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Kommende arrangementer: 
 

Efterårstur 26. september – kør-selv-tur 
 
I år vil turen foregå i vores nærområde. Vi vil besøge 4 landsbykirker:   
Himmelev, Karlslunde, Karlstrup og Reerslev. Rækkefølgen er ikke afgjort endnu, fordi 
vi ikke ved noget om mulige kirkelige handlinger.  
 
 

         
               Karlstrup kirke                                              Reerslev kirke 
 
 
 
Frokosten vil i år blive serveret i VIF’s klubhus på Sandvejen. 
 
På grund af Corona bliver turen i år afviklet lidt anderledes end normalt.  
Den vil foregå i vores egne biler, og der vil blive uddelt en kørevejledning til hver bil. 
 
Det er meget vigtigt, at I tager stilling til, om I vil have nogen med i jeres bil.  
          
Vi starter på skolens p-plads kl. 9.00. Pris 50 kr. inkl. smørrebrød, som vi henter og 
medbringer på hjemvejen til klubhuset. 
 
Tilmelding senest den 14. september. 
 
Tilmelding foregår til turleder og guide Hans-Christian Eisen på tlf. 61263613 eller 
mail: hc@eisen.dk 
 
  
Guldet i bakken 
Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” arrangerer mandag d. 5. oktober i Jakobskirken, 
Astersvej 11, 4000 Roskilde et foredrag om grusgravene, der ligger i en halvcirkel vest, 
syd og øst for Roskilde. 
 
Det er ikke et borgermøde, og den lokalhistoriske aften forholder sig ikke til den 
aktuelle politiske debat om råstofindvinding i Region Sjælland og om trafik- og 
støvgener for grusgravenes naboer. 
 
Obs! Læs mere om arrangementet på vores hjemmeside eller på Facebook. 
 
 
Generalforsamling 2020  
Sæt kryds i kalenderen for dette års generalforsamling, som vil løbe af  
stablen den 19. november. Mere herom i næste nr. 
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Vægt og klokke – efterlysning 
Tilbage i maj måned stod denne vægt og klokke, foran døren til vores arkiv, 
er der nogen, som ved, hvor det stammer fra?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trævandrør fundet på matriklen Tingvej 21 F/ 
af Hans-Christian Eisen 
Da Lind og Risør, omkring den 1. juli 2020, gravede på matriklen for at gøre  
den byggemoden, fandt man i ca. 4-5 meters dybde et trævandrør, som  
brutalt blev gravet op med en stor gravemaskine og smidt på jorden.  
Røret blev derved knust i den ene ende.  

Jorden på matriklen var tilsyneladende resterne af et vandfyldt område, som lå bag en 
af de gamle gårde.  
 
Aksel Nielsen mener, at der kan være en sammenhæng mellem hullet, Vandhøjen - 
beliggende bag den gamle smedje på Tingvej 29 - og røret.   
 
Da jeg kom forbi og så trærøret, spurgte jeg de tilstedeværende folk fra Lind og Risør, 
om de havde kontaktet Roskilde Museum. Svaret var nej, fordi arealet var blevet 
frigivet.  
 
Jeg kontaktede Roskilde Museums direktør Morten Thomsen Højsgaard, som fik 
billeder og satte mig i kontakt med en arkæolog. Han kom dagen efter og vandede 
røret, som blev dækket med en presenning og senere hentet af museet.  
 
Jeg har hentet vragrester af røret, som lå ved fundstedet, og det længste stykke er 53 
cm langt, og det betyder, at rørets længde var på mindst 4 m. 

 
 
 
 
 



 
 

                                         Bestyrelsen 
 

Navn 
 

Adresse og e-mail Tlf. 

Formand: 
Ulla Rasmussen 
 
Næstformand: 
Svend Erik Thielke 

Hjortlund 10,                         
ullar1958@outlook.dk 
 
Lønbjergvænget 2,  
jset@mail.dk 

24949196 
 
 
23119175 
 
 

Kasserer: 
Birgit Olsen 

Mørbjergparken 71, 
obolsen@vindingenet.dk 

46358286 / 51253871 
 

 
Sekretær: 
Hans-Christian Eisen 
 

 
Mørbjergparken 14, 
hc@eisen.dk 

 
61263613 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Hanne Buch-Larsen 
 

Kærvej 19, 
hanne@buch-larsen.dk 

40821442 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Pia Jakobsen 

Østervænget 20, 
vindingelf@yahoo.com 

                                          
 
  

Bestyrelsesmedlem: 
Kirsten Schimmell 
 

Stærkindevej 1, 
kirstenschimmell@hotmail.com 

42177249 
 

Suppleant: 
Marianne Bossen 
 
Suppleant: 
Bente Larsen 
 

Mørbjergvænget 73, 
bossen.m@vindingenet.dk 
 
Mørbjergvænget 61, 
behela61@hotmail.com 

46362069/25292221 
 
 
2425 6158 

 
 
         Foreningens hjemmeside: www.vindinge-lf.dk    
         Foreningens Facebook side: Vindinge Lokalhistoriske Forening 
     

             

          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. 
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