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JULEHILSEN

Året er ved at rinde ud, og Vinding  
Borgerforening vil gerne benytte lejlig-
heden til at sige jer alle tak for året, som 
er gået. Det har været et bemærkelses-
værdigt år som følge af Covid epidemien. 

Det begyndte med, at vi måtte aflyse vores generalforsamling i marts, og derefter fulgte 
den ene aflysning efter den anden. Selv kontingentindsamlingen valgte vi delvist at aflyse, 
idet vi besluttede at undlade at komme rundt ved dørene, men i stedet valgte at nøjes 
med at annoncere på facebook og i folderen samt at komme rundt og droppe remindere 
i postkasserne. Ikke en helt optimal løsning, som da heller ikke gav samme beløb i kon-
tingent, som vi plejer at få ind.

I skrivende stund har vi måttet aflyse juletræsfesten for børnene. Det bliver børnene kede 
af, for det har altid været en rigtig sjov begivenhed med masser af liv, sang og larm. - En 
rigtig børnefest.

Intet er imidlertid så skidt, at det ikke er godt for noget. De mange aflyste arrangementer 
har givet os tid i bestyrelsen til at udvikle og færdiggøre en række projekter, som I for-
håbentlig vil synes om, når nogle af dem efterhånden ser dagens lys. Allerede nu kan 
områdets hunde boltre sig oppe i vores nye hundeskov, som er blevet taget godt imod.

Sidst men ikke mindst: Det skal ikke lykkes Covid at spolere vores jul! 

Om ikke længe begynder vi i Borgerforeningen at opsætte julebelysning og små og store 
juletræer.

Således vil vi i Borgerforeningens bestyrelse ønske alle i Vinding Sogn en rigtig god jul, 
trods alt.

FASTELAVNSFESTEN 2021

Som man kan læse i ovenstående, har vi måttet aflyse 
vores juletræsfest som følge af Covid. Der er imidlertid 
intet, som tyder på, at den nuværende situation vil æn-
dre sig afgørende indenfor de kommende to måneder. 
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi aflyser vores 
fastelavnsarrangement i februar næste år.
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Indvielse med pølser, øl og vand har vi måttet 
undvære pga. COVID-19, men nu er hegn og 
låger sat op og du kan slippe hunden 
løs. Læ-hytte og vandpost blev allerede 
lavet i foråret, og i løbet af vinteren vil 
stier, skiltning og p-plads blive færdig-
gjort. 

Hundeskovens størrelse er ca. 2 ha i 
kuperet terræn med varieret beplant-
ning. I alt etableres over 1 km stier. 

Tak til de mange frivillige, som har 
hjulpet med at rydde hegnslinjen og 
meldt sig til at klippe og slæbe grene 
fremover, mens vovse alligevel skal luftes.

Ring eller skriv til en fra borgerforeningens bestyrelse, hvis du også gerne vil 
have en opgave med færdiggørelsen eller fremtidig vedligeholdelse.

Vi håber at rigtig mange, både med og uden hund, kan få glæde af området. 

HUNDESKOVEN 
ER KLAR TIL BRUG! 

5



6

ANNONCER
STØT VORES SPONSORER

- de støtter os

ustByggeri.dk
v/Just Lauridsen

Mobil:.30229362

Tilbygninger og reparaoner

Alt i betong

Fundamenter og gulve

J
 



7

Selv om Det Grønne Hold de seneste år har 
forbedret bedene i yderkanten af Torvet i Sørvad, så 

trænger Torvet nu til yderligere renovering. Som mange 
nok har bemærket, er der ikke længere gang i springvan-

det, hvilket skyldes. at rørene er tærede og at fortsat brug af 
pumpen til springvandet desuden vil kræve en dyr montering af 

elmåler. 

Borgerforeningen er derfor gået i 
gang med at udarbejde en plan 
for, hvordan fremtidens torv kan 
se ud, så det fortsat kan være et 
attraktivt møde- og opholdssted 
for byens borgere. Vi er i dialog 
med kommunen om mulighederne 
og arbejder på at skaffe midler til 
projektet. Måske kommer det til 
at tage noget tid, men visionen 
er klar. 

                         NYT LIV TIL
    TORVET I SØRVAD
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»GIV ET PRAJ« 
APP HERNING 

KOMMUNE

Kender du app’en, hvor du nemt og hurtigt kan indrap-
portere problemer, hvis du for eksempel ser et ødelagt 
vejskilt, et væltet træ, utilgængelige stier eller andet, som 
du tænker kommunen bør hjælpe med?

Brug din mobil til at give kommunen et praj lige der, 
hvor du opdager problemet. Så får de en præcis  
placering og et billede af problemet. Det gør det  
lettere for dem at finde frem til stedet, når de skal   
se på problemet.

Hent app’en »Giv et praj - Herning Kommune« i din  
App Store eller Play Butik. Det er gratis. 

I app’en kan du følge med i, hvordan det går med dit praj.

Aulum

9610 5582
bk@sparthy.dk

Ny bank - nye 
muligheder!

Birgitte:

Ring direkte til mig 
og lad os få en snak!

Kontaktinformation: Vinding-borger.dk
Design & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Omdeling: Præstbjerg Y´s Men


