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Et godt initiativ fortjEnEr
En god opbakning!

Følg med via 
vores nyhedsbrev

– tilmeld dig på
www.midspar.dk/

nyhedsbrev

I Sparekassen støtter vi det lokale foreningsliv 
og giver vores kunder rabatter til sportslige 
og kulturelle arrangementer.

www.midspar.dk

 

Bestil et OK Benzinkort og tank penge til VSF! 
  
For hver liter benzin eller diesel, du tanker, giver OK 6 øre til VSF, og 
når du har tanket 500 liter, så får VSF en ekstra bonus. 
  
Det koster ikke noget at få et OK Benzinkort. Kontoen er rentefri, og du 
betaler din benzinregning én gang om måneden. Benzinen bliver 
selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsorerer hele 
støttebeløbet. 
  
Med VSF´s sponsornummer 55 89 75 kan du selv bestille dit benzinkort 
på: www.ok.dk 
  
Sportslig hilsen 
Otto Ley 
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Foto: Kurt Hansen
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LEDER
CarsteN WILLemOes, FOrmaND FOr VINDINg sPOrts FOreNINg

Bliv medlem af 
Vinding Idræts Center
og deltag automatisk 
i medlemsspillet
Alle privatpersoner kan blive medlem af Vinding Idræts Center. 
Det giver dig mulighed for at have medindflydelse på, hvordan 
Vinding Idræts Center skal udvikle sig. Du bliver derfor invite-
ret hvert år til vores generalforsamling.
Medlemskabet giver automatik adgang til medlemsspillet Støt 
og Vind. Vinding Idræts Center garanterer at 50 % af medlem-
mernes kontingent tilbagebetales i form af gevinster. Vi foreta-
ger hvert år 10 udtrækninger. Hver den 20. i månederne marts 
til december. I december måned udtrækker vi en hovedgevinst 
i form af et rejsegavekort til en værdi af

kr. 5000,-
Jo før du melder dig ind, desto flere chancer har du for at vinde. 
Gevinsterne er fortrinsvis gavekort til de lokale forretninger. 
 
Medlemskontingent
er fastsat til kun kr. 250 for 2023
Udover deltagelse i medlemsspillet 
”STØT OG VIND” får du rabat på deltagelse i HALVNI-klubben. 
Hvad går pengene til?
Overskuddet går til yderligere rekvisitter til centret, således at alle til 
enhver tid synes, at et besøg i Vinding Idræts Center, bliver en god ople-
velse.  
Hvordan bliver jeg medlem?
efter den 10.1.2023 åbnes der for tilmelding for 2023. gå ind på vores hjem-
meside VsF.eu På forsiden kan du tilmelde dig online via knappen ”tilmeld”. Du 
deltager med det samme i den kommende lodtrækning. Ved indbetaling accepte-
res medlemskab af Vinding Idræts Center og gældende vedtægter, som kan læses 
på hjemmesiden.

Nuværende medlemmer får automatisk tilsendt opkrævning som kan beta-
les med bankoverførsel eller MobilePay.
Kvittering gælder som medlemsbevis og heraf fremgår medlemsnummer til 
medlemsspillet STØT og VIND i 2023. Vinderne får direkte besked.

Støt og vind 
kr. 5000,-

Vindinggaard Center

Nørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk
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Café
 VIC

VIndIng Idræts Center

Henrik Hauge . Mobil: 22 28 73 98 . Mail: henrik@vtvejle.dk
Jimmy Jørgensen . Mobil: 22 42 61 17 . Mail: jimmy@vtvejle.dk

Tømrerarbejde - Projektering
Totalentreprise

www.vtvejle.dk

Total entrepriser

Vi laver godt

håndværk og er 

medlem af

75 år og det går stadig godt 
i Vinding sportsforening
så er året 2023 startet i Vinding 
sportsforening. året hvor vi fejre 
foreningens 75 års jubilæum. selvom 
kalenderen siger vinter har vejret 
indtil nu været mere efterårsagtigt 
end vinterlig, og vi har set langt mere 
regn end sne i årets første måneder. 
Heldigvis er foråret på vej, og det 
betyder at der kommer fuld fart på 
i idrætsforeningen. Og vi har fuld 
fart på i Vinding sportsforening. 
Når vi kigger på det samlede antal 
medlemmer, trænere og ledere er vi 
i 2022 kommet tilbage på niveauet 
fra før corona-nedlukningerne. ser vi 
alene på antallet af aktive medlemmer 
havde vi i 2022, 2442 aktive med-
lemmer, hvilket er det højeste antal 
medlemmer i de senest 10 år. så det 

går rigtig godt 
 I løbet af vinteren har indendørs-
idrætten haft travlt. Hallen er ofte 
fyldt til bristepunktet og når vejret 
bliver lunere, og fodbolden for alvor 
kommer i gang, bliver der også fyldt 
godt op på banerne udenfor. Det 
betyder maksimalt pres på vores 
omklædningsfaciliteter. Indimellem 
bliver det lidt klemt, men hvis alle 
hjælper til, og hjælper hinanden med 
et smil, så skal det nok gå.
 Bland andet på grund af at vi 
er flere medlemmer og det deraf 
øgede pres på især hallen, men også 
fodboldbanerne havde vi alle håbet 
på en hal 2 i Vinding, der også ville 
give bedre omklædningsfaciliteter. 
Den kom som bekendt ikke i denne 

omgang, men vi 
fortsætter med 
at presse på 
for at få bedre 
faciliteter. For 
med den befolk-
ningstilvækst vi 
ser i Vinding og 
mølholm området 
forventer vi øget 
medlemstilgang i 
de kommende år. 
 På fodbold-
banerne mær-
kede vi også, at 
der var mange på 

banerne i 2022. Og med kommunens 
inddragelse af bane 2 til børnehaven 
- Vindmøllen, bliver der nu ekstra 
pres på banerne. I fodboldafdelingen 
arbejder de sammen med kunstgræs-
foreningen på at etablere en kunst-
græsbane på ”resterne” af bane 2. I 
dette nummer af Kontakt kan man 
læse mere om de planer. I første 
omgang handler det om at skaffe 
midlerne til etableringen. I jagten 
på at skaffe kapital er det nu muligt 
at donere pant til projektet. så 
næste gang du skal til træning, eller 
skal forbi Vindinghallen for at se en 
håndboldkamp, fodboldkamp eller 
noget helt tredje, så snup posen 

med tomme flasker/dåser med, 
og aflever den i pant-kassen. Med 
2442 medlemmer er det ikke mange 
flasker/dåser pr. medlem, der skal til 
for at give et pænt beløb.
 Det vigtigste i VsF er vores 
aktiviteter. I håndbold, badminton 
og gymnastik er der fuld fart på 
sæsonen. Der spilles, trænes, øves og 
hygges i hallen og snart er der både 
gymnastikopvisning, klubmesterskaber 

i badminton, afslutningskampe og 
stævner i håndbold. I motionskæl-
deren trænes der året rundt, men 
der går rygter om at januar/februar 
er lidt af en højsæson. I idræt for 
ældre er der også masser af aktivitet, 
og det fortsætter med sommer 
aktiviteter selvom der officielt holdes 
en sæsonafslutning inden sommer. 
I fodboldafdelingen er også gang i 
vintertræningen, men med foråret 
kommer alle spiller tilbage til en 
ny sæson med masser af kampe. 
tennisafdelingen har ligget stille i 
vinterperioden, men starter op igen i 
foråret når banerne bliver klar.
 så uanset om man er midt i 
sæsonen, skal til at starte en ny 
sæson, eller blot vil kigger forbi så 
velkommen til vores 75 års jubilæums 
sæson. 

Carsten Willemoes
Formand Vinding Sportsforening  
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Onsdag den ��. april �0�3 kl. 08.30

På tur som rejsejournalist 

– ved Peter Christiansen, Vejle

I 25 år har Peter Christiansen beskæftiget sig med rejsejournalistik og 

skrevet for blandt andre Politiken, JP og Berlingske. Under foredraget 

kommer Peter omkring alt fra femstjernede luksushoteller i alperne til 

primitive togture i Østeuropa, og han tager tilhørerne med ned i gletsjer-

sprækker, op ad tour de France-bjerge på cykel, på tur med bobslæde og i 

luften med paraglider.

Peter var i klubben i 2017, hvor emnet var Japan og judo, og vi glæder os 

til et gensyn i 2023.

Onsdag den ��. marts kl. 08.30

Biografdirektør Henrik Daugaard, Lido

Vi kender alle vores lokale LIDO biograf. en markant byg-

ning og et vigtigt samlingspunkt i Vejle, men hvordan driver 

man en biograf, skaffer de rigtige film, sørger for, at det 

hele fungerer, og hvordan får man økonomien til at hænge 

sammen? Hvilke film har været kioskbaskere og hvilke har 

været fiaskoer? Henrik har alle svarene. Han ejer Lido og 

har været med i op- og nedgangstider, og så har han og hans 

familie en ganske særlig relation til Vejles vartegn

- Bølgen - Kom og hør,  hvilken.

HALVNI klubben er for alle
• Ingen krav om medlemskab
• Ingen tilmelding til foredragene
• Mød op i god tid og nyd den fælles morgenkaffe 
 og et godt foredrag
Vil du gerne blive mindet om kommende arrangementer, 
så send en mail til Jens Rask på
raskvejle@gmail.com
med oplysning om  Navn
 Adresse
 Mailadresse
 Telefonnr.
Så modtager du en uges tid før hvert arrangement en 
mail med omtale af den aktuelle foredragsholder

Politiskolen 
- et besøg værd
I efteråret mødte jeg tilfældigvis 
Politikommissær Bent Hedeager 
Nielsen, og snart gik snakken om 
HaLVNI klubben og et eventuelt 
besøg på Politiskolen.
 ”selvfølgelig, I er altid velkomne, 
men vi har kun plads til 190.” 

Sådan!!! 
Og vi skulle naturligvis komme en 
onsdag klokken HaLVNI. Det kan 
nok være, vi i bestyrelsen var glade 
for den besked, så nu var det bare at 
få inviteret HaLVNIerne.
 Det gik stærkt, og snart var alle 
190 pladser optaget, og der var 
desværre også en del, der ikke blev 
plads til.
 Den 25. januar oprandt så dagen. 
allerede før otte var de første mødt 
op og på vej over til Politiskolen, 
og der var selvfølgelig styr på det. 
Indtjekning og navneskilt og så ind til 
fællesrummet, hvor der var stillet an 
med rundstykker og kaffe. 
 Det vrimlede med søde unge 
mennesker - de kommende 

politibetjente - og vi fik allerede der 
et indtryk af et meget positivt og 
attraktivt studiemiljø.
 så gik turen til det store audito-
rium, hvor vi fyldte alle pladser ud 
- største besøg på skolen ifølge 

politikommissæren, som gav en 
grundig orientering om de forskellige 
uddannelsesretninger indenfor 
politiet.
 selvom betjentene går med 
våben, er et af de vigtigste formål 
med uddannelsen at lære at undgå 
voldelige indgreb. Det at kunne tale 
sig til rette kræver tålmodighed og en 
stærk psyke.
 Flere vil gerne være betjente, og 
især efter at skolen i Vejle kom i 
gang, er søgningen øget. Der stilles 
naturligvis visse fysiske krav, men også 
boglige, hvor desværre for mange 
- ca. 60%, ikke klarer danskprøven på 
10. klasses niveau i første forsøg. et 
klart budskab til skoler og forældre!!!
 efter introduktionen blev vi delt op 
i 7 hold og kom rundt på hele skolen. 
spændende lokaler fra hverdagen med 
værtshuse, lejligheder, gademiljøer 
og naturligvis indendørs skydebaner, 
så vore betjente er trænede i næsten 
alle tænkelige situationer.
 man bliver ikke så lidt stolt over 
vores Politiskole og får også endnu 
større respekt for det arbejde, 
politiet udfører - uden den helt 
unødvendige vold, som vi ser andre 
steder i verden.
 tak til fhv. borgmester arne 
sigtenbjerggaard for at få støvsuget 
og malet bygningerne, så skolen 
kunne komme til Vejle og tak til 
politikommissær Bent Hedeager 
Nielsen for et meget interessant 
besøg. n

På bestyrelsens vegne
Peter Rasztar
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ViC

Formand Klaus Kristensen orienterer
 

Hjælp 
– vi vil gerne være flere. 

Har du lyst til at hjælpe 
os med nogle vagter 

i cafeen 
– så kontakt 
en af os eller 

Hans Jørgen Schmidt

1� . Kontakt nr. 3 . 2021

MOTION

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Café Vic søger fl ere frivillige. Henvendelse til Hans Jørgen, tlf. 81717989. På billedet ses fra venste: Connie, Otto, Karen,Hans 
Jørgen, Annette, Rita og Jette. Fraværende Majbritt og Johanne.

Information fra Café VIC
Frivillig aften den 7.9.2021
I Vinding Idræts Center har vi 
udfærdiget en frivillig politik, hvor 
vi bl.a. 2 gange årligt indkalder alle 
frivillige til en hygge aften med 
lidt godt mad. På den aften er 
det meningen, at de frivillige skal 
forkæles.
 Vi mangler stadig frivillige til 

følgende arbejdsopgaver:

Cafe medhjælpere
De typiske vagter består af 3 timer. 
Hver måned laver vi en vagtplan, 
hvor man så kan tilmelde sig de 
vagter man har lyst til. Vores 
varesortiment er forholdsvis smalt og 
vi fremstiller ikke selv mad.

 Derfor kræver 
det ikke specielle 
kundskaber.
Henvendelse
centerleder Hans 
Jørgen Schmidt 
Tlf. 71817989.

Aktivitetsudvalg
Vi har i bestyrelses sat os for, at vi 
hver måned vil lave et arrangement, 
hvor vi henvender os til et bredt 
udvalg af centrets forbrugere. Vi 
søger derfor personer, der har 
lyst til at være med til at arrangere 
disse aktiviteter. Henvendelse 
bestyrelsesmedlem Jette Rosenkrantz 
- Tlf. 22575990.
 Hvis du gerne vil lære alle de 
frivillige i Vinding Idræts Center at 
kende, er du meget velkommen til at 
tilmelde dig til vores frivilligaften den 
7.9.2021 kl. 19.00. 
 Tilmeld dig hos formand Klaus 
Kristensen - Tlf. 40802754 eller mail 
til formand@v-i-c.dk n

1� . Kontakt nr. 3 . 2021

Generalforsamling
 Vinding Idræts Center 

afholder 

generalforsamling 
tirsdag den 18.4.2023 kl. 19.00 i Café VIC

 
Dagsorden jvf. vedtægternes § 5 stk 3 
 
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Aflæggelse af beretning.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget- 
  forslag, herunder fastlæggelse af det kommende års   
  kontingent.
 5. Valg af 1 medlemmer til bestyrelsen 
  (valg gælder for 2 år ad gangen) 
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, 
  (valg gælder for 1 år ad gangen).
 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, 
  (valg gælder for ét år ad gangen).
 9. Eventuelt.
  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden for Vinding Idræts Center i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen 
kan stille forslag. 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved lidt ost og 
rødvin. 

Vinding Idræts Center 
Bestyrelsen 

Vinter 
gåtur
årets vinter gåtur gik igennem det 
bakkede terræn i sønderskoven. Igen 
i år var naturvejleder Finn Lillethorup 
fra Økolariet vores guide. som 
altid fik vi mange og interessante 
oplysninger om dyr op planter, 
som mange af os ikke kendte til. 
Imponerende 80 deltagere på turen 
og mange fulgte opfordringen til 
efterfølgende at nyde en kop kakao 
og en bolle Cafe VIC.  nJulefamiliebanko

Nyt fra Vinding 
Idræts Center
Renoveringer
Vi er igen blevet begunstiget af Vejle 
Kommune. Hvert år kan vi søge 
midler fra en genopretningspulje 
hos Vejle Kommune. Vi har nu fået 
svar på vores ansøgning og vi har 
fået bevilget kr. 94.000 til hjælp 
til renovering af herretoilettet 
ved forhallen. Vi går i gang når 
vintersæsonen er slut, og det bliver 
samme standard som dametoilettet. 
Vi har endvidere fået bevilget 
kr. 64.000 til ny LeD belysning i 
motionskælderen. Dette arbejde 
sættes i gang snarest i samarbejde 
med motionsafdelingen. Det er rigtig 
dejligt, at Vejle Kommune på den 
måde støtter vores arbejde med at 
have en pæn og opdateret hal.

Hal udvidelse
som jeg skrev i mit sidste indlæg, 
er disse planer foreløbig skrinlagt. 
Vi vil gøre alt for, at de planer 
vi fik udarbejdet sidste år, ikke 
går helt i glemmebogen. Vinding 
Kunstgræsbane fik bevilget 3 mio. 
kr. til ny 8 mands kunstgræsbane 
samt en goalstation. VIC kan kun 
opfordre alle til at støtte projektet, 
så det bliver muligt at gennemføre 
det i år.

Generalforsamling
Vinding Idræts Center afholder 
generalforsamling den 19.4.2023 
kl. 19.00 i Cafe VIC. se indkaldelse 
andetsteds i Kontakt. selvom du 
ikke er medlem af Vinding Idræts 
Center, er du meget velkommen til 
at deltage i generalforsamlingen - du 
har blot ingen stemmeret. Vi slutter 
altid generalforsamlingen af med lidt 
ost og rødvin, og det plejer at være 
hyggeligt.
Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste 
hånd på vores regnskab for 2022, og 
det ser igen godt ud med et overskud 
på ca. 180.000 kr. 

Arrangementer  
Bestyrelsen omfatter kun 5 personer, 
og vi har besluttet at skrue lidt ned 
på vores ambitioner om at afholde 

et arrangement i cafeen en gang hver 
måned. Der er ingen tvivl om at vi 
gerne ville fortsætte, men det kræver 

at vi finder nogle flere frivillige, der 
gerne vil være med til at hjælpe. 
Vores håb er, at vi kan finde 3-4 
personer til et aktivitetsudvalg, så 
har du lyst til dette så kontakt mig 
endelig. n

aF KLaUs KrIsteNseN, FOrmaND FOr VIC

Vores julefamiliebanko blev afholdt 
den 3.12.2022 og blev en stor succes 
med i alt 225 deltagere. Vi siger 
mange tak til alle vore sponsorer for 
de mange fine gevinster.

Mange tak til:
abena, artus 
Byg, B2Bsupply, 
Blomsteriet, Brugsen 
Vindinggård, Buch 
Fashion Wear, Clinic 
of Life, Dankaf, 
Din madpartner, 
DK Låseteknik, 
enghavens VVs, 
Harritz, middelfart 
sparekasse, mølholm 
radio, møllebageren, 
OK Benzin, rema 
Vinding, sannes  

malerforretning, sydbank, søren 
søgaard, tønnes & Ulstrup, Vestjysk 
Bank, Vinding Cykelcenter, Vinding 
Pizza, Vindinggård apotek. n
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GyMnAStik
aF HaNNe mOUrItseN, FOrmaND

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Ja forår er lig med opvisning - og 
det betyder jo også, at er vi ved at 
være færdige med sæson 2022/23 i 
gymnastikforeningen. 

Vi kan prale af en super sæson 
med masser af aktivitet rundt om 
på vores mange hold. Vi har set 
fantastisk aktivitet i både gymna-
stiksalen og hallen. Børn, unge og 
voksne har svedt og hygget sig- nydt 
at være en del af et mindre fællesskab 
på holdene og et stort fællesskab i 
foreningen.
 Vores 37 instruktører, hjælpere 
og spirer har gjort et kæmpe stykke 
arbejde for, at alt har fungeret og har 
med stor ildhu gjort det muligt, at vi 
kan se tilbage på en rigtig fin sæson. 

Bagved har vores � ad hoc 
medlemmer 
gjort et kæmpe stykke arbejde med 
bla kasserer arbejde, conventus 
medlemsregistrering, sekretær, 

indkøb af instruktør og opvisningstøj, 
kursustilmelding, juleknas til hol-
dene, forberedelse af opvisning, 
vejledning af vores instruktører og 
hjæpere/spire - ja som I kan se, så 
er foreningsarbejde en skønsom 
blanding af rigtig mange ting, og vi er 
så heldige, at vi har en fantastisk flok, 
der løfter de opgaver.

Gymnastik udvalget og 
frivillighed
Vi havde den kæmpe fornøjelse at 
byde mie aaen velkommen som 
udvalgsmedlem i denne sæson. Hun 
løfter så mange opgaver, og samtidig 
er hun instruktør på to af vores 
voksenhold: rappe ribs og Pulsen op 
kvinder. Desværre må vi også sige 
farvel til Sofie Thalund, der efter en 
stor indsats trækker sig fra udvalget. 
Vi takker for hendes kæmpe indsats, 
og vi ved, at hun fortsat vil være en 
del af foreningen på den ene eller 
anden måde. 
 Vores fornemste opgave i udvalget 

er at sørge for, at alle hjul kører 
optimalt rundt i gymnastikafdelingen. 
en af vores store opgaver er at 
fastholde og rekruttere frivillige. Vi 
er hele tiden på udkig efter dygtige 
unge og voksne, der har lyst til at 
være en del af vores afdeling. man 
kan blive frivillig fra 6. klasse, hvor 
man er spirer med få, men vigtige 
opgaver på holdene. Fra 7. klasse er 
man hjælpeinstruktør, hvor man kan 
varetage flere opgaver.
 Det er muligt også at være voksen 
hjælpeinstruktør, hvilket vi har en 
del af rundt om på holdene. De 
er fantastiske til at holde overblik 
bagved instruktøren, hjælpe med 
små og store praktiske opgaver og 
være en del af trænerteamet. så har 
vi instruktørerne, der - ofte sammen 
med flere - har ansvaret for form og 
indhold på holdene.
 sidder du og tænker, at det kunne 
være noget for dig at være frivillig 
i gymnastik afdelingen, så har vi 
altid plads til lige præcis dig. tøv 
ikke med at henvende dig på mail 
gymnastikvsf@gmail.com, måske bare 
for at høre mere.

Forårshold
som sæsonen går på held, kigger vi 
fremad mod foråret. traditionen 

tro, byder vi velkommen til nogle 
forårshold, hvor børn, unge og 
voksne kan træne otte gange. alle 
forårshold starter i uge 15 efter 
påske og kører otte gange. 
 I skrivende stund er alle detaljer 
ikke på plads, men vi forventer, at der 
kommer både børne- og voksenhold 
på programmet. sikkert er lige nu, at 
der kommer to vok-senhold: Pulsen 
op kvinder og Na-turtræning. Der 
kommer også spring på programmet 
om onsdagen, og der arbejdes på at få 
et hold med børnegymnastik.
 Følg med på VsF.eu/online-
tilmelding, hvor holdene kommer 
op snarest muligt.

Årets gymnastikopvisning i 
Vinding den �8. marts
Den 18. marts åbner Vinding 
Idrætscenter dørene op for en 
fantastisk afslutning på gymnastik-
sæsonen. I år har der været fuld fart 
på alle vores hold, og vi er stolte over 
at kunne præsentere et bredt udvalg 
af hold, både med børn og voksne. 
 Lørdag den 18. marts vil de alle 
vise et lille udpluk af alt det, de har 
leget med og øvet sig på i løbet af 
vinteren. De yngste viser noget af 
det, de i en almindelig træning har 
leget og trænet. De ældre børn og 
unge har øvet sig ekstra meget på 
opvisning og glæder sig til at vise det 
frem. I år er der to voksenhold fra 
foreningen - de seje mænd fra tons 
for mænd, der altid laver en god 
opvisning, og hjælper med til at få 
redskaberne ind og ud på gulvet, og 
så er vores nye voksen kvindehold 
rappe ribs også klar til opvisning.
 Det løber at staben lørdag 
eftermiddag - et helt fastlagt 
program offentliggøres snarest 
- både på Facebook og via mail til 
medlemmerne.
 Det bliver en dag fyldt med masser 
af fed gymnastik - og I år har vi et 
gæstehold: 1014 syd, der kommer 
og laver super flot gymnastik. Så det 
bliver en dag for hele familien med et 
spækket program.
 Det vil være muligt at købe 
billetter til opvisningen online eller 
i døren - OBs! her er det dog kun 

SÆT X i kALENDErEN: 

GYMNASTIkOPVISNING 

den 18. marts 2023

Tid Hold Instruktører
13.30 Fælles indmarch

13.45

Turbofræs Hanne, Olivia, Kristian, 
Maria, Nicoline, Oliver, 
Victoria, Yumna

13.55
Pigegymnastik Sofie, Hannah, Isabella, 

Maria, Yumna, Frida

14.05

1.-3. kl spring Mads, Birgitte, Camilla 
Cecilie, Ella, Julie, Lars, 
Lasse, Louise K, Louise N, 
Maja, Mathilde, Mia, 
Rasmus J

14.20

4.-6. kl spring Eskild, Rasmus B, Amalie, 
Birigitte, Jannie, Julie, Lars, 
Mathilde, Mia, Rasmus J

14.35

Rappe Ribs Mie

14.45
Tons for mænd

Anders, Ole

14.55
Familietons Anne-Dorthe, Otto, 

Caroline, Sofie, Trine

15.05
Overraskelse til alle børn

15.20
Børnetons

Sofie, Alma, Theo, Frida

15.30
Instruktørserie og gaver 
til instruktører

15.45 5.-9. kl spring Eskild, Jacob, Rasmus J, 
Rasmus B

16.00 Gæstehold                  
1014 SYD

Alberte, Liv, Julie, Sofie, 
Jacob S, Eskild, Jacob F

16.30 Faneudmarch og 
afslutning

med mobile pay i år og INgeN 
kontantbetaling.
 Vi håber, så mange som muligt vil 
komme og bakke op om en fantastisk 
opvisningsdag i Vinding Idrætscenter 
- og meget gerne blive hele dagen og 
se med, når små og store viser det 
fineste fra en dejlig sæson 2022/23. n
Vel mødt!

BILLETTER TIL OPVISNINGENhttp://www.vsf.eu/GymnastikPris: 50 kr for indgang børn under 13: indgang gratisGratis adgang for gymnasterOBS kun mobile pay ved indgangen(ingen kontanter)

PROGRAM
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Forår er opvisningstid 
i gymnastik
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tEnniS

reserVeret

Du kan støtte Vinding Sports Forening, hver gang du tanker. Det 
eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet 
deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker 
hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også 
et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo fl ere penge giver OK, uden 
det koster ekstra for dig.
Kontakt Vinding Sports Forening og hør, hvordan du hurtigt og 
nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

Tank billigt 
og støt
Vinding Sports 
Forening

Ring og hør 
efter dagens retter 

ellerse vores hjemmeside 

 www.restaurantvindinggaard.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

sPONsOrer

Vindinggård Center 25
7100 Vejle 
Tlf. 76 40 08 80

Rued LanggaaRds Vej 1
7100 VejLe . TLf. 75 71 13 40 

Fredericiavej 88B . TeleFon: 7572 7545

v/Gert Stokkedal

Café VIC
VIndIng Idræts Center

Sydjysk  
Akupunktur                             
og smerteklinik
Ved: Akupunktør og anæstesisygeplejerske 
Lone Tangsgaard 
Fousbjergvej 44, Vinding . Tlf. 20 49 84 80

Vindinggård  
                         mad og vin

Vindinggårdcenter 13 D, 7100 Vejle
mobil: 2236 6648 . mail: lotte.guldbaek@mail.dk

BLOMStERiEt
VINDINggårD CeNter 13C

7100 VeJLe . tlf. 30 25 23 68

95 års jubilæum
Spar op til kr. 5.000 på Loewe OLED TV eller kr. 3.000 på Loewe LCD TV 

frem til 31. december 2018

Vi fejrer Loewe‘s 95 års jubilæum med en kampagne, hvor du får op til kr. 5.000 for 
dit gamle TV, hvis du køber et nyt Loewe OLED eller sparer kr. 3.000 hvis du køber et 
nyt Loewe bild 3.43/49 DR+ LCD TV. Loewe tilbyder et bredt sortiment af TV´er 
i forskellige serier, med hver deres spændende high-tech design. Alle Loewes modeller 
har enten indbygget harddiskoptager eller mulighed for USB-optagelse.

95 Y
E

A
R

S

Spar op til 
kr. 5.000

på Loewe 
OLED TV

Spar op til 
kr. 3.000
på  Loewe bild 
3.43/49 DR+

LCD TV

SIDSTE CHANCE!

MØLHOM RADIO & AV TEKNIK
Vindinggård Center 11 . 7100 Vejle . tlf. 75 82 22 99 . 

butik@moelholmradio.dk

MØLHOLM RADiO & AV tEknik
storhaven 7 . 7100 Vejle . tlf. 7582 2299

butik@moelholmradio.dk

TIRO15 HALF ZIP 
PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 350,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 450,-
Klub pris 375,-
junior
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-

TIRO15 FULL ZIP TIRO15 PANT 

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164
☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐    XL ☐     XXL ☐

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐        XL ☐  XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

VINDING SF 

NAVN: ………………………………………………………………………………………..
TLF.:……………………………..
TILKØB AF NAVN UNDER LOGO: JA NEJ
TRYK – NAVN: ……………………………………………………………………………. 

Senior
Vejl. Sætpris850,-/800,-

Klub sætpris: 700,-/650,-

Junior 
Vejl. Sætpris 750,-/700,-

Klub sætpris: 600,-/550,-

MED 
KLUB
LOGO

MED 
KLUB
LOGO

Priserne er inkl. Klublogo på venstre bryst på overdelen samt mulighed for tilkøb af navn (1 cm. Under klublogoet) til 25,-

Henrik Hauge . Mobil: 22 28 73 98 . Mail: henrik@vtvejle.dk
Jimmy Jørgensen . Mobil: 22 42 61 17 . Mail: jimmy@vtvejle.dk

Tømrerarbejde - Projektering
Totalentreprise

www.vtvejle.dk

Total entrepriser

Vi laver godt

håndværk og er 

medlem af

reserVeret

Når
gode råd
er vigtige

Faglighed i øjenhøjde  •  Tæt på dig
Vindinggård Center 7B  • 7100 Vejle  • Tlf. 75 83 80 68

Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

AP regnskab og Bogføring Aps
Fredericiavej 91A

7100 Vejle
Telefon 29937790

reserVeret

reserVeret

reserVeret



��    . Kontakt nr. 1 . 2023 Kontakt nr. 1 . 2023    . ����    . Kontakt nr. 1 . 2023 Kontakt nr. 1 . 2023    . ��

 

SPORT 24 
VEJLE BRYGGEN
SØNDERTORV 2
TLF: 30 21 32 90www.sport24.dk

MOtiOn
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Langelinie 14 . 7000 Vejle . Tlf. 75 82 11 56
maler@malermoerk.dk . www.malermoerk.dk

VsF motion 
- DIt lokale motionscenter
Her i det nye år er der virkelig 
kommet gang i træningen i centeret. 
tilgangen er heldigvis godt fordelt 
på alle aldersgrupper, og der er en 
fin belægning dagen igennem. Selvom 
det efterhånden er lang tid siden vi 
lukkede på grund af corona høre jeg 
stadig, at ”jeg er ikke lige kommet i 
gang igen efter corona”. skidt med 
det - vi er blot glade for at se Jer.
 
Motionscenter - er det 
noget for dig?
De fleste har nok, på et eller andet 
tidspunkt får den tanke, om man 
får bevæget sig nok, eller om ens 
udholdenhed og styrke er for 
nedadgående, eller konstateret, at 
vægten er gået i vejret. 
 Her står vi klar til at hjælpe dig. 
Vi kan lave træningsprogrammer til 
dig og har du allerede et program 
i forbindelse med en eventuel 
genoptræning, kan vi også hjælpe dig 
med det. Kom i instruktørtiden som 
du finder efterfølgende, og tag gerne 
en ven med. 

nyt fra udvalget 
Årshjul
For at få udvalgsarbejdet ind i en fast 
rutine, har vi arbejdet med at lave 
et årshjul. Det er nu på plads, og 
det er fint at få defineret opgaver og 
deadlines. samtidig opgavelisten med 
ansvarsområdet opdateret. 

Nye medlemmer 
- afhentning af brikker
som nyt medlem får du en 
adgangsbrik der kan afhentes i 
instruktørtiden. Du modtager en sms 
om hvornår brikken kan afhentes 
tillige med en kode til det skab i 
centeret hvor brikken ligger. Brikken 
kan afhentes i åbningstiden, og du er 
ikke længere afhængig af, at der er en 
instruktør til stede til udlevering. 

Investeringer
I flere år har vi glædet os til Hal 
2 som ville blive en tiltrængt 
opgradering af vores efterhånden 
noget nedslidte hal. Udvalgene 
havde gjort et kæmpe forarbejde, 

men desværre 
led projektet en 
krank skæbne. 
Det er altid 
en dårlig idet 
at planlægge 
fremtiden ved at 
kigge bagud, så nu 
må vi se fremad 
og få det bedste 

ud af situationen. 
 I erkendelse af, at vor nuværende 
placering skal holde mange år endnu, 
har vi arbejdet med en plan for 
• renovering/udskiftning af gulv
• maling af lofter og vægge, 
• renovering af skakte, indgangsparti 
• adgangskontrol samt anden 

indretning og udstyr
gulvet er gennem mange år blevet 
lappet nødtørftigt, så nu laver vi 
det ordentligt. Det skal spartles og 
der skal lægges ny gummibelægning. 
Desværre krævet det, at der er 
fri adgang til gulvet, så alt udstyr 
skal flyttes under operationen. På 

nuværende tidspunkt har vi fået 
indhentet priser på opgaven, men den 
endelige beslutning om løsningen er 
endnu ikke truffet. 
 De øvrige opgaver er lidt lettere at 
gå til, og kan laves uden de helt store 
ulemper for medlemmerne. 
 På det mere lavpraktiske niveau, 
kan jeg oplyse, at vi har købt nye 
bænke samt en 15 kg’s vægtstang og 
der kommer et scott stativ i løbet 
af uge 8. Desuden udskifter vi nogle 
af vores gamle vægtskiver, idet de 
efterhånden er godt slidte. 

Instruktører
med risiko for at blive misforstået, 
tør jeg godt meddele, at vores - i 
instruktørmæssig henseende - ældste 
instruktør Bjarne Christensen, ikke 
længere vil være aktiv instruktør i 
motion. Bjarne vil dog stadig have 
sin gang i VsF, nemlig i afdelingen for 
”Idræt for ældre”.  Vi ønsker tillykke, 
og vi er sikre på, at de vil få et godt 
udbytte af Bjarne’s mangeårige 
erfaring på motionsområdet. 
 siden sidst har Kristian emil meldt 
sig som ny instruktør, og du kan 
træffe Kristian emil hver tirsdag 
mellem klokken 16:00 og 17:30. I 
nedenstående oversigt kan du se 
hvornår der er instruktører til stede. 
På vor hjemmeside kan du booke 
prøvetimer, og i åbningstiden kan du 
hente brikker og rette henvendelse til 
instruktøren, hvis der er noget du er 
i tvivl om. 
mandag  
 16:00 til 19:00 Philip og steen
tirsdag  
 16:00 til 19:00 Kristian emil 
 og melanie
Onsdag 
 16:00 til 7:30 matilde
torsdag  
 17:30 til 19:00 Flemming
søndag  
 10:00 til 11:30 Berit

Holdtræningen
Nedenfor en status på de enkelte 
hold:
• Crossgym
 Holdene kører på fuld damp hver 

mandag, tirsdag, torsdag og lørdag 
med såvel indendørs som udendørs 
træning. 

• trX 
 Holdet kører hver onsdag. 
• Cirkeltræning
 Der er cirkeltræning hver onsdag 

med Hans.
• IndoorCycling
 Der er hold mandag, tirsdag, 

torsdag og lørdag for henholdsvis 
begynder og øvede. antallet af 
timer udvides efter behov.  

tilbud til nye 
(og gamle) medlemmer
Vi kan tilbyde alsidig motion indenfor 
mange genrer. Kombineret med at vi 
har
• gratis og ubegrænset instruktion, 
• mulighed for at tilbyde gratis 

prøvetime, 
• gratis programlægning, 
• masser af holdtræning,
• en lav og fleksibel pris,
• stort set døgnåbent,
• cirka 500 m2 lokaler til rådighed, 
så skal vi nok finde et tilbud der 
også passer dig. Det eneste du skal 
gøre - at tilmelde dig og møde op 
i vort center, hvor vore erfarende 
instruktører vil råde og vejlede dig. 
Vi har et kontingent og der kommer 
ingen ekstraomkostninger (ud over 

VSF Motion – dit lokale 
(og bedste) motionscenter
l åbent alle dage 05:00 til 22:00. 
l Central placering i området, fri parkering og lette
  tilkørselsforhold.
l Vi råder over mere end 500 m2 lokaler

Vi har 
o alt i motionsmaskiner og træningsudstyr. 
o Crossgym, IndoorCycling trX suspension training, 
 og Cirkeltræning.
o gratis programlægning/vejledning som bookes via
 hjemmesiden. 
o instruktører normalt hverdage 16:00 til 21:00 og
 søndag 10:00 til 12:00 men tjek lige hjemmesiden
o uformel omgangstone og påklædning

l årlig pris 1.250 kr. 
(mulighed for måneds og halvårskontingent samt 
firmaaftaler)

Se indlægget andet steds i bladet

engangsbetaling for nøglebrik). 
 Besøg vor hjemmeside på https://
www.vsf.eu/motion-cycling/ eller 
vor Facebook side ”VsF motion & 
Cycling”

i øvrigt
Det er nu du skal i gang og husk på, 
at du som medlem kan benytte vore 
faciliteter ubegrænset stor set hele 
døgnet.  
 Vort center drives af frivillige, 
ulønnede instruktører det alle 
har en interesse i, at bevare et 
motionscenter i dit lokalområde – så 
derfor: 
stØt Os - stØt DIt LOKaLe 
sPOrtsCeNter.
Besøg vor hjemmeside http://www.
vsf.eu/motion eller Facebook side 
”VsF motion & Cycling” for nærmere 
information eller mød frem i centeret 
i instruktørtiden.
Vi er til for dig - vi brænder for vort 
center - og glæder os til at se dig. n

Knud Fryland

Arkivfoto
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BADMintOn

Forrygende sæson
Ungdom
Badminton afdelingen har haft et 
forrygende efterår med mange 
forskellige aktiviteter, og afdelingen 
vokser fortsat både blandt 
ungdomsspillerne og seniorerne.
 Vi afholdte begynderstævne 
i hallen i november med stor 
tilslutning fra de nærliggende 
klubber. Der har også været stor 
tilslutning til fællestræningen, hvor 
ungdomsspillere fra VsF og de 
nærliggende klubber mødes og 
træner udvalgte søndage gennem 
efteråret og fortsætter i foråret.
 Ungdomsspillerne havde 
også alletiders eftermiddag med 
julebadminton og æbleskiver i cafeen 

bagefter. 
 afdelingen har haft en del ung-
domsspillere afsted til turneringer 
rundt i landet, hvor de kommer hjem 
med masser af sjove oplevelser, gode 
kampe og medaljer. Denne sæsons 
højdepunkt for flere spillere så vi 
til tønderstævnet i begyndelsen af 
januar, hvor 20 
ungdomsspillere 
og 15 forældre 
var afsted til 
stævne med 
overnatning. 
Her kom VsF 
hjem med ikke 
mindre end 16 
medaljer og 

prisen for flest spillere i rækkerne 
U9 og U11. stort tillykke alle de 
seje spillere og tak til forældrene for 
deres opbakning. Vi må afsted igen 
til næste år og se, om vi ikke kan slå 
vores egne rekorder.
 Også holdkampene går rigtig 
godt for VsF. Vi har hold i U9, U11, 
U13 og U15, og flere af holdene er 
placeret blandt de bedste og er tæt 
på at kvalificere sig til DM for hold, 
som afholdes i april. Der er lige et 
par runder tilbage, så det er med at 
holde formen ved lige. Senior

Her har der også været fuldt tryk på vinterhalvåret med 
fyldte baner og god stemning til senior træning. Der er 
aktuelt 4 hold med i holdturneringer. 2 tuneringshold og 
2 fleksifjer hold.
 VsF 1 fører puljen i opryknings-spillet til kredsserien. 
VSF 2 spillede sig til en flot 3. plads og spiller også om 
plads i oprykningsspillet. 
 senior badminton i Vinding er til alle, som elsker at 
spille badminton - men samtidig også ønsker at lære nye 
ting. Der er stadig plads til flere spillere. Uanset niveau 
eller erfaring.
Vi spiller mandag kl. 20:30 og torsdag 20:45 i Vinding 
Hallen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig træning - 
man møder bare op i hallen.
 Lørdag d. 25/2 er der 4 dobbelt senior holdkamp, 
hjemme i Vinding Hallen. Vi kan bruge alle, som er klar 
til at heppe på de dygtige spillere og skabe den gode 
stemning i hallen. Vi ses kl. 10.
 Der bliver også masser af gode kampe på hjemmebane, 
når vi afholder klubmesterskab den 22. april for alle 
spillere i hallen. så sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
kom forbi hallen - også selvom du ikke skal spille. Der 
bliver masser af spændende kampe og god underholdning. 
 I VsF badminton skal vi naturligvis også fejre VsF’s 75-
års jubilæum i 2023. 
 Hold øje med sociale medier og opslagstavler for 
arrangementer du kan deltage i. n

Med venlig hilsen
Charlotte Kjær

VSF Badminton
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VsF på vej mod de 75 år
I samarbejde med Vinding-mølholm 
Lokalhistoriske Forening havde vi 
arrangeret dette arrangement.  
 arrangementet samlede over 50 
interesserede - både ældre og yngre. 
en enkelt havde været med siden 
1948, og havde taget turen helt fra 
Ikast. 
 Først tog formanden Ole Nyborg 

Pedersen fra VmLF os med på en 
billedkavalkade fra Vinding i tiden 
omkring 1948. så fortalte Otto 
Ley fra VsF om sportsforeningens 
udvikling fra 1948 til i dag. et indlæg 
krydret med mange sjove historier.
 Otto Ley har i kælderen et helt 
rum samlet med effekter og en del af 
dette blev samlet til en lille udstilling. 
Heriblandt var samtlige numre af 
Kontakt fra starten i 1973.
 Formålet denne aften var tillige 

at overdrage Otto´s materiale til 
Vinding-mølholm Lokalhistoriske 
Forening. rent symbolske foregik det 
ved at Otto overrakte en gammel 
protokol fra 1948 til Ole Nyborg 
Pedersen.
 Efter det officielle program gik 
snakken, og der blev udvekslet mange 
minder.                   

Som en tak til 
Vinding-Mølholm 
Lokalhistoriske 
Forening
bringer vi her en lille opfordring til 
alle med rødder i det gamle Vinding 
til at støtte foreningen.
 Vinding-mølholm Lokalhistoriske 
Forening og arkiv formidler og 
indsamler materiale om alt i den 
gamle Vinding Kommune. Det gælder 
både fortiden og nutiden, og det kan 
man læse om i deres medlemsblad, 
som udkommer 4 gange om året. De 
afholder også foredrag og gåture med 
fokus på den lokale historie.
 alt arbejde udføres af frivillige. Det 
gælder både bestyrelsesarbejde og 
medarbejderne på arkivet.  
 Den folkelige opbakning er vigtig, 
da foreningens formål også er, at 
gøre folk interesserede i den lokale 
historie. Og kender man til historien 
om det sted, hvor man bor og færdes 
til dagligt, vil man ofte kunne få en 
mere indholdsrig oplevelse.
 Den gamle Vinding Kommune, som 
eksisterede frem til 1970 har i dag ca. 
9.000 indbyggere.
 et mindesmærke i Hørmølledalen 
for frihedskæmper arnold Jørgensen 

blev i 2022 renoveret på initiativ af 
foreningen.
 Hvis man vil vide mere, har 
foreningen en hjemmeside, der 
præsenterer 8 forskellige områder i 
Vinding-mølholm. Der er naturligvis 
også et punkt, hvor man kan melde 
sig ind. Det koster h.h.v. 80 kr. for 
enkeltmedlemmer og 140 kr. for en 
husstand pr. år. For det beløb får man 
mulighed for deltagelse i foreningens 
arrangementer og også adgang 
til gamle numre af de 80 tidligere 
udkomne medlemsblade med fotos og 
artikler.

Vinding-mølholm Lokalhistoriske 
Forening og arkiv. www.vinmolf.dk. 
mail: vinmolf@hotmail.com.
Foreningens logo er en gave fra 
maleren albert Bertelsen. n

Otto Ley

Otto Ley over-
rækker en gammel 
protokol fra 1948 
til Ole Nyborg 
Pedersen

tekst: Klaus Kristensen
Foto: Kurt Hansen
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af Pr-koordinator CONNIe CHrIstIaNseN

Når
gode råd
er vigtige

Faglighed i øjenhøjde  •  Tæt på dig
Vindinggård Center 7B  • 7100 Vejle  • Tlf. 75 83 80 68

95 års jubilæum
Spar op til kr. 5.000 på Loewe OLED TV eller kr. 3.000 på Loewe LCD TV 

frem til 31. december 2018

Vi fejrer Loewe‘s 95 års jubilæum med en kampagne, hvor du får op til kr. 5.000 for 
dit gamle TV, hvis du køber et nyt Loewe OLED eller sparer kr. 3.000 hvis du køber et 
nyt Loewe bild 3.43/49 DR+ LCD TV. Loewe tilbyder et bredt sortiment af TV´er 
i forskellige serier, med hver deres spændende high-tech design. Alle Loewes modeller 
har enten indbygget harddiskoptager eller mulighed for USB-optagelse.

95 Y
E

A
R

S

Spar op til 
kr. 5.000

på Loewe 
OLED TV

Spar op til 
kr. 3.000
på  Loewe bild 
3.43/49 DR+

LCD TV

SIDSTE CHANCE!

MØLHOM RADIO & AV TEKNIK
Vindinggård Center 11 . 7100 Vejle . tlf. 75 82 22 99 . 

butik@moelholmradio.dk

MØLHOLM RADiO & AV tEknik
storhaven 7 . 7100 Vejle . tlf. 7582 2299

butik@moelholmradio.dk

VinDinG 
SPORtS 
FOREninG

Kontakt kan også læses på nettet
 - se under:

www.vsf.eu
Kontakt nr. 1  . 2023    . 2�

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

Vindinggård Center 17 - 7100 Vejle
Tlf. 75 82 03 06 - www.vindingcykelcenter.dk

Her ses nogle deltagere fra 
Cykelholdet ved et tidligere 
besøg i Høll.afslutning af 

efterårssæsonen 2022
efterårssæsonen 2022 blev afsluttet 
med en hyggelig julefrokost tirsdag 
den 7.12. 2022 i cafe VIC. Hvor der 
var hyggelig julestemning.
 Formanden bød velkommen til 
85 festklædte medlemmer. Der 
blev sunget julesange til musik fra 
Janes ”et mandsorkester”. Jane 
spillede også dejlige julemelodier 
under julefrokosten. rita og Karen 
(frivillige i VIC) sørgede for, at den 
gode mad blev serveret. Formanden 
læste en god julehistorie. Derefter 
var foreningen vært ved kaffe/the 
og småkager. efterfølgende takkede 
formanden de frivillige instruktører 
og hjælpeinstruktører for deres 
indsats i sæsonen og omdelte 
vingaver. Formanden sluttede med at 
ønske alle foreningens medlemmer 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår, 
og påpegede at den nye forårssæson 
starter tirsdag den 3.1.2023. 

Opstart af forårssæsonen 
�0�3
gensynsglæden var stor den 3. 

januar 2023, hvor der var opstart af 
forårssæsonen. Det var også dejligt 
at se, at der var mange nye ansigter, 
der havde lyst til at dyrke motion 
og være med i vores aktiviteter. 
Men der er stadig plads til flere i 
vores afdeling, så mød endelig op i 
Vindinghallen hver tirsdag kl. 13.45 
og vær med i fællesskabet, hvor der 
er gode træningsfaciliteter og altid en 
kammeratlig stemning.

idræt for ældres aktiviteter er 
uændrede:
Kl. 13.45 Fælles samling i cafeen til 
velkomst og fællessang.
Kl. 14.00 Fælles opvarmningsøvel-ser 
i hallen v/instruktør sonni.
 samtidig er der stolegymnastik i 
hallen med forskellige instruktører 
(Inger, Johanne, Asta og Solveig) 
Kl. 14.40 Forskellige valgmuligheder: 
Kl. 14.40-15.00 gulvøvelser og 
boldspil i hallen med sonni som 
instruktør.
Kl. 14.40-16.00 Badminton i hallen.
Kl. 14.40-15.10 Pilates i den ”grå 
kælder” med marianne eller Kaj, som 

instruktører.
Kl. 14.40-16.00 
motionsrummet 
i kælderen med 
mange forskellige 
maskiner, cykler 
o.lign med Bjarne, 
tine og mogens, 
som vejledere.
Kl. 14.40 og Kl. 
15.10 (i lige uger) 
smarttræning i 
et areal i cafeen 
med tine, som 

instruktør.
Kl. 15.15-16.00 Yoga i den ”grå 
kælder” med Ulla, som instruktør. 
 man bestemmer selv tempoet og 
hvilke aktiviteter man deltager i. Det 
er ikke en behandling, man er til, men 
det er forebyggende mod behandling. 
så det må godt gøre lidt ondt, og 
man må godt blive forpustet, vi skal 
også have det sjovt. Det er godt for 
fysikken, men lige så vigtigt for det 
mentale.
 Cafeen er altid åben fra kl. 14.30, 
hvor der er mulighed for hyggeligt 
samvær, og hvor der også er mulig-
hed for at nyde kaffe/the/kakao med 
brød og kage eller måske en øl/vand. 
Der er naturligvis altid er en god 
og venlig betjening, som udføres af 
frivillige medlemmer af idræt for 
ældre og cafe VIC.
 Derudover er der mulighed for at 
spille badminton i Vindinghallen hver 
torsdag eftermiddag kl. 15,00 - 16.00 
for alle, der har lyst. så mød endelig 
op.
 Der er også plads til begyndere. 
Det er muligt at låne en ketcher, hvis 
man gerne vil prøve spillet, inden 
man anskaffer sin egen ketcher.

ny hjælpeinstruktør
måske har I bemærket det. Der 
er der kommet et nyt ansigt i 
motionsrummet. Det er nemlig 
Bjarne Christensen, der i november 
måned startede som ny instruktør 
i motionsrummet. Bjarne bistår 
tine og mogens med gode råd 
og vejledning i brug af de mange 
forskellige mo-tionsredskaber og 
rekvisitter, der er til rådighed i 
motionsrummet. I øvrigt var det 

Bjarne, der i januar 2001 var med til 
at etablere Idræt for ældre som en 
aktivitet i Vinding sportsforening. 
så vi har meget at takke Bjarne 
for. Dejligt at han nu selv er blevet 
medlem af vores afdeling.

Forbedrede faciliteter
Håber alle damerne har bemærket, 
at hallens dametoiletter har fået 
en tiltrængt ”ansigtsløftning”. Nye 
toiletter og håndvaske samt en god 
gang hvid maling. så nu er det en 
stor fornøjelse af benytte toiletterne. 
snart kommer turen også til herre-
toiletterne, så der er noget at se frem 
til for herrerne.

Foredrag af læge 
Charlotte kohberg nielsen
Den 26. januar havde vi i cafeen besøg 
af læge Charlotte Kohberg Nielsen, 
der kom med gode råd til os ældre 
om at leve et sundt og aktivt liv.
Der var mødt omkring 35 med-
lemmer op til et spændende og 
inspirerende foredrag, hvor Charlotte 
påpegede bl.a. at tanken om sundhed 
først endelig går op for os, når den 
ikke er der. Det er vigtigt med en 

sund livsstil. 40% af vores 
sygdomme skyldes en usund 
livsstil. så det er vigtigt med 
sund kost (masser af frugt/ 
grønt, nødder, fiberrige 
og især plantebaserede 
fødevarer). Undgå rygning 
og begræns alkoholindtaget. 
Derudover er det vigtig 

med motion/træning hele livet. 
Der gælder såvel bevægelse- som 
balance- og konditionstræning. 
specielt styrketræning er vigtigt 
for at vedligeholde og genopbygge 
den muskelmasse, man som ældre 
helt naturligt mister. Desuden viser 
undersøgelser, at sociale relationer er 
med til at vedligeholde den mentale 
sundhed. Derfor er det rigtig godt at 
gå til forskellige arrangementer med 
socialt indhold - f.eks. idræt for ældre. 
Her dyrker vi alle former for motion/
styrketræning, synger og hygger os i 
3. halvleg.

Udflugt
medens foråret stille og roligt titter 
frem nærmer dagen sig, hvor vi skal 
på udflugt. (Selvfølgelig kun for dem, 
der har lyst). Og traditionen tro 
bliver datoen for udflugten den sidste 
torsdag i april, så i år bliver er det: 
torsdag den 27. april 2023. så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 
turen, der starter kl. 8,00 fra 
Vindinghallen, går i år til ”Den 
genfundne bro” v/Østbirk, hvor vi 
drikker formiddagskaffe. Derefter 

kører vi til silkeborg, hvor vi går 
ombord på ”Hejren” og sejler en 
dejlig tur rundt på silkeborgsøerne.  
Frokosten, der består af en platte 
incl. øl/vand, indtages ombord på 
båden. efter sejlturen kører vi 
til ”Himmelbjerget”, hvor efter-
middagskaffen nydes, inden turen går 
tilbage til Vindinghallen. Forventet 
hjemkomst ca. kl. 17.00.
 Der er 68 pladser i bussen. 
tilmelding efter ”først til mølle 
princippet” starter tirsdag den 
14. marts 2023. Pris 500 kr. for 
medlemmer og 600 kr. for ikke-
medlemmer. Prisen omfatter 
bustur, sejltur samt forplejning 
(Formiddagskaffe m/rundstykker 
m.m. Frokost incl. 1 øl eller vand. 
Eftermiddagskaffe med kage).
 glæd jer til en fantastisk sommer-
udflugt, som Lotte og Dan har 
tilrettelagt.

Afslutning på sæsonen
Den sidste motionsdag i 
forårssæsonen bliver tirsdag den 25. 
april 2023, med efterfølgende kaffe/
the og brød.

Sommeraktiviteter
For de medlemmer, der har betalt 
kontingent for forårssæsonen 2023, 
er der mulighed for at deltage i 
ældreidræts sommeraktiviteter, der 
omfatter: 
Petangue på banerne v/Niels 
ebbesensvej hver mandag, onsdag 
eller torsdag (Kl. 9.30).
krolf, hver tirsdag på banen ved 
Vindinghallen (Kl. 14.00).
Cykelture hver tirsdag fra 
Vindinggårdcentrets benzintank (Kl. 
9.30).
 tak til alle I aktive medlemmer for 
jeres entusiasme og smittende humør.

Bestyrelsen for ældreidræt
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Hædersoverrækkelser i 
Fodboldafdelingen
Lørdag den 12. november2022 
havde Per Iversen og Jan 
Petersen traditionen tro samlet 
”em-holdet” fra 1992 til 30 års 
jubilæumssamling i Vinding  -  ”em-
holdet” er de Ynglinge-spillere fra 
1974- og 1975-årgangene, som i 
sommeren 1992 vandt göteborg 
Cup’en i de samme dage, hvor 
Danmark også i göteborg vandt 
em i fodbold ved at vinde over 
Tyskland i EM-finalen - og de 
var faktisk så tæt på hinanden  
og begivenheden i göteborg, 
at spillerne så kampen i et telt 
udenfor göteborg stadion, mens 
Jan Petersen som holdets træner 
havde VIP-billet til at se kampen 
inde på selveste göteborg stadion  
-  en oplevelse, som holdet og 
holdets sammenhold har levet højt 
på lige siden.
 samme dag valgte DBU Jylland 
region 3’ bestyrelsesmedlem 
rasmus Johansen at tage turen 
fra silkeborg til Vinding for at 
give Jan en fortjent overraskelse 
på dagen - det var nemlig blevet 
tid til at overrække DBU Jylland’s 

Hædersemblem til Jan Petersen.
 Og vi har med nedenstående 
fået lov til at plukke lidt fra rasmus 
Johansen’s hæderstale til Jan.

DBU Jylland’s Hædersemblem 
til Jan Petersen.
I dag er jeg her fra DBU Jyllands 
bestyrelse for at hædre en af de 
mange ledere i Jysk og Dansk 
Fodbold. man kan sige en af 
hverdagens små helte, der er så
vigtig for de enkelte klubber. 
 I dag drejer det sig om DBU 
Jyllands hædersemblem som er den 
næsthøjeste udmærkelse i Jylland…
 For at modtage DBU Jyllands 
hædersemblem skal man have virket i 
min. 20 år som frivillig leder og disse 
betingelser er til fulde opfyldt her.
 Jeg vil også gerne indledningsvis 
rose klubben - Vinding sF - for 
at sende denne ansøgning. Vi ved 
af erfaring - at en påskønnelse/
markering, af det frivillige arbejde i 
klubberne, falder i rigtig god jord.
 modtageren af DBU Jyllands 
hædersemblem startede i klubben 
tilbage i 1980. siden er rejsen gået 

omkring mange funktioner specielt 
de første år i Vinding sF var det såvel 
træner som ledergerningen og disse 
18 første år i Vinding sF blev afsluttet 
med seniortræning fra 1996 til 1998.
 I de efterfølgende år fra 1999 til 
2017 blev det med fokus på
trænergerningen - ikke kun i 
Fredericia KFUm, FC Fredericia og 
gauerslund
IF. 
 trænergerningen er nu igen i 
Vinding sF og omkring U-19. en vigtig 
årgang med overgang til senior og 
opsamling af  spillere, der kommer 
tilbage fra efterskolerne - og dette 
synes lykkedes til fulde.
 Derfor er det med stor glæde 
at have denne rolle i dag som 
overrækker af DBU Jyllands 
hædersemblem.

tAk for din indsats i Vinding 
SF og for Jysk/Dansk Fodbold.

“em-holdet” vandt senere i 1992 
det jyske mesterskab for ynglingei 
mesterrækken. n

FODBOLD 
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FODBOLD 

Vinding Kirke
I Vinding Kirke har vi aktiviteter og arrangementer for alle aldre. 

I kirken har vi, ud over søndagsgudstjenester,
også koncerter, særgudstjenester og familiegudstjenester. 

I sognehuset har vi foredrag, babysalmesang, gåklub, strikkeklub samt meget andet. 
Vi kan også altid bruge flere frivillige til at hjælpe os til fx. foredrag og fastelavn. 

Mon der også er noget for dig? 
Se mere på kirkens hjemmeside: www.vindingkirkevejle.dk

DBU Jylland hæder 
til Per iversen og Per 
Michael Pedersen.
mandag den 29. august havde 
vi fornemt besøg fra DBU 
Jylland’s bestyrelse på afdelingens 
kombinerede årsmøde og årlige 
træner-/ledermøde  …..  DBU 
Jyllands bestyrelsesmedlem 
og formand for DBU Jyllands 
ungdomsudvalg Lars Olesen 
dukkede nemlig op på hjemmebanen 
i Cafe VIC for at overrække 
hædersbevisninger fra DBU og fra 
DBU Jylland til nogle af vores dygtige 
og gennem mange år ihærdige og 
vedholdende frivillige trænere og 
ledere.
 Der var DBU sølvnål til michael 
mamba mortensen
- Mamba fik ved samme lejlighed 
overrakt sin 35 års jubilæumsgave
  for de mange års frivillige arbejde i 
VsF.
 Der var DBU Jylland 
sølvemblemer til Per Iversen og Per 
michael Pedersen
- 2 x Per Mamba fik ved samme 
lejlighed overrakt deres 15 års 
jubilæumsgaver
   for mange års frivillige arbejde i 
VsF, med tilhørende overrækkelse af 
VsF’s 
   sølvnål og det dertil hørende 
medlemskab af VsF sølvklubben.

Ovenstående stod alt sammen at 
læse i December 2022-nummeret af 
KONtaKt
- men ved samme lejlighed var 
udplukkene af Lars Olesen’s 
hæderstaler til de  2 sølvemblem-
modtagere beklageligvis faldet ud, så 
de kommer her ….

DBU Jylland’s 
Sølvemblem til 
Per iversen
For at modtage DBU Jyllands sølvnål 
skal man have virket i min. 15 år og 
disse betingelser er til fulde opfyldt.
 modtageren af DBU Jyllands 
sølvnål startede sit virke i klubben 
tilbage i 2006 som træner.
 efterfølgende er det blevet til 
træner for diverse ungdomshold, 
hvor det nu er U-16 & 17 der får 
glæde af modtageren.
 Fra 2017 er det så blevet fokus 

på lederopgave dvs. indtræde i 
fodboldudvalget. 
 seneste opgave der er skrevet på 
CV’et er sportschef.
 I klubbens ansøgning hedder det  
”vi har med en rigtig VsF’er at gøre 
- én der i alle årene har ”trådt sine 
sko” i Vinding sF dels som spiller, dels 
som træner og nu også som leder”.
 Derfor er det med stor glæde 
at have denne rolle i dag som 
overrækker af DBU Jylland’s 
sølvemblem.
 taK for din indsats i Vinding sF og 
for Jysk/Dansk Fodbold

DBU Jylland’s Sølv-
emblem 
til Per 
Michael 
Pedersen
For at modtage 
DBU Jyllands 
sølvnål skal man 
have virket i min. 
15 år og
disse betingelser 
er til fulde 
opfyldt.
 modtageren 
af DBU Jyllands 

sølvnål startede sit virke i klubben 
tilbage i
2005 som træner for piger årgang 
2000/2001
 efterfølgende er det blevet til en 
meget vigtig funktion i klubben nemlig
indskolingstræner leder for de alle 
yngste nemlig U4/5.
 I klubbens ansøgning hedder det   
”vi skylder modtageren en stor tak 
for den vigtige opgave og med dit 
engagement med en god oplevelse 
ikke kun for de yngste, men også for 
forældrene”.
 Derfor er det med stor glæde 
at have denne rolle i dag som 
overrækker af DBU Jylland‘s 
sølvemblem.  n

Fodbold... - hvad sker der ??
Her så småt på vej ind i lysere tider 
og længere dage …………. foråret og 
sommeren står for døren …
 Fodbold er en helårs-sport  -  med 
træning og kampe, som løbende kan 
følges på vores hjemmeside på 
www.vsf.eu/fodbold
- og med kampene på de opsatte 
INFO-skærme ved ankomsten 
til  stadion-området og i stadion-
indgangen til VIC Cafeen.
 Derudover er der en del andre 
aktiviteter i kalenderen til affyring 
hen over de næste måneder frem 
til og med efteråret 2023  -  i et 
år, hvor Vinding sF markerer sit 
75 års jubilæum - aktiviteter som 
forhåbentlig kan skabe glæde og 
sammenhold for mange, både på og 
udenfor banerne.

Forårets Store 
Hjemmekampdage 
lørdag den 29. april og lørdag den 10. 
juni.

 Dage, hvor vi går efter at flest 
mulige af vores hold (helst alle) har 
hjemmekampe, og hvor vi så gerne 
vil, at man bliver lidt længere end ens 
egne kampe  -  for at bygge netværk 
og skabe sammenhold på tværs.

Jelling Musik Festival  
25-29. maj 2023
 Her kan den første hurtige 
kommentar selvfølgelig være - hvad 
har det med fodbold at gøre??
 Ved at stille med frivillige hjælpere 
i Festivallens CamP-område er der 
mulighed for at få del i Festivallens 
overskud - dels en fast del, som går 
til daglig drift i vores egen klub - og 

dels en prioriteret lod ved ”projekt”-
ansøgninger om at få del i en evt. 
uddeling af et yderligere overskud.
 Derudover får den enkelte frivillige 
hjælper en partoutbillet til Festivallen
- for en frivillig CamP-tjans på 7-9 
timer.
 Vil du være med på holdet af 
frivillige CamP-hjælpere (skal være 
mindst 18 år), så tøv ikke med at 
rette henvendelse til Jens rindom 
på tlf.nr. 20242699, eller via mail til 
jensrindom@gmail.com

Pigeraketten 
kommer på besøg søndag den 11. 
juni.
 DBU kommer igen i år til Vinding 
stadion med Pigeraketten - med 
fodbold og leg på mange måder, for 

primært små og yngre piger.
 som en slags hvervestævne i 

forsøget på at få endnu flere piger til 
at spille fodbold på den længere bane.

DBU Fodboldskole �0�3 
i uge 26   -  26-30. juni.
 For 28’ende gang bliver der igen 

en DBU Fodboldskole på Vinding 
stadion, og igen bliver det i den første 
uge i skolernes sommerferie.
 Blletsalget er i gang - se mere 
på  https://fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/find-din-fodboldskole/ 

Efterårets Store 
Hjemmekampdag
Datoen er ikke endeligt fastlagt endnu
- men der bejles til lørdag den 26. 
august eller lørdag den 2. september
  ** afhænger af datoplanen for 
efterårets spillerunder i DBU-
turneringerne.
 Og så er det med en forhåbning 
om, at det også kan blive dagen, hvor 
der er officiel indvielse af den nye / 
udvidede Kunstgræsbane, som skal 
etableres hen over sommerferien 
- som erstatning for den bane, som vi 
har mistet - og hvor der ny bygges en 
udvidelse til børnehaven. n
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Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66

VsF Fodbold søger formand

af Henrik Farmann, næstformand

VsF Fodbold søger en formand, der 
har vilje og lyst til at arbejde for 
fodboldforeningen i forhold til de 
mere administrative opgaver.
 så tænker du tit, at det kan man da 
gøre bedre?
 Har du ofte gode ideer til, hvordan 
VsF Fodbold skal udvikle sig?
 Drømmer du om at være med 
til at give fodboldspillere i alle aldre 
nogle gode vilkår at dyrke deres 
sport under?
 Hvis du kan svare ”ja” til nogle 

af ovenstående spørgsmål, så er du 
måske de formand for VsF Fodbold, 
som vi søger!
 Faktisk har fodboldafdelingen 
været uden formand i et godt stykke 
tid. seneste formand var Carsten 
Beck Poulsen, og han forlod posten i 
august 2019. siden da har afdelingen 
fungeret fint og fortsat arbejdet - 
med næstformanden i spidsen for et 
godt og velfungerende fodboldudvalg. 
Og selvfølgelig i samarbejde med alle 
vores trænere, holdledere og øvrige 
frivillige.

De seneste år 
har budt på mange udfordringer 
og tiltag: corona-håndtering har 
vi forhåbentlig lagt bag os, men 
herudover har fodboldafdelingen 
bl.a. taget teten i forhold til udvikling 
af og skift til ny hjemmeside, hvilket 
siden er blevet fulgt op med skift fra 
de resterende afdelinger. Og så er 
medlemsregistreringen og -registret 
flyttet fra Conventus og over i DBU’s 
systemer, hvilket selvsagt var et 
større arbejde, men et arbejde som 
vi i dag høster frugterne af i form af 
enklere medlemsadministration. 

Men flere forandringer 
er på vej
Fodboldafdelingens aftale med 
sportmaster udløber inden længe, så 
der skal tages tiltag til genforhandling 
og med muligheden for et aftaleskift. 
Og så er fodboldafdelingen som 
største og vigtigste bruger af 
kunstgræsbanen selvfølgelig også 
involveret i arbejdet omkring udvi-
delsen - beskrevet mere detaljeret i 
forrige nummer.
 skal der sættes nyt tiltag i værk, 
der kan udvikle børnefodbolden 

i VsF? Kan og skal vi ændre noget 
i forhold til vores relation til og 
samarbejde med Vejle Boldklub? Og 
hvordan får vi under-støttet de mange 
frivillige bedst muligt, så de vedbliver 
med at have lyst til at hjælpe til i 
klubben eller omkring vores mange 
hold? Og hvordan får vi bedre rakt ud 
efter nye og friske kræfter?
 Der er mange og spændende 
opgaver. Heldigvis vil en ny 
formand ikke behøve at starte helt 
på bar bund. Der er et godt og 
velfungerende fodboldudvalg, hvor 
erfaringer og kompetencer er til 
stede, ligesom de fleste hold og 
årgange er godt dækket ind med 
trænere, holdledere og frivilli-ge. 
 Hvervet som fodboldformand 
er som udgangspunkt frivilligt, 
men afdelingen betaler et beske-
dent honorar, der bl.a. dækker 
de omkostninger, der måtte være 
forbundet med udførelsen af hvervet. 
 Den nuværende næstformand (/
jeg) vil forlade fodboldudvalget efter 
afholdelsen af årets års-møde ultimo 
august. afhængig af den nye formands 
ønsker og tanker er der dog mulighed 
for, at næstformanden kan overtales 
til at fortsætte… - men i givet fald et 
skridt bag formanden!

Er du interesseret 
i at få en snak om hvervet, mulighe-
derne, dagligdagen eller noget helt 
fjerde, så tøv ikke med at tage 
fat i en fra fodboldudvalget eller 
næstformanden. Kontaktoplysninger 
findes bagest i bladet. Tilsvarende 
gælder, såfremt du måske kender en, 
som kunne være interesseret. giv os 
et praj eller bed vedkommende om 
selv at tage kontakt. n

Café VIC
VIndIng Idræts Center
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Cafe VIC 
støtter
etableringen 
af ny 
kunstgræs-
bane på 
Vinding 
stadion
Cafe VIC har besluttet at donere alt 
deres dåse- og flaske-pant her i 2023 
som støtte til etableringen af den 

nye Kunstgræsbane  -  et godt initiativ, som vi i 
fodboldafdelingen er meget taknemmelige for, og 
som har givet ”mere blod på tanden” ud fra devisen 
”Mange bække små …….”
 Derfor vil der i den nærmeste fremtid blive opstillet 
en opsam-lingsenhed, så alle der ønsker at gå i 
Cafe VIC’s fodspor kan aflevere pant-dåser og pant-
flasker til fremme af det gode formål.
 Opsamlingsenheden vil blive opstillet ved siden af 
skraldestativet ved VIC-parkeringspladsen 
 Der skal herfra lyde en opfordring til alle om at 
benytte muligheden for nemt at komme af med  
deres pant-dåser og pant-flasker. n

På forhånd TAK for jeres donationer

Sydjysk  
Akupunktur                             
og smerteklinik    

Ved: Akupunktør og Anæstesisygeplejerske 
Lone Tangsgaard 
Fousbjergvej 44, Vinding

Tlf. 20 49 84 80 

www.sj-ask.dk   
Mail: lt@sj-ask.dk

Din lokale behandler af
sportsskader, muskel- og ledsmerter,
samt stress, hormon ubalancer mm.

Vindinggård Center 13 . 7100 Vejle
Tlf. 7572 1866

vindinggaard-dyreklinik.dk
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Hvem er vi?
• VSF Fodbold er en afdeling under Vinding Sportsforening.
• VSF Fodbold har knap 700 aktive medlemmer.
• Anlægget ønskes etableret af Vinding Kunstgræsbane, der idag driver 11-mands kunstgræsbanen. 
• VSF Fodbold er største og vigtigste bruger af anlægget. 

Projektbeskrivelse
– etablering af ny kunstgræsbane på Vinding Stadion

1) VSF Fodbold forbeholder sig ret til at ændre i projektets indhold, såfremt økonomien ikke rækker til realisering af alle ønsker.

Yderligere materiale:
• Beskrivelse af forløb og proces med Vejle Kommune frem til budgetforliget (hvor de 3 mio. kr. blev 

bevilget – se artikel s. 24-25 i Kontakt  (kontakt-nr-4-2023-nettet.pdf (vsf.eu)).
• Verbal beskrivelse af projektet…
• Skitse over det område, som bliver inddraget til hhv. børneinstitutionsudvidelse samt ønskes omlagt i 

projektet – se nedenfor.

Figurtekst: Billedet viser den nuværende 11-mands kunstgræsbane, hallen samt de eksisterende græsbaner. Indtegnet er 
placering af hhv. 5-mands samt 8-mands kunstgræsbane samt areal til goal-station. Arealet indenfor de blå prikker er der, hvor 
Vejle Kommune udvider for børneinstitutionen Vindmøllen.  

For yderligere info – kontakt:
• Michael Mortensen (formand, Vinding Kunstgræsbane): 4295 4242
• Henrik Farmann (næstformand, VSF Fodbold): 2325 9571

Tidsplan:

Projektering Tilbudsindhentning Forhandling Etablering

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 (uge 27-31)

Fundraising Byggemøder



30    . Kontakt nr. 1 . 2023 Kontakt nr. 1 . 2023    . ��30    . Kontakt nr. 1 . 2023 Kontakt nr. 1 . 2023    . ���0    . Kontakt nr. 1 . 2023 Kontakt nr. 1 . 2023    . ��

FODBOLD 

teater, julefrokost m.m. 
- men også lidt fodbold
Hos FC Prostata har vintermåne-
derne desværre været en del præget 
af, at flere spillere har været ramt 
af længerevarende sygdoms- og 
skadesforløb. Til trods for lidt flere 
medlemmer sammenlignet med 
sidste vinter, har fremmødet til 
træning faktisk været lidt mindre. 
I gennemsnit to mand færre pr. 
træning viser de tørre tal. tendensen 
på det seneste viser heldigvis, at vi er 
på vej op igen.

Musikteatret
et arrangement der til gengæld 
viste super tilslutning, var en aften 
i musikteatret tirsdag den 29. 
november. teatret svalegangen 
var forbi med den anmelderroste 
forestilling ”en lille smule ubehag”. 
Kun en enkelt skuespiller alene på 
scenen i 95 minutter i skikkelse af 
Holger Østergaard, som spillede den 
55 årige professor Frank Fjordby, 
hvis liv pludselig tager en markant 
drejning, da han får konstateret 
prostatakræft. Det hele blev fremført 
med indlevelse og ikke mindst masser 
af humor og varme. Jeg tror de 
fleste kunne nikke genkendende til 
alt, hvad den stakkels Frank måtte 
gå igennem, og flere gange rungede 
latteren igennem salen. en helt 
igennem fornøjelig aften, hvortil 16 
spillere med ægtefæller havde indløst 
billet. Det var der vist ikke nogen der 
fortrød!

Julefrokost
tre dage senere var der julefrokost 
i Cafe VIC, og igen var det smukke 
køn inviteret med. Keld og michael 
havde planlagt et virkelig fint arran-
gement. et par festligt pyntede borde, 
masser af god mad, super stemning, 
taler og julesange. Dagen sluttede 
med kaffe og ris à l’amande. På trods 
af tre afbud på dagen deltog 14 
spillere og 11 pårørende. tak til else 
marie, Linda og mette for hjælp med 
borddækning og servering m.m. og 
tak til deltagerne for flot opbakning.
  Den 16. december, efter træning 
i 8 graders frost, holdt vi så den 

sædvanlige juleafslutning. Ikke 
fordi vi gik på juleferie, da julens 
helligdage ikke ramte nogle af vores 
træningsdage, så derfor kunne vi 
træne igennem uden stop. Julemaden 
skulle jo nødig sætte sig for meget på 
sidebenene. endnu en gang diskede 
Benny op med sin - og vel nok især 
Kirstens - lækre ris à l’amande. Og 
selv en mandelgave var der tænkt på. 
Den snuppede formand michael. Der 
var bred enighed om, at en tradition 
er skabt! 
 Perioden har også budt på en 

tiltrængt opgradering af vores 
boldbeholdning. gustav havde 
formået at få sin gamle arbejdsplads, 
firmaet Reecon A/S til at donere 
to lækre fodbolde. stor tak til 
både gustav og reecon a/s. 
som en kærkommen og uventet 
julegave havde VsF også betænkt 
os. Yderligere fire nye bolde til 
samlingen, og i den lækre kvalitet, 
som bare holder i årevis. Også stor 
tak til VsF’s fodboldudvalg.

Mærkedage
Vi har også kunnet markere nogle 
mærkedage, og i den høje ende vel at 
mærke. således to nye medlemmer 
i den eksklusive ”Club 80”. Den 13. 
november var det vores kaffemester 
Jens, der rundede de 80 år. 2. juledag 
var det så Klaus, der nåede det 
skarpe hjørne, og blev vort fjerde 
medlem over 80. Den 8. januar 
var det så sønderjyden Benny, der 
kunne markere sin 75 års dag. et 
kæmpestort tillykke til jer alle tre. I er 
beviset på, at det aldrig er for sent at 
genoptage fodboldkarrieren.

Besøg fra Hjerteforeningen
tirsdag den 7. februar havde vi endnu 
en gang besøg af Henning Larsen 
fra Hjerteforeningen. Da vi har fået 
ni nye medlemmer siden Henning 
sidst var forbi, mente vi, at tiden 
var inde til et genopfriskningskursus 
i genoplivning efter hjertestop, 
inklusiv demonstration i brugen af 
hjertestarter. som noget nyt var 
pårørende denne gang inviteret med. 
Dertil kom seks medlemmer fra 
Ældre Idræt, så vi nåede op på 27 
deltagere.

 Henning formidler som altid sit 
stof på en både underholdende og 
let forståelig måde, så alle bliver godt 
klædt på til at træde til i tilfælde af 
hjertestop. Der blev stillet mange 
relevante spørgsmål og flere fik lidt 
øvelse i, at ”genoplive” Hennings 
medbragte dukker. 

indendørsfodbold
Fredag den 17. februar var det blevet 
tid til ambassadørforeningens årlige 
indendørsturnering, med IF Lyseng, 
aarhus som arrangør. stævnet, der 
de seneste to år var blevet aflyst pga. 
Covid-19, var i år sponsoreret af 
Propa. Det betød at både deltagelsen 
og den efterfølgende fællesspisning 
var gratis for alle deltagere.
 Desværre var opbakningen fra 
klubberne ikke overvældende. Kun 
syv hold fra seks klubber havde taget 
imod invitationen, og desværre slet 
ingen fra sjælland. Vi stillede som 
eneste klub med to hold. De øvrige 
deltagere kom fra esbjerg, Holstebro, 
Lyseng, Odense og aalborg. Der blev 
spillet alle mod alle, og dermed var 
der seks kampe til hvert hold. Lidt 
hård kost ifølge flere!

 Begge vore hold gjorde imidlertid 
en god figur. Hold 1 vandt to kampe, 
spillede 3 uafgjort og tabte kun en 
enkelt, nemlig til de senere vindere 
fra Holstebro. Det rakte samlet til en 
3. plads. Hold 2 vandt også to kampe 
og tabte de fire øvrige. Her blev det 
til en fornem 5. plads.
efter stævnet samledes alle delta-
gende hold til en times fællesspisning 
og hygge i Lysengs klublokaler. Også 
vore trofaste supportere var inviteret 
med ved spisningen, og det blev en 
fin afrunding på en hyggelig dag i det 
sydlige aarhus, inden vi blev ledsaget 
hjemad af stormen Otto.
 Nu banker foråret så småt på 
igen, og om lidt kan vi igen smide 
handsker og de varme huer. Næste 
skridt bliver, at de vinterhvide ben 
kommer frem i lyset igen. marts 
byder på et par interessante foredrag 
med henholdsvis sportsligt og lægeligt 
tilsnit. Når det er blevet noget lunere, 
skal vi stå for en miniturnering med 
naboerne fra esbjerg og Haderslev. så 
hæng fortsat i med træningen! n 
            Poul Erik 
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TIRO15 HALF ZIP 
PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 350,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 450,-
Klub pris 375,-
junior
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-

TIRO15 FULL ZIP TIRO15 PANT 

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164
☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐    XL ☐     XXL ☐

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐        XL ☐  XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

VINDING SF 

NAVN: ………………………………………………………………………………………..
TLF.:……………………………..
TILKØB AF NAVN UNDER LOGO: JA NEJ
TRYK – NAVN: ……………………………………………………………………………. 

Senior
Vejl. Sætpris850,-/800,-

Klub sætpris: 700,-/650,-

Junior 
Vejl. Sætpris 750,-/700,-

Klub sætpris: 600,-/550,-

MED 
KLUB
LOGO

MED 
KLUB
LOGO

Priserne er inkl. Klublogo på venstre bryst på overdelen samt mulighed for tilkøb af navn (1 cm. Under klublogoet) til 25,-

Bryggen Søndertorv 2
7100 Vejle

FODBOLD 
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U15 får nye varme 
jakker til udskifterne
 en af klubbens sponsorer BUCH´s 

Herremagasin har 
forbarmet sig over 
de altid rystende 
og frysende 
udskiftere på 
u15 holdet, når 
der spilles kamp 
-så derfor har de 
sponseret nogle 
dejlige varme 
landshold jakker 
med termofoer så 
de unge spillere 
kan holde sig 
varme under 
kampen, indtil de 

evt. skal skiftes ind igen.
 De er jo en broget flok i 
størrelserne i den alder ,siger morten 
Buch fra BUCH´s Herremagasin og 
smiler …derfor har vi givet holdet 
3 indskifterjakker i 3 forskellige 
str. - så må de selv fordele dem 
efter højde m.m….men vi håber de 
kommer igennem sæsonen med flotte 
resultater og uden afbud med dette 
tiltag, da de ofte står og fryser og 
kigger på kampen uden selv at have 
andet end en tynd overtræks trøje 
på / med…..så nu kan de små / store 
drenge får varmen - selv udenfor 
banen. n

træner-/Lederprisen 2022
Det er en tradition, at der hvert 
år uddeles en træner-/leder- 
pris i fodboldafdelingen. Det er 
altid en svær opgave, da der i 
fodboldafdelingen er virkeligt mange, 
der gør et stort arbejde og er vellidte 
hos spillere og forældre. 
 I år tilfaldt prisen trinleder for 
pigerne på U14-årgangen Dorthe 
madsen. Dorthe har gennem sine 
mange år i klubben haft mange 
kasketter på, både som spiller, 
træner, holdleder, trinleder og 
forælder. 
 Vi overraskede Dorthe på fod-
boldbanen en kold eftermiddag i 
november, hvor hun, sammen med 
trænerne, skulle holde sidste træning 
inden juleferien med pigerne fra U14. 
Dorthe var ikke sådan at indfange 
og overraske, da hun havde mange 
gøremål den dag, men det lykkedes 
til sidst. 
 Dorthe har været både træner og 
holdleder for hendes søns hold på 
årgang 2007, men også være trinleder 

for hele årgangen. Dorthes datter 
spiller i dag på U14 holdet og her er 
Dorthe nu tilknyttet som trinleder.
 som trinleder har man mange 
forskellige opgaver, både i forhold til 
klubben - men også med at assistere 
trænerne, så de kan koncentrere 
sig om træningen. trænerne på 
U14 beskriver Dorthe, som den 
der sørger for pigerne får et tæt 
fællesskab, også udenfor banen. Hun 
sørger for, at pigerne kommer til 
private stævner som madsby Cup og 
indendørs stævner. Hun arrangerer 
ture og har blandt andet haft alle 
pigerne med i Jump It og har holdt 
julefrokost for dem. Derudover 
tager hun sig af dem, hvis de kommer 
til skade under kamp. Det er også 
Dorthe der administrerer Kampklar 
og assisterer trænerne med det de 
kunne have behov for. 
 Dorthe er også tilknyttet det 
lukkede 7 mands kvindehold, hvor 
hun både er spiller og anker-kvinde. 
Her beskrives Dorthe som en 
fantastisk holdkammerat og træner. 
Hun sætter de andre over sig selv, 
både hvad angår spilletid og position 
på banen. Hun er omsorgsfuld og 
får sine holdkammerater til at føle 
sig veltilpasse og vigtige på holdet. 
Dorthe er god til at lytte, hun er loyal 
og så er hun også virkelig sjov.
 Udover de faste opgaver, så 
er Dorthe god til at byde sig til 
de løbende opgaver, der over tid 
kommer i foldboldafdelingen. Hun har 
blandt andet deltaget som frivillig, når 

DBU’s rekrutteringsinitiativ for piger, 
Pigeraketten, kommer til Vinding. Her 
er hun også blevet en vigtig person, 
da hun har deltaget mange gange, 
kender konceptet, er god til at favne 
de små piger som deltager, men også 

de unge piger som hjælper.
 Fodboldafdelingen ønsker Dorthe 
tillykke med den velfortjente pris og 
håber hun vil give sin hjælp til VsF 
Fodbold mange år endnu. n

– skrevet af  Trine Albæk Feld
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Hvis du også 
kunne tænke dig 
at have en 
annonce 
med i det næste
nummer af 
kontakt,
så ring til 
Otto Ley
på 
mobil �0�� 93��

Deadline til næste nummer af

Kontakt 
er fredag den ��. april �0�3

hansenk392@gmail.com
Kurt Hansen, H.C. Lumbyes Vej 18, 7100 Vejle, telf. 4012 3351PS: Kan du ikke aflevere til denne dag, så er det vigtigt at jeg får besked om hvad du sender og hvornår - ellers er det svært at disponere over bladet, men man kan også gøre som flere gør... indsende før deadline..!

      

Formand
Carsten Willemoes Jørgensen
Vindingvej 139a, 7100 Vejle
tlf. 2256 7295
e-mail: hovedbestyrelsenvsf@gmail.com
 
næstformand
arturo Pasquel
Heisesvej 9, 7100 Vejle
tlf. 5234 7851
e-mail: pasquel@me.com

Hovedkasserer
erik Falk thomsen
Klattrup Bygade 37, 7000 Fredericia
tlf. 9215 2256
e-mail: falkthomsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Otto Ley
Kirsten Piils Vej 15, 7100 Vejle
tlf. 7582 3032 / 4027 9327
e-mail: otto.ley@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen schmidt
Prins Buris Vej 3, 7100  Vejle
tlf.: 8171 8979
email: centerleder@v-i-c.dk

næstformand Fodbold
Henrik Farmann
svinget 10, 7100 Vejle
tlf. 2325 9571
e-mail: henrikfarmann@hotmail.com

Formand Gymnastik
Hanne mouritsen
Bechgaardsvej 19, 7100 Vejle
tlf. 2554 7698
gymnastikvsf@gmail.com

Formand tennis
Winni malene Jakobsen
Ulvekæden 5, 7100 Vejle
tlf. 2226 6260
email: wmjakob@gmail.com

Formand Håndbold
Henrik steengaard Olesen
Niels skousvej 20, 7100 Vejle
tlf. 9153 9056
email: henrik.s.olesen@gmail.com

Formand Badminton
thomas søgaard
Hesselkær 28, 7100 Vejle
tlf. 3140 1467
thomas.sogaard1@gmail.com

Formand Motion & Cycling
Jesper rosengaard
Bechgaardsvej 12, 7100 Vejle
tlf. 7233 2209
e-mail: jesper.rosen@gmail.com
 
Formand idræt for ældre
Dan Olsen
Lange-müllers Vej 8, 7100 Vejle
tlf. 9385 3550
e-mail: danbo49@hotmail.com 

Produktion af bladet kontakt
Kurt Hansen
H. C. Lumbyes Vej 18, 7100 Vejle
tlf. 4012 3351
hansenk392@gmail.com 

Baneformand
michael mortensen
Junker stranges Vej 14, 7100 Vejle
e-mail: michael@michaelahrenkiel.dk

Vinding idræts Center
Formand Klaus Kristensen
Prins Buris Vej 10, 7100  Vejle
tlf.: 4080 2754
e.mail: formand@v-i-c.dk

Vinding idræts Center
Halinspektør Hans Jørgen schmidt
Prins Buris Vej 3, 7100  Vejle
tlf.: 8171 8979
email: centerleder@v-i-c.dk

Kontaktpersoner i

Vinding Sports 
Forening
Hjemmeside: www.vsf.eu

stort 
tilskud 
til VsF 
fra Ok 
Benzin
VsF siger tik til OK Benzin for et godt 
samarbejde. I 2022 blev vores tilskud kr. 
32.858. 
 arbejdet med at udbrede kendskabet til OK 
Benzin er lagt i hænderne på Otto Ley, Peter 
Nissen og Klaus Kristensen, der i samarbejde 
med en repræsentant fra OK Benzin en gang 
om måneden står i Brugsen Vindinggård og 
Coop 365 i Vindinggård. Vi har et mål for 2023 
om at tilskuddet kommer op på kr. 50.000. 
Derfor opfordrer vi alle til at købe benzin, 
mobiltelefoni, el, parkering og vask gennem 
OK. alle der downloader OK app efter et 
besøg hos os får et gavekort på kr. 100 til køb 
af benzin.
 gå ind på https://www.ok.dk/ og se alle 
muligheder.
 Vi er i butikkerne igen 9. marts og 2. april i 
tidsrummet mellem kl. 10 og 13. 

Kontakt nr. 4 . 2022 . �
Familie

julebanko
 - se side 7 -

VINDING
SPORTSFORENING

Kontakt
Nr. 4 . december 2022 . 51. årgaNg

Deadline for Kontakt 

i 2023

Nr. 2: 21. april 2023

Nr. 3: 11. august 2023

Nr. 4: 3. november 2023

Skriv det ind i kalenderen...
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HVIDEVARE-CENTRET
Vestre Engvej 10 · 7100 Vejle · Telefon 75 82 37 00

Vinding Sportsforening
Nygårdsvej 10 . 7100 Vejle
Hjemmeside: www.vsf.eu


