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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 215 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 Arkivet, hvor de gemmes til eftertiden.

Hvervning af nye medlemmer

Vi har en opgave til medlemmerne, som vi
håber, I hver især vil deltage i.
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil forsøge at forøge medlemsskaren. Vi støder
af og til på personer, som har interessen
for medlemskab, men som aldrig rigtig
har fået taget sig sammen til at melde sig
ind.
Kontingentet er absolut rimeligt. Fra
næste år koster det 100 kroner pr person
og 150 kroner for par.
Opgaven går i sin enkelhed ud på, at
vi beder hvert enkelt medlem afsøge deres

Åbningstider på Arkivet
Mandag: 16 - 18, fredag 10 - 15
(Ferielukket fra 14/7 til 8/8)
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omgangskreds, naboer og venner, om et
medlemskab kunne have deres interesse.
Herefter sender du en mail til vor kasserer
på kasserer@vinderup-egnshistorie.dk og
oplyser navn, adresse og e-mail på det nye
medlem. Enkelt og ligetil.
Der findes herudover en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside.
Bestyrelsen udlover en præmie på 3
flasker rødvin af god kvalitet til dem, der
henviser flest nye medlemmer – eller som
vi bedømmer har gjort en stor indsats for
at udvide foreningen.
Aktiviteten løber året ud.

Høstbillede fra Vinderupgaard omkring
1895. Manden i forgrunden er Carl Ferdinand Pedersen, kvinden er hans datter Vilhelmina. Til højre ses ’matadoren’ Niels
Jensens vindmølle.
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Slægtsforskning til efteråret.
For to år siden arrangerede Vinderup
Egnshistoriske Forening og Arkivet i fællesskab nogle aftenmøder med introduktion til slægtsforskning.
Disse vil vi gentage fem tirsdage i løbet af efteråret.
Det vil hovedsagelig være skriftlæsning og hovedkilderne – kirkebøger, folketællinger og lægdsruller, vi koncentrerer
os om. Arrangementerne vil mere have
karakter af medlemsaftener og ikke så meget ”undervisning” i kilder. Vi vil således
bestræbe os på at være flere til at give en
individuel hjælp, da det efter vores erfaring er det, der fungerer bedst.
Første gang er tirsdag d. 13. september fra 19 – 21 og herefter hver anden tirsdag (sidste gang d. 8. november).
Medbring kaffe og brød.
Venlig hilsen
Bodil Møller og Laila Nørgaard
ooOoo
Kontingentbetaling
En lille bøn fra kassereren.
Der er stadig ganske enkelte, der i
skrivende stund mangler at betale kontingentet.
I lighed med sidste år har vi opgivet
giroindbetalingen, som er for dyr for både
jer og os. Derfor har I nu følgende måder
at betale kontingentet på:
 Overfør via netbank. Husk navn.
 Gå ind på Arkivet i åbningstiden og betal - eller betal til et bestyrelsesmedlem.
 Gå i Jeres bank, og få overført pengene.
Vor konto nummer er 7790-7510299 i Salling Bank.
ooOoo
Udstillingen 2016
Vi fortsætter udstillingen fra jubilæumsåret, hvor vi fejrede, at det er 150 år siden,
jernbanen kom til byen.
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Herudover har mange efterlyst at se de
plakater, som blev produceret og ophængt
i forbindelse med Open by Night arrangementet, som løb af stablen i november
måned. Disse kan stadig ses i vore lokaler
på Vinjes Torv.
Kom ind og se de historiske billeder
fra butikkerne, som de så ud, da ”Farfar
var ung”.
ooOoo
Nyhedsbrevet ”Klummen”
Vi vil gerne give lidt mere for pengene til
vore medlemmer.
Klummen udkom første gang her i
foråret og udkommer igen i sensommeren.
Hvad synes I om ideen, og har I forslag til, hvordan Klummen gøres endnu
bedre.
Redaktionen, som udgøres af henholdsvis Lars Frederiksen og Kurt Guldbæk, efterlyser små artikler med indslag,
som kan have interesse for medlemmerne.
ooOoo
Portoen er blevet for dyr.
Det er nu lykkedes at få NÆSTEN alle
medlemmers e-mail adresser.
Husk at indlevere jeres mailadresse, hvis I
får en, og får I en anden mailadresse, så
husk at få den ændret hos os.
ooOoo
Husk tilmelding til besøget på
Kaas Hovedgaard.
Datoen er den 24. august.
Vi kører i egne biler.
Vi mødes ved Lihme Kirke kl. 18.30,
hvor Esben Graugaard ved et par af gravstederne indleder aftenen og introducerer
selve besøget på Kaas Hovedgård.
Herefter kører vi ud til Kaas, hvor vi
samlet får en rundvisning i og omkring
gården.
Bestyrer Klaus Østergård fortæller
herefter om gårdens drift, som den ser ud i

Side 2

Efterår 2016

Vinderup Egnshistoriske Forening

dag.
Herefter finder vi et sted at drikke vor
medbragte kaffe, alt efter vejret.
Der er sat en begrænsning på deltagerantallet på i alt 45 personer.
Da der allerede har meldt sig ca. 25
deltagere, vil vi bede medlemmerne om
hurtig tilmelding, enten via hjemmesiden
eller ved at kontakte Lars Frederiksen på
e-mail. lanofr52@gmail.com eller tlf.
23 63 70 88.
Hvis nogen mangler kørelejlighed, vil
bestyrelsen i begrænset omfang kunne
sørge for koordinering.
ooOoo
Hjælp søges
Som nogen måske har bemærket, er der kommet et
nyt punkt på menuen på
foreningens hjemmeside.
Under ’Opslag’ er der nu er menu-

punkt, der hedder ’Søg i avisudklip’.
Jeg er begyndt at indskanne de artikler
og notitser om dødsfald, fødselsdage og
lignende, som jeg finder i de lokale aviser.
Resultatet kan der så søges i ved at følge
ovennævnte, men det er kun notitser fra i
år, der er at finde indtil videre.
På Arkivet er der imidlertid en masse
scrapbøger med gamle udklip, som gerne
med tiden også skal blive søgbare. Derfor
vil jeg gerne, om der er nogen, der har
mod på at hjælpe med at inddatere dem.
Opgaven kan deles op i to:
1. Skanning af de gamle udklip.
2. Indskrivning af data om udklippet:
avis, dato, side, egn, overskrift og
nogle stikord om indholdet!
Alt dette gøres i et program, der også findes på vor hjemmeside!
Hvis I vil deltage i projektet, så skriv
til kurt@vinderup-egnshistorie.dk.

Herunder et eksempel på søgning i ’Udklip’!

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.

2016
1 januar og fremover Jubilæumsudstillingen - der mar kerer, at det er 150 år siden,
jernbanen kom til byen.
Mandag 16 - 18.
Herudover kan der ses plancher/billeder af de forskellige forretFredag 10 -15.
ninger i Nørregade og Søndergade.
Lørdag d. 20. august Arkivet er åbent i forbindelse med Fjerkræ-dagen.
kl. 10-12
Arkiv Nyt nr. 44
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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.

2016
Lørdag d. 20. aug.
Kl. 11.15

Byvandring med Ninna og Helge Weis J ensen.

Onsdag den 24. aug. Sommermøde på Kaas Hovedgaar d.
Mødested Lihme
Herregården Kaas`s historie ved Esben Gravgaard.
Kirke kl. 18.30
Max. 45 deltagere. Tilmelding nødvendig.
DER KØRES I EGNE BILER.
Tirsdag d. 13. sep.
Kl. 19-21

Medlemsaften - slægtsforskning.
Medbring kaffe m.m.
Møderne fortsætter d. 27. sep., 11. okt., 25. okt. og d. 8. nov.

Onsdag d. 14. sep.
Kl. 18.30.

Flemming Bjerregaard Johansen fortæller i Ejsing Kirke kirkens
historie og om nogle af gravene på kirkegården.
Vi mødes ved indgangen til kirken.
Medbragt kaffe nydes i konfirmandstuen.

Tirsdag d. 4. okt.
Kl. 10 - 11.30

Fortælletræf
Anders Borg, Mogenstrup, fortæller om ”Min passion for foto”.
Han samler også på fotografiapparater, og har mere end 14.000.
Vi giver kaffe og et rundstykke!

Lørdag 12. nov.
Kl. 10—12

Reception i Vinderup Kirke- og Kulturhus for udgivelsen af
”Årbog for Vinderup-egnen 2016”. Vi er vært ved et traktement.

Torsdag d. 1. dec.
Kl. 19.30

Julemøde ved tidligere pr æst i Ejsing Vilhelm Vær ge.
Medbring kaffe.

2017
Tirsdag d. 17. jan.
Kl. 10 - 11.30

Fortælletræf.
Foreningen er vært ved kaffen.

Tirsdag d. 7. feb.
Kl. 10 - 11.30

Fortælletræf.
Foreningen er vært ved kaffen.

Torsdag d. 2. Marts
Kl. 19.30

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se www.vinderup-egnshistorie.dk/love.php
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Foreningen
Formand
Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, Vinderup
Næstformand
Laila Nørgaard, Hovgårdvej 4, Sahl, Vinderup
Kasserer
Erik Mitens, Ålvej 16, Ål, Vinderup
Sekretær
Bente Dalsgaard, Hjelmhedevej 4, Sepstrup, Skive
Hans Kurt Nielsen, Klostervej 2, Sevel, Vinderup
Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Hasselholt, Vinderup
Lars Frederiksen, Adelvej 6, Sevel, Vinderup

tlf. 22 83 25 57
tlf. 30 53 88 17
tlf. 97 44 14 20
tlf. 30 23 64 52
tlf. 61 42 96 40
tlf. 51 28 85 54
tlf. 23 63 70 88

Årbogsudvalg
Formand
Flemming Bjerregaard Johansen, Bjertparken 24, Vinderup

tlf. 22 83 25 57

Bente Dalsgaard, Hjelmhedevej 4, Sebstrup, Skive
Jens Aage Eriksen, Djeldvej 8, Sevel, 7830 Vinderup
Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Hasselholt, Vinderup
Jens Johannesen, Klokkelyngen 3, Mejrup, 7500 Holstebro
Harry Klit, Østparken 1, Ejsing, Vinderup
Erik Mitens, Ålvej 16, Ål, Vinderup

tlf. 30 23 64 52
tlf. 25 11 72 45
tlf. 51 28 85 54
tlf. 23 67 88 99
tlf. 61 70 62 48
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

Arkivet
Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup
Daglig leder af Arkivet
Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel, Vinderup
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