
Foredragene afholdes enten i Sørvad Kultur- og Idrætscenter: SKI 
eller i LandsbyCenter Vind: LCV. 
 
Medlemskontingent i 2020: 50,- kr. / person.  

Fra  2021 forhøjes kontingentet til 75,- kr. / person. 
 
Pris for foredrag incl. kaffe/te:  

80 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer. 
 

________________________________________________________ 
 
Bestyrelsen: 

Formand:  Ester Larsen – tlf. 97430105 / 40553405 

Næstformand:  Aase Mogensen 

Kasserer:  Niels Poulsgaard 

Sekretærer:  Edmund Andersen og Lise Hay 
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Torsdag den 20. august 2020 

Udflugt til Præstebjerg Naturcenter. Vi mødes kl. 14.00 til 
gensynsvelkomst i forsamlingslokalet med sang, kaffe, snak, 
gåtur og afslutning. Foreningen er vært ved kaffen. 
 

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.30 (SKI) 
”Ved jorden at blive”. Henning Ringgaard Lauridsen, 

historiker, fortæller om sin bog ”Ved jorden at blive”, om sin 
vestjyske slægt, der stammer fra den lille ejendom Tingsager i 
Vinding Sogn. Slægtens liv skildres i tæt samspil med det 
vestjyske samfund, og derved væves den lille og den store 
historie sammen til et hele. 
Afholdes i samarbejde med Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. 

 
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.30 (SKI) 
”Rejsefortællinger”. Erik Kristensen, tidligere skoleinspektør, 
vil komme med et foto-foredrag med nedslag i vidt forskellige 
lande og kulturer, som han har besøgt. Et lands selvforståelse 
hænger ofte sammen med en fortælling. Vi kommer rundt i vor 
fascinerende verden, og Erik K. fortæller historien/legenden, 
understøtter med fotos og krydrer med nogle personlige 
oplevelser og anekdoter. 
 

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.30 (LCV) 
”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. 

 
Torsdag den 17. december 2020 kl. 19.30 (SKI) 
”Julens sang og musik”. Inger Kamstrup, organist, vil lede os 
gennem de julesange, vi kender og måske også nogle mere 
ukendte. 

 

Søndag den 31. januar 2021 
Højskoledag i Aulum Fritidscenter. 
”Højskolesangbogen: Historieformidler - Identitetsskaber – 
Værdibærer”. 
Arrangør: Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Aulum 
Højskoleforening og Vinding-Vind Foredragsforening. 
 

Torsdag den 18. februar 2021 kl. 19.30 (LCV) 
”Musikalsk tidsrejse fra Grundtvig til Kim Larsen”. 
Birgitte Hansen, tidl. højskoleforstander, er en medrivende 

foredragsholder, som i mange år har siddet ved klaveret og 
formidlet højskolesange i ord og toner. Hun tager os med på en 
tidsrejse med sange fra Grundtvig til Kim Larsen og fortæller om 
de begivenheder, der knytter sig til sangene og om digterne og 
komponisterne. 
 

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30 (SKI) 
Generalforsamling. 
”Humor er livets salt”. Ronald Risvig, valgmenighedspræst vil 
efter generalforsamlingen underholde os med dette emne.  
Humoren er med til at fremhæve livets ellers skjulte kvaliteter. 
Den giver os energi og glæde og har en forløsende kraft. 
 

Torsdag den 22. april 2021 kl. 18.30 
Vi mødes på Holstebro Museum kl. 18.30, hvor vi får en 

rundvisning. Det er spændende at gense museet efter den 
omfattende renovering.  
Efterfølgende drikker vi kaffe i museets nye café. 
Arrangementet kræver tilmelding. 
 




