
Foredragene afholdes enten i Sørvad Kultur- og Idrætscenter: SKI 
eller i LandsbyCenter Vind: LCV. 
 
Medlemskontingent i 2022: 75,- kr. / person. 
 
Pris for foredrag incl. kaffe/te:  

80,- kr. for medlemmer. 
100,- kr. for ikke-medlemmer. 
 

________________________________________________________ 
 
Bestyrelsen: 

Formand:  Ester Larsen – tlf. 40553405 

Næstformand:  Mathilde Kokholm 

Kasserer:  Niels Poulsgaard 

Sekretærer:  Edmund Andersen og Lise Hay 
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Mandag den 15. august 2022 kl. 18.30  

Bemærk tidspunkt: Mødested VIND KIRKE. Tur på Vind Hede 

og Nr. Vosborg Hede. Få øget kendskab til vores lokale natur og 

historie. Udover lokale guider er Karsten Filsø gæsteguide. 

Karsten Filsø er opvokset i området.  

Turen er gratis, men tag selv en kaffekurv med. 

Arrangementet er sammen med Aulum Vinding Vind 

Valgmenighed.  

 

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.30 i SKI 

Esben Lund Esmark, der er afdelingsleder i Kirkens Korshærs 

varmestue i Holstebro, kommer og fortæller om arbejdet i 

varmestuen og sætter fokus på aktuelle udfordringer i vores 

velfærdssamfund. 

 

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.30 i LCV   

Alting har en historie – men hvordan gør man historien 

spændende? Det er omdrejningspunktet  for museumsinspektør 

Stina Troldtoft Andresens foredrag. Stina er opvokset i Vind, 

uddannede sig til arkæolog og er i dag ansat hos Varde-

museerne, hvor hun arbejder med at skabe nye udstillinger. Hun 

har bl.a. været med til at lave udstillinger i Tirpitz og i det 

nyåbnede museum ”Flugt – Refugee Museum  of Denmark”, som 

ligger i Oksbøl. 

 

Torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 i SKI 

Bente Busk, tidligere folkeskolelærer og leder gennem 17 år af 

Kulturmødestedet Bakkehuset i Ikast, holder foredrag om den 

danske sangskat og laver fællessang omkring både nye og 

gamle sange, årstidssange, viser og sange fra revyer og film.  

 

Søndag den 29. Januar 2023 

Højskoledag i samarbejde med Aulum Vinding Vind 

Valgmenighed og Aulum Højskoleforening. 

 

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.30 i LCV 

”Journalist på livstid”. Kai Hartmeyer har været aktiv journalist i 

over 50 år og er stadig på farten rundt omkring i verden. I 1989 

skiftede han til TV Midtvest, hvor han blev nyhedschef og den 

første studievært. Kai Hartmeyer har lavet mange TV-serier bl.a. 

”Norden rundt i 80 dage” og serien ”Ø-hop”, hvor han besøgte 

alle danske småøer. Sammen med sit foredrag vil han vise en 

række TV-klip fra nogle af de mange store oplevelser. 

 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.30 i SKI 

Generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen er der forårssange og musik ved  

organist  Inger Kamstrup. 

 

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.30 i LCV 

Irene Albertsen er line-producer, bor på Frederiksberg og har 

haft det overordnede, økonomiske ansvar for planlægning af 

filmen  ”Meter i sekundet”.  

Filmen er optaget i Velling og får premiere i de danske biografer 

den 3. februar 2023. Irene Albertsen vil fortælle om filmens 

tilblivelse. 

 

 

 




