
 
Bestyrelsen 

Formand: 

Vivi Risbjerg Sørensen Højvanggård 34, 22756837  
 vivivindinge@hotmail.com 

Næstformand: 
Hanne Buch-Larsen Kærvej 19,   40821442  

 hanne@buch-larsen.dk 
  

Peter Andersen   Lønbjergparken 17, 61773653  

 palm44@vindingenet.dk 
 

Svend Erik Thielke Lønbjergvænget 2, 23119175 
 jset@mail.dk 

 

Pia Jakobsen   Østervænget 20,   
 vindingelf@yahoo.com 

Kasserer: 
Susanne Andersen Mørbjergvænget 98,    20423718  

 sanneka@hotmail.dk 
Sekretær: 
Birgit Olsen  Mørbjergparken 71 51253871

 obolsen@vindingenet.dk 
 

 

Arkivet i skolens kælder holdes åbent efter aftale. Kontakt bestyrelsen. 

Der er meget historisk materiale at se og høre om, og du er altid velkommen. 

Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk 
Vi er også på facebook. 

 

Kommende arrangementer – sæt X i kalenderen 

Efterårstur 

Vores efterårstur for medlemmer af foreningen bliver søndag den 10. 

september 2017. 

 

Generalforsamling 

Årets generalforsamling finder sted torsdag den 16. november 2017 i Vindinge 

Skole 

 

Kan vi sende Byhornet til dig på mail, så send din mailadresse til 

formanden eller kasseren på ovenstående mailadresser. 

Det vil lette bestyrelsen rigtig meget. 

 

Vindinge Lokalhistoriske Forening 

 

 

 

Byhornet 

 

     Messing udstillingen fra åbent hus i kælderen den 5. marts 2017. 
 

Indhold: 

Nyt fra arkivet 

Foreningens hjemmeside 

Kommende arrangementer 
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Nyt fra arkivet 

 

Vi er i gang med at gennemgå og sortere alt arkivets materiale, det er et 
kæmpe arbejde, som nok kommer til at tage flere år. Heldigvis har vi gode 
hjælpere, som mødes ca. en gang ugentligt for at sortere og rydde op. Det er 
blevet til flere sække med affald, og der er kommet orden i mange vigtige 
dokumenter og billeder. Når alt er sorteret starter vi på en omfattende 
elektronisk registrering af dokumenterne. 
 
Det er et vellykket projekt som vi er stolte af på arkivet. Vi vil gerne sige tak til 
alle dem som deltager i arbejdet, til alle der har afleveret billeder og til alle jer 
på Facebook, som har hjulpet os med oplysninger. 
 
De billeder vi finder bliver skannet og kommer på vores side på www.arkiv.dk  
- søg på: vindinge lokalhistoriske forening. 
 
Når du kigger på de enkelte billeder er der en lille kuvert under billedet, hvis du 
klikker på den, sender du en mail til arkivet, det er du meget velkommen til at 
gøre, hvis du kan hjælpe med tilføjelser eller rettelser. 
 
Du kommer direkte til vore billeder, hvis du går ind på vor nye hjemmeside: 
www.vindinge-lf.dk og bruger linket, som ligger under 'Billeder'. 
Vi har p.t sat mere end 1000 billeder på som du kan se online. 
 

Ny hjemmeside 
Vor nye hjemmeside er nu tilgængelig. Gå ind på adressen: www.vindinge-lf.dk 
og læs mere om foreningen og Vindinge. 

 
Åbent hus den 5. marts 2017 
 

Rigtig mange nye og 
gamle Vindinge 
borgere kom til vort 
åbne hus, hvor Aksel 
udstillede sin 
messingsamling. 

 
 
 

Arrangementer 
"Byvandring i børnehøjde"   
Lørdag den 13. maj kl. 10.00, med          
mødested på kirkens P-plads 
Til de bevaringsværdige gravsten på Vindinge 
kirkegård er der lavet QR koder, som skal stå ved 
gravstene. QR koderne kan skannes med en 
smartphone / tablet, hvorefter linket fører til 
Vindinge kirkes hjemmeside. Her kan man læse 
om de afdøde og se fotos. QR koderne til de 

første sten vil være klar til byvandringen. 
Det er Helge Land Hansen som fortæller om vore forfædre. Pia Jakobsen og 
kordegn Martin Gundersen vil sætte nogle ekstra QR koder op rundt om kirken 
med gamle billeder fra Vindinge. Deltagerne kan så skanne disse billeder imens 
Helge fortæller. 
Dette er en tur hvor børn og børnebørn også kan være med. 
Alle er velkomne. 

Fra gammel kirke til Ny Sognegård  
Tirsdag 16. maj 2017, 19:30 til 21:30 
Vi mødes i kirken, hvor lokalhistoriker Helge Land 
Hansen tager os med på en vandring gennem 
århundrederne. Vi starter med altersølvet, som er 
over 500 år gammelt, og bevæger os derefter gennem kirken og historien for 
at ende i den helt nye sognegård. Her er der kaffe, og sognegårdens arkitekt 
Nanna Vöge fortæller om byggeriet. Selvfølgelig bliver der også lejlighed til at 
tage det nye hus i øjesyn. 
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Vor Frue og Vindinge Sogne.  

Alle er velkomne. 

Sankt Hans fest 

Afholdes fredag den 23. juni 2017 på arealet 

"Ved Volden" for enden af Ørnemosestien (det er 

den sti som starter ved Lønbjergvej og løber på 

den vestlige side af arealet med aktivitetsbanen). "Ved Volden" ligger ud mod 

omfartsvejen, hvor stien møder enden af Mørbjergvænget (efter nr. 77). 

Duoen Leth's Party spiller fra kl. 20.00 til 22.30. 

Bålet tændes kl. 21.00. 

Der sælges øl, vand og vin til meget rimelige priser. 
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