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Navn

Adresse og e-mail

Telefon

Formand:
Ulla Rasmussen

Hjortlund 10
ullar1958@outlook.dk

24949196

Næstformand:
Svend Erik Thielke

Lønbjergvænget 2
jset@mail.dk

23119175

Kasserer:
Birgit Olsen

Mørbjergparken 71
obolsen@vindingenet.dk

51253871

Sekretær:
Kirsten Schimmell

Stærkindevej 1
kirstenschimmell@hotmail.com

42177249

Bestyrelsesmedlem:
Hans-Christian Eisen

Mørbjergparken 14
hc@eisen.dk

61263613

Bestyrelsesmedlem:
Pia Jakobsen

Østervænget 20
vindingelf@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem:
Bente Larsen

Mørbjergvænget 61
behela61@hotmail.com

24256158

Suppleant:
Jørn B. Zinglersen

Stenlandsvej 52
jbz@mail.dk

31608160

Suppleant:
Marianne Bossen

Mørbjergvænget 73,
bossen.m@vindingenet.dk

46362069/25292221

Foreningens hjemmeside:
Foreningens Facebook side:

www.vindinge-lf.dk
Vindinge Lokalhistoriske Forening

Arkivet i skolens kælder
Det er muligt at komme ind og se den historiske samling for små grupper, og vi er
altid interesseret i at låne materiale og gamle arkivalier, du kan blot kontakte en
fra bestyrelsen.

Byhornet

Indhold:
•
•
•

Afholdte og kommende arrangementer
Arkivet
Telefonliste/Hjemmeside og Facebook

30. årgang nr. 3

August 2022

Byvandringen tirsdag den 16.08.22.

Efterårsudflugt til Tadre Mølle – Turen er en ”Kør-selv-tur”

Svend Erik Thielke fortalte om tiden i Vindinge, da han var yngre.
Vi havde et flot fremmøde, 64 interesserede var mødt op.
Vi startede ved Sognegården og gik ad Tingvej til ”Bagerbakken”.
På vejen besøgte vi den gamle smedje på Tingvej, som nu ejes af
Annette og Jens Rye Pedersen.
Jens er guldsmed med eget værksted, han designer og reparerer
smykker. De sælger også hjemmelavet honning, fra bistaderne i
baghaven. Vi sluttede af med kaffe og kage i skolens samlingslokale
samt besøg på arkivet i skolens kælder.

Søndag d. 25. september kl. 13 – ca. kl. 17
TADRE MØLLE: Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø
PS! Ikke egnet for gangbesværede!
Turen omfatter entre, betalt rundvisning samt kaffe og kage.
Pris for medlemmer af foreningen kr. 50,-, ikke medlemmer kr. 100,-.
Vores kasserer, Birgit Olsen, modtager betaling til udflugt på:
Reg.nr. 1551 Konto.nr. 8396477.
HUSK navn, adresse og e-mail på indbetalingen.
Tilmelding senest 12.09. sendes på e-mail til:
obolsen@vindingenet.dk og her kan du/I anføre, om du/I er
villige til at medtage andre på turen, anfør antal.
Har du/I derimod behov for kørelejlighed, anfør antal, så
forsøger vi at formidle.
Ved spørgsmål kan du også kontakte Birgit på tlf. 51253871.

Vel mødt!
Generalforsamling 17. november kl. 19.00
Vi mangler en suppleant (på valg hvert år) til vores bestyrelse,
så hvis du har lyst til foreningsarbejde, er du velkommen til at
kontakte formand Ulla Rasmussen på tlf. 24949196.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes senere,
men sæt X i kalenderen.

Tadre Mølle er en af landets ældste, virkende vandmøller
og ligger smukt placeret i Elverdamsdalen omgivet af skov og
marker, i sig selv en udflugt værd.

