Vindinge Lokalhistoriske Forening har søgt hjælp til
det grove arbejde ifm. afholdelse af Skt. Hans aften og er utrolig
glade for, at Min Købmand har tilbudt at indgå i samarbejdet.
Købmanden klarer bålet og som noget NYT:
Noget for børnene samt salg af pølser m.v.

Vindinge Lokalhistoriske Forening

Vindinge Lokalhistoriske Forening står stadig som arrangør
samt for plakat, musik og båltale.
Vindinge Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1983 og holder
til i kælderen på Vindinge Skole, hvor arkivet findes.
Bestyrelsen består udelukkende af frivillige og ulønnede.
Arkivet har ikke nogle faste åbningstider, men kan altid beses
efter aftale med en fra bestyrelsen.
Foreningen har siden 1986 og indtil 2002 været med ved afholdelse
af Vindinges Skt. Hans bål sammen med Rideklubben, nogle år blev
det holdt på Rideklubbens areal.
Vindinge Bylaug har også været med til afholdelse nogle år.
I 1993 blev Skt. Hans holdt på Lundbjerggård med fællesspisning
og folkedans.
Fra 2003 har Vindinge Lokalhistoriske Forening alene stået for
afholdelsen af Skt. Hans bålet. I 2003 på ”trekantområdet” og fra
2004 på Mørbjergparkens grønne område, hvor vi er nu.
Foreningen står ligeledes for byvandringer, udflugter og andre
arrangementer, og hvis dette har din interesse, koster et års
medlemskab kr. 150 pr. husstand.
Tilmelding kan ske vil vores kasserer Birgit Olsen på tlf. 51253871
og betaling sker via vores bankkonto: 1551 8396477 - husk at
påføre navn og adresse.
Du kan læse mere om vores forening på vores hjemmeside:
www.vindinge-lf.dk og på vores Facebook side:
Vindinge Lokalhistoriske Forening

Sange Sankt Hans aften

Midsommervisen ”Vi elsker vort land”

Vindingesangen

Vi elsker vort land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli’r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade.

Mel.: Dejlig er sommernatten

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.
Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde,
hver by har sin heks,
og hvert sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.

Her har den ligget i tusind år
den gamle landsbygade.
Hegnet af gærde, af hus og gård
i sne, i sol, i vår.
Her har de knoklet i tusind år
og sanket korn i lade.
Stolpehul, stenbro og potteskår
fortæller, hvor vi står.
:: Vindinger, vi må værne
om vores landsbykærne.
Trofast stå vagt om dens gamle træer
- og ta’ lidt hånd om dens gadekær,
nyde vor nabos charme,
byde ham al vor varme.
Skånsomt forene det gamle og ny
i vor gamle by ::
Mød den i dag i dens myldretid,
når købmandshjørnet koger.
Soveby haven er fuld af flid
og plæneklippersang.
Ungerne strider den gamle strid
med kloge pædagoger.
Kirken gør solnedgangstimen blid
med klokkens sprøde klang.
:: Vindinger, vi må værne
om vores landsbykærne.
Trofast stå vagt om dens gamle træer
- og ta’ lidt hånd om dens gadekær,
nyde vor nabos charme,
byde ham al vor varme.
Skånsomt forene det gamle og ny
i vor gamle by ::
Helge Land Hansen

