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Byvandring og åbent hus 3. maj
Endnu engang tak til alle, som deltog i vores byvanding og åbent hus arrangement i
forbindelse med VindingeDagene.
Det var en helt igennem perfekt dag, vejret var med os til byvandringen, som Svend Erik
Thielke havde planlagt for os.
Der deltog op mod 100, og størsteparten valgte at tage med til skolen, hvor der var dækket
op med kaffe og kage.
Der var lagt gamle skolefotos frem, hvor mange fandt gamle skolekammerater og kunne
sætte navne på de fleste.
Alle vores hæfter og bogen om Vindinge lå fremme til gennemsyn, og nogle valgte at købe
eksemplarer med hjem.
I kælderen, hvor vi har vores udstilling af diverse fund og ikke mindst en stor samling billeder
af byen, som den så ud ”i gamle dage”, havde vi en konkurrence, hvor man skulle gætte nogle
ting, hvad er det?
Der blev efterfølgende trukket vindere, som fik et års gratis medlemskab og gratis hæfte
efter eget valg.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Sankt Hans arrangement
Vi har tidligere søgt hjælp til det grove arbejde i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans
aften, og vi er derfor utrolig, glade for, at vores købmand, Michael Møller, har tilbudt sig.
Arrangementet har samtidig fået et helt nyt set-up, så der først er noget for børnene, og
derudover vil der være salg af pølser m.v.
Lokalhistorisk forening er stadigvæk arrangør og står for plakaten, musikken og båltalen.
Læs mere nedenfor……
Der skal herfra lyde en STOR TAK til Michael Møller.

Byvandring – 16. august kl. 19.00
Svend Erik Thielke gentager succesen med byvandring.
Denne gang starter han ved Sognegården, Tingvej 12 og fortsætter ad Tingvej til ”Bagerbakken”.
Vi slutter igen af i fælleslokalet på skolen til kaffe og kage og mulighed for at bese de mange
udstillede genstande og billeder i foreningens arkiv.

Kør-selv-tur i september
Vi er i gang med planlægningen af denne tur, så mere herom senere.

Generalforsamling 17. november kl. 19.00
Mere herom senere, men sæt X i kalenderen.

På gensyn og god sommer til alle

Bestyrelsen 2022
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

46358286/51253871

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: www.vindinge-lf.dk
Foreningens Facebook side: 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.

