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Formand: 
Vivi Risbjerg Sørensen Højvanggård 34, 22756837  

 vivivindinge@hotmail.com 
Næstformand: 
Hanne Buch-Larsen Kærvej 19,   40821442  
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Kasserer: 
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 obolsen@vindingenet.dk 
 
Svend Erik Thielke Lønbjergvænget 2, 23119175 

 jset@mail.dk 
 
Pia Jakobsen   Østervænget 20,   

 vindingelf@yahoo.com 
 
Ulla Rasmussen  Hjortlund 10  24949196 
                                          Ullar1958@outlook.dk 
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Arrangementer 
 

Klokkejubilæum – 350 år 
I samarbejde med Vindinge Kirke - sognepræst Sofie Frost Bondorf - inviterer vi til fo-
redrag om Vindinge Kirkes klokker: 
 
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.30 i Sognegården, Tingvej 12 i Vindinge. 
 
Denne aften skal vi høre lidt mere om kirke-
klokker, om deres betydning efter reforma-
tionen, om klokker der omstøbes til kano-
ner, om inskriptioner og om hvordan de 
lyder og hvorfor. De to klokker i Vindinge 
kirke er støbt i 1526 og 1668 og historien 
om dem vil også blive fortalt. 
Det er klokkekonsulent og organist & klokkenist ved Sct. Nicolai kirke i Vejle, Erik Kure, 
der vil fortælle om kirkens klokker, idet vores yngste klokke har 350 års jubilæum her i 
2018. 
 
 

Sankt Hans fest 
Afholdes lørdag den 23. juni 2018 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. 20.00-22.30. Bålet tændes kl. 21.00. 
Båltalen holdes af formanden for Vindinge Kultur Center Anne Hylleberg. 
Der sælges øl, vand og vin til meget rimelige priser. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen 
Udflugt for medlemmer den 30. september 2018 – mere om denne tur senere. 
Generalforsamling den 14. november 2018. 

 

 
 
Kontingent 
 
 
Har du glemt at betale kontingent for 2018, kan det nås endnu. 
 
Indbetal kr. 100,00 på reg.nr. 1551 kontonr. 396477 hurtigst muligt, og du vil stadig 

have mulighed for at få info om vores arrangementer og deltage heri. 

 

 

Arkivet i skolens kælder 
Det er desværre, på grund af skolens ombygning, ikke p.t. muligt at komme ind og se 

den historiske samling.  

Vi er dog altid interesseret i materiale, så har du nogle gamle arkivalier, vi må låne, må 

du meget gerne kontakte en fra bestyrelsen. 

 

 

Besøg Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk 

På foreningens hjemmeside ligger en del små historier/erindringer fra beboere i byen. 

Der ligger også rigtig mange interessante artikler om livet i Vindinge før og nu. Det er 

artikler omhandlende begivenheder gennem tiderne i lokalområdet, enkelte gårdes 

historie, forretninger og slægter. 

Er du interesseret i Vindinge bys historie, skal du læse artiklen: 

Fra sognekommune til ”lokalby” 1920erne til …. , der er skrevet af Helge Land 

Hansen i 2016. Her fortælles historien om hvordan Reerslev-Vindinge sognekommune 

udviklede sig fra omkring 1920 og blev til en ”lokalby” i 2009. Du kan her læse om 

hvordan forskellige interesser, begivenheder og personer har haft indflydelse på 

hvordan byen udviklede sig frem til 2016. 

 

Der er også på hjemmesiden en oversigt over de 15 hæfter, som Foreningen har 

udgivet fra 1984 og frem til i dag. 

 
 

http://www.vindinge-lf.dk/

