Vi har det princip i fodboldafdelingen, at vi ikke forlader jobbet,
Fortsættes...

Nyt tøj til ungdomstrænerne
Dejligt med endnu en positiv nyhed: Det har længe været et ønske, at vi kunne supplere, og gerne udbygge, de trænersæt, vi allerede har købt til klubbens dedikerede
ungdomstrænere. Det er nu lykkedes via et økonomisk samarbejde mellem Bøttcher
Fog og fodboldbestyrelsen. Tak til direktøren for virksomheden, Simon V Pedersen,
uden sponsorer vil det være svært at opfylde alle de ønsker, vi gerne vil bidrage med.
TAK for den økonomiske hjælp, Simon.

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

før der er fundet en afløser. Det har Thomas, som den ordentlige person han altid
har været, selvfølgelig levet op til. Det er
en af flere grunde til, at netop Thomas, på
generalforsamlingen i Vindinge idrætsforening, fuldt fortjent modtog prisen som
årets leder. Thomas har om nogen taget
sin del af slæbet i ungdomsafdelingen.
Han har som børneformand gået forrest,
når opgaverne skulle fordeles. Som person
er Thomas af natur meget beskeden, ikke
en person med de store armbevægelser,
men det skal man ikke lade sig narre af.
Kære Thomas, du har i ”din” periode sammen med Rolf, Mark og Peter udført, og
udfører stadig, et flot stykke arbejde til
gavn for ungdommen i VIF- fodbold. TAK
Thomas! Jeg glæder mig til fortsat at samarbejde med dig, at mødes med dig ude
på Sandvejen, når du på en stille og rolig
måde træner dine piger.
Ny formand er Mikkel Hansen 38 år. Læs
mere i indlægget ”Velkommen til fodboldafdelingen”.
Futsal i Trekroner hallen
Alternative træningsmetoder kan være
rigtigt godt at arbejde med. Egon Warny,

Futsal i Trekronerhallen

cheftræner for seniorerne, har derfor i
vinter opstartet en optimering af den tekniske træning. Det foregår hver onsdag i
hallen ude i Trekroner, og det forbedrer
markant de tekniske sider med bolden.
Futsal minder på mange områder om almindelig udendørs fodbold. Bolden, der
trænes med, er dog markant tungere, hvilket gør det lettere at kontrollere bolden.
Spændende om ikke det vil forbedre de
tekniske færdigheder, når vi igen starter
op udendørs. I hvert fald et rigtigt godt
tiltag som mange af spillerne afprøver og
benytter.
Fortsættes...
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Vindinge Dagene 2022 afholdes i uge 16, 17 og 18
med afslutningsevent på fodboldbanerne 7. maj 2022

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

God Jul og et godt Nytår
Kære alle I gode mennesker, der findes
overalt i VIF- fodbold (og i VIF). Jeg vil dog
nøjes med fodboldfolket, de øvrige tilkommer ikke mig at rose, det ved jeg Ane og
andre gør.
I trænere, udvalgsmedlemmer, jer, der
bruger meget af jeres sparsomme fritid
til at gøre det lidt lettere for brugerne af
boldbaner og klubhuset på Sandvejen: En
KÆMPE TAK for al den energi I lægger i og
omkring fodboldklubben. Fantastisk med
alle jer ildsjæle. Jeg er også utroligt glade

for, at jeres børn, koner, kærester og andre
familiemedlemmer giver jer den frihed og
mulighed for at hjælpe alle de, der har interesse i at dyrke idræt i en bredde klub.
Muligheden for, at I kan bidrage med jeres evner, og ikke mindst lysten, til at gøre
andre gladere sundere og nok også lidt
bedre, er til glæde for rigtig mange mennesker.
Kort sagt: TAK det varmer!
På udvalgets vegne
Ole Schneider.

”ER UHELDET UDE, KLARER VI DIN RUDE”
STØT LOKALT - DET GØR VI!

- SOM SPONSOR FOR 4 FODBOLDHOLD I VIF,
BANKOGEVINSTER OG DENNE ANNONCE.

Skovmosevej 8, Vindinge, Tlf. 36 30 40 01

Nyt fra Gymnastik
Af Sabrina Søberg

Dansepigerne giver den gas til Djämes
Efter et års pause, er Dansepigerne og jeg
nu tilbage i træningshallen. Dansepigerne
består af 24 piger, som går i 2. og 3. klasse.
Mange af pigerne har gået på holdet før
og nye er kommet til. Vi træner hver tirsdag i salen.
Vi hygger os altid og har det sjovt. Vi
starter med en grundig opvarmning. Her
strækkes der ud, der løbes, der svinges og

der hoppes. Bagefter lærer vi forskellige
serie af blandede genrer.
Vi danser til alt den gode nye musik, som
pigerne kan lide, og der synges gerne med
på sangene. Vi arbejder med forskellige
genrer og bevæger os rundt på hele paletten. Vi danser til powerfulde Beyonce, fjollede Djämes Braun, seje Spectors & Nonsens, og vi har også en dans til Badboy fra
Ternet Ninja filmen. Flere danse
vil komme til.
Pigerne giver den altid fuld gas
og har masser af gode idéer til
flere nye trin. Vi prioriterer også
tid til leg og afslapning til sidst.
Vi træner smidighed og akrobatik, og også her nyder vi godt af
hinandens kompetencer.
Fortsættes...

Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Vi har et lokale i kælderen på Vindinge skole, hvor vi holder åbent hus et par gange om året. Vi har en flot
fotoudstilling og en samling arkæologiske fund fra egnen.
Det er også muligt at besøge arkivet efter aftale med en fra bestyrelsen.
Foreningen arrangerer bl.a. Skt. Hans bål, udflugter og byvandringer.
Medlemsbladet, Byhornet, udkommer ca. 4 gange årligt.
Medlemskab af Vindinge Lokalhistoriske Forening koster årligt kun 100,00 kr. pr. husstand. Du kan melde
dig ind ved at indbetale beløbet til vores bankkonto 1551-0008396477. Husk navn, adresse og e-mail.
Du kan læse mere om foreningen på vores hjemmeside: http://www.vindinge-lf.dk/ eller Facebook: Vindinge
Lokalhistoriske Forening
Formand Ulla Rasmussen • Ullar1958@outlook.dk •Tlf. 24949196

Dansepigerne
Vi arbejder os hen imod et brag af en opvisning i Vindinge Hallen, og de sidste par
år har pigerne også opvist i Roskilde Hallen til Forårsdagene.
Traditionens tro afholder vi “Tag din mor
med til dans-træning” sidste gang inden
jul. Her udfordrer pigerne deres mødre i
forskellige gymnastik- og samarbejdsøvelser, og her kan mødrene også få lov til at
“Run the World” i en times tid. Det plejer
at være rigtig sjovt, og vi glæder os til det.
Holdet blev fyldt op på én dag, da tilmeldingen startede og ventelisten var allerede i brug. Alle fik en plads på holdet og vi

er glade for, vi er så mange piger samlet
om en fritidsaktivitet i byen.
Fortsættes...

Skal du sælge bolig i Vindinge?
Hej. Mit navn er Anders.
Jeg er mægler hos Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK.
Jeg bor selv i Vindinge og er rigtig glad for byen.
Det giver mig et indgående kendskab og dermed også
de bedste forudsætninger for både prissætning og
boligsalg i området.
Kontakt mig for en uforpligtende salgsvurdering.
Tlf. 5060 2985 eller anders@hensrik.dk

www.hensrik.dk

Anders Kastrup,
Ejendomsmægler, MDE

Dansepigerne
Til sidst kan jeg fortælle om mig selv, at jeg
har været gymnastiktræner i mange år. Til

dagligt er skolelærer, hvor jeg også underviser i idræt på flere årgange.

10 % Rabat ved Onlinebestilling! Se vores mange lækre tilbud på:

byenspizza4000.dk
Tlf. 46 36 04 37
De Ringer - vi bringer
Vindingevej 36 . 4000 Roskilde
v/ Svalegården - parkering lige foran døren

Åbningstider:
Mandag-lørdag 11:00-22:00
Søn- og helligdage 12:00-22:00

Udbringning 20,Alle dage til 21:30 ved
køb for mindst 70,-

Søn- og helligdage 12:00-22:00

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

Velkommen til fodboldsafdelingens nye børneformand
Mikkel Hansen 38 år, far til to drenge på
henholdsvis syv og fire år, afløser Thomas Nederga a r d
som børneformand for fodboldafdelingen.
Velkommen til!
Jeg har selv gennem mange år spillet fodbold,
derfra min interesse i at fortsætte med at
være
med til at gøre rammerne for børnefodbold e n
i VIF- fodbold endnu bedre. Der skal være
gode
forhold. Husk på, at mange af især de yngs t e
årgange har behov for at føle sig trygge og
godt
behandlet. Det første indtryk er som oftest
det,
der er med til at skabe et godt fundament.
Vi er
en breddeklub med plads til alle, og derfor
er det
også vigtigt, at vi vægter det sociale højt
blandt
spillerne. Vores gode og engagerede trænere gør
det ikke alene, uden hjælp bliver det ofte lidt op ad bakke, og derfor er det vigtigt, at der
er god forældreopbakning. Min oplevelser er, at samarbejdet mellem Børneudvalget og
klubbens fodboldudvalg er velfungerende, og det er klart mit indtryk at fodboldudvalget
prioriter børnefodbolden i Vindinge.
Jeg glæder mig til sammen med trænere og ledere at udvikle fodbolden i VIF.

Ny i Vindinge?
Nye beboere kan starte her:

VIF
Friv

illig

Vindinge-if.dk
Bliv en del af et fantastisk fællesskab,
hvor vi hjælper hinanden på kryds og tværs.
Vi har en masse dejlige aktiviteter!
Kom og vær med - vi har brug for dig!

Nyt fra E-sport
Af Jens Dahl Kunoy

Vindinge Esports LAN party rullede igen den 20. november.
Hovedformålet er at have en hyggelig dag
med masser af samvær og computerspil.
Igen må vi sige, at det lykkedes til fulde.
53 forventningsfulde børn og voksne dukkede op først på formiddagen lidt før kl.
10. Tolv timer senere sendte vi 53, forhåbentligt trætte, men glade børn og voksne
hjem igen. Yngste deltager var 9 år og ældste var 56 år.
Corona spøger igen, og vi var i tvivl om,
hvorvidt vi skulle aflyse. I stedet valgte vi
at følge retningslinjerne, kræve Coronapas

fra alle over 15 år, sørge for hyppig afspritning og håndvask samt andre tiltag for at
minimere smitte. Tre deltagere måtte desværre melde afbud pga. nærkontakt med
smittede. Det var færre, end vi kunne have
frygtet.
Antallet af deltagende børn er steget støt
og roligt for hvert LAN-party, siden vi startede i 2019. Det er vi utroligt glade for. Det
må betyde, at vi har fundet en god formel.
Vi har også forsøgt at organisere os lidt
Fortsættes...

Lej professionelt udstyr til amatørpriser!
– så går havearbejdet som en leg!
Minigraver • Havetraktor • Pladevibrator
Motorbør • Alt udstyr til etablering af græsplæner!
Vi leverer også stabil, grus og muld.

Ring og få et uforbindende tilbud
• Træfældning udføres
• Alt gravearbejde udføres
• Erfaren og fuldt forsikret

AC Skoventreprenør Anders Christiansen
Stærkendevej 21 . Vindinge . 4000 Roskilde
Tlf. 40 34 81 29

Nyt fra E-sport
Af Jens Dahl Kunoy

med juletema, har vi ikke prøvet så mange
gange, men det er blevet meget populært.
Som noget helt nyt afholdt vi en konkurrence i Rocket League. De mange konkurrencer er blevet lidt en udfordring, fordi
børn deltager i flere konkurrencer. Det
kræver en del koordinering for at undgå,
at de skal spille samtidig i forskellige konkurrencer. Det må vi finde en god løsning
på fremadrettet.

Koncentrationen er altid høj i turneringerne.

bedre hver gang. Sidste gang, den 26. juni,
begyndte vi at leje alle borde udefra og
købe al maden fra den samme leverandør.
Det lettede det praktiske arbejde for os i
Esportsudvalget betydeligt.
Denne gang forsøgte vi at mobilisere frivillige voksne til at give en hånd med. Vi
opdelte dagen i tre-timers vagter, som
man nemt kunne melde sig på via doodle.com. Det virkede! Stor tak til Karina
Ankjær Johansen, Pernille Dyhr Krog, Bo
Källberg, Torben Bygvraa Rasmussen og
Christian Lund Nielsen for at give en hånd
med. Deres hjælp betød, at serveringen
af måltiderne, og ikke mindst legen i Hallen, forløb stort set gnidningsfrit. Hjælpen
gjorde også, at Esportsudvalgets medlemmer kunne nå at spille lidt selv.
I løbet af dagen afholdt vi konkurrencer i
flere spil. CS:GO og Fornite var gamle kendinge fra tidligere Vindinge LAN-parties.
Minecraft-byggekonkurrence, denne gang

Der er også nogle som deltager Vindinge
LAN-party med deres Ipad’s.

Fortnite
Fortniteturningen blev som sædvanligt
organiseret af Mads Ankjær Johansen og
Jasper Mosbæk. Turneringen havde 26
deltagere.
Mads skriver:
Vi spillede 1v1, på et map, som hedder
Realistic. Realistic er et map, hvor du får
materialer og våben, som du ville få i et
normalt game. Du spawner forskellige steder, hvor der er en zone, som rykker sig.
Det handler om at kunne finde ud af at
lure sin modstander, gode taktikker og at
bygge. Kan man disse tre tricks, er du alFortsættes...

Nyt fra E-sport
Af Jens Dahl Kunoy

lerede godt på vej. Det var bedst til fem,
så den, som først fik fem runder vandt og
gik videre.
På en flot 4. plads kom Tristan Lind
På en flot 3. plads kom Magnus Frisdahl
På en flot 2. plads kom Magnus Jæger
På en flot 1. plads kom Jasper Mosbæk
CS:GO
Anders organiserede CS:GO turningen,
som han plejer. Der var 14 deltagere fra
10 år til 49 år, som spillede Wingman (2
mod 2). Holdene blev lavet på dagen, lidt
tilfældigt, men også med blik for at have
en god og en mindre god på hvert hold.
Vinderingen af turneringen blev Benjamin
Harring og Mads Dahl Kunoy. Nogle af de
bedre CS:GO spillere savner, at turneringen bliver opdelt i 2 rækker for øvede og
mindre øvede. Det er lidt en udfordring at
danne rækker, når der kun er 14 deltagere til stede, men på sigt kan vi måske lave
den opdeling.
Minecraft
Minecraftkonkurrencen var en kreativ
byggekonkurrence. Der var i alt 6 hold
med 1-4 deltagere på hvert hold.
Vi kørte konkurrencen på to forskellige servere, fordi minecraft findes i en
Bedrock- og en Java-udgave, og to udgaver kan dele server. Det er lidt ærgerligt,
at vi ikke kan være på én server, men
forhåbentligt kan vi på sigt nøjes med én
server, når vi afvikler konkurrencen. Den
ene af serverne tilhører Vindinge E-sport,
og den er online altid. Den har adressen
minecraft.vindinge-esport.dk:19432 eller
51.255.92.239:19432.

Anders fra Esportsudvalget var den strenge, men retfærdige, dommer af byggekonkurrencen. Han udvalgte julekuglen som
Benjamin Harring havde lavet som vinder.

Billedet viser den spændte stemning da Anders gennemgik de 6 byggerier.

Benjamin Harring vandt Minecraft byggekonkurrencen med denne flotte julekugle. Man
kan se arkitekten står midt i sit byggeri.

Fortsættes...

Nyt fra E-sport
Af Jens Dahl Kunoy

Rocket League
Denne turnering opstod spontant på dagen hen over frokostbordet. Stor tak til
Janus Bardram og hans far Nikolaj for at
gribe ideen og få turneringen op at stå.
Heldigvis havde Mads Ankjær en masse
gode staldtips til turneringsafvikling.
Turneringen viste sig at være en god idé,
da 16 deltagere lynhurtigt fik meldt sig til.
De valgte at gøre konkurrencen til en to
mod to på et standard kort. Finalen blev

spillet mellem Mads Ankjær & Magnus
Frisdahl mod Mikkel Buus & Adam Lynge.
Mads og Magnus fik 1. pladsen og Mikkel
og Adam fik 2. pladsen.
Næste LAN-party er den 15. januar 2022,
hvis ellers Corona giver os lov.

Find O. Jensen Industri ApS
v/ Bo Jensen
Udskiftning og montering af lamper og stikkontakter
Internet og antenne installationer
Installation af hårde hvidevare
Renovering
Tilbygning
Overvågning
Energi-optimering
Lillevangsvej 17 • 4000 Roskilde • bj@foj-el.dk • www.foj-el.dk
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Sekretær:

Redaktion
Sisse Christensen
Ernst A. Jønsson

Kiki Andersen
Torben Rogers
Thomas Thygesen
Helene Bolslev
Malene Winther

Træner -og
ungdomsansvarlig: Schenna W. F. Hallgren
Senioransvarlig
(onsdagsholdet): Palle Jensen
Volleyton ansvarlig
(mandagsholdet): Jens Kunoy

Telefon

E-mail

2238 8967
3076 9978
61632763

formand@vindinge-if.dk
kasserer@vindinge-if.dk
kimworch@icloud.com
motion@vindinge-if.dk
fodbold@vindinge-if.dk
gymnastik@vindinge-if.dk
rolfhchristensen@gmail.com
pmo@live.dk
badminton@vindinge-if.dk
m@motorikogfysik.dk
esport@vindinge-if.dk

2980 7669
2579 3423
3053 1290
8111 4456
4030 8275
2063 2679
2165 0938
9375 1669
4244 1580
2943 4883
3076 9978

vifstotten@gmail.com
lgr@tunevej1.dk
pmo@live.dk
tonnya17@gmail.com
bjn@post12.tele.dk
pernillereinholdtmortensen@gamil.com
engquist@email.dk
mortentdamsgaard@gmail.com
jbci@regionsjaelland.dk
jens.boe.jacobsen@gmail.com
mevensen73@gmail.com

4126 1260

viften@vindinge-if.dk
sissewalther@gmail.com
ernst@joensson.dk

2324 9399

2238 8967
2555 0123

badminton@vindinge-if.dk
badminton.kasserer@vindinge-if.dk
badminton.senior@vindinge-if.dk

41 93 99 98

badminton.traener@vindinge-if.dk
palle65jensen@hotmail.com
jensdahlkunoy@gmail.com

VIF’tige numre
Betegnelse

Navn

Telefon

E-mail

Tim Hallgren
Allan Dyrlund
Jens Dahl Kunoy
Anders Nielsen
Ole Bendix

6163 2763

esport@vindinge-if.dk

www.vindingefodbold.dk
Vindinge IF Fodbold
Ole Schneider
Kasper Mark Jensen
Palle Schneider
John Hansen
Mikkel Hurup Hansen
Rolf Christensen
Mark Nielsen
Thomas Nedergaard Jensen

4088 9390
2825 6165
6161 7550
2239 0936
2711 0582
2324 9399
2260 0572
4137 1101

fodbold@vindinge-if.dk
kaver42@gmail.com
palleschneider1@hotmail.com
jhn@beierholm.dk
mikkel.hurup@gmail.com
rolfhchristensen@gmail.com
mark.nielsen@stryhns.dk
thomasnjensen@gmail.com

Sportschef

Ole Schneider

4088 9390

fodbold@vindinge-if.dk

Webmaster

Tim Hallgren

6163 2763

esport@vindinge-if.dk

Vindinge E-sport
Formand
Næstformand
Kasserer
Udvalg
Fodbold
Hjemmeside
Facebook
Formand
Seniorrepræs.
Oldboysrepræs.
Økonomirepræs.
Børneformand
Børneudvalg

Gymnastik
Formand

Håndbold
Formand
Næstformand:
Økonomi:
Medlemsreg./
trænerkontakt:
Motion
Formand
Udvalg

Marie Breum
Aase Frederiksen
Lisbeth Feddersen
Jeanette Freundlich
Ditte Kromann

gymnastik@vindinge-if.dk

Michael Evensen
3076 9978
Simon Østergaard
5139 3847
Thomas Valbjørn Rasmussen 4226 0603

mevensen73@gmail.com
ostergaardsimon@hotmail.com
thomasvr@outlook.dk

Mikkel Engbo Jørgensen

mikkel.engbo@gmail.com

Jens Svane
Jes Siefert
Frank Blom
Rune Nørgaard
Lone bak

Motionscenteransvarlig
Morten Kragh-Sørensen
Medlemsadmin. Gert Møller
Medlems- og
økonomiansvarlig Mogens Ellegaard

3121 1989
2630 4729

motion@vindinge-if.dk
jes@siefert.dk
frank-bl@hotmail.com

4021 7522
4636 1533

mks@fjeldgruppen.dk
motion@vindinge-if.dk

5380 0541

mellegaa@stv50.dk

Eventuelle rettelser til VIF’tige numre bedes sendt til redaktionen, viften@vindinge-if.dk
december 2021

Farvehuset
- mere end bare maling
Farvehuset i Roskilde er mere end bare maling.
Meget mere.
• GULV afdeling: tæpper, vinyl, linoleum mv. inkl. montering
• MARKISER inkl. montering
• SOL afskærmning, rullegardiner, plissé mv. inkl. montering
• MALER arbejde (i samarbejde med proff. malermestre)
• UDLEJNING af maskiner
• TAPET Sjællands største sortiment uden for København
• INDRETNINGshjælp (aftal tid i butikken)

KÆMPE specialsortiment, bl.a.

• LADY maling
• AUTOLAK specialtoning og 45.000 farver på spray
• LÆDER pleje og farve
• DEMIDEKK træbeskyttelse
• HUSHOLDNINGsartikler: møbelpolish, stoffarve, ståluld, bonevoks mv.

Vores gode service inkluderer

PRRAINSTI PRISGARANTI - det har vi altid haft - det bliver vi ved med at ha’.
GA

FAGUDDANNET personale - vi insisterer på at sende dig hjem med god vejledning
TID - vi har altid tid til at hjælpe dig, og til at kigge efter om der er flere på lager
VAREUDBRINGNING - Gratis i Roskilde
KUNDEKLUB - Heftige rabatter, gratis medlemsskab
TONEGARANTI - Vi justerer din farve indtil du er tilfreds

LOKALT ENGAGEMENT - Vi er lokale, bor lokalt og støtter det lokale.
Både erhvervsliv, kulturliv og ungdomsliv. Så når du handler hos Farvehuset, er
du med til at støtte det lokale.

Helligkorsvej 11 • 4000 Roskilde • Tel: 4636 1666 • farvehuset.dk • tapetmesteren.dk

