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Kend din by Sørvad
Fortællesti på 2,7 km
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Forord

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

Laven fortællesti i Sørvad

En fortællesti 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 Sørvad samt bøgerne Servods 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



Post 1
Den gamle Brugs, Langgade 38

11965 havde Brugsforeningen overvejelser om at bygge en ny butik på den anden
side af gaden, og der blev købt en byggegrund, der hvor parkeringspladsen nu ligger.
Disse planer om nybygning blev aldrig realiseret. Derimod blev der foretaget en
større ombygning af den bestående brugsforening, idet brugsuddelerens private
lejlighed blev inddraget til butikslokaler. Hele ombygningen kostede 106.000 kr.
Brugsen var færdig i 1966. Da Brugsen i 1972 stopper varekørslen, gik man samtidig

over til kontantbetaling, hvilket betød, at alle handlende skulle betale ved købet.

11976 var der igen uddelerskifte, hvor Jørgen Aggerholm tiltræder som uddeler.
Eftersom der blev stadig større pladsmangel i butikken, blev der i 1978 igen bygget
om og baglokalerne blev taget i brug som butiksareal. Brugsen Langgade 38, blev
flyttet til den nuværende placering i 2004. I dag bliver den gamle Brugs brugt som
pizzaria.
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Post 2
Børnehaven, Gyvelvej 5

Børnehaven blev bygget i 1980. Dengang havde de plads til 40 børn, men de havde

kun 25-30 børn i begyndelsen.

Senere fik børnehaven Togvognen, hvor der kunne være op til 20 børn. I dag er der
op til 109 børn i børnehaven. Der er bygget en del til, så de kunne have plads til alle
børnene. De har plads til 120 børn i dag, så der er sket en del. Legepladsen er også

blevet bygget større i løbet af årerne. I år 2000 blev legepladsens grund udvidet. Der
sker hele tiden ændringer med legepladsen, og der kommer nye ting, som tilgodeser
børnene motorisk. Da Vindstyrken i Vind lukkede, kom børnene til Servad.

Børnehaven ligge placeret, hvor det gamle stadion lå tidligere. Den ligger godt i
forhold til både skoven og Baunen, som børnehaven benytter meget.

Børnehaven arbejder med 6 temaer i løbet af året. Nogle af temaerne er sprog,
motorik og natur. Samtidig prøver de at få meget bevægelse ind i deres dagligdag i
børnehaven. Faste maddage og cykeldage er også en del af hverdagen. De har også

nogle dage, hvor forældrene kommer og hjælper med at lave ting, som er gået i
stykker. Forældrene hjælper også med at bygge nye ting til legepladsen. Det er
fantastisk for børnene at gå i børnehaven i Sørvad, for her lærer de en masse ting,
får sjove og gode oplevelser og er sammen med andre børn, hvor de lærer at
samarbejde. Vi har snakket med en, som er pædagog i børnehaven. Hun hedder
Helle og siger: at det er fantastisk, at kunne få lov til være sammen med børn en hel
arbejdsdag.



Post 3
Fiskehuset i Servad.
Fiskehuset ligger tæt ved en sø. Hvis man står på broen over Langgade,
kan man se et lille hvidt hus, som er Fiskehuset.

Det er muligt, at parkere ved fiskehuset, som findes ved at køre ad Skovvej, hvor
bebyggelsen ophører. FØrste del af strækningen er på grusbelagt sti og sidste halvdel
er på asfalteret sti. Stiens samlede længde er på ca. 2. km. Fiskehuset i Servad Ådal
er det, der er tilbage af det dambrug, der omkring årtusindskiftet blev nedlagt. Det
daværende Ringkøbing amt og Trehøje kommune gik sammen om et projekt, hvis
mål var at naturgenoprette Ådalen. Kanaler og damme blev jævnet og åen blev ført
tilbage til dens oprindelige løb.

I efteråret 2008 var fiskehuset flere gange udsat for hærværk og ødelæggelse, og på
borgerforeningens generalforsamling i foråret 2009 var der forslag om at fjerne
huset. Efter en lang debat enedes man om ikke at give op. Som flere sagde: "De
ganske få skal ikke have lov at ødelægge det for de mange brugere". Der blev nedsat
en lille arbejdsgruppe bestående af frivillige, der gerne vil gøre en indsats for at
bevare fiskehuset. Arbejdsgruppen sørger for daglig tilsyn, for forskellige
vedligeholdelse og har et godt positivt og samarbejde med Herning Kommune.

Fiskehuset har mange forskellige brugere. Det er dagplejernedre. børnehave,
løbeklubben, SFO og mange flere. Alle er velkommen, når blot man husker at rydde
op efter sig. Servad Ådal er et fantastisk naturområde, der er et besøg værd. Hvad
enten man er til fods, på cykel eller i bil, er der gode oplevelser at hente. Et
stisystem forbinder Sørvad by gennem Ådalen til skoven bag fiskehuset. Der er også
tit børnefiskedag, hvor der er konkurrence om at fange den fisk, der vejer mest. Der
er en 1. plads en 2. plads og en 3. plads. Til børnefiskedagen er der omkring 130-150
børn og voksne, som fisker på livet løs. Vinderne får præmier med hjem.

Post 4
Hallen, Vogenstrupvej 11

Det hele startede med at fritidscentret blev bygget i 1975. 11977 blev svømmebadet
bygget. Så bestemte Vinding Borgerforening at bygge en hal i 1981.

Da hallen var ny arbejdede, der kun to i hallen. Så hyrede de en til at gøre rent for
sig. Nu arbejder der tre personer i hallen. Om sommerren kommer der fem
livreddere for at holde øje med svømmebadet. Hallen bliver også brugt til at holde

koncerter i. Det gode ved at der er en hal i Sørvad, er at beboerne i Sørvad ikke
behøver at køre til Vildbjerg eller Ørnhøj eller en anden by for at gå til sport. Hallen
bliver brugt meget til sport.

Da hallen var ny, var det mest håndbold og badminton, den blev brugt til. Dengang
kom der også mennesker fra andre byer, og det gør der stadigvæk. I 2001 blev
storsalen og cafeteriet bygget sammen.

Glassalen blev bygget i 2002. Der er også et lille fitness center, og det blev bygget i
2009. I fitnesscenter kan man cykle indendørs. Der er op til 10 cykler i et lille rum.
Man kan tilmelde sig på et hold, så man kan komme ind og cykle. Der er også andre

hold end cykelhold. Der er Sumba, boksning og der er også mange maskiner, som
man kan bruge til styrketræning.

Der er sommetider også nogle arrangementer f.eks. julefrokost, koncerter og hop og
rul. Hallen er blevet brugt i mange år, og den bliver stadig brugt.

Vinding har også vundet mange pokaler og medaljer, og dem får hallen lov til at
opbevare.


