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Nyt fra Arkivet i skolens kælder
åbent efter aftale. Kontakt bestyrelsen.
Besøg vores hjemmeside:
www.vindinge.dk/Lokalhistorisk_forening
Find os på Facebook:
Vindinge Lokalhistoriske Forening eller
www.arkiv.dk Søg på: Vindinge lokalhistoriske forening
ÅBENT HUS LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 2016
KL. 11.00 – 14.00.
I ARKIVET (KÆLDEREN UNDER VINDINGE SKOLE)
Vi vil forsøge at gentage succesen fra i foråret, hvor vi fik besøg af rigtig mange
Vindinge borgere – både nuværende og
forhenværende.

Axel Nielsen kommer på besøg.
Han vil forsøge at oprette en
interessegruppe omkring Stålmosens
historie og udgravninger ”Fra Stenalder
til Nutid”.

Er du interesseret, så kom endelig forbi og få en snak.
Vi serverer kaffe/te og en lille småkage.

VELKOMMEN!
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Efterårs turen
Efterårs turen går til Odsherred, hvor vi skal følge Lammefjordens inddæmning.
Første stop vil være
Pumpestationen i Audebo,
hvor der vil være mulighed
for at se pumpestationen,
sluserne og dæmningen.
Derefter går turen ud på
selve Lammefjorden, hvor
vi vil køre langs med
kanalen, hvor det er muligt
for en bus at køre. Her kan
vi se hvor fjorden er inddæmmet og der nu er grobund for gulerødder og kartofler.
Dette bringer os op til Fårevejle Golfklub`s restaurant, Restaurant Botwell, hvor vi
vil få en frokostplatte med en øl eller vand og derefter kaffe.
Herefter går turen til Fårevejle Kirke, hvor vi - ca. kl. 13.30 - vil blive vist rundt og
bl.a. kan se resterne af
Jarlen af Botwell (eller i
hvert fald hans
kiste).Kirkegården her er
også meget se- værdigt.
Videre herfra kører vi igen
ud over Lammefjorden
mod Tuse Næs, hvor vi
holder en pause ved
Hørby Kirke. Her vil der
blive mulighed for at købe øl eller vand.
På hele turen er der taget hensyn til, at dårligt gående skal kunne deltage.
Tilmelding skal ske senest den 01.09.2016 til formanden,
Vivi Risbjerg Sørensen, telf. 2275 6837
eller pr. mail: vivivindinge@hotmail.com.
Turen er kun for medlemmer og koster kr. 200.00 pr. person
der bedes indbetales til konto Den Danske Bank: 1551-0008396477
OBS! Tilmelding er først gyldig, når beløbet er modtaget!
Peter Andersen
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Byvandringen i det gamle og nye Vindinge den 10 maj
En rigtig flot forsommeraften og
Helge Land Hansen med sin
fantastiske evne til at fortælle om
både nutid og fortid på en
spændende og fængslende måde,
gjorde byvandringen til en rigtig
god oplevelse for os alle, der fulgte
turen fra skolen til kirken og videre
til købmandshjørnet, smedestræde,
Kærvej, Mejeristræde til
mindestenen ved Lønbjergvej.
Herefter rundede vi Tunespidsen og ad Kærvej tilbage til
Skolen hvor bestyrelsen havde
arrangeret kaffe og lækker kage.
Til alle steder hvor vi gjorde
holdt, havde Helge knyttet en
spændende historie.
En fantastisk aften - tusind tak til Helge Land Hansen og alle de friske Vindinger,
der var mødt op på denne flotte forsommer aften.
Bjarne Larsen
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Sankt Hans aften den 23/6-2016
Igen i år arrangerede Vindinge Lokalhistorisk Forening Sankt Hans aften ved volden
- for enden af Ørnemosestien i Mørbjergvænget.
I år havde vi fået Leth's Party til at underholde med dejlig
musik og vores præst - Sofie Frost Bondorf - til at holde
båltalen og vi havde lagt op til at alle skulle hygge sig om
bålet, mens den fine heks blev sendt af sted til Bloksbjerg.
Men, men, men - vejrguderne ville det anderledes - regnen
væltede ned her i Vindinge. - Alt startede ellers så godt!
Fra kl. 19.30 kom der flere familier medbringende kaffe
og tæpper og børnene legede rundt om på plænen. Så kom
regnen og alle fremmødte håbede at det kun var en lille
byge, og der blev hentet regntøj og
paraplyer frem.
Musikinstrumenter og højtalere
blev dækket med diverse regnslag
og musikerne spillede og sang
fortrøstningsfuldt videre - endda
også da der lød torden i det fjerne.
Lige inden at bålet skulle tændes kl.
21.00 - gav mange af de fremmødte op,
da vejret bare blev værre og værre.
Heldigvis fik de få tilbageværende sendt
heksen af sted og fik set et fint bål, hørt
Sofies gode båltale og fik sunget
Midsommervisen og Vindinge-sangen.
Tak til alle jer der kom, tak til alle jer der
hjalp med at få arrangeret aftenen og
også tak til Bjarne og Sidse for at vi må
bruge jeres strøm!
Foreningen giver ikke op p.g.a. "lidt regn, lyn og torden" - vi ses igen i 2017!
formand Vivi Risbjerg
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BÅLTALE I VINDINGE 2016
I år skal båltalen handle om sammenhængskraft. Det er sådan et fint ord.
Sammenhængskraft. Det er sådan noget politikere taler meget om. Det er noget familier
drømmer om. Og det er noget skolerne kæmper for. Vi kunne alle sammen godt tænke os
et samfund med masser af
sammenhængskræft. Hvor ingen mennesker
var ligegyldige og ingen blev til overs. Hvor
alle tog sig af hinanden. Hvor netværk på
kryds og tværs bandt men-nesker sammen.
Men vi ved også, at det er svært, at få alle til at hænge sammen rundt omkring i hele
landet, afstandene er for store.
Men i en lille sammenhæng, i et lokalsamfund, som Vindige for eksempel. Her kan
det måske lykkes? Ja det synes jeg faktisk, at det ofte kan. Vi har mange gode steder
at mødes og at knytte kontakter. Skolen selvfølgelig, hvor så mange familier har
deres daglige gang i mange, mange år. Idrætsforeningens utallige aktiviteter, hvor det
man gør sammen også bliver til noget man har sammen.
Kirken, hvor vi mødes i sorg og i glæde, til hverdag og fest. Købmanden hvor vi
mødes tidligt og silde – og en gang imellem også midt på dagen. Kulturcenteret,
hvor mad og meninger, arbejde og fornøjelse går op i en højere enhed. Til
Lillevangsløb, juletræsfest og her til Skt. Hans. I Lokalhistorisk Forening, der har
vist os, at fællesskaber også findes på facebook. Og så er der børnehave, vuggestue,
vandværk, aktivklub, antenneforening, grundejerforeninger og ikke mindst godt
naboskab. Jo, relationerne her i Vindinge fletter sig ind og ud imellem hinanden og
knytter os sammen.
Men den slags sammenhængskraft kommer ikke af sig selv, heller ikke i et lille
samfund som vores. Den er der kun, fordi der er nogen der gider. Nogen der bruger tid og kræfter på fællesskaber. Nogen der organiserer og koordinerer og nogen,
der kommer glade, gerne og veloplagte til det andre har arrangeret.
Sammenhængskraften skabes, når nogen investerer lidt af sig selv i fællesskabet med
andre. Det kan være i offentlige sammenhænge, der er annonceret i blade og aviser,
og det kan være helt privat, når én husker at spørge: Du nabo, der ikke kan køre bil
for tiden, skal jeg ikke tage rugbrød og mælk med til dig i dag. Sammenhængskraften
opstår kun, dér hvor nogen gør noget for andre, for fællesskabet.

Side 7

Så tak til hver og én, der arbejder på sammenhængskraften i Vindinge.
Sankt Hans er en mærkelig aften. På den ene side bobler man næsten af glæde på
denne årstid over alt det dejlige, alt det grønne netop nu, duften af hyld,
fuglesangen, jordbær og kartofler og sommerferie forude. Og på den anden side er
det svært ikke samtidig at fyldes af vemod, for nu vender det allerede, dagene bliver
kortere. Når vi at få nok af alt det smukke, lyse og lette, inden kulden og mørket
atter får magten?
Det er nu studenterne springer ud. Man ser de hvide huer i gadebilledet og vognene
er også begyndt at køre gennem byen med dyt-båt og bøgeblade. De lykkelige, unge
mennesker fejrer med ungdommelig kådhed, at skolen er overstået og at verden
ligger åben for deres fødder. Nu skal de bare give den gas, stå på egne ben og vise
hvad de dur til. Og dem der sidder i vognen og ikke er helt så kåde, fordi de allerede
har erfaret, hvordan livet også kan være, de fejrer bare at de har fået huen på - for de
ved hvad vi andre også har forstået, at ingen kan nøjes med at stå på egne ben, vi
står altid også på skuldrene af nogle andre, nogen der løfter og bærer for os. Vi helog halvgamle og åh så livskloge ved, at ingen kan klare sig alene i livet. Vi er alle
afhængige af de sammenhænge vi indgår i. Vi har alle sammen glæde af en
sammenhængskraft.
Når vi nu står her ved Sankthansbålet, fyldt af glæde og vemod, så lad os tænke på
det, der har betydning for os hver især, lad os takke for det og for dem, der giver
mening og sammenhæng i vores liv. Og så lad os aldrig glemme, at selv om der er
meget der er fint og noget der er rigtig godt både her i Vindinge og andre steder i
vores liv, så er der også altid nogen der har brug for hjælp og støtte, for
opmærksomhed og omsorg. Ligesom andre mennesker betyder noget for os, det de
gør og måden de opfører sig på, betyder rigtig meget for, hvordan vi har det, sådan
spiller vi også en rolle i andre menneskers liv.Når bålet nu i aften brænder ud, og
den sidste glød er slukket, så lad os love hinanden, at det ikke er slut med lyset, selv
om mørket tager til.
Lad os bære varmen og gnisten videre i månederne, der kommer. Lad os bede om
kraft og styrke til, at vi må være lys og at vi må tænde lys i andre menneskers liv. Og
lad os gøre det i fællesskab. May the force be with us! Må Gud bevare og styrke …
den særlige kraft, sammenhængskraften mellem mennesker.
Tak!
Sognepræst Sofie Frost Bondorf
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Aktivitetskalender efterår 2016
11. sept. kl. 9:00 - Efterårs bustur hjemkomst ca. kl. 17:00
Mødested: Parkeringspladsen Lønbjergvej - ved vandværket
Se omtalen m.m. på side 3
17. sept. Kl. 11:00-14:00 Åbent hus i Arkivet
Se omtalen på side 2
16. nov. kl. 19:00 Generalforsamling
I Fælleslokalet på Vindinge Skole kl. 19:00
Dagsorden iflg. vedtægterne
Bestyrelsen
Formand Vivi Risbjerg Sørensen,
Højvanggård 34
Telf: 22756837,
Mail: vivivindinge@hotmail.com
Kasserer Susanne Bloch Andersen,
Mørbjergvænget 98,
Telf: 20423718,
Mail: blochandersen@c.dk
Næstform Hanne Buch-Larsen,
Kærvej 19,
Telf: 40821442,
Mail: hanne@buch-larsen.dk
Bestyrelsesmedlem - Arkivansvarlig
Pia Jakobsen,
Østervænget 20,
Telf:
Mail: vindingelf@yahoo.com
Bestyrelsesmedlem - Redaktør af bladet Byhornet
Bjarne Larsen,
Mejeristræde 1,
Telf: 20952997,
Mail: bjarne@roskildevideo.dk
Bestyrelsesmedlem planlægger af Efterårsturen 2016
Peter Andersen,
Lønbjergparken 17,
Telf: 61773653,
Mail: palm44@vindingenet.dk
Bestyrelsesmedlem
Svend Erik Thielke, Lønbjergvænget 2,
Telf: 23119175,
Mail: jset@mail.dk
Suppleanter
Benny Svarrer Jensen Sandvejen 31A
Mail: benny.svarrer@mail.dk
Marianne Hansen,
Havremarken 11,
Mail: manibrunshoj@gmail.com

