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Vild med Timring

TEMA:

Nyt kapitel er startet
Den nye forening
tager form
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

TIMRING Sammen med rådhusklokkerne og festfyrværkeriet nytårsaften startede også et
nyt kapital for foreningsarbejdet i Timring.
På stiftende generalforsamling den 26. oktober 2016 blev
Aktiv Timring dannet som en
sammenslutning af Timring
Sogns Borgerforening, Timring
Badmintonklub, Timring Gym-

Mange tanker er blevet tænkt inden Aktiv Timring blev en realitet

nastikforening, Timring Håndbold og Timring Idrætsklub.
Konstruktionen af foreningen er anderledes end hvad man
normal ser. Hovedbestyrelsen,
som består af 5 personer, står
for alt organisatorisk arbejde,
som tidligere var fordelt rundt
i hver enkelt forening. Det betyder at hvis man brænder for én
af de eksisterende aktiviteter
eller har lyst til at starte noget
helt nyt op kun skal fokusere
på selve aktiviteten og ikke bekymre sig for administration
mv. Der er også etableret en
såkaldt ressourcebank, hvor
man kan melde sig som hjælper

uden at være tilknyttet en bestemt aktivitet eller event, men
gerne vil tilbyde sin hjælp fra
gang til gang. På et borgermøde i november meldte over 40
personer sig til ressourcebanken og der er altid plads til flere.
Der er stadig meget arbejde i
vente, men med en hovedbestyrelse og allerede mange udvalg
besat er arbejdet rigtig godt i
gang, og starten af 2017 vil gå
med at få de sidste detaljer på
plads, så der for alvor kan kigges fremad.

Running Dinner

Samarbejde

Succesen fortsætter

TIMRING Samarbejde mellem
skole og foreningsliv.
Folkeskolereformen introducerede begrebet ”Den Åbne
Skole”, der forpligter skolerne
til at åbne sig overfor det omgivende samfund og aktivt
inddrage for eksempel lokale
idrætsforeninger i undervisningen. Foreningerne i Timring

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

TIMRING I 2016 tog byens
tilflytterudvalg, under borgerforeningen, initiativ til at samle
byen til et anderledes arrangement kaldet Running Dinner.

Godt 100 tilmeldte mødte op
til en aften, hvor man bestilte
bord til en 3-retters menu, uden
at vide hvor i byen ”restauranterne” lå. Efter hver ret blev
restauranten skiftet ud, og da
menuerne var indtaget, gik
turen til Timring Sportscenter,
hvor alle mødtes til ”Vi har lige
mødt mange nye venner, som vi

Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

godt vil hygge mere med” fest.
I år gentages arrangementet
den 14. januar, og denne gang
er det ¨restauranterne¨ på
landet, der åbner dørene. Da
tilmeldingsfristen var udløbet
var der over 130 tilmeldt, så der
ses frem til en hyggelig aften.
Running Dinner er blevet et hit

EL-INSTALLATIONER TIL:

HG BYG
TILBYDER ALT INDENFOR:

Glas
skarp
på prisen

- Tømrer- og snedkerarbejde
- Udskiftning af vinduer
og døre: træ, alu og plast

... pRIvAT

... ERhvERv

... LANDBRug

strøm skal der til

ALT I EL-ARBEJDE

og Timring Læringscenter var
hurtige til at gribe modellen, og
allerede i reformens første leveår blev der arrangeret fire torsdage, hvor der var henholdsvis
var arrangeret håndbold og
fodbold i SFO’ens åbningstid,
hvor alle børnene deltog.
Succesen blev gentaget i 2016
og Aktiv Timring forventer at
ordningen fortsætter og måske
endda også udvides.

(Energibesparende)

- Papiruld Energi tilskud
Ring og få et uforpligtende tilbud
Hans Grønlund - hans@hg-byg.dk
Timring . tlf. 40 37 13 54 el. 97 13 24 19

De bedste deals
fra Midtjylland
Tilmeld dig vores
tilbudsmail på:
deal.dk

Tænk lokalt, før du handler...

Nybyg • Tilbyg • Reparationer
Uforpligtende tilbud gives.
Salg og service af naturgas- og oliekedler.
Salg og service af varmepumper
Tilskud til energiforbedringer
Håndværkerfradrag til energiforbedringer.
TLF.
97SMEDE
13 24 22
TIMRING
VVS,
&
www.timring-vvs.dk
MASKINFORRETNING A/S
Tlf. 97 13 24 22 • www.timring-vvs.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde
udføres til private, landbrug og erhverv
Vi hjælper også med totalentrepriser
Tilbud gives uden forbindende.
Ring og forhør ...
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Vild med Timring

TEMA:

Virkeligheden ind i skolen - skolen ud
i virkeligheden!
Engagement på
tværs hedder et nyt
tema
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

TIMRING Den nyvalgte fællesbestyrelse på Timring Læringscenter vil i den kommende
periode arbejde med et indsatsområde, der skal styrke samarbejdet med lokalsamfundet.
Temaet hedder: Engagement
på tværs.
Skoleleder Lene Karbo har
i den forbindelse taget kontakt til Aktiv Timring, den
ny forening der bl.a. dækker
borgerforeningen, badminton,
fodbold -og håndboldforeningerne i Timring, for at invitere
dem til et bestyrelsesmøde på
læringscenteret i februar eller
marts måned.
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Erfaringen fortæller Timring Læringscenter, at der er rigtig meget at hente for eleverne i foreninger,
erhvervsliv m.v., der kan styrke børnenes oplevelser, motivation og læring.
- Mødets formål er at få
undersøgt om der er områder,
hvor vi kan samarbejde. For læringscenteret er det afgørende

at det skal skabe merværdi for
vores børn i institutionen og på
skolen. Erfaringen fortæller os,
at der er rigtig meget at hente

hos hinanden i foreninger, erhvervsliv m.v., der kan styrke
børnenes oplevelser, motivation og læring.

Idræt på tværs af alder
Aktiviteter med
plads til alle
Af Ivan Kristensen
ik@lokalen.dk

TIMRING Mange mindre byer
og klubber har i de senere år
haft svært ved at holde turneringshold i gang, da trenden er,
at man hellere vil dyrke sport,
når det passer een selv, f.eks.
ved fitness eller løb/cykling.

Måske dette er forløberen for floorball ?

Flis sælges - Flishugning
Naturpleje
Præstegårdsvej 27
Timring, 7480 Vildbjerg
Tlf. 21 25 27 29 Mail: ﬂis@post.tele.dk

Det er også intentionen fra
bestyrelsens side at forældre
i højere grad kan inddrages i
læringsaktiviteter i læringscenteret. Dette er også i tankerne
i forbindelse med det nye indsatsområde. Man kunne forestille sig etableringen af en
forældrebank, hvor forældre
kunne byde sig til med deres
kompetencer fx til at fortælle
eleverne om livet som landmand, sygeplejerske eller tømrer.
Sidste år startede vi et samarbejde op med fodbold- og
håndboldforeningerne i fritidshjemsregi. Målet var at styrke
elevernes kompetencer ift. bevægelse og motorik og ikke
mindst det sociale aspekt via
holdsport. Foreningerne kan
tilbyde kvalificerede aktiviteter med bold, som vi kan drage
nytte af. Dette samarbejde vil vi
gerne styrke og udvikle i kommende år, fortæller Lene Karbo.

Projekt Skolehave
Timring Læringscenter har
stort fokus på varierede aktiviteter, der kan skabe mo-

Det betyder, at mange hold
må lukke. Der må derfor tænkes i anderledes baner som for
eksempel at åbne for større aldersspredning eller tilbyde nye
sportsgrene. I Timring kører
man nu på anden sæson med
floorball både for børn/unge og
voksne. Ungdommen er opdelt
i to hold fra 3-5. klasse og 6-8.
klasse. På senior/oldboysholdet er der stor aldersforskydning hvor den yngste er 13 år
og den ældste 56 år.

Efterår
2016
Vinter 2017
NYHED Kalk

leveres og spredes, nu også med GPS.

Slamsugning
Spuling af kloak og dræn

Bredahl Transport
Bjarne
Christiansen

Alt murerarbejde udføres
Murermester

Kjeld Simonsen
Bjerregårdvænget 10 . 7480 Vildbjerg . tlf. 3070 6866

Rodfræsning i kloakrør.

MØltrupvejerg 1, Timring
7480 Vildbjerg
Tlf. 97133426 - 6040 6040
Kommer overalt
i Danmark
hver use!

www.bredahl-transport.dk
PEACH

ORIGINAL

tiverende rammer for elevernes læring i skolen. Derfor er
projekt Skolehave søsat. Der
et etableret et overdækket læringsrum, der skal være basis
for ude-undervisningen. I langhuset er der plads til 25 elever.
Ledelsen har taget kontakt til
pensionistforeningen for nylig
for at invitere interesserede indenfor i projektet. Skolehaven
skal som udgangspunkt bruges
i skoleregi, men skal samtidig
være åben for lokalbefolkningen. Hvordan projektet bliver i
detaljer vil foråret forhåbentlig
kunne bringe flere svar på. Sikkert er det at Friluftsrådet har
støttet projektet økonomisk, ligesom Herning Kommune har
givet en håndsrækning til etablering af langhuset. Skolen er
taknemmelige for at der vises
interesse og gives opbakning til
sådanne projekter.
Lene Karbo er optimistisk
omkring kommende tiltag,
fordi der i Timring er stærke
ressourcer lokalt, og hvor alle
gerne støtter op om foreninger, skole, institution samt erhvervslivet.

Vejhøvl m/3. skær
Alt entreprenørarbejde udføres

Jord/kloak- og nedbrydningsarbejde m.m.
p/u foring af kloakrør (undgå opgravning)
NYHED!!!
Kloakfoto – søgning efter rør uden opgravning.
Separering af regn og spildevand
CRANBERRY Nedsivningsanlæg, Kloakrenovering mm.
Alt inden for fliser og belægning

Selvstændige forhandlere af FRISK ALOE VERA

Murerfirmaet
K. Knudsen ApS

Selvstændig
forhandler af
PEACH
FRISKPEACH
ALOE VERA

Alt Vognmandskørsel udføres

ORIGINAL HEIDI
CRANBERRY
SALON
ORIGINAL
CRANBERRY

Solsortevej 15, Timring

Selvstændige
Tlf. 97forhandlere
13 16 24 af FRISK ALOE VERA
Selvstændige forhandlere af FRISK ALOE VERA

www.salon-heidi.dk

SALONHEIDI
HEIDI
SALON
Solsortevej 15, Timring

Tlf. 51 36 62 30

Solsortevej
Tlf. 9715,
13Timring
16 24
Tlf. 97 13 16 24
www.salon-heidi.dk
www.salon-heidi.dk
hepebjerregaard@live.dk

Heidi
Heidi
Heidi

Udlejning af container. Salg af alt slags
sand og grus mm.
Ang. Vognmandskørsel ring til John
40 45 23 77
Timring
Maskinstation
A/S
Timring
TimringMaskinstation
MaskinstationA/S
A/S
Aut.
kloakmester
Aut.
Aut.kloakmester
kloakmester
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113. .Bil
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Bil40
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274646
462525
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