
Foredragene afholdes enten i Sørvad Kultur- og Idrætscenter: SKI 
eller i LandsbyCenter Vind: LCV.

Medlemskontingent: 50,- kr. / person.

Pris for foredrag incl. kaffe/te: 
80 kr. for medlemmer, 90 kr. for ikke-medlemmer.

________________________________________________________

Bestyrelsen:

Formand:  Ester Larsen – tlf. 97430105 / 40553405

Næstformand:  Aase Mogensen

Kasserer:  Niels Poulsgaard

Sekretærer:  Solveig Troldtoft og Lise Hay

Sponsor:

VINDING-VIND 

FOREDRAGSFORENING 

PROGRAM 

2018 – 2019

 



Onsdag den 22. august 2018

Udflugt til Thyborøn.
Se programmet for turen, indlagt i denne folder.

Torsdag den 13. september 2018 kl. 19.30 (SKI)

Fortællekonen fra Heden, Ruth Dein, kalder foredraget: 
”Mennesker jeg har mødt”. Under denne titel tager Ruth Dein os 
med på en vandring i menneskelivets forunderlige hændelser, 
som Ruth har oplevet det gennem et indholdsrigt og mangfoldigt 
liv – ikke mindst som hjemmehjælper gennem 20 år, men også 
fra livet som barn og ung landmandskone og organist gennem 25
år. Et foredrag med nerve og intensitet, hvilket mangfoldige 
forsamlinger har erfaret de senere år.

Afholdes i samarbejde med Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed.
Pris incl. kaffe og brød: 100,- kr.

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.30 (SKI)

Kristian Jensen, født og opvokset i Sørvad på Sdr. Thyregaard, 
holder foredrag. Kristian har været foreningsaktiv hele sit liv og 
læser kandidat i idræt på Århus Universitet. Han har taget en 
international idrætslederuddannelse gennem DGI, har været med
i projekt i Ghana og har sejlet med DGI-skibet i Filippinerne. Han 
vil fortælle om DGI’s projekter i udlandet og det gavnlige 
samarbejde mellem DGI og de lokale foreninger.

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30 (LCV)

Annemarie Hessellung Beanland kalder foredraget: ”Fra 
millionær til ….? Hvordan man går på r….. uden at slå numsen.   
I foredraget fortæller Annemarie åbent og ærligt og med stor 
humor om sit livs op- og nedture. Hør, hvordan man mister sin 
formue på at virkeliggøre en drøm om at blive krokone – og 
alligevel bevarer sit gode humør og store glæde ved livet. 
Annemarie har rødder tilbage til Vind, da hendes oldefar, der hed
Peder Bertelsen, var smed i Vind i midten af 1800-tallet. 

Søndag den 13. januar 2019

Højskoledag i Aulum Fritidscenter.
Arrangør: Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Aulum 
Højskoleforening og Vinding-Vind Foredragsforening.

Torsdag den 21. februar 2019 Kl. 19.30 (SKI)

Forhenværende borgmester i Trehøje Kommune, Svend 
Blæsbjerg, kalder foredraget: ”Et liv som politiker”. Han vil 
fortælle om et spændende politisk liv i Trehøje Kommune og 
Ringkøbing Amt, og han vil også komme med sit bud på 
verdens-samfundet af i dag.

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 (LCV)

Generalforsamling.
Derefter kommer ”Kjeltringe Truppen” og synger, spiller og 
fortæller om vore forfædre, der levede på de jyske heder.

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00
(Bemærk tidspunkt!)

Vi slutter sæsonen med et besøg på Sørvad Fodboldgolf.
Eva Madsen vil fortælle os om stedet Fonager, og om at et 
dansk landbrug af i dag kan drives på flere måder.
Af hensyn til kaffen kræver arrangementet tilmelding. 


