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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.  

 Efterår 2018    Nr. 48 

www.vinderup-egnshistorie.dk 

 

 

Åbningstider på Arkivet 

Tirsdag: 13 - 15 og torsdag 9:30 - 12 

Vinderup Egnshistoriske Forening og Ar-
kivet fortsætter deres hyggeaftener i efter-
året 2018. 

Vi vil stadig gerne have hjælp til at 
registrere og identificere personer på vo-
res mange konfirmationsbilleder m.m. 

Hvis du selv mangler hjælp og inspi-
ration til egns- og slægtshistorie, er vi fle-
re, der gerne vil hjælpe. 

Der skal også være tid til hygge og 
snak, så vi nyder en kop kaffe/the og for-
eningen giver en bid brød eller kage den 
første aften.  

Den første hyggeaften er torsdag den 
20. september kl. 19.00 - ca. 21.30 på 
Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Derefter 
følger 25. oktober og 22. november. 

Venlig hilsen  
Ninna, Tenna, Bodil og Laila. 

Hyggeaftenerne i efteråret 

Normalt udgiver vi ”Årbog for Vinderup-
egnen” ved en reception en lørdag sidst i 
november måned. 

I år kan Realskolen imidlertid holde 
100-års jubilæum, og vi har fået Realsko-
lens leder Birgitte Holm til at skrive en 
artikel om Realskolens historie. 

Derfor har bestyrelsen besluttet at 
fremskynde receptionen til fredag d. 28. 
september, idet vi derved kan have bogen 
klar til salg ugen efter ved Realskolens 
jubilæum. 

Vi har fået 
tilladelse til at 
lave en lille 
salgsbod ved 
festen og håber 
på et pænt salg 
til gamle elever! 

Prisen er som sædvanlig 100– kr. 

Årbogsudgivelsen fremskyndet 
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Vinderup Egnshistoriske Forening indbyder 

herved til en heldagsudflugt til Kongernes 

Jelling. Der er afgang fra P-pladsen ved Su-

perbrugsen i Vinderup søndag den 2. sep-

tember kl. 8.oo - hjemkomst ca. kl. 17.oo. 

Efter ankomsten får vi en guidet rund-

visning på området udenfor, hvor vi hører 

om vikingekongerne Gorm den Gamle og 

Harald Blåtand. Vi går rundt i terrænet, op 

på højene og ser det fantastiske palisade-

hegn. 

Senere bliver der lejlighed til selv at gå 

rundt i det nye oplevelsescenter, der byder 

på en unik og supermoderne digital sanse-

oplevelse, der handler om vikingernes liv 

og levned. 

Pris pr. person (medlemmer) kr. 175.-, 

der dækker buskørsel, kaffe m. rundstykke 

på udtur, guidet rundvisning, og et par styk-

ker smørrebrød til frokost (eksklusiv drik-

kevarer). 

Prisen for ikke-medlemmer er kr. 250,- 

pr. person. 

Turen gennemføres ved min. 20 delta-

gere. 

Tilmelding snarest til:  

   Bente Dalsgaard, mail: bentehede-

dals@gmail.com eller tlf. 3023 6452 senest 

5. august (der er ferie mange steder, derfor 

den tidlige tilmelding). 

Arrangementet er støttet af Holstebro Kommunes 

pulje til kulturelle aktiviteter. 

Heldagsudflugt til 

Kongernes Jelling 
søndag d. 2. september 2018 
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Aftenvandring i Mogenstrup 

 Med Helmer Hagensen som fortæller for 
Vinderup Egnshistoriske Forening fik de 
55 interesserede en stor oplevelse og 
mærkede historiens vingesus i Mogen-
strup. 

Under vandreturen fik Helmer Hagen-
sen krydret fakta om vejnet og de fem 
gårdes udvikling med fantasi. Hjelmvej 
genopstod for en stund som den tidligere 
slyngede vej forbi Krinkelgård og de an-
dre gårde hen imod landsbyens gadekær.  

Vort nye bestyrelsesmedlem 

På generalforsam-
lingen i marts må-
ned fik bestyrelsen 
mandat til at supple-
re sig selv i løbet af 
året.  

Vi er derfor gla-
de for, at Ditte Han-
sen, Toften 45 i Vin-
derup, har lovet at 
indtræde i forenin-
gens bestyrelse med virkning fra august.  

Ditte fortæller om sig selv: 
• Jeg er født i Egebjerg d. 22. septem-

ber 1948.  
• Efter grundskolen har jeg gået på Sal-

ling Ungdomsskole. 
• Handelseksamen fra Skive Handels-

skole. 
• Udlært i Egebjerg Brugs. 
• Jeg har arbejdet 37 år hos Priess i Vin-

derup indtil pensionering som 65 årig 
• Bor på Toften 45 i Vinderup. 
• Har været gift med Hans Kurt Hansen 

siden 1969 og vi har 2 børn og 3 bør-
nebørn. 

• Jeg glæder mig til at deltage i besty-
relsesarbejdet, da jeg er meget interes-
seret i historien om Vinderup. 
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Vinderup Egnshistoriske Forening 

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 
 



Side 5 Arkiv Nyt nr. 48 Efterår 2018 

Vinderup Egnshistoriske Forening 

  

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.  

 

  Program efterår 2018 

Søndag d. 2. septem-
ber kl. 8.00 

Heldagsudflugt til ”Kongernes Jelling” 

Pris for medlemmer: 175-/person, ikke-medlemmer 250-/person. 

Se mere senere på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk. 

Mødested: P-pladsen ved Superbrugsen i Vinderup. 

Tirsdag d. 18. sep-

tember 2018 

Kl. 10 - 11.30  

Fortælleformiddag m. Aksel Nørgaard 

Aksel Nørgaard vil fortælle om sig selv og sine firmaer, bl.a. 

Nordvestjysk Galvanisering og Alfred Priess. 

Der serveres kaffe og rundstykker.  

Torsdag d. 20. sep-

tember  2018 

Kl. 19 - 21.30  

Hyggeaftener 

Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning. 

Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange bil-

leder. Kaffe og brød giver foreningen denne første aften, derefter 

aftaler vi det.                                    Ninna, Tenna, Bodil og Laila.  

Fredag d. 28. sep-

tember  2018 

Kl. 15 - 17  

Reception for Årbog for Vinderup-egnen 2018 

Receptionen foregår som sædvanligt på Arkivet. 

Bemærk, at det er en fredag eftermiddag. 

Der serveres et let traktement.  

Torsdag d. 25. okto-

ber 2018 

Kl. 19 - 21.30  

Hyggeaftener 

Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning. 

Kaffe og brød efter aftale.                Ninna, Tenna, Bodil og Laila.  

Torsdag d. 1. novem-

ber 2018 

Kl. 19 - ?? . 

P-pladsen ved slottet 

Besøg på Rydhave slot. 

Allan Juul på Rydhave Efterskole fortæller om slottets historie og 

viser derefter rundt. 

Der serveres kaffe mm. undervejs.  

Torsdag d. 22. no-

vember 2018 

Kl. 19 - 21.30  

Hyggeaftener 

Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning. 

Kaffe og brød efter aftale.                Ninna, Tenna, Bodil og Laila.  

 

http://www.vinderup-egnshistorie.dk/
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Da der stadig er enkelte restanter, gentager vi proceduren for kontingentbetalingen: 

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

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

1. Brug mobilpay. Vi har et 5-cifret nummer: 20 323.  

2. Overfør via netbank.  

3. Gå ind på Arkivet i åbningstiden og betal – eller betal til et bestyrelsesmedlem.  

4. Gå i jeres bank og få overført pengene.  

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

Vinderup Egnshistoriske Forenings kontonummer er: 
7790-7510299 i Salling Bank. 

Husk kontingentbetaling 

 

  Program efterår 2018 

Torsdag d. 6/12 2018 
Kl. 19.30 - 22.00  

Julemøde 

Ikke helt fastlagt endnu. Se senere på hjemmesiden under møder. 

    Program forår 2019 

dag d. 27. februar 

2019 

Kl. 15 - 17  

Jeg kunne ikke finde noget om et møde i februar?? 

Torsdag d. 7/3 2019 

Kl. 19.30 - 22.00 

Generalforsamling 

Program efter vedtægterne.  

På valg er Laila Nørgaard, Erik Mitens og Lars Frederiksen. 

 

  

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.  

 

 

 

Foreningen ønsker alle en fortsat god sommer. 

Vi ses til august. 

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

