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FRA  VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING 

 

Vi er en historisk forening, som dækker den gamle Vinderup Kommune.  

Vores opgave er at støtte op omkring Arkivet på Vinjes Torv, at bevare det historiske 
materiale fra området og i det hele taget at formidle de gamle nyheder, som vi møder på 
vor vej. Der er i dag 228 medlemmer, og vi vil gerne være endnu flere.  

HJÆLP OS med at bevare historien om personer, steder og begivenheder. I stedet for 
at smide billeder, dokumenter og interessante beskrivelser væk, så indlever dem på Ar-
kivet, hvor de gemmes til eftertiden.  

 Forår 2017 

Torsdag den 2. marts kl. 19.30  
på Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning om forenin-
gens virke i 2016 v. formanden. 

3. Arkivleder Bodil Møller orienterer 
om Arkivet. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kas-
sereren.  

5. Fastsættelse af kontingent for 2018. 

6. Indkomne forslag. 

7. På valg til bestyrelsen er: 
Erik Mitens  
Lars Frederiksen 
Laila Nørgaard 
 
Suppleant:  
Revisor: Gustav Lind  

 

 Alle er villige til at modtage genvalg 

8. Eventuelt.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal sendes skriftligt til et 
bestyrelsesmedlem senest 8 hverdage in-
den generalforsamlingen. Dvs. at sidste 
frist er den 20. februar 2017.  

   Nr. 45 

 

Åbningstider på Arkivet 

Mandag: 16 - 18, fredag 10 - 15 

Der indkaldes til generalforsamling 

www.vinderup-egnshistorie.dk 

 

Nyt: 
 Udflugt for medlemmerne til Gl. Estrup lørdag den 20. maj 2017  

- se nærmere under møder. 
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Slægtsforskning i efteråret 2016 

I løbet af efteråret 2016 havde Bodil, Nin-
na og Laila inviteret vores medlemmer til 
at mødes omkring slægtsforskning.  

Formålet var at rette mere fokus 
på ,hvordan vi finder oplysninger om vo-
res forfædre, hvor og hvordan de boede, 
hvad de lavede, og hvilke forhold de hav-
de i det hele taget.  

Det var muligt at lave en fælles infor-
mation til dem der mødte op, men da det 
ofte er forskellige udfordringer medlem-
merne kommer med, gives hjælpen mest 
individuelt.  

Vi kan efterhånden finde rigtig mange 
oplysninger, såvel på danske som på 
udenlandske hjemmesider, men også på 
vores eget lokale arkiv.  

Vi har grund til at være stolte af Arki-
vet i Vinderup, som gemmer mange spæn-
dende oplysninger, private papirer og bil-
leder, gamle matrikelkort og meget andet.  

Vi mødetes fem gange i efteråret og 
fortsætter i foråret 2017 – alle er hjertelig 
velkomne om det så kun er en enkelt 
gang. Det handler nemlig også om bare at 
mødes, snakke og hygge.  

Husk gerne kaffen, så må vi se, om vi 
får tid til at drikke den.  

Vi gentager succes’en i efteråret 2017. 
 

Med venlig hilsen 
Laila Nørgaard 

 
 

Nye medlemmer 

I sensommeren søsatte vi en aktivitet med 
hvervning af nye medlemmer. Der blev i 
samme forbindelse udlovet en lille præ-
mie til den person, som kunne henvise 
flest nye medlemmer.  

Der var heldigvis flere, som tog kam-
pen op og sørgede for, at vi har forøget 
medlemsskaren. Tak til alle, der gjorde en 
indsats.  

Vi er nu 228 medlemmer fordelt på 
187 husstande.  

Det blev Jette Nielsen, Struer, som 
henviste flest. Flot klaret.  

Der står nu 3 flasker god rødvin på 
Arkivet og venter på afhentning.  

————— 
 

Kontingentbetaling 

Medlemmerne skal selv sørge for at 
betale deres kontingent. På grund af høje 
gebyrer har vi  de seneste år droppet giro-
indbetalingen. 

Det er ganske nemt. I har følgende 
muligheder: (husk navn) 

1. Overfør via netbank.  

2. Gå ind på Arkivet i åbningstiden og 
betal – eller betal til et bestyrelses-
medlem.  

3. Gå i jeres bank, og få overført penge-
ne.  

Kontingentet er 100- pr. enkeltmedlem 
og 150- pr. husstand! 

Egnshistorisk forenings kontonummer 
er 7790-7510299, det er i Salling Bank.  

Det ville være dejligt med betaling in-
den udgangen af februar – tak.  

Og er der ikke betalt inden generalfor-
samlingen, har man jo ikke stemmeret! 

————— 
 

Klummen og Årbogen 

Redaktionen af Klummen, som udkom-
mer 2 gange årligt – søger skribenter.  

Har du en lille nyhed af egnshistorisk 
interesse, en kort artikel som du gerne vil 
dele eller en morsom tildragelse med lidt 
år på bagen, så hører vi gerne fra dig.  

Årbogsudvalget er også afhængigt af 
vore medlemmer. Kontakt én fra udvalget, 
hvis I har ideer til artikler, eller hvis I selv 
har mod på at skrive om et emne, som kan 
bidrage til fortællingen om vores skønne 
egn.   
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Formand  
Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, Vinderup       Tlf. 22 83 25 57 
Næstformand  
Laila Nørgaard, Hovgårdvej 4, Sahl, Vinderup              Tlf. 30 53 88 17 
Kasserer  
Erik Mitens, Ålvej 16, Ål, Vinderup                                           Tlf. 97 44 14 20 

Sekretær  
Bente Dalsgaard, Hjelmhedevej 4, Sepstrup, Skive                    Tlf. 30 23 64 52  

  

Hans Kurt Nielsen, Klostervej 2, Sevel, Vinderup  Tlf.  61 42 96 40 
Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Hasselholt,  Vinderup  Tlf. 51 28 85 54 

Lars Frederiksen, Adelvej 6, Sevel, Vinderup  Tlf. 23 63 70 88  

 
Årbogsudvalg 

Formand 
Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, Vinderup      Tlf. 22 83 25 57  

Bente Dalsgaard, Hjelmhedevej 4, Sebstrup, Skive    Tlf. 30 23 64 52 
Jens Aage Eriksen, Djeldvej 8, Sevel, 7830 Vinderup   Tlf. 25 11 72 45 
Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Hasselholt, Vinderup                Tlf. 51 28 85 54 
Jens Johannesen, Klokkelyngen 3, Mejrup, 7500 Holstebro  Tlf. 23 67 88 99 
Harry Klit, Østparken 1, Ejsing, Vinderup                             Tlf. 61 70 62 48 
Erik Mitens, Ålvej 16, Ål, Vinderup                                           Tlf. 97 44 14 20 

 
Redaktionsudvalg for Arkiv Nyt 

Redaktør:  
Lars Frederiksen, Adelvej 6, Sevel,   
lanofr52@gmail.com                 Tlf. 23 63 70 88 

Layout: 
Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Hasselholt,  
kurt@vinderup-egnshistorie.dk     Tlf. 51 28 85 54 
   eller 97 44 36 01 

 
Arkivet 
Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup   Tlf 97 44 29 98 

Daglig leder af Arkivet 
Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel, Vinderup         Tlf. 50 90 24 94 
Mail til Arkivet:              mail@arkivet-vinderup.dk 
Arkivets hjemmeside:    www.arkivet-vinderup.dk 

mailto:lanofr52@gmail.com
mailto:kurt@vinderup-egnshistorie.dk
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Møder, arrangementer, ture m.m. 
Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. 

Se også på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk under ”Møder”. 
Ret til ændringer forbeholdes.  

Der kan i fremtiden forekomme møder, hvor kun medlemmer har gratis adgang.  

 

               2017 
Tirsdag d. 7. februar 

Kl. 19.30 

Leg blev til alvor under besættelsen 1940-1945.  

Drengen fra dengang, Hakon Rahbek, Naur, kommer og fortæller 

om sin barndom under krigen på Rysensteen.       Medbring kaffe.  

Torsdag d. 2. Marts 

Kl. 19.30 

Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vises filmen ”Barberen i Sevel” 

Se vedtægterne  på hjemmesiden                         Medbring kaffe. 

Tirsdag d. 18. april. 

Kl. 19.30 

Krofatter i 25 år! 

Hans Kurt Nielsen, Sevel Kro.                              Medbring kaffe. 

Lørdag d. 20. maj 

Kl. 8 -  ca. 17 

 

Heldagsudflugt til Herregårdsmuseet og Dansk Landbrugs-
museum Gammel Estrup. 
   Pris pr. person for medlemmer af Vinderup Egnshistoriske For-
ening kr. 150,- for ikke medlemmer kr. 250,-. I prisen er inkl. bus-
kørsel, entre og en guidet rundvisning på Herregårdsmuseet. Der 
er mulighed for at nyde medbragt mad ude eller inde afhængig af 
vejret. Der er også mulighed for at købe mad på Gammel Estrup.  
   Bindende tilmelding gerne snarest og senest 5. maj til Bente 
Dalsgaard tlf. 30 23 64 52 eller via mail på foreningens hjemme-
side  www.vinderup-egnshistorie.dk. 
   Der er for tiden særudstillingen om Dansk Konditorkunst i Ver-
densklasse på Det grønne Museum (Dansk Landbrugsmuseum). 
   Deltagerantal max. 50 – turen gennemføres ved min. 20 delta-
gere. Medlemmer har fortrinsret. 

Torsdag d. 8 juni  

Kl. 19.00  

Fortællevandring i Anlægget, hvor der bl.a. fortælles om An-

læggets baggrund og etablering. Ligeledes om buske, træer og dy-

rene i anlægget! 

Fredag - lørdag 

18. og 19. aug 

Fjerkrædage  

Vi har åbent og viser bl.a. plancher om Møgelvang 

Søndag d. 3. sep. 

Kl. ?? 

Anlæggets 100 års jubilæum 

Vi har en bod med forskellige tilbud, bl.a. en lille én til ganen! 

Se nærmere på hjemmesiden senere.  

http://www.vinderup-egnshistorie.dk/
http://www.vinderup-egnshistorie.dk/love.php
http://www.vinderup-egnshistorie.dk/
http://www.vinderup-egnshistorie.dk/

