Bestyrelsen
Formand:
Vivi Risbjerg Sørensen
Næstformand:
Hanne Buch-Larsen
Kasserer:
Susanne Andersen
Sekretær: Birgit Olsen
Peter Andersen
Svend Erik Thielke
Pia Jakobsen
Suppleanter:
Marianne Hansen
Charlotte Heller

Højvanggård 34,
2275 6837
vivivindinge@hotmail.com
Kærvej 19,
hanne@buch-larsen.dk

Vindinge Lokalhistoriske Forening

4082 1442

Mørbjergvænget 98,
2042 3718
sanneka@hotmail.dk
Mørbjergparken 71
5125 3871
obolsen@vindingenet.dk
Lønbjergparken 17,
6177 3653
palm44@vindingenet.dk
Lønbjergvænget 2,
2311 9175
jset@mail.dk
Østervænget 20, vindingelf@yahoo.com

Byhornet

Havremarken 11, manibrunshøj@gmail.com
Østervænget 8, cmheller@mail.dk

Arkivet i skolens kælder holdes åbent efter aftale. Kontakt bestyrelsen.
Der er meget historisk materiale at se og høre om, og du er altid velkommen.
Se vore aktiviteter på hjemmesiden www.vindinge-lf.dk og følg os på facebook.

I Tuneposten er der i år bragt en række artikler fra det gamle Vindinge.
Vor lokale historiker Helge Land Hansen er forfatter til en række meget
forskellige artikler. Artiklerne kan også læses på vor hjemmeside.

Generalforsamling afholdes den 16. november i
Vindinge skole
Indkaldelse og dagsorden følger senere, men vi kan
allerede nu afsløre, at alle vore medlemmer vil få
udleveret Jan Arnts bog: "Vindingehistorier" som gave.
Bogens historier er Jan Arnts erindringer fra
barndommens ferier i Vindinge.

Indhold:
Byvandring i børnehøjde
Fra gammel kirke til Ny Sognegård
Sankt Hans arrangement
Efterårsturen den 10. september går til Faxe Kalkbrud
Generalforsamlingen holdes 16. november 2017
Bogen ”Vindingehistorier” af Jan Arnt
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Vi har haft et travlt forår med flere arrangementer.

Byvandring i børnehøjde 13. maj
Rigtig mange deltog i byvandringen,
hvor Helge Land Hansen guidede os
gennem udvalgte steder i byen. Der var
sat QR koder op flere steder, hvor
deltagerne kunne få uddybet
historierne.

Fra gammel kirke til Ny Sognegård 16. maj
Kirken var fyldt til sidste
plads ved arrangementet,
hvor der var stor
interesse for at høre
Helge Land Hansen
fortælle kirkens historie.
Ved kaffen i den ny
Sognegård blev alle stole taget i brug. Dejligt at se så
mange Vindingeborgere til en hyggelig aften.

Sankt Hans arrangement 23. juni
Vejret holdt heldigvis tørt i år og
rigtig mange kom for at se bålet blive
tændt. Tak til Hans Christian Eisen for
en meget fin båltale og tak til Hanne
Eisen for at synge for ved Helge Land
Hansens 25 år gamle Vindingesang.

Leth's Party sørgede
for stemningen med
god musik og sang.

Efterårsturen den 10. september 2017 går til Faxe Kalkbrud,
hvor vi skal besøge Geomuseum Faxe.
Vi mødes ved Vandværket, Lønbjergvej, afgang er kl. 09.00
Vi kører mod Stevns og starter med at køre ud ad Stationsvej, hvor der er
en storslået udsigt over hele kalkbruddet. (Tag evt. en kikkert med).
Derefter kører vi op til Geomuseet, hvor vi vil blive
vist rundt og få fortalt om de mange fossiler, der er
mere end 63 millioner år gamle samt få historien om
det 900 år gamle kalkbrud, der ligger på et koralrev.
Vi skal ikke på vandring i kalkbruddet, så turen
kræver ikke at man er specielt godt gående.
Efter museumsbesøget kører vi til Faxe Ladeplads,
hvor vi skal nyde den store Søndagsbuffet på Restaurant La Mer. Efter
frokosten vil der blive serveret en kop kaffe, før vi kører videre.
Vi gør holdt ved Juellund Gods, der ligger mellem Ringsted og Køge.
Avlsbygningerne er i dag forpagtet af Henrik Koier, der i mange år har
”leveret” hestekøretøjer til filmindspilninger, foruden at han også sælger
hestevogne – både fine kørevogne og Marathon vogne, der bliver brugt til
at køre ræs i ved de mange kørestævner, som godset lægger jord til.
Henrik Koier er førende inden for restaurering af gamle hestevogne og er
bl.a. med til at holde den kongelige hestevognspark ved lige.
Inden hjemkørsel vil der blive mulighed for at få slukket tørsten i de
medbragte drikkevarer. Vi regner med at være hjemme inden kl. 17.00.
Tilmelding senest den 1.9.2017 til formanden Vivi Risbjerg
Sørensen, tlf. 2275 6837 eller pr. mail vivivindinge@hotmail.com
Turen er kun for medlemmer og koster kr. 200,00 pr. person.
Beløbet bedes indbetalt til konto 1551-0008396477 i Danske Bank.
Tilmeldingen er først gyldig når beløbet er indbetalt.

Vi glæder os til at se Jer!

