Nyhedsbrev, februar 2014.

Læs denne gang bl.a. hilsen fra badminton og gymnastik – og om ny bonusbog, og økodag i
foråret!
Siden sidst… har vi haft stor succes med bl.a. børnebanko, revyen til caféaftenen, og julefrokosten
med revyen.
Til julefrokosten vil vi specielt gerne fremhæve et SUPERGODT samarbejde med SKI og KFUM
Idræt – dette samarbejde glæder vi os meget til fremover!
I øvrigt blev et underskud fra julefrokosten 2012 vendt til et pænt overskud i 2013 – et overskud
der bliver delt mellem SKI, KFUM Idræt og VUIF.
Sæt gerne kryds i kalenderen for dette års julefrokost: d. 22. november 2014.
Der har også lige været Hop og Rul i hallen, d. 2. februar – en dag med masser af energi, og der var
150 børn og 50 voksne til en god oplevelse!

Kom og se gymnastik!
Snart står den årlige gymnastikopvisning for døren – det bliver søndag den 9.marts i hallen. Vi
håber, at rigtig mange har lyst til at komme og bakke op omkring dagen. Vi lover det bliver nogle
sjove timer med en masse forskelligt gymnastik for både store og små!
Vi sender igen i år vores store SpringKaos hold med 70 gymnaster og vores dygtige Rytmepigehold afsted til forårsopvisning i Holstebro – det bliver i år søndag den 2.marts i Gråkjær Arena.
Udvalget vil gerne takke alle for en vellykket og god gymnastiksæson 2013/14.
I næste sæson vil vi, i et samarbejde med Vind Idrætsforening, sætte YOGA på programmet.
Første fælles yoga-event bliver allerede nu her i foråret: den 30.marts kl. 10.00-12.00 i
Landsbycenter Vind. (Opslag følger senere.)

www.vinding-uif.dk

Og kom og se badminton!
Traditionen tro afsluttes badmintonsæsonen 2013-2014 med internt stævne. Dette finder sted
lørdag den 15. marts 2014, både for ungdomsspillere og motionister.
Denne dag sluttes af med fællesspisning for alle interesserede. Nærmere information følger.
Badmintonafdelingen håber at se rigtig mange i hallen denne dag – både på banen, på
tilskuerpladserne og i kantinen.
I skrivende stund afholdes der Trehøjemesterskab i badminton i hallen. Det er klubberne i det
gamle Trehøje kommune der er inviteret til dyst om den store pokal. Pokalen har det sidste år
stået i Sørvad, og det skulle den gerne blive ved med!

Den nye bonusbog
udkommer d. 1. marts – og som noget helt nyt, kan du nu ringe til Helle Helsinghof (27857072) og
bestille bogen – så skal vi nok komme og aflevere den hjemme hos dig!
Men den kan også stadig købes hos Vita i SKI..!

Økodag igen
med dansende køer – og andre hyggelige oplevelser – bliver d. 13. april hos Kirsten og Jens
Bernhard på Aulumvej.
VUIF vil igen i år stå for salg af kaffe med kage – og hvis du har lyst til at hjælpe et par timer (eller
måske vil bage en kage) – så ring gerne til Helle!
Sidste år var der rigtig, rigtig mange mennesker på besøg – og der kommer nok flere i år…

Sørvadløbet
er ikke før d. 4. juni kl. 18.30… men skal du gå eller løbe en af ruterne på 3 – 5 eller 10 km?
Vi synes det vil være rigtig fint, hvis der kommer mange, mange hold – store eller små hold –
fx ”Team Nielsen”, ”Team Røde Kinder” eller ”Team TV-kiggerne” på hver 5 deltagere – bare sæt
fantasien i gang! Ses vi på stadion aftenen før Grundlovsdag??

Dette var ordene på vej til foråret…

På gensyn og mange hilsner,
VUIF.

www.vinding-uif.dk

