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Kend din by Sørvad
Fortællesti på 5 km

Fortællestien er udarbejdet af:
Andrea Dieckmann, Christian Blindkilde,

Frederikke Rahbek og Lasse Garsdal Thorsen.



Forord

I marts 2014 fik 6. årgang på Vinding Skole følgende opgave:

Laven fortællesti i Sørvad

Enfortællesti er en afmærket rute, hvor der til bestemte steder er knyttet fortællin-
ger. Grupper af elever valgte fire til fem fortællinger fra Servad og omegn. Inspira-
tion og viden fik eleverne fra Lokalhistories Arkiv, familiemedlemmer og andre bor-
gere i Servad samt bøgerne Sørvads historie og Ørnhøjbanen1

Resultatet af en uges intens arbejde er elleve hæfter med fortællestier af varierende
længde. Nogle fortællinger går igen i flere hæfter, andre findes kun et sted.

Du har nu mulighed for at få både motion og viden om din by, når du bevæger dig
ud påfortællestierne. Følg kortet, der er på bagsiden affolderen og læs fortællin-

gerne på vejen.

God fornøjelse

6. årgang, Vinding Skole 2014

1 Bøgerne er udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn

I

Post 1
Børge Nielsen - Løgagervej skiltet
Nu står vi ved den første post ved Løgagervej skiltet, egentlig hvis det skulle
være rigtigt, skulle vi helt ud til gården Storbjerg. men det gør vi altså ikke.

En tidligere landmand på gården Storbjerg. Børge Nielsen blev født den 29/1
1918 og døde den 9/61990 efter længere tids sygdom.

Han var landmand og det levede han af. En dag var han gået over til grisene i
stalden. Der havde han fået et hjerteslag eller et hjertestop, det ved man ikke
helt.

Børge lå inde ved grisene, da man fandt ham. Det var staldmedarbejderen der
fandt ham liggende død på gulvet. Grisene havde haft lidt fat i ham, så han så hel-
ler ikke køn ud.

Han ligger begravet på Vinding Kirkegård.

Landbruget op gennem 1900 tallet

Landbruget ændrede sig meget over et århundrede. Den blev "offer" for industri-
aliseringen. Der kom større maskiner og bedre forhold for selve landbruget. De-
res primære afgrøder var roer og hvede, som de producerede i massevis.

Istarten af 1900 tallet var der grise, køer, får, høns, gæs og ænder på stort set
alle gårde i Sørvad, men i 70'erne ændrede det sig. Man begyndte at holde kun et
slags dyr (grise og køer). Folk begyndte at få flere penge og fik råd til mere, kom
der gang i salget, og der produceres mere og mere. Man købte flere marker,
mange gårde blev slået sammen og sidst, men ikke mindst, der kom større land-
brugsmaskiner til.

Så der har været stor forandring igennem Børge Nielsens liv.



Post 2
Fodboldgolf - Løgagervej skiltet
Vi ved godt, at vi ikke står ved fodboldgolf eller ved Klejnstrupvej, men det bliver
for langt at gå, hvis vi skal helt der ud!

Fodboldgolf er ejet af Flemming og Eva Madsen. Stedet ligger på Klejnstrupvej
lidt uden for Sørvad.

Ifølge Eva selv, var det hende, der fandt på ideen. Hun havde drømt om det i
mange år. I 2009 var hun på iværksætterkursus og i 2010 var banen færdig.

De har anlagt 18 huller på en mark og indrettet festlokaler i halvdelen af den ene
stald. Flemming er svinebonde, og han kunne godt undvære halvdelen af hans
ene staldbygning.

Man kan leje festlokalerne til konfirmation, firmaudflugter og andre arrange-
menter.

For ikke så lang tid siden fik Fodboldgolf, en ny aktivitet nemlig: "Bumber Balls".
Du får en bold ned over hovedet, og så skal du spille fodbold. Det er meget klau-
strofobisk inde i Bumber Ball'en, så der er pauser ind imellem. Fodbolden er dog
en king size bold, så den er lidt nemmere at ramme, da ens udsyn fra Bumber
Ball'en ikke er fænomenal. Mange finder denne aktivitet sjov og anderledes.

Stedet bliver besøgt af mange fra Sørvad og omegn.

Bumber Balls
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Post 3
Telefoncentralen - Langgade 47
Langgade 47 - ja det er her, vi står nu!

Bygningen ligger på hjørnet, hvor Langgade og Skovvej danner et T-kryds. Den
har ligget der siden starten af 1900 tallet. Man kender ikke det præcise årstal.

Langgade 47 har været mange ting i tidens løb: Isenkram, Telefoncentral, Teks-
tilforretning, Motorcenter og senest Fairytale (skønheds forretning).

Isenkramforretningen var ejet af Iohan Poulsen. I en isenkramforretning kunne
du købe jernvare og andre uædle metaldele. Du kunne også købe porcelæn og
glas.

Derefter blev forretningen lavet om til telefoncentral ved Inga og Hans Peder
Poulsen. En telefoncentral var det sted, man ringede til, og sagde hvem man
skulle snakke med. Så satte personen i centralen en ledning i og du kunne
snakke med den ønskede person. Centralen kørte frem til slut 60'erne.

Så overtog Anne Grete Hornstrup Langgade 47 og lavede så Tekstilforretning.
Der kunne du købe stof og vævet materiale. Hvis du fx skulle have lavet en kjole,
var det der, du smuttede hen for at købe stoffet.

Nu ejes bygningen af Pernille Struve, og der har været Fairytale, men det bliver
nu lukket ned. Der kunne du få ordnet negle, købe skønheds produkter, få mas-
sage og købe brugskunst. (Servietter, glaskunst m.m.)

Gad vide om der kommer endnu en butik, eller det kommer til at ligge øde hen!



Post 4 Post 5

Sørvadgård - Langgade 40 Vinding Kirke - Præstevejen 2A
Nu står vi ved denne smukke kirke ved navn Vinding Kirke.

Vinding Kirke, der ligger lidt nord for byen, menes at være bygget i 1200 tallet.
Selve koret og skibet er bygget i granitkvadratsten og senere er der så tilføjet
tårn og våbenhus. Det er bygget af munkesten. Døbefonden er af granit og alteret
og prædike stolen er lavet i renæssance stil.

11764 faldt prædikestolen ned og var skyld i et dødsfald. Det var en kirkegæn-
ger, der mistede livet. Det var det, der skulle til for at få en renovering i gang.
Kirken er blevet renoveret flere gange og senest i 2010.

Kirken er første gang nævnt i Ribe Stifts kirker i 1325, men dengang havde den
ikke våbenhus og tårn. Tårnet og våbenhuset blev først nævnt i 1634.

Den nuværende præst er Morten Mouritzen og han bor i præsteboligen lidt læn-
gere nede afvejen til venstre.

Nu er fortællestien ved at løbe tør for historier, og nu kan du fortsætte tilbage,
hvis du følger vejen, du kom fra og drejer til venstre ved Langgade og følger den
indtil du kommer til Vognstrupvej. der drejer du til højre og du har nået din de-
stination.

Sørvadgård denne flotte bygning. Den har stået der så længe, at det ikke er til at
forstå.

Gården ligger klods op ad den tidligere brugs, som nu er pizzeria. Den hed egent-
lig bare Sørvad, men det er blevet ændret til Sørvadgård. Sørvadgård lå i et ube-
boet område, men i dag skal man vide, at det er der, for at bemærke bygningen.
Det er nemlig omringet af parcelhuse.

Sørvadgård gav navn til byen. Oprindeligt var der kun Sørvadgård og aftægtshu-
set overfor. Et aftægtshus var det sted, hvis man havde penge nok, man byggede
til sine gamle forældre, når man selv overtog gården. Så kom mejeriet, og så kom
byen.

Sørvad er bygget op omkring mejeriet. Det var den tidligere ejer af gården, Ebbe-
sen, der skænkede jord til mejeriet.

Gården har stået hvor den står i flere århundrede. Den var nævnt i 1522, men
den er ældre.

Den første ejer der er fundet hed Poul Christensen. Poul Christensen levede un-
der Reformationstiden. Og han kæmpede for sin gård. Kirken ville nemlig have
fat i Sørvadgård, men Poul Christensen gav ikke op så let. Han endte sågar i ret-
ten og vandt, så kirken fik ikke andel i gården. Poul Christensen døde i 1558.

I nyere tid er det tidligere borgmester Richard Saaugaard der har haft gården. I
dag er det Jørgen Frandsen, der bor der. Så i dag bliver gården brugt til privat
beboelse og salg af biler.

Kirken iVinding


