
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:  Edmund Andersen og Lise Hay 

 

 

Sponsor: 

rætscenter: SKI 
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Tirsdag den 20. august 2019  
Udflugt til Ringkøbing-egnen, bl.a. Willers Keramik og 
Hostahaven. Afgang med bus fra Sørvad kl. 12.30 og  
fra Vind kl. 12.45. Pris: kr. 150,-.  
Tilmelding: Senest tirsdag den 13/8  
til Ester – 97430105 / 40553405  
 
Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.30 (LCV) 
Ole Tang, Skive, kommer med nye historier fra det vestjyske, 
dels en afdeling med fokus på Valdemar Høgsberg Kristensen, 
en vestjysk landmand og skribent, der døde i 2008. Der er tale 
om almene historier – a la ”Lune Jyder”. Udgangspunktet er, at 
tilhørerne skal være i bedre humør, når foredraget slutter, end da 
det begyndte. 
 
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.30 (SKI) 
Henrik Storch, Sørvad, har været udsendt som soldat til 
Bagdad. Han vil fortælle om, hvordan det var at være udsendt til 
et af verdens brændpunkter. Hvordan det var at være i Bagdad, 
midt i en kampzone. Hvad var opgaverne, og hvordan blev de 
løst. 
 
Torsdag den 21. november 2019 kl. 19.30 (SKI) 
Esben Graugaard, Holstebro Museum, fortæller om: ”Villemoes 
– en vestjysk dannelses- og iværksætterhistorie ca. 1860 – 
1960”. Foredraget handler også om det store kildemateriale bag 
denne historie, der også er en del af det moderne Danmarks 
historie. Og et opgør med billedet af Vestjylland som 
udkantsområde. 

Torsdag den 5. december 2019 kl. 19.30 (LCV) 
Julekoncert med Vokalensemblet VoNo, Stockholm, dirigent 
Lone Larsen. Arrangeres i samarbejde med Vind og Vinding 
Menighedsråd, Aulum Vinding-Vind Valgmenighed, Vind 
Musikforsyning og Landsbycenter Vind. 

Søndag den 12. januar 2020 
Højskoledag i Aulum Fritidscenter. 
Arrangør:Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Aulum 
Højskoleforening og Vinding-Vind Foredragsforening. 
 
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30 (SKI) 
Tidligere museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen holder 
foredrag om ”Folkemindesamler og museumsforstander H.P. 
Hansen”, der interesserede sig for den midtjyske 
hedebefolknings beskedne og slidsomme liv, og det resulterede i 
en imponerende bogsamling om hedebøndernes kulturhistorie.  
 
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 (SKI) 

Generalforsamling. 
Efter generalforsamlingen skal vi have en ”Forårsaften med 
højskolesangbogen”. Organist Inger Kamstrup vil lede os 
gennem de sange, vi kender så godt og måske enkelte nye. Vi 
skal høre lidt om sangenes historie og nyde glæden ved 
fællessang. 
 
Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.30 (LCV) 
Turen fra Skagen til Kruså. 
Anne Helene Jensen, Vildbjerg, tager os med på en vandretur 
fra Skagen til Kruså ifølge med en barnevogn. 
Årsagen til denne ”vanvittige” vandretur var, at hun blev nødt til 
at bevise, at hun efter en hjerneblødning og fem operationer 
kunne ”rettes op” og vende tilbage til en normal tilværelse. 
 







