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VELKOMMEN til landsbyfest i Vind for 28. gang 

I år det 28. gang der afholdes byfest i Vind.

Landsbyfesten er en tilbagevendende begivenhed, der samler land og 
by, unge og gamle, naboer og familie til en festlig uge med masser af 
spændende aktiviteter og arrangementer.

Landsbyfestens overordnede rammer styres af Landsbyfest udvalget, men 
aktiviteterne er sammensat af alle de frivillige, der gør en kæmpe indsats.
Fordi vi er en priviligeret by, har vi hvert år formået at skabe et overskud 
i løbet af ugen. Det går altid til et godt formål. I år har man valgt, at et 
overskud skal være støtte til et offentligt tilgængeligt toilet omkring 
legepladsen, så børnefamilier der benytter legepladsen kan pusle børn og 
benytte toilettet.

Sidste år blev der brugt rigtigt meget krudt på at forbedre de praktiske 
rammer omkring landsbyfesten. Vi i landsbyfest udvalget glæder os til at 
udnytte de tiltag og håber på en rigtig hyggelig uge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Stefan Stjernholm, Birte Højbjerg Lauridsen, Morten Højbjerg Pedersen 
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 Søndag den 26. maj
Kl. 14.00 Familiegudstjeneste i teltet
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.00   Loppemarked for børn og voksne samt diverse aktiviteter
Kl. 16.30 - 17.00 Menneske-bordfodbold
 LOKALHISTORISK ARKIV HOLDER ÅBENT HELE LANDSBYFESTUGEN

 Mandag den 27. maj
Kl. 17.30 – 18.30 Kom og spis inden banko starter
Kl. 19.00 Banko 2 x 12 spil. Mange flotte præmier

 Tirsdag den 28. maj
Kl. 9.30 Frisk formiddag - Medbring selv kaffe
Kl. 16.00 Krolf turnering
Kl. 17.30 – 19.00 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 18.00 Petanque turnering
Kl. 18.00 – 18.45 Aktiviteter i Klubhuset for børn og deres voksne v/Herning Bibliotek

 Onsdag den 29. maj
Kl. 12.00 Seniorfrokost
Kl. 16.45 – 17.45 Gymnastik for børn 0-5 år og deres forældre i LandsbyCenter Vind
Kl. 17.30 – 18.30 Rundbold for alle børn fra 6 år og op 
Kl. 17.30 Pandekagefesten starter. Børnene kan få pandekager, når aktiviteten 

for dem er afsluttet
Kl. 17.30 – 19.00 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 18.30 Cykelklubben medVIND - Cykeltur
Kl. 19.00 Oldboys fodbold - Vinding/Vind – Linde Boldklub

 Torsdag den 30. maj
Kl. 14.30 - 17.00 Skovtur i Stråsø Plantage
Kl. 18.00 Fællesspisning i teltet
Kl. 20.00 Quiz i teltet – Hvor meget ved du om Vind? 

 Fredag den 31. maj
Kl. 18.00 Petanqueturnering 
Kl. 17.30 – 19.00 Lad os spise aftensmad sammen
Kl. 18.00 – 19.00 Børnedisco i LandsbyCenter Vind fra 4 år til 2. klasse
Kl. 19.30 – 21.00 Børnedisco i LandsbyCenter Vind for 3. – 6. klasse
Kl. 18.00 - 21.00 Spille-fredag for 7. - 9. klasse
Kl. 20.30 – 23.00 Fredagsbar i Æ Vindfang med hyggemusik, dart, rafling m.v.

 Lørdag den 1. juni
Kl. 9.00 Morgenkaffe med rundstykker 

Kåring af Årets Vindbo
Kl. 10.00 – 10.30 Trylleshow for børn og voksne med Fup.Fidus
Kl. 10.30 – 11.00 Børnene har mulighed for at kæle for dyrene fra trylleshowet
Kl. 11.00 – 12.00 Fidus laver ballondyr til børnene 
Kl. 11.00 Tombolaen starter
Kl. 11.30 – 12.30 Petanque semifinale og finale
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Double Trouble dyst
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe med kage
Kl. 15.00 Fodbold Serie 6 - Vind IF – ???
Kl. 19.00 – 1.00 TELTBAL

 Søndag den 2. juni
Kl. 10.00 Oprydning på festpladsen
Kl. 12.00 ca. Spise rester fra festen og tak for denne gang
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AGERFELD
VVS, SMEDE- & MASKINFORRETNING A/S

Skjernvej 236, Agerfeld - 7500 Holstebro

Tlf. 9743 8200
www.agerfeld-smede.dk

    • Skønhedsklinik MEN / WOMEN  

    • Butik med lækre  produkter

    • Nordisk inspirerede  behandlinger

    • Niche parfumeri

    • Gavekort & gaver pakket smukt ind

Sct. Jørgens Bakke 17 • 7500 Holstebro • Tlf. 9610 4500 • biancapureskin.dk
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  Eksklusive plankeborde mm. 
Vi modtager også special opgaver og  
designer i henhold til kundeønske. 

Designer: Annika Hasselstrøm 
Mob: 20 66 50 33 

annika@stromdal-design.com 
www.stromdal-design.com 

VIND 
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Familiegudstjeneste i teltet

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: Vind Menighedsråd

Loppemarked

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 ca.
kl. 16.00.  Kontakt Majbrit Plougmann på mobil 2396 9927 ang. stadeplads.

Arrangør: Majbrit Plougmann

FDF holder markedsdag

FDF Vind holder markedsdag. Kom og prøv vores boder. Prøv at vinde en 
præmie ved at ramme tingene i det muntre køkken eller dyste med naboen i 
dåsekast.

Vi sætter banen op til menneskefodbold, så kan man udfordre nogen til et 
spil, foregår mellem kl. 16.30 – 17.00.

Tag en svingtur i vores karrusel eller lav et snobrød.

Vi starter efter gudstjenesten og kaffen. Vi regner med at blive ved til kl. 
18.30, hvis vejret er godt og der er folk på pladsen.

Der vil være mulighed for at købe en pølse eller andet til 
aftensmaden – måske et måltid mad fra bålet.

Arrangør: FDF Vind
kl. 15.00

kl. 15.00kl. 14.00

SØNDAG 
26. MAJ

SØNDAG
26. MAJ
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Vestergade 8 • Tlf. 9693 5300 
holstebro@sparthy.dk

www.sparthy.dk

NY BIL? 
Få råd her!

BJARNE JAKOBSEN
Vind - tlf. 97 43 00 05

JORDARBEJDE
Byggeri ● kloak ● nedbrydning ● dræn

udføres med
rendegraver, gummiged og minigraver

BJARNE JAKOBSEN
Vind - tlf. 97 43 00 05

Byggeri ●  nedbrydning ●  dræn
udføres med

rendegraver, gummiged og minigraver

Videbæk Planteskole  
Ringkøbingvej 6
6920 Videbæk
Telefon: 97 17 20 41
www.bo-groent-videbaek.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 9.00-17.30

Lørdag kl. 9.00-15.00 
Søndag 10.00-15.00

Find os på

Facebook

FOR UDLEJNING KONTAKT
ANDERS, TLF. 3064 7599

ELLER PÅ udlejning@vindkraften.dk
Korsholm A/S

Jægervej 5, 6900 Skjern
Tlf. 96 80 20 20

service@korsholm.dk

Gartneriet Moesgård

Ørnhøjvej 16

7500 Holstebro

Tlf. nr. 9743 0187

Mobil Pay 2396 6567

Banetoften 2b,
7500 Holstebro

www.haargalleriet.nu

Hovedgade 58
6973 Ørnhøj

www.havannapizza.dk

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

FDF Pølsevogn   

FDF langer pølser over disken forud for pladesalg.

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: FDF

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.

Arrangør: LCV

kl. 19.00 

kl. 17.30 – 18.30

MANDAG
27. MAJ

22 65 77 15                20 67 75 86

Vinding Landæg
DE ER BARE GO´E

Mød os på adressen:
Tove og Jørgen Lodberg

Skjernvej 202 · tlf. 97 43 83 25

• her kan du altid købe 
friske  økologiske landæg

• vi sælger også 16 ugers 
hønniker 
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HOLSTEBRO

Din slagter står klar til 
at betjene dig

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

 
 

Sørvad Auto & 
Traktorværksted 

tlf. 9743 8333 
biltlf. 4018 8049 

Vi kjøre å batterier 
[Vi vælger hybrid]

Maler stort, Maler småt

Maler� rmaet
Kenneth Pilgaard
Burvej 32, 7570 Vemb
Tlf. 20 62 47 57
kenneth-pilgaard@mail.dk
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Frisk formiddag

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

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 
om at komme igennem banen med færrest mulige slag.

Uanset om du har prøvet det før eller er helt nybegynder, så mød frisk 
op kl. 16.00. 

Arrangør: Arne Christensen

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.

Petanque

For alle der 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. 24. maj og vær med i 
kampen om vandrepokalen.

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)

Arrangør: Agner Poulsen

Aktivitet for børn

Herning Bibliotek kommer med en 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: Vind Sogns Borgerforening

kl. 16.00 

kl. 17.30 – 19.00

kl. 18.00

kl. 18.00 – 18.45

kl. 9.30

TIRSDAG 
28. MAJ

TIRSDAG 
28. MAJ

Arrangør: FDF
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Aktiviteter og pandekagefest

Inden pandekagefesten starter, er der aktiviteter for børnene.

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

Rundbold for alle børn fra 6 år og op.

Arrangør: Vind Idrætsforening

Seniorfrokost

Som et nyt tiltag i landsbyfestugen afholdes der seniorfrokost i teltet 
for ALLE 60-årige og derover.

Vi vil gerne se alle seniorer som bor eller har boet i Vind til en hyggelig 
frokost, hvor vi kan dele fælles minder og nyde hinandens selskab med 
god mad, sang og musik. Tidligere Vindbo, Peter Thomsen, kommer og 
spiller lidt for os.

Spred meget gerne budskabet til familie, venner, nye og gamle naboer 
og bekendte, som har eller har haft tilknytning til Vind, så vi kan få en 
rigtig hyggelig eftermiddag.

Menu :  Sild og pålægsfad, kaffe og kage
Pris:  130 kr. pr. person 
  Drikkevarer kan købes i baren
Tilmelding: Senest fredag d 24. maj til Lis og Kurt Poulsen 
Telefon:  71 10 03 73 eller mail: kirke2040@gmail.com

Lad os spise aftensmad sammen

Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sammen” 
bliver gentaget igen i år. Kom og se, hvad FDF har at byde på.

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 29. 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.

Arrangør: medVIND, Anders Bøge-Olesen, mobil 21 25 16 36

Oldboys fodbold - Vinding/Vind møder Linde B

Kom og støt Vinds seje, gamle drenge, når de kæmper på fodboldbanen.

Arrangør: Fodboldudvalget

Pandekagefesten starter

Efter de forskellige arrangementer er der gratis pandekager og safte-
vand til alle de udmattede børn op til 16 år. Forældre mv. kan købe 
pandekager og kaffe.

Arrangør: Asta Gammelvind m.fl.

kl. 17.30 – 18.30 

kl. 12.00

kl. 18.30

kl. 19.00

kl. 16.45 – 17.45

kl. 17.30 – 19.00

kl. 17.30

ONSDAG
29. MAJ

ONSDAG
29. MAJ
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Dit lokale synscenter

Brug vores drive-in eller book
tid på www.bilsynvest.dk
 

•  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 PlanteskoleHøjmoses Planteskole
tilbyder...

Højmoses
Planteskole
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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Skovtur

Gymnastikudvalget er vært ved en gåtur i skoven. Vi mødes ved Lands-
bycentret kl. 14.30, fylder bilerne og kører samlet ud til 5-krydset i 
Stråsø Plantage. 

Lone Koustrup vil være guide på en tur på ca. 4,5 km. Turen byder på 
fremkommelige stier, men der bliver også mulighed for en tur ud over 
heden i mere ujævnt terræn. Her vil vi blandt andet kigge efter soldug, 
orkideer og tranebær. 

Der vil være kaffe, saftevand og kage undervejs. 
Øl og sodavand kan købes.

Det forventes at vi er tilbage ved Landsbycentret kl. 17.00.
Ved spørgsmål til turen kan Ditte kontaktes på tlf. 5152 2074.

 
 

Arrangør: Vind gymnastikforening

Fællesspisning

Madholdet i Vind har traditionen tro tilbudt, at de vil lave lækker mad 
til vores fællesspisning igen i år.

Maden serveres ca. kl. 18.00.

Priser for fællesspisning:
Børn fra 3 år til 13 år – 25 kr.
Voksne – 50 kr.
Arrangør: Madholdet

Quiz

”Vind Quizzen” gennemføres igen i år, og det handler om folks viden 
om Vind. Der dystes over 2 omgange og en finale. Det vindende hold 
har så den ære at vide mest om Vind. Har du lyst til at dyste, så sig til.

Formålet er ganske simpelt, at vi alle bliver lidt klogere på det lokal- 
samfund, som vi bor i.

Arrangør: Kurt og Lis Poulsen

kl. 20.00

kl. 18.00

kl. 14.30

TORSDAG 
30. MAJ

TORSDAG 
30. MAJ

Enghaven . Enghaven 10 . 7500 Holstebro
T: 97 40 47 49

cooks@restaurant-cooks.dk
www.restaurant-cooks.dk

Instagram: Restaurantcooks
Facebook: Restaurant Cook’s

GULD,  SØLV & URE
Østergade 12, Struer            

97850030
www.diamonds4ever.dk
www.kappel-smykker.dk
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Vind murer
&

Entreprenørforretning ApS
Telefon 22 50 90 23 Containerudlejning

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

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   

Murerfirmaet Bo Andersen
bo@murerherning.dk

+45 2243 7290
Præstegårdvej 3

 7451 Sunds

Dyrecenter Midt – Holstebro 
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
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Petanqueturnering

Se nærmere under tirsdag

Lad os spise aftensmad sammen

Succesen fra de senere år med FDF’s ”Lad os spise aftensmad sammen” 
bliver gentaget igen i år. FDF har lækker mad at byde på.

Diskotek

Kl. 18.00 - 19.00
Hvis du er i alderen fra 4 år til og med 2. klasse, så kom til diskotek og 
giv den gas på dansegulvet. Der vil være høj musik, lege og masser af 
chips og drikkevarer.
Billetter koster 10 kr. og købes ved indgangen på bagsiden af LCV.

Kl. 19.30 - 21.00
Så bliver den trykket ekstra meget af, når 3. - 6. klasse får lov til at fyre 
den af. 
Tag dine venner med og lav den vildeste fest til den fedeste musik.
Billetter koster 10 kr. og købes ved indgangen på bagsiden af LCV.

Fredagsbar i Æ Vindfang

Denne aften vil der være hyggemusik i teltet. Du kan forsøge dig med 
dart, rafling mv. og selvfølgelig forsyne dig i baren. Der er som sædvan-
ligt et stort udvalg til meget rimelige priser.

I år vil der også være mulighed for at købe Irish Coffee.

Spille-fredag for 7. – 9. klasse

Kan du lide at spille brætspil, kongespil, dart eller har du lyst til fodbold 
på multibanen, eller vil du bare hygge med vennerne på pladsen eller 
ved bålet - så er det i Vind det foregår. 

Vi mødes ved klubhuset kl. 18.00. Alle er velkommen. 
Medbring gerne selv diverse spil.
Der er mulighed for at købe sodavand m.m.

Har I lyst til at spille fodbold (5 mands) skal der sendes en tilmelding på 
holdets navn til Merete på mobil 2122 9971 senest mandag den 27. maj

Vi glæder os til at se DIG.

kl. 17.30 - 19.00

kl. 18.00 - 21.00

kl. 20.30 – 23.00 

kl. 18.00 – 21.00kl. 18.00

FREDAG
31. MAJ

FREDAG
31. maj

Arrangør: Lisbeth Mikkelsen med hjælpere Arrangør: Stefan Stjernholm

Arrangør: Merete Øksnebjerg
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Morgenkaffe

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

Arrangør: Cykelklubben medVIND og Billard

Hvem skal være året Vindbo 2019?

2016 var første gang årets Vindbo blev kåret. Nu er det en tradition! 
 
For at komme i betragtning til prisen, er det en betingelse, at ved-
kommende 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.

Forslag til hvem, der skal være årets Vindbo 2019, skal afleveres 
skriftligt med begrundelse senest fredag  den 31. maj kl. 12,00. Forslag 
lægges i forslagskassen, der står ved baren i teltet. Vind Sogns Borger-
forening står for udvælgelsen, og afsløringen sker, når alle har fået lidt i 
maverne ved morgenkaffen i teltet lørdag d. 1. juni.

Arrangør: Vind Sogns Borgerforening
 

 

Fup.Fidus 

Sjovt trylleshow for hele familien med levende dyr
Kom og se et underholdende trylleshow for både børn såvel og voksne, 
hvor Fup.Fidus vil trylle og underholde os. Publikum inddrages i show-
et. Bagefter kan man få lov at kæle for de medvirkende dyr. 

Efter forestillingen vil Fup.Fidus
lave ballondyr til alle børn.

Arrangør: Landsbyfestudvalget

kl. 9.00

kl. 10.00 – 12.00

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: Grete Jensen og Else Christensen

Petanque semifinale og finale

Frokost

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

Arrangør: Frokostholdet

kl. 12.30

kl. 11.00

kl. 11.30 – 12.30

LØRDAG 
1. JUNI

LØRDAG 
1. JUNI

30 Landsbyfest i Vind 2019
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Double Trouble dyst

Tag fat i din sidemakker - på med de trebenede bukser og så er det 
ellers bare med at komme af sted! 

Vi skal dyste i fodboldhold med 3 x 2 spillere på hvert hold.  Lav selv 
dit hold eller kom frisk og vi hjælper med at sammensætte hold. Hver 
kamp varer ca. 5 minutter.

Tilmelding til Lars Erik Jakobsen på mobil 23 64 94 40 senest fredag den 
31/5.

PS. Det er også sjovt at se på. 
 

 
 
 
 
 

Arrangør: Lars Erik Jakobsen

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.

Arrangør: Gåpigerne

Fodbold serie 6

Vind IF spiller hjemmekamp så hep på vores lokale 
fodboldspillere som knokler for at få en sejr i land.
Husk at tage et par kolde øl med fra baren og nyd 
vejret, stemningen.

Arrangør: Fodboldudvalget

kl. 13.30

kl. 14.30

kl. 15.00

kl. 19.00 - 01.00

kl. 10.00

kl. 12.00 ca.

Fest i teltet

Maden leveres igen i år af ”Det røde kabinet” i Vemb.
Succesen med helstegt pattegris gentages. Husk tilmelding i god tid og 
senest torsdag d. 30. maj til: Maiken Våtevik – mobil 2091 9220

Efter maden serveres Astas kagebord sammen med kaffen.

Bent Aaen sørger for god musik og sender folk ud på dansegulvet i en 
lind strøm.

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: Landsbyfestudvalget

LØRDAG 
1. JUNI

LØRDAG 
1. JUNI

SØNDAG 
2. JUNI

Oprydning

Spise rester og tak for denne gang
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Overmontør
Michael Nielsen
Tlf: 40 91 01 66
michael@jensbyskov.dk

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

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

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

GOD SERVICE
DØGNET RUNDT

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

Den Røde Plads 2   /  7500 Holstebro  
Tlf. 9610 9500  /  landbobanken.dk

Øvrige sponsorer:
Sparnord

G.O. Fodpleje v/Gitte Ovesen

Fnugfri

Livink Holstebro

Name-it

Søvn & Comfort

Vestjysk Andel

I C Lauring

Vinderup Maskinforretning

JYSK

Solsikken

Viborgvejs Blomster



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.

Grundlag:
Der henvises til “Grundlag 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.

Du kan finde kataloget på
www.vindsiden/landsbyfestudvalget/katalog


