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En uge, hvor vi kommer 
hinanden ved. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Løssalg kr. 10,- 
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Siden 1991 har Vind Idrætsforening hvert år arrangeret Landsbyfest i Vind. Formålet 
med Landsbyfesten er at mødes omkring en festlig uge for at styrke og udvikle 
sammenholdet i vores landsby. Vind IF arrangerer festugen i fællesskab med Vind 
Sogns Borgerforening og Landsbycenter Vind. Det er de 3 foreninger, som i 
fællesskab beslutter, hvilket formål et evt. overskud skal støtte. 
I år er det besluttet, at et eventuelt overskud  skal støtte  børn og unges aktiviteter 
rundt om  Landsbycenter Vind. 
 

Det er Landsbyfestudvalget under Vind IF, som er tovholder gennem hele ugen, og 
de enkelte aktiviteter er så udlagt til forskellige foreninger, udvalg eller 
privatpersoner. Det er f.eks. privatpersoner som bla. arrangerer petanque, fodbold, 
kræmmermarked og som laver frokost om lørdagen. Landsbycenter Vind står for 
bankospil og gymnastikudvalget hjælper til ved fællesspisning, hvor madholdet laver 
maden. 
 

Tømrermester Steen Stjernholm er tovholder på opsætning og nedtagning af teltet, 
og han får hjælp af en håndfuld frivillige. Landsbycenter Vind sørger for, at der er 
stole og borde i teltet hele ugen. Vind FDF er sammen med privatpersoner med til at 
arrangere disco for de unge om fredagen, og Vind Sogns Borgerforening står for en 
del af underholdningen på pladsen om lørdagen. 
 

Det er blevet en tradition, at Vind Menighedsråd i fællesskab med FDF arrangerer 
familiegudstjeneste i teltet som opstart på festugen.  
Vind FDF er med hele ugen, hvor de står for pølsesalg på festpladsen og for mange 
spændende aktiviteter for de unge. De vil igen sørge for, at der kan købes aftensmad 
på pladsen tirsdag, onsdag og fredag. 
 

I år laves der aktiviteter på pladsen for børnene inden pandekagefesten starter om 
onsdagen. Netop onsdagen er den dag i hele ugen, som børnene venter et helt år på.  
Her laver en flok af privatpersoner masser af pandekager, således at den årlige 
pandekagefest kan holdes i teltet. 
 

Lørdag morgen kl. 9.00 er der fælles morgenmad i teltet. Her er det cykelklubben 
medVIND og Billardklubben, som står for det praktiske. Frokosten kl. 12.00 og 
borddækningen til festen lørdag aften klares af en flok privatpersoner. 
 

Søndag formiddag efter festen opfordrer vi alle til at møde kl. 10.00 for at hjælpe 
med oprydningen efter festen.  Hvis vi er nok, kan det gøres på et par timer, 
hvorefter vi hygger os med at spise resterne fra lørdagens festmåltid. 
 

Vi vil på forhånd gerne takke alle, som giver en hjælpende hånd i løbet af ugen. 
Samtidig vil vi gerne takke alle vores sponsorer, som er med til, at festugen giver et 
overskud til gavn og glæde for alle i vores landsby. 
 

Med festuge hilsen 
Landsbyfestudvalget (Stefan Stjernholm, Signe Berg Madsen og Anne Ovesen) 
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Søndag d. 28.maj 
Kl. 

14.00 Familiegudstjeneste i teltet. 
15.00  Eftermiddagskaffe sponsoreret af menighedsrådet. 
15.00  WOD udfordring starter. Se omtale på side 6. 
15.00-16.00Loppemarked for unge som ældre. 

 

Mandag d. 29. maj 
Kl. 

17.30-18.30 FDF´s pølsevogn. Kom og spis inden banko starter. 
19.00  Pladespil – 2 x 12 spil. Mange flotte præmier. 

 

Tirsdag d. 30. maj 
Kl. 

09.30  Frisk formiddag. Husk selv at medbringe kaffe. 
16.00         Krolfturnering. 
17.30-19.00 Lad os spise aftensmad sammen.  
18.00  Petanqueturnering. 
18.30-19.15 Aktiviteter i Klubhuset for børn og deres voksne, hvor nogle     
         af bibliotekets mange tilbud bliver præsenteret.                     
19.00             Streetbasket på multibanen. 

 

Onsdag d. 31. maj 
Kl. 

16.45-17.45 Gymnastik for børn 0-5 år og deres forældre i 
Landsbycenter Vind. 

17.15-18.15 Aktivitet på multibanen for børn fra 0.-3. klasse. 
17.45-18.45 Rundbold for 4. klasse og op. 
17.30 Pandekagefesten starter. Børnene kan få pandekager, når 

aktiviteten for dem er afsluttet. 
17.30-19.00 Lad os spise aftensmad sammen. 
18.30 Cykelklubben medVIND inviterer med på tur.  
19.00  Vind IF Oldboys –Bøvling UF Oldboys.  
19.00-20.00Vind FDF fejrer 20 års jubilæum med lejrbål, når det er                                                                  
           bedst.  
20.00-21.00Kaffebord sponsoreret af Vind FDF. 
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Torsdag d. 1. juni 
Kl. 
18.00  Fællesspisning i teltet. 
19.30  Gåtur med fortælling på ruten af Vind Lokalhistorisk Arkiv. 

Kaffe i teltet efter gåtur. 
20.30 Quiz i teltet – hvor meget ved du om Vind? 

 

Fredag d. 2. juni 
Kl. 
16.00             Krolfturnering. 
17.30-19.00 Lad os spise aftensmad sammen. 
18.00 Petanqueturnering. 
18.00-19.00 Børnedisco i Landsbycenter Vind. 
 Fra 4 år til 4.  klasse. Billetter koster kr. 10,- og købes ved 

indgangen. 
20.00-22.30Diskotek i Landsbycenter Vind for 5. – 7. klasse. 
 Billetter koster kr. 10,- og købes ved indgangen. 
20.30-23.00Værtshusstemning i teltet med musik, dart og rafling. 

 

Lørdag d. 3. juni 
Kl. 
09.00 Morgenkaffe. Rundstykker v/Bager Møller, Ulfborg. 
 Kåring af årets Vindbo. 
10.00  Fællessang med Lisbeth Kirk Mikkelsen i spidsen. 
10.15  Petanque semifinale. 
10.15        Krolfsemifinale. 
10.30   Tombola med mange fine præmier fra sponsorerne. 
11.00          Menneskebordfodbold for alle over 9 år 
12.00        Frokost. 
13.00 Aktivitet arrangeret af landsbyfestudvalget.  
13.45  Petanquefinale og præmieoverrækkelse. 
13.45             Krolffinale og præmieoverrækkelse. 
14.30 Eftermiddagskaffe. 
15.00 Fodbold Serie 6, Vind IF – Ørnhøj/Abildå B1986 

19.00 Teltbal. Vi vil gerne opfordre de unge mennesker fra 8.      
  klasse og opefter til at deltage i lørdagens teltbal  . 
              

Søndag d. 4. juni 
Kl. 
10.00 Fælles oprydning på festpladsen. 
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Start søndag d. 28. maj - slut lørdag 3.juni 
 

 
 

 
Er du frisk på en lille udfordring? Hver dag i landsbyfest-ugen, 
planlægges en lille udfordring på de udendørs fitness-maskiner. 
Udfordringen annonceres på tavle ved fitness-maskinerne samt på Vinds 
Facebook-side! 
Ta´ udfordringen op og vis at DU har deltaget, ved at skrive navn og evt. 
resultat på tavlen, eller i kommentar-feltet på facebook-siden! 
Udfordringen kører hele dagen og aftenen, så giv den gas, og vis hvad du 
kan                                                   

 
 

Arrangør: Britt Stjernholm og Ditte Knudsen 
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Vi er med hele ugen, når du er sulten. Så kom til vores lille spisebod, hvor 
der serveres forskellige ting. 
Der vil blandt andet være burger med hjemmelavet bolle. Pølse med brød 
og en enkelt dag vil der også være mulighed for at købe vores dejlige pizza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så tag pungen og sulten med og vi kan hjælpe med at tømme den ene og 
fylde den anden   
 
Lørdag den 3. juni vil der være mulighed for at 
lave snobrød. 
 
 
 
 
Alt efter vejret vil der bliver bygget eller leget noget for børn og barnlige 
sjæle. Det vides ikke før på dagen hvad det bliver    
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Søndag d. 28. maj 
 

Kl. 14.00 Familiegudstjeneste med 
efterfølgende kaffe og kage 

 

I anledning af landsbyfesten er gudstjenesten rykket fra vores hyggelige 
lille kirke til festteltet på sportspladsen. 

 

 
 

Arrangør: Vind Menighedsråd 

 
Loppemarked kl. 15.00 

Fik du ikke solgt lopperne sidste år?  Så er der mulighed for et nyt 

forsøg   Alle er velkommen – store som små.  . Det 

er gratis at have en bod. 

Vi stiller op og begynder at handle kl. 15.00 og pakker sammen kl. 
16.00 

 
Inden du stiller din bod op, skal du kontakte Heidi Bonde på mobil 

nummer 4215 7355. 
 

Arrangør: Heidi Bonde 
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Holmegade 13, 6990 Ulfborg, Tlf.nr. 97491054 
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Mandag d. 29. maj 

 

FDF´s pølsevogn 
Kl. 17.30-18.30 

 
Kom og spis inden pladespil starter. 

 

Pladespil 
Kl. 19.00 Pladespillet begynder. Kom i god tid, så I kan nå at 

forsyne jer i baren, inden vi begynder. Det er Landsbycenter Vind, som 
står for spillet,  og pladerne koster kr. 15,- pr. stk. 
Ligesom sidste år er der gratis kaffe/te og kage  i pausen. Vi spiller 2 
gange 12 spil, og der er mange flotte og store gevinster fra vores mange 
sponsorer. 
Der er rækkegevinster, hvor man kan vælge mellem kaffe eller slikposer. 
 
Der sælges også amerikansk lotteri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: Landsbycenter Vind
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Tirsdag d. 30. maj 
 

Frisk formiddag 
Kl. 9.30 

Kom og vær med – alle kan deltage. Inden vi starter med at motionere, 
drikker vi kaffe. Husk selv at medbringe kaffe. 

 

Arrangør: Finn Poulsen 
 

Krolfturnering 
Kl. 16.00 

Som noget helt nyt er der i år mulighed for at spille krolf. Prøv dette nye 
spil og se om det er noget for dig. Se beskrivelse af regler på side 14 og 15. 

 

Tilmeld jer til Arne Christensen på tlf.: 40 73 01 42 senest d. 26. maj 2017  
 

Der spilles tirsdag og fredag kl. 16.00. Semifinale spilles lørdag kl 10.15 og 
finalen spilles lørdag kl. 13.45 

 

 
 

 
 

Arrangør: Arne Christensen 
 

Lad os spise aftensmad sammen 
Kl. 17.30-19.00 

Vi gentager successen fra sidste år med at stille borde op, så man kan 
komme på pladsen lidt tidligere og spise aftensmad sammen. Inviter din 

nabo og lav evt. en fælles madkurv. Hvis det skal være lettere, vil FDF 
udvide sortimentet lidt, så man kan spise mere varieret uden, at de 

klassiske pølser falder bort.  
Arrangør: FDF
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HUSK 

BRILLERNE  
 
Spillets formål  
Krolf er en krydsning af Kroket og Golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige 
slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har brugt færrest slag. 
 

Banen  
§ 1 Bane  
En krolfbane har 12 huller. Afstanden fra startsted til hul skal være min. 5 m og anbefales max. ca. 30 m. Det er ikke et krav, at 
banen er konstrueret således, at spillerne kan lave ”hole in one” på alle hullerne.  
 
§ 2 Hulmarkering  
Hullerne skal være tydeligt markerede med nummer. 
 
 § 3 Huller  
Et hul skal være minimum 10,3 cm og anbefalet maksimum 15 cm i indvendig diameter, samt minimum 3 cm på det dybeste sted. 
Ved indendørs krolf er alternative huller tilladt. 
 
§ 4 Forhindringer  
Nedfaldne blade, grene og kviste, løse småsten, græstotter og andre uvedkommende løse genstande må fjernes; men 
markeringssten, flag og andre opsatte forhindringer må ikke. Opstillede forhindringer skal stå fast, så de ikke ændrer sig ved stød 
fra kuglerne. Låg til huller og opgravede tuer regnes for løse genstande og hører ikke til på banen, medmindre de er fastgjort. Flytter 
en forhindring sig på trods af fastgørelsen, skal den straks sættes på plads igen. Er det kuglen der var årsag til at forhindringen 
ændrede sig, er der omslag, ellers er det dommeren, der skønner om der er omslag eller ej. Hvis en person eller et dyr ændrer en 
kugles retning, dømmes der altid omslag. Hvis det er en anden spillers fejl, kan dommeren idømme en passende straf hvis han 
skønner, at det var med vilje. Det er forbudt at stampe i jorden eller banke i jorden med køllen, for at ændre på banen eller få kuglen 
til at hoppe i hul. Det er dog tilladt at frisere langt græs, men det er ikke tilladt at rive græs af. Hvis en eller flere kugler flytter på sig 
under frigørelse fra f.eks. grene eller langt græs, lægger dommeren dem tilbage hvor de kom fra. Dette regnes for et uheld og er 
gratis. Man må flytte kuglen op til 15 cm væk fra en forhindring – målt til den del af kuglen der er nærmest forhindringen eller 
banekanten – dog ikke direkte i hul – og der skal være min. 6 cm til nærmeste anden kugle. Dette koster 1 slag. Har en anden spiller 
skudt ens kugle et sted hen på banen, hvor dommeren vurderer kuglen absolut ikke er spilbar, må man gratis flytte kuglen op til 15 
cm væk fra forhindringen. Hvis man er så uheldig, at man ryger i et forkert krolfhul, er det gratis at komme op på kanten af det 
forkerte hul. Andre huller betragtes som forhindringer.  
 
§ 5 Udslagssted  
Er udslagssted markeret med streg eller med 2 faste mærker, skal disse respekteres. Er der kun 1 markering, skal kuglen placeres 
inden for 85 cm, dog ikke foran. Det er forbudt at bruge en tee eller lignende. Overtrådt med fødderne findes ikke, kun kuglen kan 
være ”overtrådt”.  
 
§ 6 Afgrænsning af bane 
Enhver del af banen skal benævnes med en af følgende 3 definitioner:  

 Inde Defineres som det område, hvor kuglen IKKE må flyttes, medmindre den ligger op af en forhindring (se § 4 
Forhindringer).  

 Ude Defineres som det område, hvor kuglen SKAL flyttes ind på banen.  

 Valgfrit område Er det område, hvor spilleren selv må vælge, om der spilles derfra eller om der flyttes til et område 
defineret som ”inde”. Hvis der flyttes ind, koster det altid 1 slag, også selv om det er en anden spiller der har skudt ens 
kugle ind i det valgfrie område.  

Udstyr  
§ 7 Køller  
Man må kun spille med udstyr, hvor det er tydeligt for enhver, hvad der er køllehovedet og hvad der er skaftet. Det er ikke tilladt at 
have nogen form for mekanik til at styre slagstyrke eller retning med. Det er tilladt at skifte kølle 1 gang i en kamp. I tilfælde af 
defekt er det altid tilladt at skifte kølle.  
 
§ 8 Kugler  
En krolfkugle skal minimum være på 78 mm og max. på 90 mm i diameter og minimumsvægten være på 200 g. Der er ingen 
maximumsvægt og materialet er valgfrit. Det er tilladt at skifte kugle 1 gang i en kamp, men kun ved færdigspillet hul. I tilfælde af 
defekt er det altid tilladt at skifte kugle. Ved indendørs krolf er alternative kugler tilladt.  

Dommer 
§ 9 Dommer  
Inden kampen starter, udpeges der en dommer. Denne kan være en af spillerne.  

Dommerens rolle 
 Kontrol af slagsedlens udfyldelse (fornavn/efternavn, klubnavn og event, kuglefarve)  

 Nævne spillerens navn før slaget må slås  
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 Føre regnskab med slagene  
 Kontrollere kugleflytning (forhindring, ude af bane, slået til forkert kugle eller andet)  

 Dommeren er øverste myndighed  

 Vent med at sige næste spillers navn til du er færdig med at notere  

 Siger dommeren et forkert navn, og spilleren når at slå, skal de berørte kugler gratis tilbage hvor de lå  

 Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes når spilleren er kommet i hul: F.eks. ”Anders 4”.  

 Hold øje med hvilke kugler der berøres ved slagene.  

 Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant.  
 Spillerne må til enhver tid se stillingen.  

 Få ivrige spillere til at vente til du er klar.  

 Banegennemgang - (Definering af forhindringer, samt hvad er bane og hvad der ikke er).  
Slagseddel  

 Sæt en streg pr. slag i venstre kolonne.  
 Foretag en sammentælling i højre kolonne efter hvert hul.  

Råd og vejledning  
 En spiller må modtage råd og vejledning fra hvem som helst. 
 Dommeren giver dog kun råd og vejledning hvad reglerne angår.  

Gå frem  
 Få spillerne til at vente med at gå frem, til alle har slået. Det kan virke distraherende på en spiller, hvis dette ikke 

overholdes.  
 

§ 10 Frigivelse af slag  
Ingen spiller må slå til sin kugle før dommeren har frigivet slaget. Gør man det alligevel, er det et fejlslag. Dommeren frigiver slaget, 
når han har sikret sig, at hullet er tomt, at alle kugler ligger helt stille, at der er fri bane og at han er færdig med at notere. 
Dommeren markerer frigivelsen ved at sige næste spillers navn (Se også afsnittet ”Dommerens rolle”).  
 

Spillet  
§ 11 Generelle regler  
Der aftales eller trækkes lod om spillernes indbyrdes startrækkefølge inden spilstart. Der spilles med rullende start, hvilket vil sige 
at spillerne skiftes til at starte ved hvert hul. Man kan også aftale en fast rækkefølge kampen igennem.  
 
§ 12 Slag  
Køllehovedet skal berøre kuglen for at det er et korrekt slag. Side 4 Et slag er et slag når kølle og kugle har kontakt. Dog ikke ved 
udslag hvor kuglen ikke passerer startlinjen. Det er heller ikke et slag, hvis dommeren skønner det var et uheld.  
 
§ 13 Fejlslag  
Hvis en spiller slår til en anden spillers kugle, tæller det som et slag, men alle berørte kugler flyttes tilbage. Spilleren må ikke også 
slå til sin egen kugle. Hvis en spiller slår uden for tur, flyttes alle berørte kugler tilbage. Spilleren noteres for et slag når det bliver 
vedkommendes tur igen, men får ikke lov til at slå. Ført kugle og dobbeltslag er ikke tilladt. Alle berørte kugler flyttes tilbage, og 
spilleren har dermed brugt sit slag. Det er forbudt med kuglen at ramme skaftet på køllen eller en legemsdel eller beklædningsdel 
på sig selv. Alle berørte kugler flyttes tilbage, og spilleren har dermed brugt sit slag. Indirekte slag er ligeledes forbudt. Indirekte 
slag er slag der får kuglen til at flytte sig, selv om køllehovedet ikke har berørt kuglen.  
 
§ 14 Hole-in-one  
Hvis en spiller slår sin kugle i hul fra startstedet på første slag, er det en hole-in-one, der tæller 0 slag. Det er ikke hole-in-one hvis 
man er startet forfra på hullet eller hvis næste spiller i mellemtiden har slået.  
 
§ 15 Kugle ude  
Kuglen flyttes først når det er spillerens tur igen. Kuglen flyttes af spilleren, men kontrolleres af dommeren. Når kuglen flyttes ind 
på banen, skal det være til et sted hvor spilleren har mulighed for at komme til at slå til den. Der skal være min. 6 cm til nærmeste 
kugle og max. 15 cm fra banekanten. Hvis spilleren selv har slået kuglen ud, skal kuglen lægges mindst 1 m fra hullet. Hvis andre 
har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen. Kuglen genplaceres hvor den kom fra. Hvis kuglen lå på kanten og 
triller ud efter dommeren har frigivet spillet, er det gratis at komme ind igen. Har spilleren selv skudt kuglen ud, koster det 1 slag at 
komme ind på bane defineret som ”inde”, og kuglen flyttes ind på banen hvor den røg ud og ikke korteste vej ind. Kuglen skal slippe 
græskant/streg for at være ude af spil 
 
§ 16 Forfra  
Hvis man af en eller anden årsag kommer til at ligge umuligt, kan man vælge at starte forfra på hullet. Det koster 1 straffeslag. 
Spilleren noteres for et slag når kuglen bæres tilbage til start på hullet, og får ikke lov til at slå. Hvis en kugle helt forsvinder, skal 
spilleren starte forfra på hullet, og dette koster 1 straffeslag.  
 
§ 17 Max antal slag  
Der må højst slås på 8 slag pr. hul. Hvis kuglen ikke er kommet i hul når det 9. slag skal slås, noteres der 10 slag og kuglen fjernes 
fra banen.  
 
§ 18 Usportslig optræden  
Al usportslig optræden påtales af dommeren og kan medføre advarsel, straffeslag eller diskvalifikation efter behov.  
 
DGI Krolf / Dansk Krolf Union, februar 2017 
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Tirsdag d. 30. maj 
 

Petanqueturnering 
Kl. 18.00 

Til de, der mener fodbold er for hårdt, men alligevel 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. 26. maj 2017 og vær med i 
kampen om vandrepokalen. 

 

Der spilles tirsdag og fredag kl. 18.00. Semifinale spilles lørdag kl 10.15, 
og finalen spilles lørdag kl. 13.45 

 
 
 

 

 
 
 
 

Arrangør: Agner Poulsen 
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Tirsdag d. 30. maj 
 

Aktivitet for børn  
Kl. 18.30 – 19.15 

Herning Bibliotek kommer og laver aktiviteter i Klubhuset for børn og 
deres voksne, hvor nogle af bibliotekets mange tilbud bliver præsenteret. 
Mød op og se hvad de finder på  Se yderligere information på vindsiden. 
 

Arrangør: Vind Sogns Borgerforening 
 

Streetbasket på multibanen 
Kl. 19.00 

Kom og prøv en sjov og uformel omgang basketball træning, der er plads 
til alle!  
To trænere fra B71 Holstebro Basketball klub vil sørge for at alle kender til 
basketball og dens teknikker, når vi er færdige. Der vil være mulighed for 
at få pulsen op og have en sjov aften. Træningen sluttes af med at spille 
små kampe, så alle kan få vist deres nye basketballs skills frem. 
  
Håber mange vil møde op og være med. 
 

 
 

Arrangør: Per Kamp og  Anders Stigaard, B71 Basketball 
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Onsdag d. 31. maj 
 

Aktiviteter for børn 
 

Kl. 16.45-17.45 Gymnastik i Landsbycenter Vind for børn fra 0-5 år og 
deres forældre. 
Kl. 17.15-18.15  Multibaneaktivitet for børn fra 0.-3. klasse. 
Kl. 17.45-18.45 Rundbold for 4. klasse og op. 

 
Onsdag i landsbyfestugen er helt speciel – det er nemlig her, der er 

 

PANDEKAGEFEST 
 

hvor vi serverer gratis pandekager og saftevand 
til alle børn under 16 år. Det bliver igen i år således, at der først 
kan spises pandekager efter endt aktivitet – se ovenfor. Det 
giver nemlig de gæve Vind-pandekagebagere en mulighed for at 
følge med til at bage pandekagerne  
 

Alle andre kan købe pandekager og kaffe til kr. 10,- pr. stk. 
 

Arrangør: Asta Gammelvind 
 

Lad os spise aftensmad sammen 
Kl. 17.30-19.00 

Vi gentager successen fra sidste år med at stille borde op, så man kan 
komme på pladsen lidt tidligere og spise aftensmad sammen. Inviter din 

nabo og lav evt. en fælles madkurv. Hvis det skal være lettere, vil FDF 
udvide sortimentet lidt, så man kan spise mere varieret uden, at de 

klassiske pølser falder bort.  
 

Arrangør: FDF 
 

VIND´s oldboys spiller 
Kl. 19.00 

 

Vind/Vinding  IF Oldboys spiller mod Bøvling UF Oldboys.  Tag en kold 
øl med fra baren og nyd vejret og stemningen.   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arrangør: Fodboldudvalget 
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Onsdag d. 31. maj 

  
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 den 31. maj kl. 18.30 ved 

Landsbycenter Vind.  
En tur på landevejen på cykel/racer eller en tur i den skønne Stråsø 
plantage på mountainbike. Vi kører, så alle kan være med og slutter ved 
Landsbycenter Vind igen. 
 
Kontaktperson: 
Anders Bøge-Olesen 
Mobil 21 25 16 36 
Arrangør: medVIND 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Her er plads til din annonce 
næste år  
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Onsdag d. 31. maj 
 

FDF Lejrbål 

 

 
FDF VIND's 20 ÅRS JUBILÆUM 

 
Vi vil gerne indbyde hele Vind til at fejre vores 20 års jubilæum med et 
lejrbål når det er bedst. 
Det foregår fra kl. 19 – 20 og derefter vil vi gerne byde på kaffe/saft og 
kage. 
 
Med venlig hilsen 
Lederne i FDF VIND 
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Torsdag d. 1. juni 

 

Fællesspisning 
Madholdet i Vind har traditionen tro tilbudt, at de vil lave mad til vores 
fællesspisning igen i år. Menuen holdes hemmelig, men de garanterer, at vi 
ikke bliver skuffet. 

Maden serveres ca. kl. 18.00. 
 

 

Priser for fællesspisning: 
 

Børn under 3 år:       gratis 
Børn fra 3 år til  
og med 13 år:             kr.  25,-                            
 
Voksne:                       kr.  50,- 

 

 
 
 
 
Arrangør: Madholdet 

 

Gåtur og fortællinger 
 

VIF gymnastikudvalg vil gerne byde alle med på en gåtur efter 
fællespisningen. Ca. kl. 19.30 går vi fra pladsen. Gymnastikudvalget 
fører an på turen og de har lovet, at Lokalhistorisk Arkiv vil fortælle om 
udvalgte steder på ruten. Der kan købes en forfriskning undervejs og når 
turen er veloverstået, vil der være mulighed for at gå i baren og forsyne 
sig. Tag de gode gåsko på og tag med os på en rask gåtur. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Arrangementet er gratis.  
 
 
 
 
 

Arrangør: Vind IF, gymnastikudvalget 



Landsbyfest i Vind 2017 

Kataloget er sponsoreret af Plantepriser.dk 
Vind Lokalhistorisk Arkiv har åbent hele landsbyfestugen Side 24 

 

 



Landsbyfest i Vind 2017 

Kataloget er sponsoreret af Plantepriser.dk 
Vind Lokalhistorisk Arkiv har åbent hele landsbyfestugen Side 25 

 
 

 
 

 
 

Klip inn 
 

Hovedgaden 37 
6973 Ørnhøj 

Tlf. nr. 9738 6570 
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Torsdag d. 1. juni 

 

Underholdning i teltet efter gåturen. 
 

"Vind Quizen" gennemføres igen i år. Det handler om lokale folks viden 
om Vind. Der dystes over 2 omgange og en finale. Det vindende hold har 
så den ære at vide mest om Vind. 
 
Alle, som bor i Vind, kan deltage. 
 
Formålet er ganske simpelt, at vi alle bliver lidt klogere på det 
lokalsamfund, som vi bor i. 
 
Så vidt det huskes var det hold B, som vandt i 2016 … Mon Søren 
Rasmussen og Henry Mohr forsvarer deres titel i 2017 ? 
 

 
 

Arrangør: Kurt og Lis Poulsen 
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Fredag d. 2. juni 
 

Diskotek 
 

 

Kl. 18.00-19.00 Børnediskoteket åbner dørene til et brag af en fest for 
  alle børn fra 4 år og til 4. klasse. 
 

Der vil være høj musik, underholdning og godt med 
chips og drikkevarer. 

 Billetter koster kr. 10,- og købes ved indgangen. 
 

 
 

Arrangør: FDF, Lisbeth Mikkelsen og Merete Øksnebjerg 
 
 

Kl. 20.00-22.30Der holdes fest for 5. – 7. klasse. 
  Vi har inviteret ungdomsklubberne både i Ørnhøj, 

Grønbjerg og Sørvad. 
  Billetter koster kr. 10,- og købes ved indgangen. 
 

Vi har tidligere inviteret ældre elever, men da de ofte har andre interesser, 
end vi tilbyder, har vi igen i år valgt at satse på 5. – 7. klasse.  Vi vil gerne 
opfordre de ældre elever til at deltage ved festen lørdag aften. 
 

Arrangør: FDF, Merete Øksnebjerg og Lisbeth Mikkelsen 
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Vildbjerg 

 

 
 

            - Vi er til for dig 
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Find os på 
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Murerfirmaet Bo Andersen A/S 
Præstegårdsvej 3, 7451 Sunds 
Tlf. 22 43 72 90  -   97 11 68 63 

Mail: bo@murerherning.dk 
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Her er plads til din annonce næste år  
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Øvrige sponsorer 
 

JYSK, Holstebro. 

Vestjylland Forsikring. 

Helene og Henning Jakobsen. 
Vind. 

Vestjyllands Andel. 

Vestjysk Bank. 

IC Lauring. 

Solsikken. 

Viborgvejens Blomster. 

Moster D. 

Søvn & Comfort, Holstebro 

Kappel Guld, sølv og ure, Struer 
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Fredag d. 2. juni 
 

Krolf turnering 
Kl. 16.00 

Se omtale på side 13 
 

Arrangør: Arne Christensen 
 

Lad os spise aftensmad sammen 
Kl. 17.30-19.00 

Vi gentager successen fra sidste år med at stille borde op, så man kan 
komme på pladsen lidt tidligere og spise aftensmad sammen. Inviter din 

nabo og lav evt. en fælles madkurv. Hvis det skal være lettere, vil FDF 
udvide sortimentet lidt, så man kan spise mere varieret uden, at de 

klassiske pølser falder bort.  
 

Arrangør:  FDF 
 

Petanqueturnering 

Kl. 18.00 
Se omtale på side 16 

 

Arrangør: Agner Poulsen 
 
 

 

Værtshusstemning i 
teltet 

Kl. 20.30-23.00 
 

 
 

Denne aften vil der være musik i teltet. Du kan forsøge dig med dart og 
rafling og selvfølgelig forsyne dig i baren med, hvad du nu måtte have lyst 
til af drikkevarer. Der er, som sædvanligt, et stort udvalg til meget rimelige 
priser.  
 
 
 

Arrangør: Landsbyfestudvalg 
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Lørdag d. 3. juni 
 

Morgenkaffe 
Der serveres morgenkaffe i teltet kl 9.oo, hvor der kan købes 

rundstykker, kaffe, te og en lille skarp til halsen. 
 
Arrangør: Cykelklubben medVIND og Billard 
 

Hvem skal være årets Vindbo 2017? 
Sidste år var første gang – i 2017 er det anden gang. Næste år har vi en 
tradition. 
For at komme i betragtning til prisen, er det en betingelse, at 
vedkommende udfører ulønnet arbejde til gavn for andre, sognet eller sin 
forening eller,  at vedkommende ved sin indsats har gjort sin egn eller by 
kendt. 
Forslag til hvem , der skal være årets Vindbo 2017,  skal afleveres skriftligt 
med begrundelse senest torsdag 1. juni kl. 21. Forslag lægges i 
forslagskassen, der står ved baren i teltet. Vind Sogns Borgerforening står 
for udvælgelsen, og afsløringen sker, når alle har fået lidt i maverne ved 
morgenkaffen i teltet lørdag d. 3. juni. 
 
Arrangør: Vind Sogns Borgerforening 

 
 

Fællessang  
Kl. 10.00, når vi har fået tygget af munden og skyllet halsen, er vi 

klar til at synge. Lisbeth Kirk Mikkelsen vil igen i år spille og synge for. 
 
Arrangør: Lisbeth Kirk Mikkelsen 

 
Petanque SEMIfinale  

 

Kl 10.15 spilles der semifinale  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arrangør: Agner Poulsen 
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Lørdag d. 3. juni 
 

Krolf SEMIfinale 
Kl. 10.15 spilles der semifinale  

Arrangør: Arne Christensen 
 

Tombola  
I tombolaen, som åbner kl. 10.30, vil der igen i år være flotte 

præmier at vinde – kom og se, om du kan være heldig   
 

Arrangør: Gretha Jensen og Else Christensen  
 

Menneskebordfodbold 
Kl. 11  

 
FDF vil lave stor menneskebordfodbold. Det er for alle over 9 år. 
Så kom og vær med til en sjov oplevelse både på banen og udenfor  
 
Opsætning vil ske på multibanen, så tag de gode sparke sko på. 
Alle kan være med unge som ældre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arrangør: FDF 
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        Lørdag d. 3. juni 
 

Frokost 
Kl. 12.00-13.00 

 
Pølser fra grill med brød og salat. 
 

Frikadeller med kold kartoffelsalat. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Arrangør: Frokostholdet 
 
 

Aktivitet arrangeret af  
landsbyfestudvalget 

Kl. 13.00 
 

Yderligere information kommer på www.vindsiden.dk og på facebook  i 
Vindgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: Landsbyfestudvalget 
 

 

PetanqueFINALE 
Kl. 13.45 

 
Nu er tiden kommet, hvor det skal afgøres hvem, der løber med æren og 
pokalen i år som bedst til petanque i Vind  . 
 
Arrangør: Agner Poulsen 

http://www.vindsiden.dk/
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Lørdag d. 3. juni 
 

Krolf FINALE 
Kl. 13.45 

Nu er tiden kommet, hvor det skal afgøres hvem, der løber med æren som 
bedst til krolf i Vind  . 
 

Arrangør: Arne Christensen 
 

Eftermiddagskaffe 
Kl. 14.30 

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

Pris for kaffe/te/saft og kage: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. 
 
Arrangør: Landsbyfestudvalget 

 

Fodbold serie6 
Kl. 15.00 

 
Serie 6 Vind IF spiller mod Ørnhøj/Abildå B1986.  Tag en kold øl med fra 
baren og nyd vejret, stemningen og,  at det ikke er dig, som knokler rundt 
på banen  Støt op om vores lokale fodboldspillere – kom til kampen. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Arrangør: Fodboldudvalget 
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Lørdag d. 3. juni 
 

Fest i teltet kl. 19.00-01.00 
 

Maden leveres af Det røde Kabinet i Vemb. Menuen er helstegt gris med 
salat, kartofler og brød. Vi kan love, at maden bliver god  og at der er 
rigeligt til alle – MEN det forudsætter EN ting, og det er, at I tilmelder jer 
senest torsdag aften d. 1. juni.  
 

 

 
Efter maden serveres ASTAs KAGEBORD med kaffe. 
 
Jimmi spiller op til dans – helt som han plejer . 
 

Pris 
Fest   kr. 200,00 kr. 
Entre efter kl. 21.            kr.    50,00 kr. 
Unge fra 8. klasse til og med 17 år Gratis mellem 21 og 22.30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilmelding til Anne Ovesen senest torsdag d. 1. juni. Send en 
SMS eller ring 21 93 06 66. 
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