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Kør-sammen-forårstur til Egholm Museum 
Tirsdag den 7. maj 2019 havde vi "kør sammen forårstur" til Egholm Museum ved  
Kr. Hyllinge.  
Vi fik en interessant rundvisning af Rikke Falck og fik efterfølgende kaffe og kage i cafeen. 
Du kan læse om museet på deres hjemmeside www.egholmmuseum.dk 
 
Byvandring tirsdag 4. juni – tema ”Da farfar var dreng” 
Byvandringen havde fokus på tiden 1950-60.               
I denne periode er Vindinge stadig en lille landsby, inden de store udstykninger ændrer 
landsbyen til nutidens parcelhus by. 

 
Mødested var brønden beliggende på det grønne 
område i begyndelsen af Sandvejen. 
 
Svend Erik Thielke guidede og fortalte erindringer fra 
området omkring Sandvejen. 
  
Aftenen blev sluttet af med kaffe i Hallen.  
 
Tak til alle jer, som deltog i byvandringen. 

 
Har du lyst til at vide mere om Vindinge? Du har mulighed for at købe nogle af vores 15 
hæfter pris kun kr. 25,- for de tynde og kr. 50,- for de tykke. 
Vi sælger også Jan Arnts bog Vindinge historier. 

Er du interesseret, kan du kontakte vores kasserer Birgit Olsen, se kontaktoplysninger  
nederst på siden. 

 
Sankt Hans arrangement 23. juni 
Sankt Hans aften viste sig fra sin bedste side rent 
vejrmæssigt, og omkring 250 små og store Vindinge 
borgere kom for at se bål og høre musik på festpladsen.  
 
Dejligt, at så mange nye, unge børnefamilier fandt vej til 
pladsen og nød den dejlige musik, som blev spillet og 
sunget af duoen Leth’s Party. 
 
Bålet blev tændt kl. 21. 
Stor tak til Anne Hylleberg for en meget fin båltale. 
 
Alle deltagere sang med på Midsommervisen og den dejlige Vindingesang, som Helge Land 
Hansen har skrevet for 27 år siden.    
 

  

http://www.egholmmuseum.dk/
https://www.facebook.com/jan.arnt?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDqnkLo_Rszg106anUBcBof6yaJKXRPl-aQ58jPMiwXm3wvapK0JJaSFWSDRWAGXgha1EDTycmUznfA&dti=922372891171453&hc_location=group


 

Kommende arrangementer: 
 

Efterårsudflugt kun for medlemmer – I Absalons fodspor 
 
Lørdag d. 21.september kører Vindinge Lokalhistoriske Forening på sin årlige efterårstur i 
bus. 
 
Under Blodgildet i Roskilde i august 1157 flygtede Absalon ud af 
Roskilde.  
Han tog over Ramsømagle til Fjenneslev, hvor hans far Asser Rig var 
stormand.  
I Fjenneslev var Absalon vokset op sammen med sin bror Esbern 
Snare og Knud Lavards søn Valdemar, som i 1157 var konge i Jylland. 
 
Vi vil på efterårsturen besøge de kendte steder med relation til 
begivenhederne fra slutningen af 1120’erne og frem til slaget på 
Grathe Hede.  
 
Vi vil besøge en række markante kirker på Midtsjælland, og historien 
vil blive fortalt af Hans-Christian Eisen.  
 
Under turen vil vi spise frokost på Støvlet Katrine i Sorø. 
 
Det er muligt, vi ikke kan komme ind i alle kirker pga. en evt. kirkelig handling. 
 
Bussen kører fra skolens p-plads kl. 9.00. Forventet hjemkomst kl. 17.00. 
 
Turen koster 200,- kr.  
Tilmelding gælder først ved indbetaling, som skal ske via netbank til foreningens  
bankkonto:  1551-0008396477 -  Husk at skrive dit navn på indbetalingen. 
Man kan også betale kontant til foreningens kasserer, se navn- og adresseliste 
Nederst på siden.  
 
                                   Tilmeldingsfrist senest 9. september. 
 
 
 
HUSK – sæt kryds i kalenderen! 
Generalforsamling 13. november kl. 19.00 i fælleslokalet på Vindinge Skole.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkaldelse følger senere. 
 
 
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. 
  



 

                                          Bestyrelsen 

 

Navn 
 

Adresse og e-mail Tlf. 

Formand: 
Ulla Rasmussen 

Hjortlund 10,                         
ullar1958@outlook.dk 

 
24949196 
 

Næstformand: 
Hanne Buch-Larsen 

Kærvej 19, 
hanne@buch-larsen.dk 

 
40821442 
 

Kasserer: 
Birgit Olsen 

Mørbjergparken 71, 
obolsen@vindingenet.dk 

46358286 / 
51253871 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Svend Erik Thielke 

Lønbjergvænget 2,  
jset@mail.dk 

 
23119175 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Pia Jakobsen 

Østervænget 20, 
vindingelf@yahoo.com 

                                          
 
  

Bestyrelsesmedlem: 
Hans-Christian Eisen 

Mørbjergparken 14, 
hc@eisen.dk 

 
61263613 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Kirsten Schimmell 

Stærkindevej 1, 
kirstenschimmell@hotmail.com 

 
42177249 
 

Suppleant: 
Marianne Hansen 

Havremarken 11, 
manibrunshoj@gmail.com 

 
29401946 
 

 
           Besøg Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk           

           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 også læse mere på vores Facebook side: Vindinge Lokalhistoriske Forening  
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