Forside
hele ugen fra nyt telt og ny bar
Søndag d. 27.5.18
- Lørdag d. 2.6.18

er i klar ?

VELKOMMEN til landbyfest i Vind for 27. gang
Landsbyfestudvalget er glade for igen i år at kunne bidrage med en
landsbyfest til Vinds borgere.
Landsbyfestugen bliver ved fælles hjælp fra alle borgere til en realitet. Det er
unikt, at vi i Vind har det gå-på-mod, fællesskab og nytænkning, så niveauet
er højt og folk har lyst til at deltage og bidrage til fællesskabet.
For at fastholde et højt niveau er det i særdeleshed vigtigt at rammerne er
i orden, og det må siges at være fuldendt efter at Vind Invest har indkøbt
et helt nyt telt, således er vi sikret et produkt, hvor vi selv er med til at
fastholde kvaliteten, og teltlejen er sikret i mange år frem.
Nytænkning er kommet til sin ret, efter at en gruppe ildsjæle har haft mod
på at lave en ny bar, som vil stå klar til årets landsbyfestuge. For at gøre det
nemt for dem der står i baren, er man gået skridtet videre og har indkøbt
en materiel container, som bliver en integreret del i teltet. Den er med til
at lette arbejdet for de personer der står i baren i løbet af ugen, så daglig
transport af forbrugsvarer ikke længere er nødvendigt.
Landsbyfesten skal ikke nødvendigvis give et stort overskud, men et plus
på kontoen når vi er færdige, er klart at foretrække. De tidligere år har man
på forhånd bestemt hvad et evt. overskud skal gå til, så bl.a. sponsorer ved
hvad de støtter. I år er ingen undtagelse, da man har behandlet de indkomne
forslag og valgt at støtte FDF med et tilskud til nogle shelters, de har ønsker
om at opføre ved siden af deres bålhus.
Fra landsbyfestudvalget glæder vi os til at se en masse glade mennesker,
unge som gamle, komme og være en del af det hyggelige fællesskab på
pladsen i løbet af ugen.
Birte Lauridsen, Morten Højbjerg Pedersen, Stefan Stjernholm
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Søndag den 27. maj
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.00 – 16.00

Torsdag den 31. maj

Familiegudstjeneste i teltet
Eftermiddagskaffe sponsoreret af menighedsrådet
Loppemarked for børn og voksne
LOKALHISTORISK ARKIV HOLDER ÅBENT HELE LANDSBYFESTUGEN

Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30

Mandag den 28. maj
Kl. 17.30 – 18.30
Kl. 19.00

Fredag den 1. juni

Kom og spis inden banko starter.
Banko 2 x 12 spil. Mange flotte præmier

Tirsdag den 29. maj
Kl. 9.30
Kl. 16.00
Kl. 17.30 – 19.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30 – 19.15

Frisk formiddag - Medbring selv kaffe
Krolf turnering
Lad os spise aftensmad sammen
Petanque turnering
Aktiviteter i Klubhuset for børn og deres voksne v/Herning Bibliotek

Onsdag den 30. maj
Kl. 16.45 – 17.45
Kl. 17.15 – 18.15
Kl. 17.45 – 18.45
Kl. 17.30
Kl. 17.30 – 19.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.00 – 19.45

Fællesspisning i teltet
Gåtur med fortælling på ruten af Vind Lokalhistorisk Arkiv
Efter gåturen er der kaffe i teltet
Quiz i teltet – Hvor meget ved du om Vind?

Gymnastik for børn 0-5 år og deres forældre i LandsbyCenter Vind
Aktivitet på multibanen for børn fra 0. – 3. klasse
Rundbold for 4. klasse og op
Pandekagefesten starter. Børnene kan få pandekager, når aktiviteten
for dem er afsluttet.
Lad os spise aftensmad sammen
Cykelklubben medVIND - Cykeltur
Oldboys fodbold - Vinding/Vind – Nr. Felding SOB
Lejrbål – Ørnhøj FDF er inviteret med

Kl. 18.00
Kl. 17.30 – 19.00
Kl. 18.00 – 19.00
Kl. 20.00 – 22.30
Kl. 20.30 – 23.00

Petanqueturnering
Lad os spise aftensmad sammen
Børnedisco i LandsbyCenter Vind fra 4 år til 4. klasse
Børnedisco i LandsbyCenter Vind fra 5. – 7. klasse
Værtshusstemning i teltet med hyggemusik, dart, rafling m.v.

Lørdag den 2. juni
Kl. 9.00
Kl. 10.00 – 10.30
Kl. 10.30 – 11.00
Kl. 11.00 – 12.00
Kl. 11.00
Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 19.00 – 1.00

Morgenkaffe med rundstykker
Kåring af Årets Vindbo
Trylleshow for børn og voksne med Henny Solskin
Børnene har mulighed for at kæle for dyrene fra trylleshowet
Henny Solskin laver ballondyr til børnene
Tombolaen starter
Petanque semifinale og finale
Frokost
Auktion i teltet over udvalgte sponsorgaver
”Omvendt bil” konkurrence for alle interesserede
Børneaktiviteter/lege
Eftermiddagskaffe med kage
Fodbold Serie 6 - Vind IF – Ringkøbing IF
TELTBAL

Søndag den 3. juni
Kl. 10.00
Kl. 12.00 ca.

4

Landsbyfest i Vind 2018

Landsbyfest i Vind 2018

Oprydning på festpladsen
Spise rester fra festen og tak for denne gang
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SØNDAG
27. MAJ
				

• Skønhedsklinik MEN / WOMEN

				

• Butik med lækre produkter

				

• Nordisk inspirerede behandlinger

kl. 14.00

I anledning af landsbyfesten er gudstjenesten flyttet fra kirken og ned i teltet.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en gang kaffe og kage.

				• Niche parfumeri
				

Familiegudstjeneste i teltet

• Gavekort & gaver pakket smukt ind

Sct. Jørgens Bakke 17 • 7500 Holstebro • Tlf. 9610 4500 • biancapureskin.dk

Arrangør: Vind Menighedsråd

kl. 15.00

AGERFELD

VVS, SMEDE- & MASKINFORRETNING A/S
Skjernvej 236, Agerfeld - 7500 Holstebro
Tlf. 9743 8200
w w w. age r fe ld - s me de .dk

Loppemarket
Nu har du chancen igen for at få ryddet op i gemmerne og få fundet de ting
frem, som fylder skabene op. Lad os få tingene frem i lyset og få en gratis
stadeplads, så kan andre få lyst til at købe dine ting og sager.
Alle er velkomne – både børn og voksne.
KOM OG GØR EN GOD HANDEL
Vi stiller op, så vi kan begynde at handle kl. 15.00
og pakker sammen kl. 16.00.
Kontakt Heidi Bonde på mobil 4215 7355 ang. stadeplads.
Arrangør: Heidi Bonde
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NåYråBd IhLer?!
F

DIVAS
AND
GENTS

Vestergade 8 • Tlf. 9693 5300
holstebro@sparthy.dk
www.sparthy.dk

Banetoften 2b,
7500 Holstebro
www.haargalleriet.nu

Åbningstider:
Mandag-fredag 9.00-17.30
Lørdag kl. 9.00-15.00
Søndag 10.00-15.00

Hovedgade 58
6973 Ørnhøj
www.havannapizza.dk

JORDARBEJDE
Gartneriet Moesgård
Ørnhøjvej 16

Byggeri
● kloak
● nedbrydning
● dræn
Byggeri
● nedbrydning
● dræn
udføres med
med
udføres
rendegraver,gummiged
gummiged og
rendegraver,
og minigraver
minigraver

7500 Holstebro

Korsholm A/S
Jægervej 5, 6900 Skjern
Tlf. 96 80 20 20
service@korsholm.dk
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Videbæk Planteskole
Ringkøbingvej 6
6920 Videbæk
Telefon: 97 17 20 41
www.bo-groent-videbaek.dk

Find os på
Facebook

FOR UDLEJNING KONTAKT
ANDERS, TLF. 3064 7599
ELLER PÅ udlejning@vindkraften.dk

Tlf. nr. 9743 0187
Mobil Pay 2396 6567

BJARNE JAKOBSEN
BJARNE
JAKOBSEN

Vind --tlf.
Vind
tlf.97
9743
4300
0005
05
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MANDAG
28. MAJ

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

kl. 17.30 – 18.30

FDF Pølsevogn
FDF langer pølser over disken forud for pladesalg.

Vinding Landæg
DE ER BARE GO´E
• her kan du købe altid købe
friske økologiske landæg
• vi sælger også 16 ugers
hønniker

Arrangør: FDF

Mød os på adressen:
Tove og Jørgen Lodberg
Skjernvej 202 · tlf. 97 43 83 25

kl. 19.00

Pladespil
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.

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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Sørvad Auto &
Traktorværksted

Din slagter står klar til
at betjene dig

tlf. 9743 8333
biltlf. 4018 8049

Vi kjøre å batterier
[Vi vælger hybrid]

Vi skærer din bøf præcis som du
ka’ lide den.

Malerfirmaet

Kenneth Pilgaard

HOLSTEBRO

Burvej 32, 7570 Vemb
Tlf. 20 62 47 57
kenneth-pilgaard@mail.dk

Maler stort, Maler småt
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TIRSDAG
29. MAJ

kl. 9.30

TIRSDAG
29. MAJ

Frisk formiddag

kl. 18.00

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

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.

Arrangør: Finn Poulsen

kl. 16.00

Petanque

Tilmeld jer til Agner på tlf.: 2074 0257 senest d. 25. maj 2018
og vær med i kampen om vandrepokalen.

KROLF
KROLF er et sjovt spil for alle aldre – en krydsning af kroket og golf.
Som i kroket spilles der på græsbane, men i stedet for at skyde kuglen
gennem buer, skal der rammes huller i plænen i stedet for. Det gælder
og at komme igennem banen med færrest mulige slag.

Der spilles tirsdag og fredag kl. 18.00. Semifinale og finale spilles lørdag
kl. 11.30.
(Tiderne kan variere lidt ifht. kampenes længde, følg med på dagen)

Vil du læse nærmere om reglerne i krolf, kan de ses her:
http://www.krolf.dk/regler/index.htm
Uanset om du har prøvet det før eller er helt nybegynder, så mød frisk
op kl. 16.00.
Arrangør: Arne Christensen

kl. 17.30 – 19.00

Lad os spise aftensmad sammen
Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sammen”
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: Agner Poulsen

kl. 18.30 – 19.15

Aktivitet for børn
Herning Bibliotek kommer og gentager succesen fra sidste år med aktivitet i teltet for de mindre børn og deres forældre.
De vil også præsentere nogle af bibliotekets mange tilbud.
Mød op og se hvad de finder på i år.

Arrangør: FDF
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ONSDAG
30. MAJ

ONSDAG
30. MAJ

Aktiviteter og pandekagefest

kl. 17.30 – 19.00

Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sammen”
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.

Inden pandekagefesten starter, er der aktiviteter for børnene.
kl. 16.45 – 17.45

Gymnastik i Landsbycenter Vind for børn fra 0-5 år.

kl. 17.15 – 18.15

Multibaneaktivitet for børn fra 0.-3. klasse.

kl. 17.45 – 18.45

Rundbold for 4. klasse og op.

Lad os spise aftensmad sammen

kl. 18.30

Cykelklubben medVIND - Cykeltur
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 30. 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.

kl. 17.30

Pandekagefesten starter
Efter de forskellige arrangementer er der gratis pandekager og saftevand til alle de udmattede børn op til 16 år.
Forældre mv. kan købe pandekager og kaffe.
Arrangør: medVIND, Anders Bøge-Olesen, mobil 21 25 16 36

kl. 19.00

Oldboys fodbold
Kom og støt nogle af Vinds gamle drenge, når de møder Nr. Felding.
Der er lagt op til en lokalopgør af format!
Arrangør: Fodboldudvalget

kl. 19.00 - 19.45

Lejrbål – Ørnhøj FDF er inviteret med
Kom til lejrbål med FDF Vind. Vi får besøg udefra, som vil hjælpe os
med at lave noget forrygende underholdning.
Vi skal synge, klappe, råbe og grine :-)
Arrangør: FDF Vind

Arrangør: Asta Gammelvind m.fl.
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Dit lokale synscenter
Brug vores drive-in eller book
tid på www.bilsynvest.dk
Højmoses Planteskole
tilbyder...

• 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
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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TORSDAG
31. MAJ

kl. 18.00

TORSDAG
31. MAJ

Fællesspisning

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 gå-sko
på og tag med os på en rask gåtur.
Vi glæder os til at se jer

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 fra 3 år til 13 år – 25 kr.
Voksne – 50 kr.

Arrangør: Vind gymnastikforening

kl. 20.30

Quiz
”Vind Quizzen” gennemføres igen i år, og 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.

Arrangør: Madholdet

kl. 19.30

Gåtur
VIF gymnastikudvalg vil gerne byde alle med på en gåtur efter fællesspisningen. 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.

Arrangør: Kurt og Lis Poulsen
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Træpiller - briketter - stokerflis. Kørsel af skovtræ m/grab
Lys haveflis - barkflis til haven. Knust beton/tegl sælges
Div. grus/sandmaterialer til indkørsel/byggeri.
Skrotjern afhentes/købes

GULD, SØLV & URE
Østergade 12, Struer
97850030
www.diamonds4ever.dk
www.kappel-smykker.dk

Containerudlejning

Aksel Ahle ApS . tlf. 97438312 . www.akselahle.dk

Murerfirmaet Bo Andersen
bo@murerherning.dk
+45 2243 7290
Præstegårdvej 3
7451 Sunds

Vind murer
&
Entreprenørforretning ApS
Telefon 22 50 90 23
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FREDAG
1. JUNI

kl. 18.00

FREDAG
1. JUNI

Petanqueturnering

kl. 20.30 – 23.00

Se nærmere under tirsdag
kl. 17.30 - 19.00

Lad os spise aftensmad sammen
Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sammen”
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.

kl. 18.00 - 22.30

Værtshusstemning i teltet
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.

Diskotek
Kl. 18.00 - 19.00
Der afholdes børnedisko som vi plejer fra 4 år til 4. klasse.
Der vil være høj musik, underholdning og godt med chips og drikkevarer.
Billetter koster 10 kr. og kan købes ved indgangen.
Kl. 20.00 - 22.30
Så bliver den trykket ekstra meget af, når 5.-7. klasse får lov til at fyre
den af.
Tag dine venner med så det kan blive en vild aften!
Billetter koster 10 kr. og kan købes ved indgangen

Arrangør: Stefan Stjernholm

Arrangør: FDF, Lisbeth Mikkelsen, Merete Øksnebjerg
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LØRDAG
2. JUNI

kl. 9.00

LØRDAG
2. JUNI

Morgenkaffe

kl. 11.00

Der serveres morgenkaffe i teltet kl. 9.00, hvor der kan købes rundstykker, kaffe, te, juice og en lille skarp til halsen.

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 og gå på.

Arrangør: Cykelklubben medVIND og Billard

Arrangør: Grete Jensen og Else Christensen

Hvem skal være året Vindbo 2018?
2016 var første gang årets Vindbo blev kåret. I år er det 3. gang – så nu
bliver det snart til en tradition …
For at komme i betragtning til prisen, er det en betingelse, at vedkommende 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 gruppe af folk,
som sammen har udrettet noget, der opfylder kriterierne.

kl. 11.30 – 12.30

Petanque semifinale og finale

kl. 12.30

Frokost
Pølser fra grillen med brød og salat. Frikadeller med kold kartoffelsalat.

Forslag til hvem, der skal være årets Vindbo 2018, skal afleveres skriftligt med begrundelse senest torsdag 31. maj 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. 2. juni.
Arrangør: Vind Sogns Borgerforening

kl. 10.00 – 12.00

Arrangør: Frokostholdet

Henny Solskin
Sjovt trylleshow med levende dyr, spænding, fest og farver
Kom og se et underholdende trylleshow for både børn såvel og voksne,
hvor Henny Solskin vil vise trylleri og andre sjove ting.
Publikum inddrages i de fortryllende tryllerier, og inden showet er forbi
har vi fremtryllet levende dyr, som efter showet må “klappes”…

kl. 13.00

Auktion
Der vil blive afholdt auktion i teltet over udvalgte sponsorgaver.
Kom og gør en god handel og støt samtidig et godt formål.

kl. 13.30

Test dine køreegenskaber
Er du over 18 år, og har du lyst til at prøve kræfter med en bil, som ikke
reagerer helt som du forventer?
Så mød op kl. 13.30 på sportspladsen, hvor Kurt Poulsen har arrangeret
en sjov event.
PS. Det er også sjovt at se på.
Arrangør: Kurt Poulsen

Efter forestillingen vil Henny Solskin lave ballondyr til alle børn.
Arrangør: Landsbyfestudvalget
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LØRDAG
2. JUNI

kl. 14.00

Børneaktiviteter/lege

kl. 19.00 - 01.00

Alt efter vind og vejr laver vi noget sjovt.
Vi kan lave:
Vandkamp
Skyde med vandballoner
Menneskebordfodbold
Bål og snobrød
eller :-)

Fest i teltet
Maden leveres igen i år af ”Det røde kabinet” i Vemb.
Succesen med helstegt pattegris gentages, men det kræver stadig at I
alle melder jer til i god tid og senest torsdag d. 31. maj til:
Maiken Våtevik – mobil 2091 9220
Efter maden serveres Astas kagebord sammen med kaffen.
Bent Aaen gentager ligeledes succesen fra sidste år og sender folk ud
på dansegulvet i en lind strøm.

Arrangør: FDF Vind

kl. 14.30

LØRDAG
2. JUNI

Eftermiddagskaffe
Kom og nyd kaffe og lækker 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.

Pris:
Fest med spisning – 200 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: Gåpigerne

kl. 15.00

Fodbold serie 6
Vind IF møder Ringkøbing IF.
Husk at tage et par kolde øl med fra baren og nyd vejret, stemningen og
hep på vores lokal fodboldspillere som knokler for at få en sejr i land.

Arrangør: Landsbyfestudvalget

Arrangør: Fodboldudvalget
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SØNDAG
3. JUNI

kl. 10.00

Oprydning

kl. 12.00 ca.

Spise rester og tak for denne gang

GOD SERVICE
DØGNET RUNDT
Overmontør

Elektriker

Michael Nielsen
Tlf: 40 91 01 66
michael@jensbyskov.dk

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

Dyrecenter Midt – Holstebro
Elektriker

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

Bogholderi

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

Foder og udstyr til dine kæledyr
Rideudstyr, foder og tilskud til heste
Du finder os på Hjermvej 4 (Nyholm Centret)
Tlf. 25 57 05 15 – www.dyrecentermidt.dk

CC Brolægning
Parkvej 2 I 6971 Spjald I Tlf. 97 32 01 66
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Søndervang 3 I 6971 Spjald I Tlf. 97 38 60 93

Landsbyfest i Vind 2018

Carsten Christensen
Trækrisvej 4, Vind
7500 Holstebro
97430244 - 26596978
Landsbyfest i Vind 2018
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Øvrige sponsorer:
Sparnord
Vestjysk Bank
Helene og Henning Jakobsen
Difko
Vestjylland Forsikring
Vestjysk Andel
I C Lauring
Vinderup maskinforretning
JYSK
Solsikken
Viborgvejs Blomster

Du kan finde kataloget på
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www.vindsiden/landsbyfestudvalget/katalog
Landsbyfest i Vind 2018

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.

Vedtægter:
Der henvises til “Vedtægter 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.

