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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.
Der findes 15 hæfter, som Foreningen har udgivet fra 1984 og til nu.
Du kan også læse mere på Facebook 
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27. årgang nr. 1

Marts 2019

Kommende arrangementer:
Kør-sammen-forårstur til Egholm Museum tirsdag 7. maj kl. 12.30.
Vi mødes på skolens parkeringsplads, fordeler os i det nødvendige antal
biler og følges til Egholm Museum, som ligger ved Kr. Hyllinge (ca. 29 km),
Trehøjevej 45-47, 4070 Kr. Hyllinge.
Kl. 13.30 får vi rundvisning på museet af Rikke Falck.
Kl. 15.00-15.30 serveres kaffe m. kringle.
Derefter hjemkørsel.
Egholm Museum har en enestående våbensamling fra 1600-tallet op til
2. verdenskrig. Der er udstillinger med våben
og køretøjer fra 2. verdenskrig, både
amerikanske, engelske og tyske.
Desuden en udstilling om besættelsen/
modstandsbevægelsen 1940-45 med
våben, udstyr, rationeringsmærker og meget
andet. En af museets seneste erhvervelser er
en russisk T-34 kampvogn; den som stoppede
Hitler ved Stalingrad. Alt i alt er det en MEGET
interessant udstilling. Yderligere kan ses på www.egholmmuseum.dk
Prisen for turen er kr. 100,-/pers., som dækker billetten til museet og kaffe.
Øvrige udgifter, kringle mv., betales af Vindinge Lokalhistoriske Forening.
Måske kan der også blive til en forfriskning?
Tilmelding til Svend Erik T. senest 23. april
på mail: jset@mail.dk, SMS/ring til 23119175.
Betaling på mobilepay til 23119175,
eller foreningens bankkonto 1551 8396477.

Byvandring tirsdag 4. juni, kl. 19.00
Mødested ved brønden beliggende på det grønne område i begyndelsen
af Sandvejen.
Temaet vil være "Da bedstefar var dreng" med fokus på tiden 1950-1960.
I denne periode er Vindinge stadig en lille landsby inden de store udstykninger,
som ændrer landsbyen til parcelhus by.

Vi har overtalt Svend Erik T. til at gå en tur i en del af Vindinge og fortælle om,
hvordan han husker den så ud i 50-erne, lidt om nogle af beboerne, og hvad man
bl.a. beskæftigede sig med som barn/ung i den tid.
Efter 1½-2 timer forventer vi at kunne slutte af med en kop kaffe og en småkage
"et sted"!
Sankt Hans fest
Afholdes søndag den 23. juni 2019 på arealet ”Ved Volden” for enden af
Ørnemosestien (det er den sti, som starter ved Lønbjergvej og løber på den
vestlige side af arealet med aktivitetsbanen). ”Ved Volden” ligger ud mod
omfartsvejen, hvor stien møder enden af
Mørbjergvænget (efter nr. 77).
Duoen Leth’s Party spiller fra kl. 20.0022.30. Bålet tændes kl. 21.00.
Båltalen holdes af formanden for Vindinge
Kultur Center Anne Hylleberg.

I år skal vi indvie vores nye telt, som vi
har fået doneret af Roskilde Kommunes Kulturpulje.
Herfra sælges øl, vand og vin til meget rimelige priser.
Efterårsudflugt
Udflugt for medlemmer den 21. september 2019 – mere om denne tur i
næste nr. af Byhornet.
HUSK – sæt kryds i kalenderen!
Generalforsamling 13. november kl. 19.00 i fælleslokalet på Vindinge Skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kontingent for 2019 – hvis du har glemt det
Betaling af kontingent for 2019 - kr. 100,- kan ske via netbank til foreningens
bankkonto: 1551-0008396477 eller via Mobilepay 5125 3871.
HUSK navn på indbetalingen.
Man kan også betale kontant til foreningens kasserer, se navn- og adresseliste
bagest i bladet.
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.

