Nyhedsbrev - november 2014.
Så er det blevet tid til et nyhedsbrev igen – og vi håber du har lyst til lidt hyggelæsning 
Denne gang er der hilsen fra badminton, gymnastik, krocket og banko – men allerførst vil vi
spørge…

Skal du med op og se revyen??
De gæve kvinder og mænd på revyholdet har trænet hårdt – og er snart klar til at give os et godt
grin og en hyggelig aften!
Faktisk er der 3 muligheder for at se revyen:
Til julefrokosten i SKI d. 22. november eller i Hjemmeværnsgården d. 26. og 27. november.
Flere oplysninger på forsiden af vores hjemmeside www.vinding-uif.dk
Og overskuddet går jo til noget godt… ses vi?

Vi mangler lidt hjælp…
Apropos den store fælles julefrokost for alle, d. 22. november, oppe i SKI (der bliver arrangeret i
rigtig godt samarbejde mellem SKI, KFUM Idræt og VUIF) – der mangler vi lidt hjælp!
Bl.a. til at dække bord om lørdagen… Har du en time eller to??
Ring til formand Helle, 27 85 70 72.
På længere sigt vil vi også gerne have oprettet ”et korps af frivillige”, til at hjælpe med praktiske
opgaver – det kunne fx være at sortere trøjer, slæbe stole – eller som nu: at dække borde…

Der er snart børnebanko igen 
Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer til børne/familiebanko!
Det er søndag d. 7. december kl. 13.00 i Hjemmeværnsgården. Der er mange flotte gevinster – det
bliver helt sikkert spændende og julehyggeligt – en rigtig familieeftermiddag 
Se også på hjemmesiden!

Så er der hilsen fra badminton:
Igen i denne sæson afholder Vinding UIF Badminton Trehøjemesterskabet. I denne sæson vil
mesterskabet blive afholdt d. 24/1-2015. Der vil blive afholdt kampe i både junior og senior
rækkerne. I senior rækkerne vil det blive double, mens det for junior rækkerne afgøres efter hvor
mange tilmeldinger der kommer. Vi glæder os til endnu engang at afholde stævnet, og håber på
god opbakning fra de lokale klubber.
Vi skal endnu engang kæmpe om pokalen som p.t. står i Sørvad. Der vil vi selvfølgelig gerne
beholde den, men kampen om at beholde den er nu det sjoveste. Vi ser frem til kampen.
www.vinding-uif.dk

Til vores egne spillere vil der i marts blive afholdt internt stævne. Stævnet bliver afviklet lørdag d.
7/3-2014. Vi planlægger at der bliver fællesspisning bag efter, hvis der er tilslutning til det. Det
plejer at være en rigtig dejlig dag, hvor vi alle kan komme til at spille med nogen vi ikke lige til
dagligt kæmper med og imod. Støt op om dagen, og lad os få en fantastisk dag sammen.
Vi har endvidere stadig nogle baner ledige, hvor man kan tilmelde sig. Hvis I er interesseret kan
der rettes henvendelse til Lena Storch via e-mail: storchebarn@gmail.com

Og hilsen fra krocket:
Vi har fornylig været 7 personer til aktivitetsmøde i Spjald - sammen med 80 andre - det var den
årlige generalforsamling.
Det var også den aften der blev uddelt pokaler til de der vandt turneringen 2014.
Vi havde 2 hold der blev hyldet! Holdene C2 og B2 - det var også dem der var til landsmesterskab i
Vildbjerg i år.
Der havde vi havde en fantastisk dag! At de ikke vandt, er en anden sag, men de gjorde hvad der
var muligt. Der var andre der var bedre, men et stort Tillykke til dem!!
Vi havde i år den glæde at deltage i skolens aktivitetsdag.
Vi havde besøg af 60 glade børn, som vi spillede krocket sammen med.
I øvrigt spiller vi krocket 2 gange ugentligt - så alle der vil deltage er velkommen!

Og fra gymnastik:
Gymnastik sæsonen er kommet godt i gang!
Der er særlig stor tilslutning til vores yoga hold og til bikini-træning. Det er dejligt med den lokale
opbakning! Vores børnehold er også i fuld gang – og der er stadig plads til flere små gymnaster.
Alle er velkomne!
I 2015 har vi valgt at rykke opvisningen til tidligere på dagen, det betyder at vi allerede starter kl.
10.00. Dette efter henvendelse og ønske fra mange børnefamilier. Nu prøver vi det af som et
”forsøg” og håber ikke det afholder nogle fra at komme...!
Vi glæder os i hvert fald.

Har du set der er nye billeder??
Det er hjemmesiden vi tænker på – prøv engang at se oppe under punktet ”billeder” i øverste
bjælke… Her kan du fx se billeder fra da vi fik æblemost! Nåede du ikke selv at få mostet æbler? Vi
gentager til næste år (og kan lige fortælle at den er SÅ god, ens egen æblemost!)
Der kommer hele tiden lidt nyt på hjemmesiden – se engang i mellem!
Vi ønsker jer en hyggelig tid mod jul – og en masse gode oplevelser og god motion 
Mange hilsner fra VUIF.
www.vinding-uif.dk

