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KØR SELV TUREN 2015 



Vi var 25 medlemmer der kørte til Kildebrønde kirke, og i strid 
blæst kæmpede vi os op til kirken. Sognepræst Bo Gravesen 
stod i våbenhuset og tog imod os.  

Præsten fortalte levende om kirken og 
renoveringen samt om den unikke 
døbefond. 

Bagefter fortalte han om altertavlen og 
prædikestolen. 
Til sidst fik vi lov til at gå rundt og tage det 

hele i øjesyn og 
tage billeder. 
Vi sluttede af med 
at gå over i den 
gamle skole, hvor 
”damerne” havde lavet kaffe og bagt dejlige 

boller. 

Efter en dejlig eftermiddag 
stred vi os tilbage til bilerne, 
og kørte hjem. 

Billederne er taget af Pia 
Jacobsen, Vindinge. 

Referent Else Mortensen 

************************************************************ 
Skt. Hans festen, tirsdag den 23. juni 2015. 
Båltalen blev holdt af Gitte Simone kl. 21.00 på boldbanen ved 
volden. Jørgen Bendixen underholder med sin dejlige musik 
hele aftenen. Der kom ca. 200 ”Vindinger” selv om det var en 
kold aften. Tak for fremmødet og på gensyn næste år.. 

Udflugten 2015 
Vi mødes ved Vandværket 

Søndag den 23.08.2015 



kl. 10.00 

I år går turen til ”Bakken” for at se den nye by ”Korsbæk” fra 
Matador. Nogle af senerne til serien er optaget i Vindinge, den 
26.april 1979, på en gård der lå på Kvistbjergvej, den er for 
længst revet ned, og vejen er nu en 
sti til Hedeland 
Vi havde håbet, at vi kunne komme 
til at se nole af stuerne og Lauras 
køkken, men der er så stor søgning 
for at kunne spise i de forskellige 
lokationer, så al rundvisning er 
indstillet. Men vi kan gå rundt og se 
bygningerne og handle i de forskellige butikker. Der er bager, 
købmand, slagter, butikken osv.  
Der er også tre flotte gamle 
biler udstillet. 

Kl. 13.00 skal vi spise frokost 
på ”Den Hvide Hest”. 

Portene til ”Korsbæk” åbnes 
først kl. 12.00, så vi har god tid 
til at komme derop (ca. 300 m) 

Turens pris: 250,- kr. pr. person. 
Prisen er for: bus, frokost, kaffe osv. Drikkevarer er ikke 
inkluderet. 

Sidste tilmelding: søndag den 9. august 2015. 
Tilmeld dig hos: 
 Benny Svarrer   5332 0004 e-mail: benny.svarrer@mail.dk  eller hos: 
 Else Mortensen 4635 7129 e-mail: emo@smallmail.dk 
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Bestyrelsen: 

Formand: Else Mortensen  4635 7129 
 Højvænget 3, Vindinge 
 e-mail: emo@smallmail.dk 
Næstformand: Vivi Risbjerg Sørensen  2275 6837 
 Højvanggård 34. Vindinge 
Kasserer:  Benny Svarrer Jensen 5332 0004 
 Sandvejen 31 A, Vindinge 
 e-mail: benny.svarrer@mail.dk 
Sekretær: Erik Olsen  4636 3092 
 Sandvejen 4, Vindinge 
Bestyrelses- 
medlemmer: Bjarne Larsen  4636 2997 
 Mejeristræde 1, Vindinge 
 Finn Christiansen  4635 3007 
 Moesgården 90, Vindinge 
 Peter Damgaard  4635 2307 
 Tingvej 9, Vindinge  
  

Suppleanter Peter Andersen  6177 3653 
 Lønbjergparken 17, Vindinge 
 Helge Land Hansen  4625 7547 
 Mørbjergvænget 6, Vindinge 

Arkivet er åbent i kælderen på skolen, efter aftale. 

Der er meget at se på eller høre om, og du er altid velkommen. 


