
BEMÆRK: Vinding-Vind Foredragsforening har 125 års 
jubilæum fredag den 6. oktober 2017. 

 
Foredragene afholdes enten i Sørvad Kultur- og Idrætscenter: 

SKI eller i LandsbyCenter Vind: LCV. 
 
Medlemskontingent: 50,- kr. / person. 
 
Pris for foredrag: 40,- kr. for medlemmer, 50,- kr. for  

ikke- medlemmer. 
 
Kaffe / The betales derudover. 

________________________________________________________ 
 

Bestyrelsen: 

Formand:  Ester Larsen – tlf. 97430105 / 40553405 

Næstformand:  Aase Mogensen 

Kasserer:  Niels Poulsgaard 

Sekretær:  Solveig Troldtoft 

Menigt medlem:  Lise Hay 

 
Sponsor: 
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Tirsdag den 30. august 2016 
Sommerudflugt til Jenle – Jeppe Aakjær 150 år.  
Vi kører i bus med afgang fra Torvet i Sørvad kl. 13.00 og fra 
busholdepladsen i Vind kl. 13.15. På Jenle får vi en rundvisning og drikker 
kaffe. Deltagerpris: 150,- kr. 
Tilmelding til arrangementet. 

Onsdag den 28. september 2016 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter 
Jeppe Aakjær 150 år – digter og rebel – Jubilæumskoncert med       
Bente Kure & Leif Ernstsen. 
Bente og Leif har spillet Aakjær i snart 2 årtier, men i år sætter de fokus 
på, hvor højaktuel han stadig er. Koncerten er en musikalsk forestilling, 
der via sange, anekdoter og uddrag fra Jeppe Aakjærs tekster tegner et 
helhedsportræt af ”Jens Vejmands far” og hans liv i alle facetter. Og 
naturligvis vil der i Aakjærs ånd være indlagt fællessang undervejs. 
Afholdes i samarbejde med Aulum Højskoleforening og Aulum-Vinding-
Vind Valgmenighed. 
Entre incl. kaffe og brød: 125,- kr. 

Torsdag den 20. oktober 2016 kl. 19.30  (SKI) 
Arkitekt Sten Krarup fra Kolding kalder sit foredrag: ”Mit liv som 
dobbeltagent – om at være ægtefælle til en dement”. En historie om den 
ny virkelighed for samlivet efter 30 års ægteskab, de følgende 5 år i 
hjemmet og udenfor hjemmet samt næsten 9 år på plejehjem. En 
sygehistorie der kan synes meget privat. Alt det, man ikke taler om; alt 
det, man holder for sig selv. Sten Krarup vælger at stå frem i håbet om at 
kunne hjælpe andre til at forstå, hvad der kan ske, når demens slår ned i 
ens familie, blandt venner og bekendte eller arbejdskolleger. 

Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.30 (LCV) 
”Blandt originaler og andet godtfolk”. Journalist og programmedarbejder 
ved TV2 Midt-Vest Per Hansen fortæller og viser filmklip med skæve 
personligheder, som han har mødt på sin vej og lavet TV- programmer 
med. 
Afholdes i samarbejde med Vinding Kultur- og Trivsel. 

Torsdag den 15. december 2016 kl. 19.30 (SKI) 
Julearrangement ved ”Tre gæve jyder”. En lille trio, som elsker at synge 
og spille. Også masser af fællessang vil skabe julestemningen. 
 

7. – 8. januar 2017 
 Højskoleweekend i Aulum Fritidscenter. 
Arrangører: Aulum-Vinding-Vind 
Valgmenighed, Aulum Højskoleforening og 
Vinding-Vind Foredragsforening. 

 
 
 
Torsdag den 26. januar 2017 Kl. 19.30  (LCV) 
”Højskolesang og den gode fortælling”. Fortæller og pianist er Allan 
Ploug Sørensen, tidligere sognepræst og højskolelærer.  
Livsmodet styrkes ved sang og fortælling. Derfor skal stemmerne røres 
flittigt denne aften. Vi synger sammen af højskolesangbogen. Vi tænker 
undervejs nærmere over, hvad vi synger. Tit synger vi uden helt at lægge 
mærke til indholdet. Indimellem får vi gode fortællinger i stedet for de 
nedslående historier, medierne ofte er fyldt med. 

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 (SKI) 
Generalforsamling. 
Derefter vil arrestforvarer Ole Rytter Pedersen fortælle om sit arbejde 
inden for kriminalforsorgen. 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30  (SKI) 
Troels Moesgaard, leder af Soldaterhjemmet i Holstebro, vil fortælle om 
dagligdagen på Soldaterhjemmet og om at være rekreationshjem for 
krigsveteraner. 

Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 (BEMÆRK TIDSPUNKT) 
Virksomhedsbesøg hos Creativ Company, hvor kreativ købmand og 
medejer Peter Nørgaard vil vise rundt og fortælle om virksomheden. Der 
vil blive serveret kaffe/the og kage. Creativ Company sælger hobbyartikler 
til det offentlige, private og engroskunder i det meste af Europa. 
Virksomheden er bl.a. kendt for sit gode arbejdsmiljø og for at arbejde 
målrettet og systematisk med socialt engagement. 
Tilmelding til arrangementet. 

 


