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KLUMMEN  
Vinderup Egnshistoriske Forening 

er en aktiv forening, som dækker den gamle Vin-
derup Kommune.  

Der er i dag knap 200 medlemmer, men vi vil 
gerne være mange flere. 

Vi oplever en stigende interesse for at bevare 
vores fælles historie og finde sammenhold i det.  

HJÆLP OS med at bevare historien om perso-
ner, steder og begivenheder. 

Nyhedsbrev fra Vinderup Egnshistoriske Forening  Marts 2017 

Generalforsamling blev  
afholdt den 2. marts 2017 

På grund af formandens forfald afgav Laila Nør-
gaard beretning om foreningens virke. Beretnin-
gen kan ses på foreningens hjemmeside. 

Kasserer Erik Mitens kunne oplyse, at for-
eningens økonomi stadig er fornuftig. Der har 
været overskud i 2016, hvilket bl.a. skyldes at 
der var en udflugt, som blev aflyst på grund af 
manglende tilslutning.  

Bodil Møller kunne oplyse, at 2017 står i hi-
storiens tegn – idet der indsamles erindringer via 
hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk.  

Herudover kunne hun afsløre, at Ninna og 
Helge Weis Jensens bog om Nørregade og Søn-
dergade i Vinderup udgives i løbet af foråret ved 
en lille sammenkomst. Nærmere besked på hjem-
mesiden. 

Der er uændret kontingent.  
Laila Nørgaard, Erik Mitens og Lars Frederik-

sen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Svend 
Faarkrog blev genvalgt som suppleant, og Erik 
Kristensen blev genvalgt som revisor. 

 
Konstituering af bestyrelsen den 7. marts 2017 

Bestyrelsen konstituerede sig på første følgende 
bestyrelsesmøde.  

Ny formand blev Laila Nørgaard og som 
næstformand valgtes Flemming Johansen.  

Erik Mitens og Bente Dalsgaard fortsætter 
begge som henholdsvis kasserer og sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ved årbogsudvalgets første møde d. 11. marts 
blev Kurt Guldbæk formand. Erik Mitens ville 
gerne have en pause, og i stedet indtræder Henrik 
Sigaard, Sahl. 

I denne udgave: 

1. Referat fra generalforsamling den 2.  
      marts 2017 på Arkivet 

2. Nye åbningstider på Arkivet  
      fra 1. maj 2017 

3. Konstituering af bestyrelsen den 7. marts 

4. Sporet ved Mogenstrup, Karup Å 

5. Udflugt til Gl. Estrup lørdag den 20. maj 
      2017. HUSK tilmelding. 

6. Kontingentbetaling for 2017 

7. Besøg hos Ulfborgs-Vembs  
      Lokalhistoriske Arkiv 

8. De gamle nyheder 

9. Reception for en ny bog 

10. Aktiviteter i 2017 

Laila Nørgaard Flemming Bjerre-
gaard Johansen 

Nye åbningstider på Arkivet fra 1. maj 2017 

Tirsdag fra kl. 13 til 15 og torsdag fra kl. 10 til 12.   
Desuden er der åbent den 1. lørdag i hver måned fra kl. 10.00 til 11.30 eller efter aftale. 
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Mogenstrup er hovedbyen i det udstrakte Øster 
Sogn i det yderste hjørne af Holstebro Kommune 
grænsende op til Skive, Viborg og Herning kom-
muner. Mod øst danner Karup Å grænsen, mod 
nord ligger de mindre bebyggelser Karstoft og 
Sebstrup, mod syd den gamle landsbybebyggelse 
Trandum. Mod sydøst ligger Dueholm, og Røj-
bæk er et lille vandløb, der er sognets grænse 
mod syd og samtidig betegnelsen for en lille 
samling af gårde og huse langs bækken. 

Sporet består af en afmærket gåtur bestående 
af  2 spor etableret i 2010 og udvidet i 2014 med 
endnu et skolespor lavet af elever fra 6. og 7. 
klasse på Hjelm Hede Friskole. 

Sporene er på henholdsvis ca. 5,5 km og 1,5 
km.  Man kan parkere ved Ole Jensens Vej ved 
den tidligere friskole og starte turen herfra.  

I den gule folderkasse kan hentes en brochure 
over turen – ligesom folderen kan hentes via in-
ternettet på  Mogenstrups hjemmeside 
www.mogenstrup.dk (se under Om Mogenstrup 
og vandreture). På turen går man bl.a. langs Ka-
rup Å – med kig over åen mod Jeppe Aakjærs 
barndomshjem.  

Den røde Trandum kirke kan ses fra sporet.  
Den gamle middelalderkirke i Trandum blev re-
vet ned i 1554 af herremanden Iver Juel, og først 
i 1891 blev der igen bygget en kirke i Trandum. 

I engene langs åen findes mange spændende 
og sjældne fugle, ligesom der om sommeren og 
ikke mindst om foråret kan ses f.eks. engkabbele-
je, majgøgeurt, vandranunkel og visse steder og-
så kattehale og engblomme.  

Gravhøjene langs ådalen nord for Trandum 
kirke indgik engang i en gruppe bestående af 
1500 gravhøje. De tilbageværende bevarede høje 
har ikke været udgravet, så man kender ikke den 
eksakte alder, men formoder, at de er fra den del 
af bondestenalderen, der kaldes enkeltgravstid ca. 

2800-2400 år f.Kr. Formentlig har gravhøjene 
markeret en oldtidsvej fra vest mod øst. 

I Karup Å findes der nogle af de flotteste og 
største havørreder. Den største ørred, der hidtil er 
set i Karup Å vejede mere end 16 kg. Til gen-
gæld er der ikke længere ret mange ål i Karup Å, 
den er en sjælden og truet dyreart. Til gengæld 
findes der oddere i å-systemet, da der her flere 
steder er gode levevilkår for det sky og sjældne 
dyr. 

Mange steder er moser og kær drænet, for at 
man kan dyrke jorden , og Mogenstrup Bæk er en 
gravet dræningskanal med vand fra Rønnes Mose 
via Rønnes Bæk. 

Toggerfiskeriet, som i dag kun foregår i Karup 
Å, er en meget gammel traditionel fiskerimetode. 
Fiskeriet blev udført som drivgarnsfiskeri eller 
som pulsefiskeri ved en ståen. En ståen var en 
kunstig standplads, som bestod af nogle pæle, der 
var banket ned i åen nær brinken. Imellem pæle-
ne blev der lagt halm eller granris, så havørreder-
ne fik en plads med ”læ”. Ved det fiskeri som i 
dag udøves ved Karup Å, anvendes kun drivende 
garn. 

Sporet kan være delvis trampesti, og derfor 
kan også årstiden og planternes vækst påvirke 
passagen. Hunde skal føres i snor, og der kan fo-
rekomme løsgående kreaturer på dele af sporet. 
Sporet er ikke alle steder egnet til barnevogne/
klapvogne.  

Der er af Paul Bæk, Mogenstrup,  i 2015 lavet 
en fin video, der tager tilskueren med på turen ad 
sporet – den kan findes på http://mogenstrup.dk/
vandreture-i-mogenstrup   link 
under andet afsnit. Den varer 
knap 7 minutter. 

 
Bente Dalsgaard 
 

 
Kilder: Sporet ved Mogenstrup, 

Sporet ved Mogenstrup,  
Karup Å 

http://www.mogenstrup.dk
http://mogenstrup.dk/vandreture-i-mogenstrup%20%20
http://mogenstrup.dk/vandreture-i-mogenstrup%20%20
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Karup Å  - Spor i landskabet, Karup Aa Sammen-
slutningen 

Pris pr. person for medlemmer af Vinde-
rup Egnshistoriske 
Forening kr. 150,- for 
ikke medlemmer kr. 
250,-.  
     I prisen er inkl. 
buskørsel, 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 Gam-
mel Estrup. 

Bindende tilmelding gerne snarest og 
senest 5. maj til Bente Dalsgaard tlf. 30 23 

64 52 eller via mail på foreningens hjem-
meside  www.vinderup-egnshistorie.dk. 
   Der er for tiden en særudstillingen om 
Dansk Konditorkunst i Verdensklasse på 
Det grønne Museum (Dansk Landbrugs-
museum). 
   Deltagerantal max. 50 – turen gennem-
føres ved min. 20 deltagere.  

Ved for mange tilmeldte har medlem-

Lørdag d. 20. maj: Heldagsudflugt til Herregårdsmuseet og  

Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup 

http://www.vinderup-egnshistorie.dk/
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Besøg på Ulfborgs Lokalhistoriske Ar-
kiv 

I november måned var vi nogle fra bestyrelsen 
plus Bodil Møller, som besøgte vores søsterfor-
ening i Ulfborg.  

Det var en rigtig dejlig aften, hvor vi over 
kaffen kunne få et indblik i, hvordan en anden 
forening arbejder med egnshistorie. Vi kunne 
blandt andet konstatere, at vi tilsyneladende er 
ganske godt med, når det drejer sig om at få ar-
kiveringsopgaverne lagt behørigt ind på nettet. 

Begge foreninger udgiver årbøger og har et 
fornuftigt oplag og stor opbakning til skrivning 
af artikler og historiefortælling.  

På mange områder kan vi godt være stolte af 
vores forening og arkiv.  

Fra begge sider er der ytret tilfredshed med 
mødet, og vi glæder os til at kunne invitere Ulf-
borg på genbesøg i vore dejlige lokaler.  

Kontingent  
 

Vi savner stadig kontingent-indbetaling fra 
rigtig mange af Jer. 

Derfor beder vi om, at man enten: 
1. overfører beløbet via Netbank, husk at 

anføre navn. Kontoen er 7790 
7510299 

2. går i sin bank og beder denne overføre 
beløbet til vores konto 7790 7510299 i 
Salling   Bank 

3. går ind på arkivet og betaler kontant. 
Der er åbent mandag 16-18 og fredag 
10-15 indtil 1.5.17.  
Derefter tirsdag 13 - 15, torsdag 10 - 
12 og 1. lørdag i hver måned 10 - 
11.30 

Kontingentet er 100 kroner for et enkelt 
medlem eller 150 kroner for en husstand.  

Print siden ud og læg den frem, så husker 
du det sikkert bedre.  

Med venlig hilsen fra kassereren. 

Ejsing Kreaturforsikring har 32 
medlemmer, hvis 176 køer er 
vurderet til 208.000 kr., oply-
ste formanden, Henry Møller, 
Egebjerg, hos hvem der i aftes 
holdtes generalforsamling, i 
sin beretning. 

I årets løb er der erstattet 3 
køer med 2062 kr., og i godt-
gørelse til dyrlægeregninger er 
der ydet 1963 kr. Regnskabet 
balancerede med 5367 kr. og 
sluttede med en kassebehold-
ning på 1005 kr. Der er opkræ-
vet 2 procent af vurderings-
summen i kontingent. 

Formanden genvalgtes til 
bestyrelsen, mens Vagn Otte-
sen, Egebjerg, Christian Søren-
sen, Råst, Arne Thomsen, Ege-

bjerg, og Ingvard Nielsen, 
Stokholm, nyvalgtes. 

Under eventuelt behandlede 
man et forslag om at nedsætte 
vurderingsmændenes antal til 
fire og lade opkrævningen fo-
regå pr. post. Begge dele ved-
toges. Vurderingsmændene 
vælges som hidtil for ét år ad 
gangen. 

 

    
Skive Folkeblad, vistnok i 1916. 

Her er vist en mirakelkur til alle 
vore dårligdomme! 

KG 

De gamle nyheder 

- Smeden og Bageren - 

En træfning i Ejsing. 

Skive Folkeblad d. 5. august 1916. 

Her er lidt øvelse i at læse gotiske 
tekster. Øv jer, der kommer mere! 

Tre forsikrede køer erstattet 
i  Ejsing. 

Vinderup Avis marts 1964. 
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Redaktionen består af: Lars Frederiksen, Sevel  - telefon 23637088 
        Kurt Guldbæk, Hasselholt – telefon 51288554 
Der modtages gerne gode ideer til næste udgave af Klummen, som skal udkomme i september/
oktober måned. 

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”. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

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

2017 

Tirsdag d. 18. april 

kl. 19:30 

Krofatter fortæller. 
Krofatter på Sevel Kro, Hans Kurt Nielsen, fortæller om 25 år som 
krofatter.                                                                Medbring kaffe. 

Lørdag d. 20. maj 
kl. 8:00 ved Superbrug-
sens P-plads i Vinderup- 
Forventet hjemkomst 
omkring kl. 17. 

Heldagsudflugt med bus til Gammel Estrup 
Heldagsudflugt med bus til Gammel Estrup - Det grønne Museum 
(tidligere Landbrugsmuseet) og Herregårdsmuseet.  
Der er for tiden særudstillingen om "Dansk Konditorkunst i Verdens-
klasse" på Det grønne Museum. 
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. Pris pr. 
person for medlemmer af Vinderup Egnshistoriske Forening kr. 150,- for 
ikke medlemmer kr. 250,-. I prisen er inkl. buskørsel, entre og en times 
guidet rundvisning på Herregårdsmuseet. 
Bindende tilmelding gerne snarest og senest 5. maj til Bente Dalsgaard 
tlf. 30 23 64 52 eller via mail på foreningens hjemmeside www.vinderup
-egnshistorie.dk. Deltagerantal max. 50 – turen gennemføres ved min. 20 
deltagere  

Torsdag d. 8. juni 
kl. 19:00. 

Anlægsvandring 
Vinderup Lystanlæg bliver i år 100 år. 
I den anledning bliver der 'vandring' i anlægget, hvor anlæggets historie 
fortælles!  

 Nu kommer bogen 
”Nørregade og Søndergade i Vinderup” 

af Ninna og Helge Weis Jensen 

Grundlaget for bogen er de store mængder oplysninger, der fin-

des på Arkivet om byen fra dens begyndelse til nu, om huse og 

mennesker.   

Der er reception  
på Arkivet lørdag d. 15. april mellem 10.00 og 11.30. 

Velkommen til lidt hygge og et glas. 

Venlig hilsen 

Ninna og Helge 

  


