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FRA  VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING 

 

 Forår 2021    Nr. 53 

www.vinderup-egnshistorie.dk 

 

Generalforsamling 2021 

Hermed indkaldes til generalforsamling 3. juni 2021 på Hotel Vinderup kl. 19.00. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2020 ved formanden (udsendt pr. 

mail februar 2021). 

3. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg:  

7.  På valg til bestyrelsen er:  

8.   Laila Nørgaard, Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen.  

9.   De to sidstnævnte modtager ikke genvalg.  

10. Valg af 2 suppleanter.  

11. Valg af 2 revisorer. 

12. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til et besty-
relsesmedlem senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

Der serveres kaffe/the og brød. 

Efter generalforsamlingen er ordet frit – evt. med et oplæg fra bestyrelsen om forenin-
gens virke fremover. 

HUSK TILMELDING 
til Svend Aage Faarkrog 23 69 85 24 eller mail: s.faarkrog@pc.dk  

 

 

Åbningstider på Arkivet: 

Arkivet er pt. lukket pga. Covid 19 restriktioner 

mailto:s.faarkrog@pc.dk
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Hvor har det dog været et langt år!! Forle-
den fik vi (min mand og jeg) med kort 
varsel gæster til kaffe og min første tanke 
var, at det var underligt og sagde spon-
tant: Kan vi finde ud af at have gæster! 

Den samme tanke kan strejfe mig, når 
vi skal have gang i foreningsaktiviteten 
igen. Hvordan får vi genoptaget alle de 
gode aktiviteter og møder, vi havde før 
”corona’en”?  

Vi står jo også i den situation, at be-
mandingen på Arkivet og kontakten til 
Holstebro Kommune er markant anderle-
des end før. 

Det er besluttet at de tre arkiver i Hol-
stebro Kommune organisatorisk hører un-
der biblioteket med Henrik Schou Zacho 
som øverste chef. Der ansættes en medar-
bejder, hvis opgave bliver overordnet at 
hjælpe til at formidle Holstebro Kommu-
nes lokalhistorie til en større målgruppe. 
Dette sker primært ved at binde det lokal-
historiske arbejde sammen blandt de for-
skellige aktører på området og understøt-
te de tre velfungerende lokalhistoriske for-
eninger i Ulfborg, Vinderup og Holstebro. 
Arkivmedarbejderen skal også kunne lede 
og motivere frivillige, have blik for for-
midling af lokalhistoriske emner til en 
bred målgruppe - også på digitale platfor-
me og sociale medier. 

Forventeligt afholdes ansættelsessam-

taler i juni og forhåbentlig opstart d. 1/8. 
Det bliver meget anderledes end vi 

har været vant til med Bodil Møller som 
en meget lokal forankret person, så vi får 
brug for en gruppe frivillige, der kan være 
med til bl.a. at registrere indleveringer. 

Samtidig åbner det også op for et stør-
re samarbejde med de andre arkiver og 
foreninger, men lige nu er det vigtigste ”at 
finde vores egne ben”, især omkring de 
praktiske opgaver og det organisatoriske. 

Der er også behov for 3 nye bestyrel-
sesmedlemmer – to personer modtager 
ikke genvalg til bestyrelsen, og i forvejen 
havde vi en ledig post fra sidste general-
forsamling. Vi er ikke helt i mål med at 
opnå tilsagn fra medlemmer om at stille 
op til valg til bestyrelsen. Vi har meget 
brug for, at bestyrelsen i den næste perio-
de er fuldtallig, da der sandsynligvis skal 
ændres en del på ”foreningsstrukturen” 

Vi indkalder til generalforsamling 
torsdag d. 3. juni på Hotel Vinderup – ste-
det er valgt, fordi det er så usikkert, om 
det kan lade sig gøre på Arkivet. Vi er 
vært ved en kop kaffe og brød, så af hen-
syn til opdækning og køkkenet vil vi ger-
ne have tilmelding senest d. 28. maj. 

Der kan indbetales kontingent ved 
indgangen, hvis man ikke allerede har be-
talt ved bankoverførsel eller mobilpay. 

Laila 

Nyt fra foreningen og Arkivet 

Husk kontingentbetaling inden generalforsamlingen. 

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 at opgive navn): 
1. Overfør via netbank.             
2. Mobilpay på nr 20 323 (kun 5 cifre)       
3. Gå i jeres bank og få overført pengene.      
Kontingentet er 100- pr. enkeltmedlem og 150- pr. husstand!  
Egnshistorisk forenings kontonummer er 7790-7510299 i Sparekassen Vendsyssel.  
Er der ikke betalt inden generalforsamlingen, har man ikke stemmeret!  
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I 2018 modtog Arkivet en stor 
gave i form af dagbøger ført af 
Kristian Nyboe igennem årene 
fra 1911 til hans død i 1955. 
Kristian har skrevet om stort 
og småt om livet i Sevel. 

Harry Klith påtog sig den 
store opgave at renskrive disse 
bøger i 2019-20, de kan ses på 
Arkivet, når der igen bliver 
mulighed for at besøge det. 

Kristian Nyboe blev født 
21/1 1877 på Klostervej 12. Her boede 
hans forældre hos morfaren Stefan Vester-
gård, indtil Kristian fyldte 8 år, hvor de 
købte Toftgård, som da lå inde midt i by-
en. 

      Kristian havde forskellige 
pladser på landet indtil han i 
1915 købte ejendommen Hjerl 
Hedevej 11. 
      I 1927 blev han gift med 
Marie fra Trabjerg, der havde 
været husbestyrerinde hos ham 
siden 1918. Der var ingen børn 
i ægteskabet, og da kræfterne 
begyndte at slippe    op, blev 
gården solgt i 1938.  
      De købte det gamle føde-

hjem Klostervej 12, stuehuset med mor-
fars gamle have, hvilket betød meget for 
Kristian, og her blev han boende efter 
Maries død i 1948, indtil hans egen død i 
1955. 

Søndag d. 14. februar 1943  
(storm af vest og Nordvest) 
 
Priser og lønninger i krigsårene: 
En tjenestekarl på landet fra 1200 kr. til 
1700 kr. årligt. Der er enkelte karle som er 
fæstet til 2000 kr. og derover nu til no-
vember i 1943. 
Pigerne omkring 50 kr. til 70 kr. om må-
neden. Der er piger som får fra 60-90 kr. 
pr. måned 
En ko koster ca. 600 kr. til 900 kr. 
Heste efter alder og kvalitet fra 1000 kr. 
til 3000 kr. 
Uld koster ca. 7,25 kr. pr. pund. 
Slagteko 60 øre pr. pund.  
Stude og kvier 68-70 øre pr. pund. 
 
En uldhandler kom oppe fra kroen, han 
skulle have seng her for en nat. Kresten 
Bjørnkærs, som var her købte af ham, un-
dertøj, uldtrøje og benklæder og sokker 
for 32 kr. 

Uddrag fra Kristian Nyboes dagbøger 

Marie fik af ham et par strømper for 6 kr. 
Karl har solgt nogle asketræer her nede i 
Frøkær til to karle fra Djeld, 450 kr. Det 
er nok til generatorbrænde. 
Ligeledes har vi på kirkegården solgt til-
sammen 6-7 træer for 200 kr. De stod på 
det østre stendige, Diget væltede stadig 
ned, rødderne fra træerne skubbede stene-
ne ud. 
Vi har solgt en bøg i haven for 100 kr. 
 
Mandag d. 15. februar 1943  
(blæst af vest) 
Færdig med lindetræet rub og stub, top og 
rod, alt er blevet til pindebrænde. 
 
Tirsdag d. 16. februar 1943  
(godt vejr fra nordvest) 
I Vinderup en tur, håret klippet. 
Møde i venstrevælgerforeningen. 
 
April måned 1943. 
Foråret er meget tidligt i år, vel nok en  
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Vinderup Egnshistoriske Forening 
Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup 

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

Kasserer  
Gert L. Thorsen, Vinderup.  Mail: kasserer@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 22 83 25 57 

Sekretær  
Mette Elmholdt, Ryde. Mail: mette@vinderup-egnshistorie.dk    Tlf. 30 31 42 28 

Ditte H. Hansen, Vinderup. Mail: ditte@vinderup-egnshistorie.dk   Tlf. 61 60 34 90 
Kristian J. Larsen, Vinderup. Mail: kristian@vinderup-egnshistorie.dk Tlf. 61 76 76 20 
Svend Aage Faarkrog, Vp. Mail: svend@vinderup-egnshistorie.dk   Tlf. 23 69 85 24 

Suppleant  
Søren Peder Sørensen, Vinderup.                Tlf. 53 28 03 52 
 

Årbogsudvalg.   

Formand: Henrik Sigaard, Sahl.     Tlf. 51 29 64 53 
Sekretær: Erna Jensen, Vinderup.     Tlf. 28 20 75 60 
Birthe Elkjær, Ryde.     Tlf. 97 44 00 43 
Flemming Bjerregaard Johansen, Vinderup.        Tlf. 22 83 25 57 
Kirsten Møberg, Ejsing     Tlf. 97 44 00 43 
Harry Klith, Ejsing.                Tlf. 61 70 62 48 
Kurt Guldbæk, Hasselholt.                 Tlf. 51 28 85 54 
Send mail til hele udvalget: aarbog@vinderup-egnshistorie.dk 
 
Redaktion for Arkiv Nyt 
Kurt Guldbæk, Hasselholt. kurt@vinderup-egnshistorie.dk     Tlf. 51 28 85 54 

Arkivet.      www.arkivet-vinderup.dk 

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

måned før end i fjor, markerne er grønne 
som ikke set i flere år, vårsæden står smuk 
grønt overalt. 
Og græsmarkerne, ja, hvor er det herligt, 
køerne er allerede i færd med at komme 
ud, nu de sidste i dag. Det er flere år siden 
græsmarkerne har stået så lovende og kraf-
tige som i år. For en gang skyld kan der 
vel blive til ager frø igen. 
Og træer og buske og blomster i haven, ja 
hvor kan foråret være skøn, når det kom-
mer som i år. (16/4-43) 

Bøgen springer ud d. 1. maj 1942, 15. maj 
1943, 11. maj 1944, 2. maj 1946, 23. april 
1948. 
Det har været en god sommer, særlig her i 
Vestjylland. Det er mange år siden, der har 
været så god en avl som i år, agerhø for 
første gang i flere år og god græsning hele 
sommeren, hvad også er at se på kreaturer-
ne. Der var nogle år, hvor de aldrig havde 
livet fuldt, køerne var smalle som et reb og 
radmagre. 
Stakke står der rundt om ved gårde og hu-
se. Roerne tegner også godt (4/10-43) 

Uddrag fra Kristian Nyboes dagbøger fortsat 
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Tirsdage kl. 9.30 - 
11.30  

(Forhåbentlig start 
25. maj!) 

Tirsdagsklub. Vi prøver noget nyt på Arkivet, vi har planer om at 
lave en klub.  
Vi vil mødes en formiddag om ugen og lave forskellige ting - 
slægtsforskning - lokalhistorie - kikke billeder - snakke, grine 
o.s.v.   
Alle er velkomne, når Arkivet åbner igen, hvilket vi nok skal give 
besked om. 

Torsdag d. 17. au-
gust kl. 18.30 - ?? 

”Sommeraften ved klosteret”.  Vi nyder atmosfæren og de 
smukke omgivelser og hører lidt om stedets historie, mens vi ny-
der vores medbragte kaffe.  
Mødested ved P-pladsen, hvorfra vi går ud til klosteret. 

Tirsdag d.12. okto-
ber kl. 19.00-21.30   

Lars N. Frederiksen, Sevel, vil komme i Kirke- og Kulturhuset i 
Vinderup og fortælle os om Priorinden på Stubber Kloster.  

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.  

Efter det sidste års aflysninger og udsættelser går vi lidt forsigtigt til værks og har endnu 
ikke planlagt alt til mindste detalje; der er plads til flere møder. Vi satser på lokale perler 
og kræfter. I sensommeren inviterer vi til sammen at opleve naturen og historiens vinge-
sus omkring Stubbergård Sø og klosterruin.  

Lørdag d. 1. maj 1943. 
1 læs tørv hjem. 
 
Søndag d. 2. maj 1943  
(sommervejr af syd øst) 
Børn i kirke: Inger Solveig Lindebjerg og  
Solveig Marie Nielsen fra lærer Nielsen. 
 
Mandag d. 3. maj 1943 (smukt vejr) 
Sprøjtet frugttræer med Bordeauxvæske 
og blyarsenat. 
 
Tirsdag d. 4. maj 1943 (lidt køligere ) 
 
Onsdag d. 5. maj 1943  
(rigtig sommervejr) 
Sået gulerødder og rødbeder og ærter. 
Sognerådsvalg. 

Torsdag d. 6. maj 1943 (smukt vejr) 
 
Fredag d. 7. maj 1943  
(blæst truende med regn) 
Vaskedag, Karen Felsgaard til hjælp. 
 
Fem nye mand kom i Sognerådet.  
Ved sognerådsvalget kom 5 nye mand ind: 
Niels Lindebjerg, Salshøj, Viggo Chri-
stensen, Jattrup, Jens Ramsdal, Sepstrup, 
Jens Simonsen, Herrup og Harry Nielsen, 
Kalkværket. 
De fra forrige sogneråd er:  
Marinus Søndergaard, Raae, Jens Haa-
ning, Sevel, Peder Hedegaard, Hedegård, 
og Kristian Hofmansen, Trandum. 
 
 

Uddrag fra Kristian Nyboes dagbøger fortsat 

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

