
Foredragene afholdes enten i Sørvad Kultur- og Idrætscenter: SKI 
eller i LandsbyCenter Vind: LCV. 
 
Medlemskontingent i 2022: 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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VINDING-VIND  

FOREDRAGSFORENING  
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Torsdag den 26. august 2021 kl. 14.00. 

Udflugt til Tvis Møllehave. Vi mødes på P-pladsen ved Tvis 

Møllehave kl. 14.00. Kontakt bestyrelsen, hvis I mangler 

kørelejlighed. Vi får en rundvisning på ca. ½ time.  

Efterfølgende hygge og snak hvortil bestyrelsen sørger for  

kaffe og  brød.   

 

Onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00 i SKI. 

Spændende foredrag med Daniel Rye, som i 398 dage sad i 

fangenskab ved ISIS i Syrien. Filmen ”Ser du månen, Daniel” 

fortæller om hans oplevelser i et sandt helvede. 

Afholdes i samarbejde med Vinding Ungdoms- og 

Idrætsforening. 

 

Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.30 i SKI.   

Forhenværende valgmenighedspræst Peder Hedegaard 

kommer og holder foredrag, som han kalder: ”Mit liv med  

kirke og skole – erindringsglimt”. 

 

Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30 i SKI. 

Forfatteren Jytte Sidelmann fortæller om ”Mors juleønske – 

Sørvad i 50’erne” hvilket også er titlen på hendes bog. 

Jytte Sidelmann er opvokset i Sørvad lige efter krigen  

og bor nu i Hellerup. Bogen handler om barndommens 

oplevelser. Jytte har arbejdet i Danmarks Lærerforening og 

skrevet flere bøger. 

 

Torsdag den 16. december 2021 kl. 19.30 i LCV. 

”Julens sang og musik”. Inger Kamstrup, organist, vil lede os 

gennem de julesange, vi kender og måske også nogle mere 

ukendte. 

Søndag den 30. Januar 2022 

Højskoledag i samarbejde med Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed og Aulum Højskoleforening. 

 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30 i SKI. 

Valgmenighedspræst Finn Tarpgaard vil fortælle om 

digterpræsten Kaj Munk, som var kendt i hele Norden i 1930’erne 

og 40’erne. Han havde en skarp pen som kritiker af nazismen og 

jødeforfølgelserne, men også af de demokratiske politikere. Kaj 

Munk blev myrdet af den tyske besættelsesmagt i januar 1944. 

Foredraget viser spændvidden fra humor og frækhed til meget 

alvorlige og rørende fortællinger og livstolkninger. 

 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30 i LCV. 

Generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen vil Lokalarkivet i Vind 

fortælle om dengang, der var 6 skoler i Vinding-Vind. 

 

Torsdag den 21. april 2022 kl. 18.30. 

Vi mødes på Holstebro Museum kl. 18.30, hvor vi får en 

rundvisning. Efterfølgende drikker vi kaffe i museets café.  

Medlemmer af Holstebro Museumsforening bedes medbringe 

deres adgangskort.  

Arrangementet kræver tilmelding – Ester: 40553405 eller 

Aase: 21277157  






