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Nyhedsbrev – november 2019 

Nyheder fra formanden:  

Køb julegaven nu!!!!!!!!! 

  

 

 

 

 

 

I kan stadig købe Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings klubdragt 

Klubdragten kan købes til en særdeles favorabel pris.  

 Pris for voksne: 475 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 700 kr. og for hættetrøje 750 

kr.) 

 Fås i størrelserne: S, M, L, XL, XXL og XXXL. 

 Pris for børn: 275 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 600 kr. og for hættetrøje 650 kr.) 

 Fås i størrelserne: 116, 128, 140, 152 og 164. 

Der kan laves ekstra tryk på klubdragten, f.eks. hvis man ønsker sit navn på klubdragten. 

Det ekstra tryk aftales ved bestilling af klubdragten. Ekstra tryk koster 50 kr., der betales 

sammen med betaling for klubdragten. 

Klubdragten kan prøves og bestilles ved Sportigan, Søndergade 1A, Vildbjerg. Klubdrag-

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

Sportigan. 
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VUIF afholdt den 29. oktober er spændende foredrag. 

 

 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening havde inviteret Anja Ringgren Lovén til at holde fore-

drag tirsdag den 29. oktober i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Der var 185 der havde valgt 

at bruge aftenen på at høre Anjas gribende fortælling. Tilhørerne spændte over alle al-

dersgrupper fra helt unge til mere modne tilhørere.  

Anja holdt et fantastisk spændende og gribende foredrag. Hun fortalte om hvordan hun fra 

helt ung havde været grebet af at gøre noget for Afrikas børn. Da hun var ca. 30 år valgte 

hun at sige sit job op, sælge alle sine ejendele for herefter at rejste til Afrika for at redde 

udstødte børn.  

I 2012 stiftede Anja nødhjælpsorganisationen DINNødhjælp der har til opgave at støtte 

udstødte børn i Nigeria. I 2016 blev hun af et magasin kåret til verdens mest inspirerende 

person med Barack Obama som nummer to på listen. Også Dalei Lama var med på listen. 

Han inviterede hende efterfølgende på besøg hos ham. Her fortalte han hende, at hun var 

hans store idol, fordi hun havde formået at bygge en nødhjælpsorganisation op fra bunden 

uden at have en stor kapital og en masse hjælpere til at støtte sig. 

Anja fortalte gribende om hvordan børn i Nigeria bliver udstødt fordi de bliver udråbt til 

hekse. Det kunne de for eksempel blive, hvis en person i deres omgangskreds blev syg. 

Så skulle ansvaret for det placeres et sted, og det blev ofte et af familiens børn. Efterføl-

gende blev de tortureret og ofte dræbt. Når Anja hørte om et heksebarn tog hun ud til byen 

for at overtale indbyggerne til at hun skulle overtage barnet. Anja har for øjeblikket 72 børn 
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på det børnehjem hun driver. Alle på børnehjemmet kommer i skole og de fleste af dem er 

helt kommet over deres traumatiske opvækst. En enkelt af dem hun har reddet er nu i 

gang med en universitetsuddannelse. Havde Anja ikke reddet de 72 børn ville de alle være 

døde. 

I pausen solgte Anja trøjer og smykker til støtte for hendes projekt. Anja var særdeles til-

freds med resultatet af salget. Der kom mange penge ind til støtte for Dinnødhjælp.   

Som afslutning på arrangementet takkede formanden for Vinding Ungdoms- og Idrætsfor-

ening Henrik Storch Anja for et fantastisk gribende og spændende foredrag. Alle syntes 

det havde været en spændende, men også gribende aften. Det havde givet tilhørerne me-

get at tænke over. 

Det er ikke sådan at vi nu vil til at gå Vinding Vind foredragsforening i bedene. Dette fore-

drag er en del af vores sponsorstrategi. Hvor vi tilbyder vores platin- og guldsponsorer at 

deltage i et sponsorarrangement. Inden vi arrangerede dette foredrag havde vi hørt Vin-

ding vind foredragsforening om de var interesseret i at deltage i arrangementet. 

Nyheder fra Petanque 

Vi afsluttede turneringen først i september, men fortsætter vores 2 ugentlige træningsdage 

så længe vejret og vinteren tillader det.  

Vores vinter-træningstider er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 9.30. 

Skulle der sidde nogen hjemme der har fået lyst til at prøve spillet, så er I meget velkomne 

til at komme og prøve det. 

Nyheder fra Senioridræt  

Aktuelt er der fuld gang i seniorerne, som mødes i SKI hver torsdag kl. 9.00 til ”fælles hyg-
gelig opvarmning" for alle i glassalen.  

Efterfølgende vælger nogen at spille forskellige spil i Cafe Værestedet indtil kl. 10.10, hvor 

alle mødes til kaffe, sang og hyggeligt samvær indtil kl. 11.00. 

De øvrige laver gymnastik med nye tiltag under kyndig ledelse af Bente Brandt og Dorthe 

Lauvring. 

Vi nyder at kunne gøre brug af de muligheder, som glassalen indeholder. 
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Vi har fået flere nye medlemmer, hvilket er rigtig dejligt. 

Alle er velkommen til at kikke indenfor - der er plads til flere! 

Nyheder fra Krocket 

Efter en våd sommer er det blevet Vintertid, hvor vi spiller mandag og torsdag fra kl. 13.00 

til kl. ca. 15.30. 

Vi har deltaget i nogle stævner, hvor vi har vundet både fisk og rødvin! 

B2 vandt 1. pladsen i turneringen og gik videre og vandt DM i Vildbjerg. 

I forbindelse med skolens motionsdag havde vi besøg af ca. 80 børn. Det var en rigtig god 

dag! 

Der er stadig plads til flere på banerne. Har du lyst til at prøve om det er noget for dig, så 

kom og prøv det. 

Nyheder fra Sørvad Fitness 

Man kan nu gå direkte fra Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside og ind på 

Sørvad Fitness, se mere på: 

https://vinding-uif.dk/fitness/ 

Torsdag den 5. december 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 har vi et klubarrangement med moti-

ons cykelklub MedVind. 

”Mens vi venter” tirsdag den 24. december, vil vi gerne invitere efterskoleelever og andre 

unge mennesker, som er hjemme på juleferie, til at træne gratis i fitness. 

Vi afholder Nytårskur og Fitness Tryday, søndag den 12. januar 2020, fra kl. 9.00 – 14.00. 

Vi starter med fælles morgenkaffe og foredrag. Derefter er der forskellige hold som man 

kan deltage på, mere herom senere. Men sæt allerede nu et stort X i kalenderen. 

Elles er det jo bare dejligt at se så mange, som er på hold og som træner i vores dejlige 

fitness center. 

 

about:blank
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Nyheder fra Amatørudvalget 

Musik er også minder! 

I Sørvad Hjemmeværnsgård torsdag den 16. januar kl. 19.00. 

Kom til en aften med sang og små fortællinger. Vi vil sammen gå en tur ned af Memory 

Lane. 

Pris inkl. kaffe og kage 50 kr. 

Billetter kan købes ved Dagli´ Brugsen Sørvad eller hos Mette Pedersen tlf. 5071 6489. 

                                                                                                                                                                    

Vi ses! 

Vinding UIF Amatørteater, Ungdommens støtteforening og Vildbjerg Amatør Teater 

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

 

 

 

Sørvad Outlet 

HUSK! Vi holder åbent mandag-fredag 

8.30 – 14.00 

Gælder indtil 20 december 

Kom og gør en god handel: 

f.eks. lys, duge, servietter, kalenderlys, led-lys, stager, gavepapir og meget mere. 

 

Alt til spot-priser! 

 


