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Endelig, endelig, eeeeeendelig, kan vi igen fejre landsbyfest i Vind. 
 
2022 bliver året hvor vi efter to års nedlukning endelig kan mødes og 
hygge os sammen. Det skal vi udnytte og vi har i udvalget forsøgt at 
sammensætte et program hvor man kan få sig rørt lidt, nyde lidt 
mad og dyste mod hinanden, men hvor der også er god luft til at få 
en sludder med hinanden, mens børnene hygger sig. 
 
Vi skal nyde vores omgivelser i vores stadig ret nye rammer i form af 
nyt telt og bar. Ydermere skal børn og barnlige sjæle også nyde 
vores nye hoppepuder som er sponsoreret af Kim Sejlund. De skal 
for første gang op til landsbyfest. 
 
I år har man valgt at et eventuelt overskud skal gå til renovering af 
klubhustaget, der efter mange år har gjort sig tjenlig til udskiftning. 
Et projekt der ligeledes er blevet støttet af Herning Kommune samt Jydsk 
Energi’s specialpulje og som skal udføres i sommeren 2022. 
 
I udvalget håber vi på mange glade mennesker i ugens løb og 
krydser fingre for det gode vejr. 
 
Freja Riishøj og Stefan Stjernholm

VELKOMMEN til landsbyfest i Vind for 29. gang
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 Søndag den 29. maj
Kl. 14.00 Familiegudstjeneste i teltet
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe
Ca. kl.15.30 Bevæg dig for livet
 
 LOKALHISTORISK ARKIV HOLDER ÅBENT HELE LANDSBYFESTUGEN
 

 Mandag den 30. maj
Kl. 17.30 - 18.30 Kom og spis en pølse inden banko starter
Kl. 19.00 Banko 2 x 12 spil. Mange flotter præmier
 

 Tirsdag den 31. maj
Kl. 12.00 Seniorfrokost
Kl. 17.30 - 18.30 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 19.00 Petanque turnering
 

 Onsdag den 1. juni
Kl. 17.00 - 18.00 Sigurd Barrett fortæller danmarkshistorie
Kl. 18.00 Pandekagefest
Kl. 18.00 - 19.00 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 18.30 Cykeltur med cykelklubben medVIND
Kl. 19.00 Oldboys fodbold - Vinding /Vind
Kl. 19.00 Krolfturnering
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 Torsdag den 2. juni
Kl. 18.00 Fællesspisning i teltet
Kl. 19.30 Gåtur
Kl. 20.00 Quiz i teltet - Hvor meget ved du om Vind?
 

 Fredag den 3. juni
Kl. 16.00 - 17.30 Sjovt trylleshow med Tryllestøv
Kl. 18.00 - 19.00 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 19.00 Petanque
Kl. 20.30 - 23.00 Fredagsbar i Æ Vindfang med hyggemusik, dart, rafling m.v.
 

 Lørdag den 4. juni
Kl. 9.00 Morgenkaffe med rundstykker
 Kåring af Årets Vindbo
Kl. 10.30 Tombolaen starter
Kl. 11.00 Aktiviteter for børn ved Vind FDF
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00 - 14.00 Petanque - semifinale og finale
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe og kage
Kl. 19.00 - 01.00 Teltbal
 

 Søndag den 5. juni
Kl. 10.00 Oprydning på festpladsen
Ca. kl. 12.00 Spise rester fra festen og tak for denne gang
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Vestergade 8 • Tlf. 9693 5300 
holstebro@sparthy.dk

www.sparthy.dk

NY BIL? 
Få råd her!

Vi kjøre å batterier 
[Vi vælger hybrid]
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SØNDAG 
29. MAJ

Kl. 14.00 Familiegudstjeneste i teltet

 I anledning af landsbyfesten er gudstjenesten flyttet fra kirken og ned 
i teltet.

 Arrangør: Vind Menighedsråd

 
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe

 Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en gang kaffe og 
kage.

 Arrangør: Vind Menighedsråd

 
Kl. 15.30 Bevæg dig for livet

 Bevæg dig for livet er et arrangement som borgerforeningen afholder 
i samarbejde med Herning Kommune og Herning Idrætsråd.  
 
Det går i alt sin enkelthed ud på at bevæge sig, i denne forbindelse 
bliver der sat 3 ruter op, en gå ruter, en cykelrute og en løbe rute.  
 
Vi dyster mod alle de andre byer i kommunen og Herning Kommune 
udlover enpræmie til den by der bevæger sig mest ifht. antal indbyg-
gere.

 Arrangør: Vind Sogns Borgerforening
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MANDAG
30. MAJ

Kl. 17.30 - 18.30 FDF Pølsevogn

 FDF langer pølser over disken forud for pladesalg.

 Arrangør: FDF

 
Kl. 19.00 Banko 2 x 12 spil. Mange flotter præmier

 Pladespillet begynder kl. 19.00, så kom i god tid for at få de gode 
plader. 
 
Pladerne koster 15 kr. stykket. 
Der spilles 2 x 12 spil, med store flotte gevinster fra vores sponsorer. 
Der er rækkegevinster, hvor man kan vælge mellem kaffe eller slik. 
Indledningsvis sælges der amerikansk lotteri. 
Der er gratis kage, kaffe/te og saftevand i pausen.

 Arrangør: Landsbycenter Vind
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Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
vedligeholdelse af landbrugsmaskiner.
Vores faguddannede medarbejdere reparerer på eget værksted 
eller hos kunden.
Få et uforpligtende tilbud på din næste reparation af maskiner.

Vi udfører autorisationskrævende installationer inden for VVS, 
kloak og gas.

Skjernvej 236 . Agerfeld - 7500 Holstebro . www.agerfeld-smede.dk

Agerfeld tilbyder bl.a.:
■ Reparation af landbrugsmaskiner
■ Vandingsanlæg
■ VVS
■ Gasmester til installationer
■ Fjernvarmeanlæg og naturgasanlæg
■ CE-mærket bygningsstål
■ Specialopgaver af enhver art.

VVS   LANDBRUG   HUS&HAVE

Velkommen hos Agerfeld
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
Velkommen hos Agerfeld
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 

Besøg vor butik og se alt det 
nyeste inden for bl.a. have- og 
parkmaskiner

Til både

privat og

erhverv
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DEKRA Bilsyn
Din lokale synshal  
og motorkontor i

Skjern & Ringkøbing

T: 87 50 05 08 - W: dekra.dk/bilsyn

Nykærsvej 1B 
6900 Skjern

Birkmosevej 20 
6950 Ringkøbing

•  Et bredt sortiment af barrodsplanter
 til have, skov, hæk, læ- og vildtremisser
•   Markplantning udføres/
 NY plantemaskine udlånes
•  Kun salg ved forudbestilling
•  Tilbud gives på skovrejsning

Højmoses PlanteskoleHøjmoses Planteskole
tilbyder...

Højmoses
Planteskole
Højmoses
Planteskole
v/ Anders Højmose
Algade 72 - Grønbjerg
6971 Spjald - Fax 97 38 48 43
Tlf. 97 38 44 43 (kontortid kl. 8-17)

Mobiltlf. 40 72 44 43
www.hojmosesplanteskole.dk
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TIRSDAG 
31. MAJ

Kl. 12.00 Seniorfrokost

 Vindværket leverer frokostbuffet bestående af: 
 
Hvide sild m/æg og hjemmelavet karrysalat 
Rullepølse m/sky og løg 
Landskinke m/ægge stand og tomat 
To lune deller m/rødkål 
Lun Postej m/bacon 
Brie m/peberfrugt 
Hertil smør og hjemmebagt brød 
 
Herefter er der kaffe og pandekager 
 
Preben Larsen vil spille for os 
 
Mød op og få en snak med nye og gamle vindboere 
 
Drikkevarer købes i baren 
 
PRIS 150,- kr., betales ved indgangen 
 
Seneste frist for tilmelding er fredag den 27. maj til Vindværket 
40543320

 Arrangør: Lis og Kurt
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TIRSDAG 
31. MAJ

Kl. 17.30 - 19.00 Lad os spise aftensmad sammen

 Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sam-
men” bliver gentaget igen i år. Hvad FDF har at byde på, må I selv 
komme og se, men det smager altid himmelsk det de kan få brygget 
sammen.

 Arrangør: FDF

Kl. 19.00 Petanque

 For alle der har lyst til at være aktiv i Landsbyfesten, er der igen i år 
mulighed for at deltage i petanqueturneringen. 
 
Tilmeld jer til Agner på tlf.: 2074 0257 senest d. 24. maj og vær med i 
kampen om vandrepokalen. 
 
Der spilles tirsdag og fredag kl. 19.00.  
Semifinale og finale spilles lørdag kl. 14.00. 
(Tiderne kan variere lidt ifht. kampenes længde, følg med på dagen)

 Arrangør: Agner Poulsen
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Maler stort, Maler småt

Maler� rmaet
Kenneth Pilgaard
Burvej 32, 7570 Vemb
Tlf. 20 62 47 57
kenneth-pilgaard@mail.dk
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Vinding Landæg
DE ER BARE GO´E

Mød os på adressen:
Tove og Jørgen Lodberg

Skjernvej 202 · tlf. 97 43 83 25

• her kan du altid købe 
friske  økologiske landæg

• vi sælger også 16 ugers 
hønniker 

20 47 03 51
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ONSDAG
1. JUNI

Kl. 17.00 - 18.00 Sigurd Barrett fortæller danmarkshistorie

 Sigurd blæser støvet af Danmarkshistorien med et brag af en koncert 
fyldt med myter, fortællinger, historiske fakta–og ikke mindst musik.

 Arrangør: Valgmenigheden

 
Kl. 18.00 Pandekagefest

 Der er gratis pandekager og saftevand til alle børn op til 16 år. Foræl-
dre mv. kan købe pandekager og kaffe.

	 Arrangør:	Asta	Gammelvind	m.fl.
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Kl. 18.00 - 19.00 Lad os spise aftensmad sammen

 Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sam-
men” bliver gentaget igen i år. Hvad FDF har at byde på, må I selv 
komme og se, men det smager altid himmelsk det de kan få brygget 
sammen.

 Arrangør: FDF

 
Kl. 18.30 Cykeltur med cykelklubben medVIND

 Har du lyst til at prøve at cykle med medVIND, så kom og vær med. Vi 
står klar til at tage dig med på tur onsdag kl. 18.30 ved Landsbycenter 
Vind. 
En tur på landevejen på cyklen/racer eller en tur i den skønne Stråsø 
plantage på mountainbike. 
 
Vi kører, så alle kan være med og slutter ved Landsbycenter Vind 
igen.

 Arrangør: medVIND, Anders Bøge-Olesen, mobil 21 25 16 36

 
Kl. 19.00 Oldboys fodbold - Vinding /Vind

 Kom og støt Vinds seje, gamle drenge, når de kæmper på fodboldba-
nen.

 Arrangør: Fodboldudvalget

 
Kl. 19.00 Krolfturnering

 Vore lokale krolfhold dyster mod de omkringliggende byer, i deres 
turnering.

ONSDAG
1. JUNI
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22 65 77 15                20 67 75 86
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VIND 



20 Landsbyfest i Vind 2022

Kl. 18.00 Fællesspisning i teltet

 Fællesspisning helt som vi plejer. Der er ikke tilmelding, men Madhol-
det laver en menu, som kan række til mere end 200 mennesker, så 
sørg for at møde op med naboer og venner i hånden. Det er et rigtigt 
godt sted at mødes med dem man ikke ser så tit eller måske nogen 
man ikke kender endnu. 

 
 
Vind FDF fyldte 25 år d. 3. marts. Det er utroligt som tiden går. Det vil 
vi gerne fejre sammen med hele Vind og hvor er det mere naturligt at 
gøre det, end i Landsbyfestugen. Vi finder en sponsor, så fællesspis-
ningen i år bliver gratis. 

 
Masser af børn og unge har mødt udfordringer og fællesskab, som 
stadig knytter dem til Vind. Det kan også ses af, at vi i juli skal på 
Landslejr og på ’vores’ hold kommer 52, som ikke alle er fra Vind, 
men som næsten alle har været med på en af de årlige sommerlejre 
ved Julsø.

 Arrangør: Madholdet/FDF

 

TORSDAG
2. JUNI
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TORSDAG
2. JUNI

Kl. 19.30 Gåtur

 VIF gymnastikudvalg vil gerne byde alle med på en gåtur efter fælles-
spisningen - afgang sker ca. kl. 19.30. Gymnastikudvalget har planlagt 
en rute, hvor næsten alle kan være med. Så tag de gode gå-sko på og 
tag med os på en rask gåtur. 
 
Når turen er veloverstået, vil der være mulighed for at gå i baren og 
forsyne sig. 
 
Ved spørgsmål kan Ditte Knudsen kontaktes på 5152 2074.

	 Arrangør:	Gymnastikudvalget

 
Kl. 20.00 Quiz i teltet - Hvor meget ved du om Vind?

 Torsdag aften efter fællesspisning er der quiz i teltet. Denne gang 
med lokale og almene spørgsmål. Vi skal have fundet Vinds klogeste 
personer. 
 
Der dystes med 4 hold, så meld dig til quizzen i teltet i løbet af ugen.

 Arrangør: Lis og Kurt
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BJARNE JAKOBSEN
Vind - tlf. 97 43 00 05

JORDARBEJDE
Byggeri ● kloak ● nedbrydning ● dræn

udføres med
rendegraver, gummiged og minigraver

BJARNE JAKOBSEN
Vind - tlf. 97 43 00 05

Byggeri ●  nedbrydning ●  dræn
udføres med

rendegraver, gummiged og minigraver
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FREDAG
3. JUNI

Kl. 16.00 - 17.30 Sjovt trylleshow med Tryllestøv

 Tag med til eventyrland hvor alt kan ske. Et sjovt trylleshow hvor 
publikum er med fra start til slut med levende dyr og mange overra-
skelser. Tryllekunstneren Tryllestøv er kendt fra TV og blev Danmarks-
mester i børnetrylleri i 2016. 
 
Efter trylleshowet er der: 
- Gratis tryllekoder til alle (så du via små videoer kan lære at trylle 
derhjemme) 
- Hils på de magiske dyr 
- Ballondyr til alle der ønsker det

 Arrangør: Landsbyfestudvalget

 
Kl. 18.00 - 19.00 Lad os spise aftensmad sammen

 Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sam-
men” bliver gentaget igen i år. Hvad FDF har at byde på, må I selv 
komme og se, men det smager altid himmelsk det de kan få brygget 
sammen.

 Arrangør: FDF
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Kl. 19.00 Petanque
 
Kl. 20.30 - 23.00 Fredagsbar i Æ Vindfang med hyggemusik, dart, rafling m.v.

 Denne aften vil der være hyggemusik i teltet. Du kan forsøge dig med 
dart, rafling mv. og selvfølgelig forsyne dig i baren. Der er som sæd-
vanligt et stort udvalg til meget rimelige priser.

 Arrangør: Landsbyfestudvalget

 
 
 
 
 
 

FREDAG
3. JUNI
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LØRDAG 
4. JUNI

Kl. 9.00 Morgenkaffe med rundstykker

 Der serveres morgenkaffe i teltet, hvor der kan købes rundstykker, 
kaffe, te, juice og en lille skarp til halsen.

	 Arrangør:	Cykelklubben	medVIND	og	Billard

 
 Kåring af Årets Vindbo

 Hvem skal være årets Vindbo 2022? 
 
2016 var første gang årets Vindbo blev kåret. Nu er det en tradition! 
 
For at komme i betragtning til prisen, er det en betingelse, at ved-
kommende udfører frivilligt arbejde til gavn for andre, sognet eller 
sin forening eller at vedkommende ved sin indsats har gjort sin egn 
eller by kendt. Der kan indstilles enkeltpersoner eller en mindre grup-
pe af folk, som sammen har udrettet noget, der opfylder kriterierne. 
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Forslag til hvem, der skal være årets Vindbo 2022, skal afleveres 
skriftligt med begrundelse senest fredag  den 3. juni kl. 12,00. Forslag 
lægges i forslagskassen, der står ved baren i teltet. Vind Sogns Bor-
gerforening står for udvælgelsen, og afsløringen sker, når alle har fået 
lidt i maverne ved morgenkaffen i teltet lørdag d. 4. juni.

 Arrangør: Vind Sogns Borgerforening

 
Kl. 10.30 Tombola

 Tombolaen er spækket med flotte og imponerende gaver der kan 
vindes. Men det er med at være klar, for lodderne kan hurtigt få ben 
at gå på.

 Arrangør: Grete Jensen

Kl. 11.00 Bålaktiviteter og pizza

 Vind FDF fyrer op i pizzaovnen og bålfadet, hvor børn og barnlige 
sjæle kan lave et snobrød og riste en skumfidus.

 Arrangør: FDF Vind

 

LØRDAG
4. JUNI
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Kl. 12.30 Frokost

	 Arrangør:	Frokostholdet

 
Kl. 13.00 - 14.00 Petanque - semifinale og finale

 
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe og kage

 Kom og nyd kaffe og lækker kage i teltet eller udenfor i solen, hvis 
vejret er til det.

LØRDAG 
4. JUNI
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Kl. 19.00 - 01.00 Teltbal

 Maden leveres igen i år af ”Det røde kabinet” i Vemb. 
Succesen med helstegt pattegris gentages. Husk tilmelding i god tid 
og senest torsdag d. 30. maj til: Maiken Våtevik – mobil 2091 9220 
Efter maden serveres Astas kagebord sammen med kaffen. 
Bent Aaen sørger for god musik og sender folk ud på dansegulvet i en 
lind strøm.

 
Pris: 
Fest med spisning – 250 kr.  
Entré efter kl. 21.00 – 50 kr. 
Unge fra 8. klasse til og med 17 år - gratis mellem kl. 22.00-22.30

 Arrangør: Landsbyfestudvalget

LØRDAG 
4. JUNI
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Murerfirmaet Bo Andersen
bo@murerherning.dk

+45 2243 7290
Jakob Knudsensvej 15

 7400 Herning

Landsbycenter Vind Selskabslokaler  
www.landsbycentervind.dk, telefon 2543 2325 

  
 

Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
vedligeholdelse af landbrugsmaskiner.
Vores faguddannede medarbejdere reparerer på eget værksted 
eller hos kunden.
Få et uforpligtende tilbud på din næste reparation af maskiner.

Vi udfører autorisationskrævende installationer inden for VVS, 
kloak og gas.

Skjernvej 236 . Agerfeld - 7500 Holstebro . www.agerfeld-smede.dk

Agerfeld tilbyder bl.a.:
■ Reparation af landbrugsmaskiner
■ Vandingsanlæg
■ VVS
■ Gasmester til installationer
■ Fjernvarmeanlæg og naturgasanlæg
■ CE-mærket bygningsstål
■ Specialopgaver af enhver art.

VVS   LANDBRUG   HUS&HAVE

Velkommen hos Agerfeld
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 
Velkommen hos Agerfeld
Værkstedet med mange års erfaring med reparation og 

Besøg vor butik og se alt det 
nyeste inden for bl.a. have- og 
parkmaskiner

Til både

privat og

erhverv
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SØNDAG 
5. JUNI

Kl. 10.00 Oprydning
Ca. kl. 12.00 Vi spiser rester og siger tak for denne gang.
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Overmontør
Michael Nielsen
Tlf: 40 91 01 66
michael@jensbyskov.dk

Elektriker 
Karsten Hansen 
Tlf: 40 94 30 66
karsten@jensbyskov.dk

Elektriker 
Tommy Kjeldgaard
Tlf: 25 37 73 11
tommyk@jensbyskov.dk

Bogholderi
tlf: 97 32 01 66 
bogholderi@jensbyskov.dk
Hverdage 7-15

GOD SERVICE
DØGNET RUNDT

Parkvej 2   I   6971 Spjald   I   Tlf. 97 32 01 66 Søndervang 3   I   6971 Spjald   I   Tlf. 97 38 60 93
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Sørvad Auto & 
Traktorværksted 

tlf. 9743 8333 
biltlf. 4018 8049 
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Banetoften 2b,
7500 Holstebro

www.haargalleriet.nu

Hovedgade 58
6973 Ørnhøj

www.havannapizza.dk

Vi trykker alt, du har brug for  
til din virksomhed

– og meget, meget mere...

Niels Kjeldsens Vej 25  |  7500 Holstebro
9740 2233  |  www.johansen-grafisk.dk
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DD Fliser og Anlæg ApS 
 
Har din have eller øvrige udendørs arealer brug for en opfriskning eller lidt 
hjælp for at nå i mål? Vi står klar til at hjælpe dig, så du kan få lige præcis den 
have, du drømmer om. 
 
Vi tilbyder hjælp med mange former for anlægsarbejde, der overordnet set kan 
opdeles i fire overordnede områder, som vi er specialiseret i: belægning, beton, 
anlæg og have. Indenfor disse områder er vi altid din professionelle 
samarbejdspartner og garanti for høj kvalitet – både når det kommer til 
rådgivning på et fagligt grundlag og udførsel af enkle såvel som komplicerede 
opgaver. 
 
Er du privatkunde, virksomhed eller forening? Vi hjælper gerne uanset hvad. 
Send os en mail på info@ddfa.dk eller kontakt os på telefon 
Dennis 23 66 94 93 
Robert 31 50 83 53 
 
Læs mere på vores hjemmeside www.ddfa.dk 
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Øvrige sponsorer:
Vestjysk Andel

GO Fodpleje

Fnugfri



STOR TAK
til alle som har hjulpet til på forskellig vis 

til alle sponsorerne – uden dem ingen Landsbyfest

til alle som har deltaget i festen – uden jer ingen fest

Formål:
Formålet med Landsbyfesten er gennem en hel uge at styrke og 
udvikle sammenholdet i vores landsby.

Grundlag:
Der henvises til “Grundlag for Landsbyfesten i Vind“
på www.vindsiden.dk.

Arrangør:
Bag Landsbyfesten står Vind Idrætsforening i samarbejde med 
Vind Sogns Borgerforening og LandsbyCenter Vind.

Tovholder:
Et nedsat Landsbyfestudvalg er tovholder gennem hele ugen. 
Bag de enkelte aktiviteter står foreningerne, råd, udvalg og 
privatpersoner.

Har du ris, ros eller gode ideer til næste års fest, er du 
velkommen til at kontakte Landsbyfestudvalget.

Du kan finde kataloget på
www.vindsiden/landsbyfestudvalget/katalog


