
Vejen Idrætscenter lukkede midlertidigt lørdag den 14. marts 2020  
p.g.a. smittefaren ved Covid-19. Vi sendte alle jer medlemmer en mail om  
opbakning til at få Vejen Idrætscenter igennem krisen ved at beholde  
abonnement. Vi er dybt taknemmelige for den store støtte, vi har oplevet.

Mange har sendt mails til os med støttende ord og opbakning.  
TAK - hver og en er læst og har varmet!

NYHED HOLDTRÆNING UDE FOR ALLE TYPER AF 
MEDLEMSSKAB fra i dag

Fremover lyder budskabet, at udendørs idræt uden kropskontakt kan afholdes. 
Det gør vi noget ved. Vejen Idrætscenter tilbyder nu holdtræning udendørs på hold 
med 9 deltagere. Alle anbefalinger overholdes. Alle har ansvar for selv, at afspritte 
kontaktflader før aktivitet. Der vil også være stor afstand mellem deltagerne.  
Træning finder bl.a. sted på Den Grønne Plads, ved streetbasket, på SportsCenter 
Danmark banen v/hovedindgangen m.fl. Tilmeld dig som altid via holdbooking.

NYHED FITNESS TAKE AWAY fra fredag den 24. april 2020. 
Lad familiekokken holde fri. Fitness Take Away åbner nu fra Sportscaféen i Vejen 
Idrætscenter.

Take Away har åbent for afhentning fra mandag-fredag kl. 16.00 til 18.00.  
Indgang gennem hoveddøren. 
Du vælger tid for afhentning ved bestilling. Bestilles på vejenic.dk indtil kl. 16.00.

Fitness ret   kr. 75,00
Blandet salat   kr. 35,00
Kyllingespyd med gnavegrønt kr. 35,00
Smoothie 0,4 L   kr. 35,00
Fitness muffin   kr. 20,00

På vegne af hele holdet bag Vejen Idrætscenter

TAK
Mange tak for den store støtte 
og opbakning Vejen Idrætscenter 
oplever i disse dage.

Medlemsinformation
Hold øje med 
www.vejenic.dk 
– her udsendes alle  
informationer og  
opdateringer.

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · www.vejenic.dk
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Ugemenu Take Away

Mandag:
Kyllingebryst fyldt med 
asparges, mozzarella og 
soltørret tomat

Tirsdag:
Kikærtepizza med kylling, 
tomatsauce, parmesan og 
spidskål

Onsdag:
Okseburger med avokado, 
gulerod, syltede rødløg, 
ramsløgmayo og sweet 
potato fries

Torsdag:
Kylling – spinat frittata med 
bagte rodfrugter, salsa, 
jalapenos og mango

Fredag:
Letrøget unghanebryst i fad 
med aubergine, squash, 
tomat, rødløg, oregano og 
rå marineret blomkål

VIC 22. april 2020. Der tages 
forbehold for fejl og ændringer


