Nyhedsbrev – februar 2018
Nyheder fra gymnastik
Nu nærmer foråret sig snart. Vi i gymnastikudvalget glæder os utrolig meget til
den årlige gymnastikopvisning, som i år er søndag den 18. marts kl. 10. Husk at
sætte et kryds i kalenderen. Gymnastikholdene er i fuld gang med at få helt styr
på deres opvisning. Vi håber, at I alle vil komme og bakke gymnasterne op. Dette
års gæstehold er Holstebro Minirep.

Nyheder fra Sørvadløbet
I år siger kalenderen, at vi igen kan arrangere Sørvadløbet ”Dagen før Grundlovs-

dag”, så små poder og skolebørn har fri dagen efter. Uanset om du kan løbe, gå
trille eller heppe, så kom frisk!
Mandag den 4. juni kl. 18.30 på Sørvad Stadion – vi håber at se rigtig mange!
Læs mere på hjemmesiden www.vinding-uif.dk - Her kan du også se billeder fra
sidste år!

Nyheder fra Petanqueklubben
Vi mødes som sædvanligt ved petanquebanerne på Vildbjergvej ved Sørvad Kulturog Idrætscenter hver mandag formiddag kl. 09.30. Mød bare op, hvis det er noget
for dig. Vi har petanquekugler og det, der skal bruges til spillet, og de første par gange er gratis, så der er mulighed for at undersøge, om det er noget, du evt. gerne vil
deltage i. Kom og få lidt motion og godt samvær!
Evt. kontakt formand, Bent Sørensen tlf. 23 20 80 01.

Nyheder fra senioridræt
Vi er nu godt i gang med gymnastik i denne sæson. Vi mødes hver torsdag kl. 9.00 i
Sørvad Kultur og Idrætscenter til gymnastik. De første 10 minutter er alle, der har
lyst til lidt opvarmning med og bagefter indtil kl. 10.00 er der nogle, der laver gymnastik, andre spiller rommy eller bob. Kl. 10.00 får vi kaffe med brød, og ofte er der
en af deltagerne, der læser en historie. Til sidst synger vi nogle sange og hygger os.
Alle er gode til at hjælpe med oprydningen, så alt bliver efterladt i pæn stand i SKI.
Interesserede kan henvende sig til Inga Poulsgaard – tlf. 97 43 85 85.
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Nyheder fra Sørvad Krocketklub
Vi mødes hver mandag og torsdag kl. 13.00. Om vinteren spiller vi til kl. 14.15, hvorefter vi nyder vores medbragte kaffe ca. 15 min. Derefter spiller vi til kl. ca. 16.00.
Om sommeren begynder vi først kl. 13.30. Tidspunktet regulerer vi ved sommertids
start og slut.
Mød bare op, hvis du har lyst til at prøve at få nogle hyggelige timer og socialt samvær. Vi træner ude hele året, så vidt det kan lade sig gøre, da det er godt med frisk
luft. Det er ikke vejret, der er noget galt med, men måske påklædningen.
Vi er 25 medlemmer. Sørvad Krocketklub har lige fejret 20 års jubilæum. Vi har haft 3
hold med i turneringen i 2017. Vi har holdt stævne i Sørvad med 88 deltagere.
Evt. henvendelse til formand, Bent Kokholm tlf. 21 46 46 89.

Nyheder fra Sørvad Fitness
Fitness kan tilbyde udendørstræning og Pilates som holdtræning i foråret. Nærmere
information vil komme på vores hjemmeside, www.soervadfitness.dk.

Nyheder fra Amatørudvalget
Sørvad revyen
Sæt kryds i kalenderen og køb billetter til Sørvad revyen, som spiller den 22, 23 og
24. februar.
Torsdag den 22. februar er der revy, med kaffe og kage i pausen. Aftenen starter kl.
19.00 og prisen pr. billet er 100 kr.
Fredag den 23 og lørdag den 24. februar serveres der traditionen tro stegt flæsk og
persillesovs, dessert, kaffe/te samt revy. Begge aftener starter kl. 18.30 og prisen pr.
billet er 175 kr.
Billetter kan købes hos Dagli’ Brugsen, Sørvad eller Mette Pedersen på: 50 71 64 89
Ta’ familien, venner og naboer under armen, kom og få et godt grin sammen med
Sørvad revyen!
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Det bobler og swinger i Sørvad
Fredag den 23. marts 2018 vil man i Sørvad Kultur- og Idrætscenter kunne opleve det
populære Vestjysk Concert Band, som vil blive akkompagneret af talentfulde solister.
Vestjysk Concert Band blev skiftet i 2006 og rummer i dag 25 musikere. De har et
bredt repertoire, der spænder med alt fra klassisk musik til ABBA, Aqua, musicals osv.
Så der er sikkert mulighed for at få en hyggelig aften i godt selskab.
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen i Sørvad, Sørvad Kultur- og Idrætscenter eller hos
Mette Pedersen på 50 71 64 89.
Derudover vil der være mulighed for at tilkøbe fransk tapas, hvortil der følger en
smagning af særligt udvalgte vine, leveret af Vores Franske Butik inden koncerten.
Priserne er:
Koncert: 150 kr.
Tapas, vinsmagning og koncert: 350 kr.

God vinterferie!
Mange hilsner
Vinding Ungdoms- & Idrætsforening
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