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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 godt 200 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 2019    Nr. 49 

www.vinderup-egnshistorie.dk 

 

 

 

Åbningstider på Arkivet 

Tirsdag: 13 - 15 og torsdag 10 - 12 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning om forenin-
gens virke i 2018 v. formanden. 

3. Arkivleder Bodil Møller orienterer 
om Arkivet. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kas-
sereren.  

5. Fastsættelse af kontingent for 2019. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg: 
På valg til bestyrelsen er: 
Laila Nørgaard, Erik Mitens og Lars  

Novrup Frederiksen. 
Erik Mitens og Lars Frederiksen 
modtager desværre ikke genvalg. 
 

Valg af 2 suppleanter. 
 

Valg af 2 revisorer. 

8. Eventuelt.  

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal sendes skriftligt til et 
bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. Dvs. at sidste frist er 
den 25. februar 2019.  

Foreningen er vært ved kaffen. 

Indkaldelse til generalforsamling 

torsdag den 7. marts kl. 19.30 på Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup 

 

Et godt råd: Print side 2 ud, så du husker at betale kontingent! 
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Husk kontingentbetaling inden generalforsamlingen 

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

Det er ganske nemt. I har følgende mu-
ligheder: 

1. Overfør via netbank (husk navn).  
2. Gå ind på Arkivet i åbningstiden og 

betal – eller betal til et bestyrelses-
medlem.  

3. Gå i jeres bank og få overført.  

4. Betal via Mobilpay 20 323 (5 cifre) 
(husk navn). 

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

 Egnshistorisk forenings kontonummer  
er 7790-7510299 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! 

Udflugt 9. maj til Bruunshåb Gl. Papfabrik 

Oplev et af Danmarks få arbejdende fa-
briksmuseer. Fabrikken ligger smukt i 
Søndermølle Ådal nær Viborg, og her har 
lyden af mennesker og maskiner kunnet 
høres siden industriens barndom. Et besøg 
i det forunderlige fabriksmiljø vil være 
udbytterigt for både børn og voksne. 

I fabrikkens lokaler kan du følge pro-
duktionen. Et finurligt transmissionssy-

stem med aksler, hjul og drivremme træk-
ker de gamle maskiner, der omdanner af-
faldspapir til pap. Rundt i fabriksbygnin-
gerne finder I også dampmaskinen, vand-
turbinen og tørremaskinen samt et afsnit, 
som fortæller om transporten til og fra fa-
brikken. 

Landskabet omkring Ådalen fra Søn-
dermølle til Bruunshåb ligger i Asmild 
Naturområde, der er fredet og gemmer på 
en spændende landskabshistorie med et 
system af flodsletter, tunneldale, sørækker 
og ådale, som stammer tilbage fra istiden. 
Kulturhistorien langs åen rummer histori-
en om bl.a. Søndermølle, hvis historie går 
mere end 650 år tilbage, fra kornmølle til 
uldspinderi, der var i drift frem til 1988. 

Der er tilmelding senest 22. april til 
Kurt Guldbæk, kurt_g@guldbaek.net eller 
tlf. 51 28 85 54. 

Nye bestyrelsesmedlemmer 
Som det ses i indkaldelsen her på siden, er 
der i år 2 bestyrelsesmedlemmer, som har 
valgt at stoppe i bestyrelsen, Erik Mitens 
og Lars Novrup Frederiksen. 

Det er altid vemodigt, når bestyrelses-
medlemmer vælger at stoppe arbejdet - 
især når det er aktive og flittige medlem-
mer,  som vi her taler om. Fra den tilbage-

værende bestyrelse skal der lyde en stor 
tak til begge for en engageret og aktiv 
indsats. Vi vil komme til at savne jer! 

Der bliver så nu to pladser ledige i Vin-
derup Egnshistoriske Forenings bestyrel-
se, og vi søger derfor efter interesserede 
til at udfylde disse pladser.  
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Formand  

Laila Nørgaard, Sahl.  Mail: formand@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 30 53 88 17 

Næstformand  

Flemming Bjerregaard Johansen, Vinderup.   Tlf. 22 83 25 57 

 Mail: flemming@vinderup-egnshistorie.dk  

Kasserer  

Erik Mitens, Ål.  Mail: erik@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 61 18 23 01 

Sekretær  

Mette Elmholdt, Rydbjergvej 2, Ryde Tlf. 30 31 42 28 

 Mail: mette@vinderup-egnshistorie.dk 

Ditte H. Hansen, Vinderup. Mail: ditte@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 61 60 34 90 

Kurt Guldbæk, Hasselholt.  Mail: kurt@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 51 28 85 54 

Lars Frederiksen, Sevel.  Mail: lars@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 23 63 70 88  

 

Årbogsudvalg 

Formand 

Kurt Guldbæk, Hasselholtvej.                Tlf. 51 28 85 54 

Henrik Sigaard, Sahl.    Tlf. 51 29 64 53 

Bente Dalsgaard, Sepstrup, Skive.    Tlf. 30 23 64 52 

Flemming Bjerregaard Johansen, Vinderup.       Tlf. 22 83 25 57 

Jens Johannesen, Holstebro.    Tlf. 23 67 88 99 

Harry Klit, Ejsing.                Tlf. 61 70 62 48 

 

Redaktionsudvalg for Arkiv Nyt 

Lars Frederiksen, Sevel.  lars@vinderup-egnshistorie.dk    Tlf. 23 63 70 88 

Kurt Guldbæk, Hasselholt. kurt@vinderup-egnshistorie.dk    Tlf. 51 28 85 54 

    eller 97 44 36 01 

Arkivet.      www.arkivet-vinderup.dk 

Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Mail: mail@arkivet-vinderup.dk   Tlf 97 44 29 98 

Leder af Arkivet: 

Bodil Møller, Sevel, Vinderup.          Tlf. 50 90 24 94 
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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.  

 

   

Torsdag d. 21. febru-
ar kl. 19 - 21 

Medlemsaften. 
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokal-
historie.                                                                  Medbring kaffe. 

Torsdag d. 7. marts 

Kl. 19.30 

Generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling. 
Se dagsordenen på forsiden. 
Efter generalforsamlingen: De tre kunstnere, som har skabt 
”Vingesus” ved rundkørslen på Holstebrovej, fortæller og viser os 
historien om skulpturens tilblivelse. 

Foreningen er vært ved kaffen. 

Torsdag d. 21. marts 

Kl. 19 - 21 

Medlemsaften. 
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokal-
historie.                                                                   Medbring kaffe. 

Tirsdag d. 2. april 

Kl. 10.00 til 11.30 

Fortælleformiddag  v. Hans K. Hansen og Ejnar Skovmose 
Emnet er: Mennesker og hændelser, som vi husker. 

Foreningen er vært ved kaffen. 

Torsdag d. 9. maj 
Vi mødes på Brug-
sens P-plads kl. 
18.00 
Hjemkomst ca.  
kl. 22 

Udflugt med bus til Bruunshåb Gl. Papfabrik ved Viborg. 
Da vi lejer en bus, skal vi have tilmelding senest 22. april til Kurt 
Guldbæk, tlf. 5128 8554 / 9744 3601 eller kurt_g@guldbaek.net. 
Pris: 120 kr. for medlemmer, 200 kr. for andre.  
Der serveres kaffe med kage på turen.                     
                                      Turen gennemføres ved min. 20 tilmeldte. 

Torsdag d. 4. juni 
Kl. 19.00. 
 

Foredrag ved Jens Peder Østergaard om bogen “ Mein lieber Kri-
stian” - om to tyske flygtninge i Grovelejeren under 2. verdens-
krig.  
I bogen, der er baseret på breve og interviewes, fortælles om de-
res liv i flygtningelejren og deres senere skæbne. 
Forfattere er Jakob Thorup Thomsen og Jens Peder Østergaard, 
sidstnævnte stammer fra Østergård i Ejsing og er således en lokal 
mand.                                                                         Medbring kaffe. 

Lørdag d. 31. august Heldagstur med bus til Mors. Vi besøger Støberimuseet m.m. 
Der kommer nærmere i næste Arkiv Nyt og på hjemmesiden. 

Onsdag d. 9. oktober 
Tidspunkt senere. 

Foreningen fylder i år 50 år, det markerer vi denne dag. 
Der kommer mere senere. 

Program forår / sommer 2019 

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

