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Referat fra udflugten til Kalundborg - 18. september 2021 
 
Det nordvestlige Sjælland er lige så præget af Hvide-slægten, som resten af Sjælland,  
så derfor gik vores efterårstur til Kalundborg. 
 
Vi stoppede først ved Tveje Merløse Kirke – der er en af de ældste kirker i Danmark,  
formentlig opført af Asser Rig omkr. 1125.  
Desværre, var der 3 stk. barnedåb, så vi kunne ikke komme ind, men vi fik et godt indtryk  
af kirken med de 2 tårne bygget af frådsten.  
 
Kirken er speciel, fordi tårnene er bygget samtidig med resten af kirken.  
 
Kirkebygningen minder formentlig om biskop Svend Normanns kirke i Roskilde fra midten  
af 1100-tallet. 
 
Videre til Ka-lund-borg, ”Byen ved den lille lund, hvor der lever alliker” - kaa er det gamle  
ord for alliker - borg hentyder til Esbern Snares borg fra slutningen af 1100-tallet. 
 
Vi besøgte museets have, hvor der er en model af byen fra den tidlige middelalder, se foto.  
 
I haven er der 40 middelalderplanter, som har vokset i omegnen.  
Der er både lægeplanter, elskovsplanter og giftige planter. 
 
Frokost på Bispegården og endelig Vor Frue Kirke.  
En helt fantastisk og anderledes kirke med 5 tårne. 
 
Kirken har formentlig været en del af Esbern Snares borg.  
 
Kirkens grundplan er et græsk kors, og for enden af hver korsarm rejser sig et 8-kantet tårn -  
i korsskæringen har vi det 5 femte tårn - firkantet. 
 
Kl.15.00 måtte vi vende næserne mod Vindinge, men vi nåede lige - mens vi sad i bussen -  
at høre det berømte klokkespil. 
 
Hans-Christian Eisen 
 

 
Se flere fotos på foreningens Facebook side 

 



 

Referat fra byvandringen – 24. august 2021 
 
En lun august-aften havde VLF indbudt til byvandring, som en fortsættelse af en tidligere  
omkring emnet "Vindinge i 50-erne" eller da "bedstefar var ung", om landsbyen før den  
blev en parcelhusby. 
 
Byvandringen startede denne gang på Kærvej ved kirken og nåede til Tune-spidsen. 
 
Vi fik, under ledelse af Svend Erik Thielke, en detaljeret orientering om vejens historie,  
dens markante bygninger og huse, hvor de havde ligget og hvem, der havde beboet i dem.  
 
Kærvej har ændret sig meget over tid.  
 
Efterfølgende blev vi budt på kaffe i hallen. 
 
Vi er blevet lovet en fortsættelse til foråret, hvor Svend E. vil fortsætte "fortællingen"  
om Tingvej. 
 
Tak for en god aften. 
 

 
Se flere fotos på foreningens Facebook side 
 
 
 
 

Generalforsamling 2021 

 
Nu kan vi endelig få afholdt vores generalforsamling 2020/2021.  
 
Datoen er fastsat til: Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 i fælleslokalet på Vindinge Skole. 
 

Se dagsorden nedenfor. 

 

 



 

 

 
Bestyrelsen  

 
  

Navn Adresse og e-mail Telefon 

   

Formand: Hjortlund 10  

Ulla Rasmussen ullar1958@outlook.dk 24949196 

   

Næstformand: Lønbjergvænget 2 23119175 

Svend Erik Thielke jset@mail.dk 

 
  

 

Kasserer: Mørbjergparken 71 
46358286 / 51253871 

Birgit Olsen obolsen@vindingenet.dk 

   

Sekretær: Mørbjergparken 14 61263613 

Hans-Christian Eisen hc@eisen.dk 

 

   

Bestyrelsesmedlem: Østervænget 20 
                                          

Pia Jakobsen vindingelf@yahoo.com 

   

Bestyrelsesmedlem: Stærkindevej 1 

42177249 Kirsten Schimmell kirstenschimmell@hotmail.com 

 
 

Bestyrelsesmedlem: Mørbjergvænget 61,  

Bente Larsen behela61@hotmail.com 2425 6158 

   

Suppleant: Mørbjergvænget 73  

Marianne Bossen 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. 
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Vindinge Lokalhistoriske Forening 

Generalforsamling 
Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 

Mødet holdes i fælleslokalet på Vindinge Skole 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget v/kassereren 

4. Behandling af indkomne forslag  

(skal være formanden i hænde senest den 4. november 2021 (jfr. vedtægterne)) 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Ulla Rasmussen   modtager genvalg 

Birgit Olsen    modtager genvalg 

Pia Jakobsen   modtager genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år: 

Marianne Bossen   modtager genvalg 

Bente Larsen   indgik sidste år som bestyrelsesmedlem i stedet for  

                                                           Hanne Buch–Larsen  

                                                           Ny suppleant: Bestyrelsen foreslår Jørn Zinglersen 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år:  

Niels Jørgen Duwander modtager genvalg   

Hans Thrysøe  modtager genvalg  

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år:  

Susanne Kisby Andersen  modtager genvalg 

10. Eventuelt 

       Foreningen byder på kaffe og kage under generalforsamlingen!  
       Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
 
       Efterfølgende er der foredrag af direktør for ROMU, Morten Thomsen Højsgaard, som giver 
       eksempler på fund, forskning og fortidsminder fra vores område samt planer og visioner for  
       det fremtidige arbejde med oldtid og samtid på egnen omkring Roskilde Fjord.  

 
Vel mødt! 
 
Ulla Rasmussen 
Formand     
Tlf. 24949196 – mail: ullar1958@outlook.dk  
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