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Interview af vindingeborgere:
Fra VELUX FONDEN har vi modtaget tilskud til indkøb af videokamera med tilbehør.
Efter lidt opstartsvanskeligheder er vi kommet i gang og har haft fornøjelsen at optage
interviews med flere borgere.
Disse interviews vil blive opbevaret i arkivet for fremtiden og vil IKKE blive lagt på nettet.
Vi vil fortsætte med disse interviews fremover.
STOR TAK til VELUX FONDEN for tilskuddet.
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Besøg Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk

Arkivet i skolens kælder
Det er desværre, på grund af skolens ombygning, ikke p.t. muligt at komme ind og se den
historiske samling. Vi er dog altid interesseret i materiale, så har du nogle gamle arkivalier, vi
må låne, må du meget gerne kontakte en fra bestyrelsen.
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Besøg på Skelgården
Tirsdag den 26. juni var Pia Jakobsen og hendes far, Henning Jakobsen, (hvis far blev født på
gården) og Erik Larsen (Herredsfogedgården) på besøg hos Ingelise og Boye Mieritz Larsen på
Vindinge sogns sydligste ejendom, ”Skelgården”. Besøget var led i indsamlingen af materiale til
en længere artikel til hjemmesiden om gårdens historie gennem mere end 200 år – og til en
artikel i Tuneposten.
Herredsfogedgården og Skelgården er de sidste ejendomme fra Herredsfogedens udstykning af
sin lod sydligst i sognet i 1813. De alt for
små parceller blev straks slået sammen to
og to, så de kunne bære et par heste
og ”parcellisten” være uafhængig af
bønderne. Senere blev 4 lodder
nordvestligst i det, der i dag
hedder ”Herredsfogedengen”, til en
egentlig gård, Herredsfogedgården.
Skelgården ligger syd for
Herredsfogedengen ved sogneskellene til
Tune og Vor Frue. Johan Mieritz, Boyes
morfar, der var smed, før han overtog
ejendommen i 1923, lavede et skilt med navnet i støbejern til gården og var sandsynligvis den,
der gav den navn. Den bevarede sine to lodder (matr.nr. 2e & 2f) på tilsammen 20 tdr. land
gennem mange slægtled, som vi har ganske godt styr på. Fra 1837 til 1917 tilhørte
ejendommen gennem 3 generationer Pias familie, og Ingelise og Boye er også 3. generation på
stedet, som har været i familiens eje gennem 95 år.
Den 15. november 1961 brændte gården og blev kun delvist genopført. I 1965 blev jorden solgt
til grusgravning, men halvdelen af jorden, matr.nr. 2f, blev tilbagekøbt og er i dag skov ligesom
én tilhørende tdr. land skov med betegnelsen matr.nr. 18æ af Tune. Adressen er Roskildevej 79,
Tune – godt gemt af vejen.

Kl. 14.00

Hold 2: Omvisning i udstillingen om familien Sørensen, 2. sal.
Hold 1: Går i udstillingen om 50’erne, 1. sal (ved siden af festsalen)
og i udstillingen om Industriarbejde på 3. sal, Brigitte guider os!
Bagefter mødes vi med det andet hold i festsalen.
Måske kan man for egen regning nå at købe en kop kaffe med Rich’s
og kiksekage – eller en StjernePils, som blev omdøbt til STAR i
efterkrigstiden inden næste programpunkt, og inden kaffebaren
lukker kl. 15

Kl. 15.00

Kl. 16.15

Ser vi den helt nye særudstilling om Håndens Arbejde i lokalerne i
kælderen. Det anbefales også at se Børnenes Arbejdermuseum i
stuen - det er alletiders!
Så går det hjemad til Vindinge!

Husk at se den 100 år gamle madpakke, der ligger udstillet i museets butik.
Og læs den sjove historie. Og historien om, hvorfor Arbejdermuseet egentlig har
Lenin-statuen stående i butikkens baggård.

Udflugt til ARBEJDERMUSEET 30. september 2018
Flere end 112.000 gæster besøgte i 2017 ARBEJDERMUSEET – nu er det vores tur!
Program
Kl. 09.15
Afgang med bus fra holdepladsen ved Vandværket, Lønbjergvej.
Kl. 10.00-11.30 Brunch, Dalle Valle, Glostrup
Kl. 12.00
Ankomst til ARBEJDERMUSEET, Rømersgade 22, Kbh. K.
Der er garderobe i receptionen(10 kr.-mønt kan benyttes til aflåseligt skab)
Kl. 12.30
Intro til Arbejdernes Forsamlingsbygning i Festsalen, 1. sal
Kl. 13.00
Hold 1: Omvisning i udstillingen om familien Sørensen, 2. sal.
Hold 2: Går i udstillingen om 50’erne, 1. sal (ved siden af festsalen)
og i udstillingen om Industriarbejde på 3. sal, Brigitte guider os!
Bagefter mødes vi med det andet hold i festsalen.

Tilmelding inkl. betaling kr. 200,- pr. person skal ske senest 7. september
(efter “først til mølle” princippet) - enten via MobilePay 20423718 eller
konto 1551-83 96 477 - husk skriv navnet på deltager.
Kontant betaling til formanden eller kassereren.

HUSK – sæt kryds i kalenderen!
Generalforsamling 14. november kl. 19.00 i fælleslokalet på Vindinge Skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

