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Nyhedsbrev – august 2019 

Nyheder fra formanden:  

Kom og oplev et spændende foredrag med Anja Ringgren Lovén. 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening har lavet en aftale med Anja Ringgren Lovén om at 

hun kommer og holder foredrag i Sørvad. I vil komme til at opleve en unik, gribende og 

inspirerende foredragsaften. Anja er stifter og kvinden bag nødhjælpsorganisationen 

DINNødhjælp i Nigeria. 

 

Foredraget afholdes den 29. oktober 2019 i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Der vil være 

et begrænset antal pladser til salg. Når billetterne kommer til salg efter sommerferien, vil 
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det i første omgang blive annonceret på Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemme-

side og nogle dage senere på Facebook. Link til Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings 

hjemmeside: 

https://vinding-uif.dk/ 

I dette spændende og hjertegribende foredrag hører du Anja´s imponerende historie om 
hvordan hun opsagde sit job og solgte alle sine ejendele for at rejse til Nigeria og redde 
udstødte heksebørn. 

Foredraget handler om livet på børnehjemmet, at træffe valg med hjertet, om at have mo-

det til at gå utraditionelle veje - og ikke mindst om, at gøre det man brænder for! 

Anja Ringgren Lovén er født og opvokset i Frederikshavn. 

Privat danner Anja par med David Emmanuel Umem, og sammen har de sønnen David Jr. 
Parret bor i Nigeria. 

I Nigeria er Anja omgivet af bevæbnede vagter 24 timer i døgnet, og de følger med hende 
overalt. Anja er nemlig blevet mål for kidnapning, efter hun blev verdenskendt med rednin-
gen af Hope, en lille dreng som af lokalsamfundet var blevet udstødt, fordi de mente, han 
var et heksebarn. 

Nigeria er et af verdens farligste lande, og på grund af den meget høje sikkerhedsrisiko 
frarådes alle rejser til især de sydøstlige delstater. Men danske Anja fra Frederikshavn har 
tabt sit hjerte til dette sted og de hekseanklagede børn, som hun kæmper for at give et 
bedre liv. 

Såfremt du vil vide mere om Anja inden foredraget kan du se en beskrivelse af hende på 

nedenstående links til Wikipedia og hendes organisation DINNødhjælp. Herudover kan du 

se udsendelserne Anja og Heksebørnene (1 – 3) og Anjas børnehjem (1 – 3) på DR TV 

appen. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Anja_Ringgren_Lov%C3%A9n 

https://dinnoedhjaelp.dk/anja-ringgren-loven/ 

Klubdragt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

Husk det er stadig muligt at købe vores meget flotte og billige klubdragt 

https://vinding-uif.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Anja_Ringgren_Lov%C3%A9n
https://dinnoedhjaelp.dk/anja-ringgren-loven/
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Klubdragten kan prøves og bestilles ved Sportigan, Søndergade 1A, Vildbjerg. Klubdrag-

ten kan herudover bestilles via Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside ved 

Sportigan. 

  

 

 

 

 

Nyheder fra Støtteudvalget (Banko) 

Husk vores banko starter op igen søndag den 7. september 2019 kl. 19,00. Døren åbner 

kl. 18,00 i Sørvad Hjemmeværnsgård. Kom med til nogle hyggelige timer med mulighed 

for at vinde gode gevinster. 

Husk støtter du os. Så støtter vi børn og unge i Sørvad! 

Nyheder fra Krocket 

Når der er sommertid, så spiller vi Krocket mandag og torsdag fra kl.13.30 til kl. ca.16.00. 

Når der er vintertid, så spiller vi fra kl. 13.00 til kl. ca.15.30. 

Klubben har deltaget i Herning Mesterskab, Sommerfesten i Sørvad, og vi har afviklet 

stævne i Sørvad den 23. maj. Der deltog 64 personer i dette stævne. 

Vi har haft to hold med i turneringen De spillede sig til en 1. og en 2. plads. 

Herefter skal 1.pladsen til landsmesterskab i Vildbjerg forsvares. 

Nyheder fra Senioridræt  

Ny sæson i Sørvad Senioridræt starter op torsdag den 19. september kl. 9.00 i Sørvad 

Kultur og Idrætscenter. Vi forventer at blive ca. 25 aktive medlemmer, der under ledelse af 
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Bente Brandt og Dorthe Lauvring vil få motion og sjove timer sammen i Centret. Nogle 

fortsætter med gymnastik, andre spiller bob eller driller hinanden med et spil kort. Kl.10.00 

er der fælles kaffe og hygge, hvor vi tillige får sunget nogle gode sange sammen. Mød ba-

re op, hvis det er noget for dig. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Inga Pouls-

gaard på telefon 61.77.88.43 eller 97.43.85.85. 

Nyheder fra Sørvadløbet 

Det var et helt forrygende Sørvadløb i år!! 

426 forskellige deltagere til selve løbet – vi tror det er rekord – og 45 frivillige hjælpere plus 

mange gode sponsorer. Det var virkelig en god oplevelse! 

TUSIND TAK til ALLE der deltog, på den ene eller anden måde! 

 

Selve løbet havde 40 års jubilæum i år, og vi havde den store glæde at Jens Kjær – der 

var ophavsmand til Sørvadløbet for 40 år siden – kom igen i år og startede løbet. Rigtig 

mange var oppe og hilse på Jens, der også var rigtig glad for at se at Sørvadløbet stadig 

lever. 😊 

Der var flere små overraskelser i anledning af jubilæet – udover jubilæumsmedaljer, var 

der bl.a. underholdning af Wild Mountains fra Vildbjerg, med god musik og humør. 

Husk at du kan se mange billeder fra løbet på www.vinding-uif.dk 

Vælg punktet ”Sørvadløbet”, scroll langt ned… så er der masser af gode billeder! 

Vi håber at vi ses igen dagen før Grundlovsdag. Den 4. juni 2020 😊  

Nyheder fra Sørvad Fitness 

Udendørs træning starter igen mandag den 12. August fra kl. 18.00-19.00. 

Det er gratis at deltage og alle kan være med - uanset træningsform eller skavanker.  

Træningen kan tilpasses dit eget niveau 😊. 

http://www.vinding-uif.dk/
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Husk drikkedunk, lag-på-lag tøj og evt. liggeunderlag, hvis du ikke vil ligge direkte på 

græsset. 

Gratis udendørs træning hver mandag fra kl 18.00-19.00.  Alle er velkomne og alle kan 

være med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 


