Nyhedsbrev maj 2014.
Snart sommer = svømmebadet åbner!!!
Læs lidt her om nogle af de gode sommerfornøjelser vi har – fx krocket, sportsfest og Sørvadløbet og alle er velkomne! 

Men først tak for økodagen!
D. 13. april var der økodag mange steder i landet - bl.a. hos Kirsten og Jens-Bernhard på Aulumvej.
Det var en rigtig god dag - hvor køerne dansede igen og der var arrangeret mange sjove ting - og
igen i år solgte vi kaffe og kage. Overskuddet af kaffesalget gik til VUIF - og vi vil gerne sige en stor
tak til Kirsten og Jens-Bernhard fordi vi må få lov til at være med!
Tak for nogle hyggelige timer igen!

Hilsen fra seniorudvalget…
Fredag, d. 11. april har vi afholdt et arrangement på Præstbjerg Naturcenter, hvor vi efter en gåtur
fik et stort kaffebord med en lille én til.
Der blev sunget, og som sædvanligt var der oplæsning, og denne gang af Kis.
Ellen er holdt som instruktør, og Bente har lovet at fortsætte, hvis der bliver plads til os i glassalen.
Så vi ser frem til gode, hyggelige fredag formiddage igen til efteråret!

Og fra krocket…
Har du lyst til at prøve hvad krocket er??
Vi spiller hver mandag og torsdag kl. 13.30, på stadion.
Alle kan være med - og vi får også tid til kaffe og hyggesnak.
Måske skulle du prøve at kigge op engang? Kom bare op på stadion!

Så kommer hilsnen fra svømmeudvalget!
Først lidt fra vintersvømning… Tak til alle glade familier og voksensvømmere, som hver mandag
vinteren igennem har kørt til Vildbjerg Svømmehal for at boltre sig i det varme vand.
Vintersvømning starter igen til september. Vi glæder os til at se endnu flere.

www.vinding-uif.dk

Skal dit barn være klar til sommeren?
Så er tiden snart inde, hvor Sørvad Svømmebad åbner. Det betyder også, at svømmeundervisning
for 5-12 årige børn starter op, så alle børn kan lære at begå sig i vandet. Der undervises på 3
niveauer ½ time hver mandag, tirsdag og onsdag i 5 uger. Vi forventer ikke, at man kan deltage alle
dage – 2 dage om ugen er også ok. Vi tilbyder afhentning i SFO’en af dem, som har holdstart kl.
17.00. Prisen er 200 kr. Tilmelding nødvendig inden start på www.vinding-uif.dk, hvor du også
finder mere info. Max 15 børn pr. hold. Opstart mandag den 26. maj.
Vandaerobic
Med åbningen af Sørvad Svømmebad følger også tilbuddet om vandaerobic for unge og voksne.
Der er holdundervisning hver mandag kl. 19 - 20 i alle svømmebadets åbningsuger. Første gang
mandag den 26. maj. Tilmelding IKKE nødvendig – der betales blot 30 kr. pr gang til instruktøren.
Du kan dog også tilmelde og betale 250 kr. for hele perioden på www.vinding-uif.dk.
Kom og vær med – vi har det rigtig hyggeligt.

Fodboldudvalget står for sportsfesten…
… og sportsfesten er for ALLE !!!
Så er der ikke længe til det drejer sig om fællesskab, sjov og hyggeligt samvær på Sørvad Stadion.
Fredag den 23. maj bydes der i år på Ungfest og Årgangsfodbold.
Lørdag den 24. maj er der hele dagen masser af aktiviteter og underholdning for hele familien.
Vi slutter 2 festlige dage af med en fest for det voksne publikum (over 18 år) lørdag aften, hvor vi i
år har booket partybandet ”CRUZERS”.
Vi glæder os til igen at se en masse glade mennesker på Sørvad Stadion begge dage, opbakningen
sidste år var stor, men vi håber på endnu større opbakning i år – vi har i hvert fald forsøgt at få
budskabet ud, om at sportsfesten er for ALLE, og der er underholdning for ALLE i løbet af de 2
dage.
Se mere om sportsfesten og program i det husstandsomdelte hæfte eller på VUIF´s hjemmeside:
www.vinding-uif.dk Vi har bestilt masser af solskin, så håber vi ses 

Sørvadløbet er aftenen før Grundlovsdag…
…så små poder kan måske sove lidt længe dagen efter!
De seneste år har vores motto været ”Sørvadløbet – med plads til alle!” – og igen i år håber vi at
se rigtig mange små, store, unge, ældre – på en af vore 3 ruter på 3, 5 eller 10 km.
Det er onsdag d. 4. juni kl. 18.30 på stadion – og der er også god plads til heppere! Vi sælger øl,
vand, kaffe og hjemmebagt kage – kom med til et par hyggelige timer… og se bl.a. at alle børn får
medalje! Læs mere på www.vinding-uif.dk

Lidt om vores hjemmeside…
Du kan altid finde navn og tlf på udvalgsmedlemmerne her – så ring endelig til dem, hvis du har
spørgsmål om aktiviteter, sted, tid mm.
Og har du for eksempel set at der lige er kommet nye billeder fra krocket på hjemmesiden? Du
skal se under ”Billeder” i øverste bjælke…

God sommer! Ses vi???

Hilsen VUIF.
www.vinding-uif.dk

