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FESTPLADSEN 
VED BAVNEN

2019

Festpladsen ved Resdal Bavne er ved at gro til!

Herning Kommune slår græsset flere gange årligt, men hvis vi fortsat ønsker festpladsen 
bevaret til forskellige arrangementer, skal der lidt mere til. Som det fremgik af seneste udgave af 
vores folder, arbejder Borgerforeningen på at ”genfinde og udvikle” området ved Bavnen, så det 
igen bliver et attraktivt, bynært udflugtsmål, som også kan benyttes til arrangementer. 
Borgerforeningen søger derfor et hold frivillige, som kan gå sammen et par gange om året og 
give festpladsen en tur med hæk- og grensaks - samt hvad der ellers må være behov for af 
vedligeholdelse. Borgerforeningen stiller buskrydder og hækkeklipper til rådighed. 

Vi synes det vil være synd, hvis området gror til, som det er ved nu, da det også indeholder 
lokalhistorie for vores by og sogn, bl.a. ved mindestenen for Niels Offersen, der i det tidlige 
1900-tal stod for tilplantningen her i sognet, herunder de store, flotte træer, som står ved 
festpladsen.

Skulle dette have din interesse, så henvend dig til Berit: beritdoej@gmail.com

Sæt allerede nu et kæmpe X i 
kalenderen. Søndag d. 24. november 
kl. 14.00 afholdes juletræsfest for alle 
børn i SKI's store sal. Som altid er der 

fri entré og gratis slikposer. 

JULETRÆSFEST 



ustByggeri ApS
v/Just Lauridsen
Mobil:30229362

Tilbygninger og repara�oner

Landbrug industri og private

Fundamenter og gulve
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                        · Grundlovsdag den 5. juni
                        · Valdemarsdag den 15. juni

De ekstra dage hejser vi flagene oppe ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

I år ønskede bestyrelsen at være med til at fejre markeringen af 800 året for Dannebrog ved, 
at opsætte flagalléen.

officielle Danmark og fremover hejser flagene 

den 5. September.

Borgerforeningen har besluttet, at vi følger det 

oppe ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter 

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks
udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009.
Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller
har været udsendt på en mission af Danmark.

Ud over har vi besluttet, at markere følgende flagdage:

  

ERHVERVSLIV 
Et ekstra menupunkt er blevet tilføjet vores hjemmeside. 

Menupunktet hedder Erhvervsliv. For at styrke det lokale erhvervsliv, 
ønsker vi at samle alle relevante virksomheder i nærområdet på dette site. 
Klik ind på Vinding-borger.dk for at se mere. Er der rettelser eller tilføjelser, 

så hører vi meget gerne fra dig - skriv til webmaster 
maibritjuhl@hotmail.com.

NATIONAL FLAGDAG 
DEN 5. SEPTEMBER

Danebrog i sidste afsnit rettes til 
Dannebrog.

Bagsiden

Hvis vi skriver det "Blå hold" på denne 
måde, så skal "Borgerforeningens venner" 
også lige markeres.

Der mangler et komma efter minnilæsser - 
og så skal kommaet fjernes efter græstørv.
Just Byggeri og gårdejer Peder Kamstrup 
havde udlånt henholdsvis stamper og 
minilæsser så det var muligt at fjerne 
græstørv, lægge grus ud og stampe det op 
bagefter. 

På side 5 skal følgende rettes:

Skal rettes til:

Ud over har vi besluttet, at der udover 
flagning for konfirmanderne og byfesten, at 
markere følgende flagdage:

Ud over har vi besluttet, at markere 
følgende flagdage:
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Ramskovvej 5  

 Tømrermester
 John Lillevang

5155 6561

Trailer reservedele mm

Reservedelssalg.dk



Allerførst i marts påbegyndtes sidste del 
af vandseparering i Sørvad. Det var 
planen, at Langgade skulle være mere 
eller mindre spærret indtil november 
2019, og at entreprenøren skulle være 
færdig med at separere i sidegaderne 
ved udgangen af 2020.  

Altså et arbejde, som ville få stor 
indflydelse på alle beboeres hverdag i 

][ Der skal derfor lyde en stor tak til 
involverede parter herfra.][

Borgerforeningen håber, at arbejdet i 
sidegaderne kan forløbe lige så godt som 
på Langgade.

og omkring Sørvad. Hen ad vejen er det 
lykkedes at minimere ulemperne ved 
etablering af mindre gennemkørsler.I 
skrivende stund tyder alt på, at 

Langgade bliver asfalteret og genåbnet 
allerede i løbet af den sidste uge af 
august. Entreprenøren og Herning Vand er 
altså flere måneder forud for tidsplanen. 
Det skyldes rigtig god planlægning og 
gennemførelse af opgaven indtil nu.

Husstandsmedlemsskab  100 kr,-

Kontingentet er:

Personligt medlemskab      50 kr,-

Ved forudbetaling anfør venligst 
adresse, da navn automatisk 
fremgår af overførslen.

Betaling kan ske via

2019

Eller Borgerforeningen bankkonto. 
Reg. nr. 9585 
Konto nr. 0729940283

AFSLUTNING AF KLOAKARBEJDET 
I LANGGADE 



Design og Print:   Reinholdt Design 
Omdeling:   Præstbjerg Y`s Men

Kontaktinformation: Vinding-borger.dk

Stien over vådområdet mellem skoven og Grønningen i den sydlige del af Sørvad, har nu fået 
et nyt lag grus. Det var tiltrængt, da stien længe har været meget våd.

Vi har tidligere skrevet at renoveringen af kirkestien ville begynde lige efter sommerferien. Dog 
trækker det lidt ud med at få tilladelserne på plads. Men vi forventer, at vi kan gå i gang i løbet 
af september måned. 

Husk at du er meget velkommen til at melde dig til at deltage i arbejdet. 
  

KIRKESTIEN LEVER STADIG

Skovfogeden havde sponseret et stort læs 
grus, som blev lagt ud af et hold 
bestående af Borgerforeningens venner,    
”Det blå hold” og beboere fra Grønningen. 
Just Byggeri og gårdejer Peder Kamstrup 
havde udlånt henholdsvis stamper og 
minilæsser, så det var muligt at fjerne 
græstørv lægge grus ud og stampe det 
op bagefter.

GRUS PÅ STIEN OVER VÅDOMRÅDET 
MELLEM SKOVEN OG GRØNNINGEN

https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/

