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Nyhedsbrev – november 2021 

Nyheder fra formanden: 

På sporet af Sørvad. 

Kamma skriver nedenstående om det kæmpe arbejde Mette og familien Pedersen har ud-

ført for at få teaterstykket ”På sporet af Sørvad” op at stå. Selve stykket blev en kæmpe 

succes, men kun få tænker på det kæmpe arbejde der ligger både før og efter opførelsen 

af dette fantastiske stykke. Læs Kammas beskrivelse nedenfor. Jeg vil også gerne her 

takke Mette, og alle de andre der har arbejdet for at få dette her til at blive den store suc-

ces det blev. Det kræver virkelig hårdt arbejde. 

Det er vist ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at der her i sensommeren har været 

friluftsspil på Baunen. Godt nok er det Kulturkompagniet i Herning Kommune, der som så-

dan har stået bag friluftsspillet, men ophavskvinden til dette arrangement er ene og alene 

VUIF’s formand for Amatørudvalget, Mette Pedersen. Mette har i årevis kæmpet og 

kæmpet for at få et friluftsspil op på Baunen. Baunen har tidligere været en flittig brugt 

festplads, men er med tiden blevet glemt. Den gejst Mette har været vedholdende med er 

imponerende. Som alle ved, lykkedes det til sidst.  

Tusind tak for det Mette. 

Alle ved også dette arrangement har været et kæmpe arbejde, først med skrivning af styk-

ket, der omhandler Vindings historie og fremtrædende folk fra år tilbage. Dernæst med 

organisering af arrangementet, med alt hvad det indebærer. Skuespillernes arbejde og 

meget mere. 

Der har været skrevet i aviserne om opbygning af det flotte tog Erik Vium har opbygget. 

Der er skrevet om alle de timer Ole Opstrup har brugt med opbygning af de fantastiske 

kulisser. Familien Pedersen har også været omtalt i avisen. 

Det der ikke er skrevet om er alt det andet der var bygget op på pladsen og arbejdet med 

at få selve ugen med forestillingen til at køre. Fra min bopæl har jeg haft mulighed for at 

følge en lille del af det store arbejde. Hele sommeren har Michael og Ib kørt læs forbi vo-
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res vindue fra Lille Mosegaard til Baunen med plader og træ i lange baner, forskellige vog-

ne, telte, stole, køleskabe --- ja kun fantasien sætter grænser. 

Familien Pedersen rykkede deres 3 ugers sommerferie til sidst i august, for at bygge hele 

pladsen rundt om scenen med spisetelte og bar op. Samtidig flyttede familien også op på 

Baunen og boede i campingvogne sammen med 2 hunde for at holde 24 timers vagt hvert 

døgn, hvilket var en krav fra de firmaer der satte lyd og lys op. Michael har skaffet materia-

ler og haft grejet til at bakse rundt med de mange tunge ting og slidt og slæbt fra morgen til 

aften sammen med Ib der har været en trofast medhjælper. Alle i familien har arbejdet 

hårdt. De der ikke kunne være med om dagen kom og tog en tjans om aftenen. 

I løbet af ugen, hvor spillet kørte, gjorde familien klar til næste forestilling. Tømme affald, 

ryddede op og Michael sørgede for at toiletvognen blev tømt og klar til nyt ”ryk ind”. 

Intet varer evigt og søndag skulle alt nedtages igen. Helt fantastisk kom der på den gode 

side af 50 frivillige og alt blev pillet ned og stablet og meget blev kørt væk.  

Kl. 17 tog alle, på nær familien Pedersen, hjem efter en hård arbejdsdag.  

Søndag aften blev jeg så igen tilskuer til karavaner, der ville gøre Cirkus Benneweis 

misundelig, der kørte forbi vores vindue. Traktor med total overfyldte vogne, Sminkevogn, 

toiletvogne, minilæsser, campingvogne, privatbiler – Denne gang modsat vej fra Baunen til 

Lille Mosegaard. Sidste karavane kørte forbi vores vindue kl. 21.00. Alt sammen knokkel-

arbejde som kun få tænker over der skal gøres. 

Mange lokale ildsjæle og håndværkere har gjort et kæmpe arbejde og fortjener bestemt 

også ros for deres arbejde, men ovennævnte er tilegnet vores HB-medlem Mette Peder-

sen og hele hendes familie. 

Foredrag med Daniel Rye. 

Den 29. september holdt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening i samarbejde med Vinding 

Vind Foredragsforening foredrag med Daniel Rye. Det er vores opfattelse, at det blev en 

stor succes. Vi havde håbet at der kom 250 til foredraget, men der kom væsentligt flere, så 

rent deltagermæssigt var det en stor succes. Der kom folk fra et meget stort opland, så 

Sørvad kom igen på landkortet. Bl.a. havde Personaleforeningen for Blücher valgt at tilby-

de det som deres personaleudflugt, så de købte et pænt stort antal billetter. Aftenen forløb 
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helt uden problemer, selv om vi var mange mennesker samlet i hallen. Daniel Rye holdt et 

spændende foredrag.  

Forud for foredraget havde vi spurgt efter frivillige til at stille op til foredraget. Der dukkede 

et passende antal frivillige op, så vi efter en times arbejde var klar til foredraget. Efter fore-

draget spurgte vi igen efter frivillige til at hjælpe med at pakke samme, igen kom der et 

passende antal frivillige, så efter en halv times arbejde var alt pakket sammen. En stor tak 

til jer der frivilligt hjalp til. Det er dejligt at der altid er et antal frivillige der tilbyder at hjælpe 

når der er behov.  

Vi havde nok regnet med, vi ville komme ud med et lille underskud, men det blev i stedet til 

et overskud. Det giver os blod på tanden, så vi må se om ikke vi kan finde et eller andet 

spændende næste år. 

 

Daniel Rye underholder i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. 

Nyheder fra Amatørudvalget. 

Intet nyt denne gang. 
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Nyheder fra Badmintonudvalget. 

Intet nyt denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Intet nyt denne gang. 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 

Så er efterårssæsonen 2021 ved vejs ende. Det blev til en drømmeafslutning på efterårs-

sæsonen for vores serie 4 herrer, som med en flot 2. plads i puljen rykker op i serie 3 fra 

forårssæsonen. Stort tillykke til dem. 
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Overdækket skur 

Arbejdet på det overdækkede skur er godt i gang. Vi glæder os til at det står færdigt, for-

håbentligt første kvartal 2022. 

Måltavle på stadion 

Der er blevet ansøgt og bevilliget penge til en måltavle på stadion. Arbejdet har været i 

gang et stykke tid og til seniorherrernes sidste hjemmekamp stod måltavlen klar. Den skal 

vi nok blive glade for! 

Stor ros skal igen lyde til alle vores frivillige, som nu får en tiltrængt pause, inden vi starter 

op i det nye år med masser af fodbold i Sørvad. 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Gymnastik sæsonen er godt i gang igen, hvis du skulle have lyst til at prøve et af holdene, 

så er der plads til flere:-) Vi har det sjovt til vores træning og et godt fællesskab. 

Alle nyder at være tilbage i hallen med højt musik og få sved på panden. 

Rytmisk workshop til julemesse.  
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Den 21 november 2021. Står vores seje rytme træner klar til at tage i mod piger og drenge 

fra 2 kl. til 7 kl. hvor vi skal lære en fed serie til noget godt julemusik. Kl.13 vil der så være 

en lille opvisning  

Man må rigtig gerne tage en nissehue på 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Intet nyt denne gang. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Intet nyt denne gang. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Senioridrætten er atter i fuld gang i den nye sæson under ledelse af vore to dygtige in-

struktører. Vi mødes hver torsdag kl. 09.00 i SKI, hvor vi har lidt idræt, hygge m.m., hvor 

alle kan være med. Vi har i denne sæson fået nye medlemmer, og dem får vi ved, at dem 

der deltager, fortæller om vore aktiviteter og får nye til at besøge os for at se, om det er 

noget, de kan være med til. 

Vi har også fået gang i bowls, hvor vi mødes i SKI hver tirsdag fra kl. 13,00 til kl. 15,00. Vil 

man prøve det, skal man bare møde op. Vi er så heldige, at vi har fået en dygtig spiller, 

der hedder John Lauritsen til at starte os op. 

Det er dejligt, at nye tilflyttere også kommer i SKI for at deltage i vore aktiviteter. Indtil vide-

re er det gratis at spille, blot man er medlem i en af vore afdelinger i VUIF. 

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Intet nyt denne gang. 
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Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Intet nyt denne gang. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

Intet nyt denne gang. 

                                                                                                                                                                    

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

 

 


