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Der indkaldes til generalforsamling
ONSDAG D. 14. MARTS 2012 KL. 19.30

på Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup.
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2011
3. Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet
4. Fremlæggelse af regnskab v. Gustav Lind
5. Fastsættelse af kontingent for 2012
6. Indkomne forslag
7. På valg:

Til bestyrelsen: Boye Bruhn, Sevel, Ninna Weis Jensen, Vinderup og
Kurt Guldbæk, Vinderup

Ninna Weis Jensen modtager ikke genvalg!
Suppleanter: Laila Nørgaard, Sahl
Revisor: H.P. Christensen, Ejsing

8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til
et  bestyrelsesmedlem senest 7 hverdage inden generalforsamlingen.

Til medlemmerne

Slagter Carl Pedersen, Ejsing, på salgstur.

Efter generalforsamlingen vil Lis Ransborg orientere om ”Ejsing Kanon”.
Ligeledes vil der blive fortalt seneste nyt om bestræbelserne for at bevare Sevel
Kalkværk.
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Udsendelse af invitationer og nyheder

Vi vil gerne i fremtiden tilbyde en ny
service fra foreningen, nemlig ind
imellem at sende jer en e-mail, når der
sker ting på Arkivet, som vi mener
kan have jeres interesse.  Det kan væ-
re nærmere information om møder,
udstillinger eller andre ting med for-
bindelse til foreningen.

Det vil ikke blive en service, der
udsender e-mail med faste intervaller,
men f.eks. hvis der bliver lavet om på
et møde eller der bliver lavet et arran-
gement, som ikke er i mødekalende-
ren.

En sådan service kræver imidler-

tid, at vi har nogle e-mailadresser at
sende til, og derfor vil vi gerne bede
jer om at give os jeres e-mailadresse.

Det kan I gøre ved at udfylde den
blanket, som er herunder og derefter
aflevere den på Arkivet eller til et
bestyrelsesmedlem.

I kan også gå ind på foreningens
hjemmeside http://www.vinderup-
egnshistorie.dk og trykke på ”Møder/
tilmeld til email service” som vist
herunder. Der skal I udfylde nogle
felter og derefter trykke på en knap.

KG

Tilmelding til modtagelse af nyhedsmail

Navn: ______________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________

Postnr: __________ By:  _______________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Underskrift: ______________________________________________________
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Baggrund for forslag:
Vinderup Egnshistoriske Forening
bygger i dag på en medlemsskare på
ca. 200 personer, som årligt vælger en
bestyrelse. Alle foreningens opgaver
og arrangementer varetages og udfø-
res, med enkelte undtagelser, stort set
kun af bestyrelsen i samarbejde med
arkivlederen, Bodil Møller.

Denne struktur betyder, at besty-
relsen i dag har temmelig mange og
meget forskellige arbejdsområder. I
praksis bevirker det ofte, at der ikke er
den nødvendige tid til fordybelse i de
enkelte opgaver, samt at opgaver må-
ske må forkastes pga. ressourceman-
gel.

Bestyrelsen vil i den forbindelse
rette en stor tak til de medlemmer der
allerede nu yder et stort bidrag til for-
eningens virke.

Med nedenstående forslag til en
omstrukturering af foreningens arbej-
de lægges der op til at inddrage flere
medlemmer i de opgaver, der trænger
sig på i årets løb.

Forslaget går i kort form ud på, at
lade bestyrelsen koncentrere sig om
den egentlige administration af for-
eningen. Derudover nedsættes der en
række udvalg i forhold til foreningens
øvrige opgaver. Disse udvalg beman-
des med en eller to bestyrelsesmed-
lemmer samt en række menige med-
lemmer. Antallet af medlemmer be-
stemmes ud fra opgavens størrelse. Et
bestyrelsesmedlem kan selvfølgelig
godt være ”menigt” medlem i et ud-
valg, hvis interessen skulle være der.

Forslag til ny struktur lyder som
følgende:
1. Foreningens arbejdsrutiner ændres

således, at nuværende og kom-
mende udvalg besættes med 1 eller
2 repræsentanter fra bestyrelsen
samt af menige medlemmer. Alter-
nativ til repræsentant for bestyrel-
sen kan være en udvalgsformand
eller en på anden måde fast kon-
taktperson mellem udvalg og be-
styrelse.

2. Medlemmerne af udvalgene udpe-
ges af bestyrelsen. I arkivudvalget
er arkivlederen dog fast medlem.

3. Udvalgene arbejder selvstændigt
med egen mødekalender og møde-
praksis under hensyntagen til for-
eningens vedtægter.

4. Der udsendes elektronisk mødere-
ferat fra alle udvalg til alle besty-
relsesmedlemmer.

5. Budget og aktivitetskalender udar-
bejdes i samarbejde med bestyrel-
sen, der i sidste instans træffer den
endelige afgørelse.

6. Antal af udvalg afgøres efter be-
hov, så længe der er nogen, der vil
tage sig af opgaverne. Det betyder,
at hvis der ikke er tilstrækkelig
opbakning til at udføre en opgave,
må den ”falde”.

7. Der oprettes foreløbig følgende
udvalg: Mødeudvalg, Udstillings-
udvalg, Årbogsudvalg og Arkivud-

Forslag til omstrukturering af
Vinderup Egnshistoriske Forenings udvalg
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valg. Disse udvalg træder i kraft
efter konstitueringen efter først-
kommende generalforsamling.

8. På baggrund af ovenstående punk-
ter skal bestyrelsen (i egenskab af
bestyrelse) kun arbejde med egent-
lig administrativt bestyrelsesarbej-
de – dvs. regler, økonomi, kalen-
der, kontakt udadtil osv. Som
grundregel flyttes mest muligt væk
fra egentlig bestyrelsesarbejde og
ud i udvalgene.

Forslaget tager foreløbig udgangs-
punkt i førnævnte udvalg, men flere
kan selvfølgelig tilføjes efter behov
og interesse.

Mødeudvalg
Mødeudvalget planlægger og arrange-
rer møder og udflugter. Forslag til
arrangementer kan komme fra med-
lemmer af foreningen, bestyrelsen og
selvfølgelig mødeudvalget selv.

Udstillingsudvalg
Udstillingsudvalg står overordnet for
koordination og praktisk arbejde om-
kring den årlige udstilling på Arkivet.
Selve udstillingsopbygningen og ind-
samling af materiale udføres, som i
dag, af små arbejdsgrupper.

Årbogsudvalg
Årbogsudvalget tilrettelægger og ko-
ordinere udarbejdelsen af årbogen.
Udvalget finder emner og forfattere til
de enkelte artikler i årbogen.

Arkivudvalg
Bemærk, at dette udvalg er etableret
af Vinderup Egnshistoriske Arkiv og

hører derfor IKKE administrativt un-
der Vinderup Egnshistoriske For-
ening. Det betyder i praksis, at Arkiv-
udvalget ikke kan træffe beslutninger
på vegne af Foreningen. I stedet kan
udvalget på vegne af arkivet stille
spørgsmål og forslag til Foreningen.

Arkivudvalget hjælper arkivlederen
med drift, oprydning og evt. ændrin-
ger af opbevaringsforhold på arkivet.
Udvalget hjælper med at promovere
arkivet såvel eksternt som internt.
Arkivudvalget skal være informeret
om samlingerne og deres tilstand.

***

Vi vil selvfølgelig gerne høre for-
eningens medlemmer, om forslaget
har nogen interesse og opbakning.
Forslaget forventes derfor drøftet på
førstkommende generalforsamling. En
egentlig vedtægtsændring er der dog
ikke tale om, så forslaget skal ikke
formelt vedtages af generalforsamlin-
gen.

For at foreningens arbejde bedst
muligt kan afspejle medlemmernes
interesser, vil vi også meget gerne
vide, om der er interesse for andre
udvalg end dem, bestyrelsen foreslår.

Medlemmer, der har lyst til at del-
tage i et eller flere udvalg eller har
idéer til nye udvalg, bedes kontakte
bestyrelsen, som så vil være behjælpe-
lig med kontakten til de respektive
udvalg.

Som tidligere nævnt forventes de
første fire udvalg at træde i kraft
umiddelbart efter konstitueringen (19.
marts), så vi har brug for tilkendegi-
velser snarest muligt.

Bestyrelsen
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Veje betyder meget!
Det ved vi alt om på vor egn. Her har
vi haft den gamle oldtidsvej med de
mange gravhøje. Vi har den gamle
hovedlandevej fra Holstebro til Skive
gennem Sevel med de gamle milesten,
og selve byen Vinderup er jo opstået
på grund af, at vejen fra 1856 - den
nye vej fra Holstebro til Skive - kom
til at gå, hvor den ligger i dag, og så-
ledes blev til et kryds på landkortet,
da jernbanen i 1865 blev anlagt fra
Skive til Struer.

Sommeren 1985 fik vi så den nye
hovedgade i Vinderup indviet på fest-
lig vis med trafikminister Melchior i
spidsen. Han besøgte os på Arkivet,
hvor han i kælderen gennem et lysbil-
ledforedrag fik hørt Vinderups histo-
rie. Om vejen og banen!

I afdøde arkiver P.K.Hofmansens
arkiv finder vi også en beretning om
en vej - nemlig vejen Holstebro - Vi-
borg. Det følgende stammer herfra og
fortæller om den berygtede strækning
ved Herrup. Det er, som I ser, en helt
anden historie.

"Vejen fra Holstebro til Viborg var
i ældre tid ikke af de sikreste. Man
kender "Røverkulen" herude ved lan-
devejen o g i  1685  nævnes
"Røverstuegryde" ved Hølmkjær Krat.
Det er nok ikke uden grund, at disse
lokaliteter har fået sådanne slemme
navne. De var i alle tilfælde i hine
tider ikke altid godt at bo i nærheden
af det sted, hvor to større færdselsårer

som Holstebro-Viborgvejen og Lov-
ringvejen stødte sammen. Det måtte
bønderne Peder Jensen og Chr. Iver-
sen i Herrupgård bekende, da Tor-
stenssons soldater i 1644 og 1645
gentagne gange drog denne vej.

I et tingsvidne fra slutningen af
1645 hedder det, at disse arme mænd
mange gange i den forleden ufredstid
blev overfalden af fjenderne, som der
tog logemente og undertiden lå hos
denne vej dage og nætter. De fattige
folk blev drevet af deres gårde ud i
marken, i kjær og moser, hvor de kun-
ne fjæle sig i al hemmelighed, mens
krigsfolkene tog deres korn i laden,
deres heste og hopper i stalden med
hvad anden fattig formue i husene var,
som klæder og linned, ja selv vuggen,
som de havde at lægge deres spæde
barn i, borttog de. Tingsvidnet slutter
med at meddele, at "der var en stor
ynk og bedrøvelse med dem" og "at
de ikke havde så meget som at give et
barn at bide på, da de kom i deres hus
igen, og fjenden var afrejst".

Hvordan det gik med Herrupbøn-
derne, da den svenske general Bøtti-
cher efter nattelejren ved Haderup den
2. oktober 1657 drog denne vej ad
Holstebro til fortælles der intet om,
men beboerne i Herrupgård har nok
heller ikke under denne krig haft det
for godt. I alle tilfælde siges der om
Løvig efter freden 1660 at "tiden og
stedet har givet årsag til stor armod,
eftersom stedet ligger ved en landevej

Et stykke egnshistorie
Den efterfølgende artikel er oprindelig skrevet i foråret 1986, året efter at Vinde-
rup havde fået sin miljøprioriterede hovedgade. Da vi på Arkivet snart åbner en
udstilling om veje og stier, har den stadig aktualitet.                                        KG



Arkiv Nyt Nr. 35 8 Forår 2012

Landpost på sin rute for omkring 100 år siden.

Landposten blev oprettet i 1860, altså lang tid efter de omtalte postryttere.
Fra 1894 fik landpostbude tilladelse til at anvende cykel i tjenesten, hvis de vel at
mærke anskaffede den for egen regning. Omkring 1894 svarede prisen på en cy-
kel til otte måneders løn for et landpostbud, der tjente 20 øre i timen. Alligevel an-
skaffede mange bude en cykel selv, idet de ofte havde budjobbet som supplement
til deres indtægt som husmænd eller håndværkere. Med cyklen kunne de komme
hurtigere gennem ruten og videre til dagens øvrige opgaver.
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og et landpas".
Var der ikke fjendtlige krigsfolk

på færde, kunne voldsfærd af tatere og
natmandsfolk sprede rædsel nok. I
1717 skrev amtmanden over Lunde-
næs og Bøvling amter, hvortil egnen
her hørte, at mange ukendte rejsende
på denne strækning fandtes "på alfar
veje og heder med drabsmærker", og
mange savnede først kom for dagens
lys, når ravne og krager forrådte dem i
kjær og moser.

I 1725 blev der oprettet et post-
kontor i Holstebro, og én gang om
ugen foretog en postrytter turen frem
og tilbage mellem Viborg og Holste-
bro. Når han lykkelig og vel havde
passeret åen ved Hagebro fortsatte
han  fra  Lø vig ind  genne m
"Rønvadsdal" mellem Røjbækgård og
Hæk, og derfra videre over heden syd
for Søndermølle til Skank. Efter et
ophold i Skank - man ved i alle tilfæl-
de, at han i 1740 skulle aflægge brev
til pastor Hans Giesten i Sevel - gik
turen så op forbi Herrup og tværs over
den store hede, indtil han igen stødte
til landevejen mod Holstebro et styk-
ke øst for Skave. Ved at følge denne
rute undgik han således "Røverkulen"
syd for Herrup, hvor overfaldsmænd
nok kunne fjæle sig, men alligevel
skete det, at det gik galt.

Da postrytteren Niels Jensen fra
Holstebro om aftenen den 2. septem-
ber 1764 var på vej gennem Rønvads-

dal, blev han her overfaldet af en
ukendt mandsperson, som senere viste
sig at være en mand ved navn Frede-
rik Laulund, der samme dag havde
været i Viftrup. Han var søn af en
privilegeret gæstgiver i Store Arden
ved Rold Skov, og når man hører det-
te, giver det måske et fingerpeg mod
hans forbryderiske tilbøjeligheder.
"Røverne fra Rold" omtaltes jo alle
vegne. Som ung var han en tid skri-
verdreng på Rydhave, senere ridefo-
ged på Sebberkloster ved Nibe og
Høgholt i Vensyssel og meget andet
under hele sin omflakkende tilværel-
se, indtil han altså endte 1764 som
postrøver i Rønvadsdal ved Hæk.

Efter en landsretsdom af 1765 blev
han for sin forbrydelse hensat til ar-
bejde på livstids i Københavns fæst-
ning.

Så var overfaldsmanden "Røde
Mikkel" dog mere heldig, da han en
aften omkring midten af forrige år-
hundrede på heden mellem Herrup og
Skave antastede postrytteren, den
bomstærke "Kræn Kjarhus" fra Hade-
rup sogn, der havde været kysasser i
Horsens. Kræn Kjarhus tog ham sim-
pelthen i nakken og slæbte ham ved
siden af hesten til Skave Kro, hvor
man først drak alle hans penge op og
senere gennembankede ham, inden
man lod ham løbe.”

Leif Novrup
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Møder, arrangementer, ture m.m.
Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup.

Se også på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk under ”Møder”.

2012
Onsdag d. 14. marts
kl. 19.30

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Lis Ransborg orientere om
”Ejsing Kanon”.
Ligeledes vil der blive fortalt seneste nyt om bestræbelser-
ne for at bevare Sevel Kalkværk.               Medbring kaffe

Onsdag d. 18. april
Kl. 19:30

Den forsvundne historie om Stonehendge
Rud Kjems, Balling, fortælle om Stonehendge.
I foredraget vil Rud Kjems fortælle om den mystiske, old-
gamle stensætning Stonehendge, hvis bygning strækker
sig over mere end 1400 år. Ligeledes vil der blive fortalt
om de mange tolkninger af dets anvendelse.

Medbring kaffe

Onsdag d. 25. april
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Mødested: Ved ud-
stykning på Åglimt i
Mogenstrup

Sporet ved Mogenstrup, Karup Å
Der vil undervejs blive fortalt brudstykker af Østersogns
historie, og Rasmus Thorsen vil fortælle lidt om Jeppe
Aakjær.
Turlængde: ca. 5 km
Turleder: Johannes O. Hansen, Mogenstrup

Medbring kaffe

Onsdag d. 9. maj
Kl. 18:30

Udflugt til Ørslevkloster
Vi mødes på Brugsens P-plads i Vinderup, hvorfra vi
fortsætter enten i bus eller egne biler.
Bodil Hansen vil fortælle og vise rundt i Ørslevkloster
kirke og kloster.
Der er en egenbetaling på 50 kr for rundvisningen.

Medbring kaffe.

Onsdag d. 30. maj
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Ad gamle stier og veje - Mundbjerg Natursti
Ta’ med på en vandretur tilbage i Mundbjergegnens histo-
rie.
Turlængde: ca. 1½ eller 3 km.                Medbring kaffe.

Torsdag d. 29. marts
Kl. 19.00

Åbning af årets udstilling
Stier og veje i Gl. Vinderup kommune
Alle er velkommen, vi byder også på en lille forfriskning!
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Møder, arrangementer, ture m.m.
Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup.

Se også på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk under ”Møder”.

2012
Onsdag d. 13. juni
Kl. 19:30

Sommermøde på Hjerl Hede ved Poul Erik Uttrup
Som tilflytter i et vestjysk lokalsamfund.... Hvordan
var det for et par nordjyder at bosætte sig i et forholdsvis
lille lokalsamfund i Vestjylland for godt 30 år siden?
Jo, der var da både kulturelle, folkelige og sproglige for-
skelle. Vel ikke på overfladen så store, men kradsede
man bare en lille smule, så blev de tydelige. Og det var
på mange måder både overraskende og inspirerende.
Ikke mindst den rodfæstede folkelighed (dette begreb
forstået i grundtvigsk forstand) var berigende og blev på
mange måder en "øjenåbner" for os, der ganske vist selv
var rundet af den, men som her oplevede den på en langt
mere levende og naturlig måde, end vi hidtil havde kendt.
Det var også disse år, vi gennemløb den såkaldte "første
energikrise", og selv om danskernes både frøs og rystede
en del, så opstod mange fornyelser; og egentlig kunne
man med tilbagevirkende kraft godt ønske sig væsentlig
flere bilfrie søndage, for i dem spirede mange ting frem.
Men desværre uden at ret meget nåede at sætte de fornød-
ne rødder til at fortsætte væksten, da vi havde krisen bag
os!
I dag stiller vi det nostalgiske spørgsmål: Er vestjyderne
stadigs som vi oplevede dem for 3 årtier siden, eller er
deres identitet og særpræg blevet nedslidt og udvisket, så
de er blevet lige så konturløse som folk er flest?

Medbring kaffe

Onsdag d. 27. juni
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Mødested: P-pladsen
midt på digevejen,
Hostrupvej

Sdr. Lem Vig.
Ruten går gennem rørsumpen og engarealerne på sydsi-
den af Sdr. Lem Vig. Vi går en tur ud til fugle/kaffetårnet
og tilbage til P pladsen, turen er samlet knap 2 km. Un-
dervejs fortælles om digebyggeriet og fuglelivet i og om-
kring Sønder Lem vig.
Turlængde: 2 km eller 6,5 km
Arrangør: Vinderup Egnshistoriske Forening
Turleder: Harry Klith og Svend Ebbesen

Medbring kaffe.
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Møder, arrangementer, ture m.m.
Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup.

Se også på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk under ”Møder”.

2012
Onsdag d. 1. august
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Mødested: P-pladsen
ved Trængsel, Has-
selholtvej 14

Vinderup Skov og gården Trængsel
I begyndelsen af 1990-erne begyndte staten at købe jord
op nord og øst for Vinderup til Vinderup Skov. Trængsel
var en af de første gårde, der blev opkøbt og tilplantet.
Vi skal høre om de fund fra fortiden, der er gjort ved
Trængsel samt om Trængsels senere historie, lidt om
mosebrug og om skovrejsningsprojektet.
Turlængde: 1km eller 3,5 km
Turleder: Rasmus Ransborg og Kurt Guldbæk

Medbring kaffe.

Onsdag d. 8. august
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Mødested: P-pladsen
ved Møllevej (bag
motionscentret)

Vinderup Vold
Her skal vi se og høre om den middelalderlige borgban-
ke, som ligger så tæt ved det sted, hvor Vinderupgård i
sin tid lå.
Der vil også blive fortalt om baggrunden for de mange
borgbanker, der i middelalderens urolige tid skød op på
svært tilgængelige steder.
Turlængde: ca. 1 km
Turleder: Ann Bodilsen, Holstebro Museum

Medbring kaffe.

Onsdag d. 15. august
Kl. 19.00
Gå, Søg og Sans

Mødested: P-pladsen
ved Hjerl Hede

Hjerl Hede og Jægerhytten
Turen vil gå ud over heden, langs med Flyndersø. Der
bliver fortalt om forsøget på afvandingen af Stubbersø,
Ladegårdsø, Hellesø, Flyndersø og Skallesø i årene 1870
– 1873. Man kan fryde sig over, at vi fik lov til at beholde
dette fantastiske område.
Ved Jægerhytten fortælles om Rakkerne, dette mærkelige
udstødte folk, som levede på egnen gennem flere århund-
reder.
Turlængde: Ca. 5 km, og turen vil tage ca. 2 timer
Turleder: Helge Weiss

Medbring kaffe.


