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LØRDAG 26. MARTS 2022

KORT NYT

DET SKER

Lørdag:
09.00-13.00: Aktiv Centret, Brorsonsvej 12: 
Forårsmarked. 
10.30-12.00: Herning Bibliotekerne:  
Familielæseklub med Lotte Salling.
12.00: Fermaten: Night Train Bigband  
- frokost jazz.
13.30: Jyske Bank Boxen: Santander Final4 
Herrer.
16.00-17.15: Herning Kirke: Støttekoncert  
for Ukraine.

Søndag:
13.30: Jyske Bank Boxen: Santander Final4 
Herrer.

Mandag:
14.00-16.00: Herning Bibliotekerne:  
Hjemmeplejen - er det noget for dig?
14.30-16.30: Lind Seniorklub, Lind  
Sognehus: Sognepræst Vicki Fredslund, 
Lind, med alvorlige og sjove oplevelser  
fra tiden som sømandspræst.
19.00-21.00: Historiens Hus, Museums-
gade 32: Foredrag - Lægdsruller fra lokale 
myndigheder og søruller ved Torben Albret 
Kristensen, Næstved.
19.30: Team Teatret: Skuespil - Tatovering.
19.30: Parkskolen: Koncert med Herning 
Korforening.  

SINDING Kroket-afdelingen i Sinding GIF 
har spillet årets første kroketstævne. Hele 
88 spillere, fordelt på 13 klubber, havde 
meldt deres ankomst til vinterstævnet, 
fortæller klubben i en presse meddelelse.

Ikke alle havde taget højde for, at marts-
vejret kan være lidt koldt, men alle havde 
deres gode humør med.

Stævnet blev afviklet som et parstævne, 
hvor der er fire par i hver pulje. Vinder-
parret vinder vin.

Kroket er inddelt i otte rækker med 
betegnelsen C2, C1, B2, B1, A2, A1, M2 og 
M1. Højest rangerende er M1. 

Det er den afholdende klubs opgave at 
sætte puljerne sammen, så alle får gode 
og jævnbyrdige spilleoplevelser. 

Ud af  11 puljer var der kun 4 puljer, 
hvor et par kørte rent igennem som vin-
dere over de tre andre par i puljen. 

I de øvrige syv puljer fordelte pointene 
sig ret jævnbyrdigt, lyder det fra Sinding 
GIF.   

Årets første stævne 

Sunds Idrætsforening fik 
to nye æresmedlemmer 
- og hædrede flere andre, 
da Idrætscenter Sunds 
Vest i går blev indviet 

 
 
 
 
 
 
 
AF BO LUNDGAARD
blg@herningfolkeblad.dk

HERNING Hver en stol var optaget, da 
Idrætscenter Sunds Vest fredag eftermid-
dag blev indviet.

Op mod 150 medlemmer var mødt op 
for at sende positive vibrationer ud i hvert 
et hjørne af  den nye bygning. Og mens so-
len skinnede fra en skyfri himmel udenfor, 

greb den ene taler efter den anden mikro-
fonen med ros for især veludført frivilligt 
arbejde med at få projektet i mål.

En af  dem var næstformanden i Her-
ning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, 
Dan Carlsen (V).

- I kan noget med frivillighed i Sunds  
- og det er helt genialt. Den kæmpe frivil-
lige indsats, der gøres 
her i området, er en 
hjørnesten i at gøre 
Sunds til et godt sted 
at leve og bo. Frivillig-
hed skaber sammen-
hold og sammenhæng. 
Betydningen kan ikke 
overvurderes, sagde 
han i sin tale.

DBU Børneklub 
Med til indvielsen var 
også DBU Jylland,  hvor formand John-
ny Krogh Hansen fra Region 2 kunne 
fortælle, at mange klubben rundt om i 

landet er misundelige over forholdene i  
Sunds.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg ofte 
kalder Sunds IF for en mønsterklub, som 
andre klubber kan lære af, sagde han og 
fortalte, hvordan han plejer at bede andre 
klubber kigge på Sunds IF’s hjemmeside, 
hvor det fremgår, at alle er velkomne - og 
at der er over 100 frivillige ledere, der står 
klar til  at tage imod nye medlemmer.

Herefter udnævnte DBU-formanden 
Sunds IF til at være »DBU Børneklub«  
- en hæder, man kan opnå, når der er fokus 
på at skabe et særlig godt børnefodbold-
miljø. 

Deusden valgte DBU på dagen at hædre  
Jesper Bangsgaard Jensen, som blandt an-
det er klubbens webmaster, med DBU’s 
sølvnål for 25 års frivillig indsats. Med 
den ære følger et attraktivt partoutkort til 
landsholdets kampe, fremgik det til den 
velbesøgte indvielse.

2000 frivillige projekttimer
Byrådsmedlem  Søren Peder Jensen, der 
er formand for klubbens lederudvalg, 
samlede i sin tale trådene om Sunds IF’s 
seneste udvikling.

Det samlede byggeprojekt til 13 millio-
ner kroner - med kunstbane, multibane, 
parkeringsarealer og idrætscenter -  har 
nemlig kun kunnet lade sig realisere, fordi 
Sunds IF sammen med virksomheder og 
fonde har bidraget med 5,3 millioner kro-
ner eller cirka 40 procent af  de samlede 
udgifter.

- Ser vi ned i tallene, så bliver man end-
nu mere imponeret, da der er rigtig mange 
frivillige timer i projektet. Indtil videre har 
vi bidraget med omkring 2000 timer i rene 
projekttimer. Hertil kommer de mange ti-
mer i klubbens bestyrelse, centerudvalg 
og økonomiudvalg til styring af  projektet, 
sagde Søren Peder Jensen.

Han kaldte herefter Per V. Nielsen, 
Ronald Boysen, Peder Vestergaard, Erik 
Dalbjerg og Anders Knudsen frem for at 
takke dem for indsatsen.

Nye æresmedlemmer
De to sidstnævnte fik dog lov at blive stå-
ende lidt længere tid end de øvrige.    

Erik Dalbjerg og Anders Knudsen, 
som begge indledte deres tilknytning til 

klubben på et puslin-
gehold i 1968, blev 
nemlig fredag kåret 
som æresmedlemmer 
- for en utrættelig ind-
sats for klubben. 

Dermed har klub-
ben i dag i alt seks 
nulevende æresmed-
lemmer, der alle var 
til stede til indvielsen.

To af  dem - klub-
formand Ole Olesen 

og  Jønne Maul - fik æren af  at overrække 
hædersnål og diplomer - store klapsalver 
fra de lokale sundsboer. 

 | Anders Knudsen (t.v.) og Erik Dalbjerg 
blev til indvielsen kanoniseret som 
æresmedlemmer af Sunds Idrætsforening. 
Begge har lagt ufattelig mange timer som 
frivillige i klubben - og det hele begyndte 
på et puslingehold i 1968. Bagerst er det 
Søren Peder Jensen.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN     

Frivillighed  
blev hædret  
ved indvielse 

 | Op mod halvandet hundrede mennesker var mødt op til indvielsen af Idrætscenter 
Sunds Vest, som nu er stort set færdigt.  

Vores fokus ligger på de lokale nyheder 
- de nyheder, der er tættest på dig og 
din hverdag ... 


