Nyhedsbrev – februar 2017.
Der foregår meget – med motion og sjov – rundt i alle afdelinger… men der er også allerede flere
datoer at plotte ind i kalenderen i foråret/sommeren!!!
Og det er alt sammen arrangementer VUIF er med til – eller står for 

Torsdag – fredag d. 23.-24. februar:
Søndag d. 19. marts:
Søndag d. 23. april:
Lørdag d. 20. maj:
Torsdag d. 1. juni:
Fredag – søndag d. 9. -11. juni:

Revy
Gymnastikopvisning
Økodag
Sportsdag
Sørvadløb
Byfest

Men først noget andet vigtigt:

Vil DU med på Team VUIF?
Der skal være cykelrally i byen søndag d. 2. april – et sponsorløb for at samle penge ind til SKI.
Det synes vi er et super initiativ, som vi gerne vil støtte.
Vi vil gerne have samlet et stort hold af cyklister i alle aldre!
Ruten er kun 1,6 km, og i byen – så alle kan være med.
Vi har bestemt at vi vil betale deltagergebyret for alle børn, der er medlem af VUIF, og under 15 år
– også små størrelser der er med i en cykelstol 
MEN der er tilmeldingsfrist allerede nu snart – d. 10. februar til helle-helsinghof@mail.dk
Så tag en frisk beslutning NU og meld til – kom med på Team VUIF til cykelrally 

Generalforsamling 2017
Det er onsdag d. 22. februar kl. 19.00 - foregår i den lille sal i SKI – og ALLE er velkomne!!
Kom op og hør hvad der sker i VUIF – det plejer at være en hyggelig aften…
Vi serverer smørrebrød til kaffen, og du behøver ikke at melde til.
Ses vi??
www.vinding-uif.dk

Frivillig hjælp…
Vi mangler altid hænder til at hjælpe!
Det kan være til små enkeltopgaver engang imellem – eller det kan fx være en post i et udvalg
(men ingen bliver valgt til noget uden at sige ja selv!)
Hvorfor være frivillig???
Blandt andet fordi det giver god mening at være med til at tage et ansvar – og fordi man får
fantastisk indblik i hvad der foregår i foreningen – og ikke mindst fordi man får mange hyggelige
oplevelser sammen med andre med samme interesse 

Støt VUIF når du tanker benzin
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte VUIF hver gang du tanker.
Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du
tanker i Danmark. Få et gratis OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.

Revy – med stegt flæsk og gode grin
Torsdag og fredag d. 23. og 24. februar er der VUIF Revy igen!
Det foregår i Sørvad Hjemmeværnsgård, og begge aftener starter kl. 18.00 med stegt flæsk m.
persillesovs, dessert, kaffe – og revy med sjov og spas.
Prisen er 175 kr., og billetter kan købes i Brugsen eller hos Mette Pedersen, 50716489.

Gymnastikopvisning
Det er søndag d. 19. marts kl. 10.00 i SKI.
Gymnastikudvalget glæder sig utroligt meget til opvisningen – og gymnastikholdene er i gang med
at få helt styr på deres opvisning.
Dette års gæstehold er Holstebro Juniorhold.
Vi håber, at I alle vil komme og bakke gymnasterne op 

Økodagen
Igen i år har fodboldafd. fået lov til at stå for kaffeboden til økodagen ude hos Kirsten og Jens
Bernhard på Aulumvej.
Det plejer at være stor succes at se køerne danse – og der er mange andre oplevelser at få med
denne dag. Kom og se selv 

www.vinding-uif.dk

Sportsdag
Lørdag d. 20 maj arrangerer fodboldafd. igen sportsdag på stadion.
Der foregår mange sjove indslag – og selvfølgelig en masse god fodbold – og er er en dag for ALLE
der har lyst.
Der kommer flere oplysninger senere…

Sørvadløb
I år bliver Sørvadløbet torsdag d. 1. juni kl. 18.30 – er du begyndt at varme op???
Gør endelig klar til at løbe, gå, trille eller heppe 

Byfest
Fra fredag til søndag d. 9. til 11. juni bliver der fest i byen!!
Der bliver rigtig mange forskellige arrangementer – og VUIF er med på banen til meget af det 
Mange flere oplysninger senere…

Ja – der er mange ting at sætte et stort X i kalenderen for – bare glæd dig 

Men HUSK LIGE NU….
Meld dig til Team VUIF til cykelholdet!!!!!

Mange hilsner og på gensyn fra VUIF 

www.vinding-uif.dk

