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Vindingedagene kunne ikke blive til uden støtte.
Tak for økonomisk støtte fra: 



VELKOMMEN TIL VINDINGEDAGENE
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Hvad er forskellen på en samling huse og et lokalsamfund? 
Det kan du få svaret på de sidste to uger af april. 
Under Vindingedagene bliver der budt indenfor i foreninger, kirke, 
firmaer og hos private. 
Der bliver budt ind til fest og til fællesskaber på nye måder. 
Du får mulighed for at blive klogere på alle de mange ting, der foregår i 
byen og du får lejlighed til at møde dine naboer i nye sammenhænge. 
Et lokalsamfund er vel et sted, hvor mennesker ikke bare bor i nærheden 
af hinanden, men også deler lidt af livet og hverdagen med dem, der bor 
i nærheden af. 

Det er andet år vi afholder Vindingedagene. Initiativet kommer fra kirken, 
men gennemførelsen er kun mulig fordi så mange deltager i planlægnin-
gen og bakker op om ideen. 

Tak til alle, der har budt ind med arrangementer til programmet. Tak til 
alle, der bruger tid og engagement på at skabe gode oplevelser for andre 
i byen. 
Jeg er igen i år blevet imponeret af hvor mange frivillige kræfter, der er 
her i Vindinge. 

Tak til vores sponsorer: Roskilde Kommune og Min Købmand. 
Og tak til dig, der læser disse linjer. Du vil om lidt bladre videre i hæftet 
og begynde at overveje, hvilke af de mange arrangementer du vil deltage 
i. Det er lige præcis det, der gør at Vindingedagene findes og giver så god 
mening. 

Vel mødt til alle – til jer der har boet i Vindinge 
i mange år og jer der lige er flyttet til, 
til børn og voksne, til jer der har lyst til nye 
bekendtskaber i byen og jer der vil dyrke nogle 
af de gamle. Der er noget til alle i dette program.

Sofie Frost Bondorf, sognepræst 



Fredag d. 14. april - Vindingedagene åbner
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HVORDAN FUNGERER DET?

2 uger med aktiviteter - Tjek programmet fra side 7. 

Lørdag d. 29. april – Byfest.

Kl. 16:00 – 18:00:
Gratis pølser hos Vores Købmand.
Arbejdsgruppen bag Den Nye Købmand vil 
være til stede, og fortælle om projektet og 
svare på spørgsmål.

Kl. 16:30: 
Åbningstale ved Sognegården
Mulighed for at male Vindingesten. 

Foreninger, kirke, firmaer og privatpersoner har bundt ind med næsten 
50 forskellige events, aktiviteter, åbent hus og meget mere. 
Der er nok at vælge mellem. 
Det er de enkelte arrangører, der har ansvar for de enkelte 
arrangementer. 
Kontakt dem ved spørgsmål.

Programmet findes også på www.vindinge.dk

Om eftermiddagen er der loppemarked, klovnebesøg, 
aktiviteter og salg af pølser mm. på boldbanen. 

Om aftenen dækkes der op til middag og musik i teltet.

Læs mere på side 26 – 27
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KONKURRENCER m.m.

KIRKE-QUIZ

V for VINDINGE

Lad os fylde Vindinge med farverige sten lige som sidste år. 
Dekorer en sten med det flotteste V 
og læg den et sted langs en af vejene i Vindinge. 
Efterhånden som Vindingedagene skrider frem
vil vi få øje på flere og flere sten, når vi går tur i byen. 

 

Der ligger sten og stentusser ved Sognegården, 
men har du materialerne derhjemme, kan du bare gå i gang. 

Vindinge kirke 
arrangerer en 
quiz, hvor alle 
kan være med 
– eneste krav er 
at du er god til 

at lægge mærke til, hvad man ser ved kirken 
og på kirkegården. 
Hent spørgsmålene i mappen ved sognegår-
den og læg det udfyldte besvarelse i post-
kassen samme sted senest fredag d. 28. april. 
Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser og præmierer vinderen. 

Tjek Vindingedagenes Instagram.
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Søndag den 16. april

AKTIVITETSDAGE

Kl. 9.00-10.30: Søndagsyoga
På yogaholdet er der plads til alle. Du er med på præcist det niveau og i 
det omfang, der passer til dig, din krop og dit sind.
Holdet starter med at du “lander på måtten” og guides gennem en kort 
åbningsmeditation. Derefter vil du blive præsenteret for et varieret 
program af hathayoga, der altid foregår i et behageligt tempo. Afslut-
ningsvist vil du få mulighed for at slappe af til en afspændende medita-
tion, så effekterne af yogaen får lov til at manifestere sig.
Yogatræningen styrker dine muskler, din koordination og balanceevne. 
Yogaen hjælper dig desuden med at skrue ned for tankerne og opnå et 
fokuseret og roligt sind.
Mød op i behageligt tøj, medbring lidt vand og gerne din egen måtte 
(ellers kan du låne en).

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis
Arrangør: VIF gymnastik 
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk. 

kl. 10.00-12.00: Besøg Vindinge Vandværk, Lønbjergvej 4
Vi fortæller lidt om vandværkets drift og du får mulighed for at komme 
ind på vandværket og se, hvordan vi behandler vores råvand, inden det 
pumpes videre til dig som forbruger.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis 
Arrangør: Vindinge Vandværk a.m.b.a 
Læs mere på: www.vindingevand.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Henrik Høgstrup, post@hoegstrup.com, 22760239. 
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Søndag den 16. april

kl. 09.00 – 17.00: Familierådgivning
Book 1 times gratis samtalesession og få sparring, nye perspektiver og 
redskaber til at håndtere konkrete udfordringer i familielivet.
Jeg læser til familierådgiver og psykoterapeut ved Blackbird Institute og 
tilbyder et trygt og tillidsfuldt rum til samtaler om små og store udfor-
dringer i hverdagen. I forbindelse med Vindingedagene får du første 
samtale gratis i mit lokale i Vindinge, hvor du kan komme selv eller som 
par. Vi kan fx arbejde med:

- Forældre/barn/søskende-dynamikker
- Kærlig konflikthåndtering
- Personlig grænsesætning (uden skældud)
- Selvomsorg og selvregulering
- ADHD hos piger/kvinder: accept og mestringsstrategier

Send mig en mail på rikke@nytstaasted.dk og book en samtale søndag 
d. 16. eller søndag d. 23. mellem 9-17 - eller forespørg på andre mulig-
heder i løbet af Vindingedagene, så finder vi en løsning. 
Jeg glæder mig til at tale med dig!
Tilmelding til arrangementet: Tilmelding nødvendig: 
Hvordan tilmelder man sig: rikke@nytstaasted.dk
Pris:  Gratis
Arrangør: Nyt Ståsted v/ Rikke Vindberg 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Rikke Vindberg, rikke@nytstaasted.dk, 61991652. 

kl. 10.30-11.30: Søndagsgudstjeneste i Vindinge kirke
I anledning af Vindingedagene vil der efter 
gudstjenesten være åbent i tårnet med 
mulighed for at komme op i kirkens top 
og op til klokkerne.
Tilmelding: 
Ingen tilmelding. 

Pris:  Gratis
Arrangør: Vindinge kirke
Læs mere på: www.vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Sofie Frost Bondorf, sfb@km.dk, 21150212



Mandag den 17. april
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kl. 11.00-16.00: Åbent hus i Smedjen, Tingvej 29
Udstilling af smykker
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør er Annette og Jens Pedersen 
Arrangørens kontaktoplysninger:
Annette og Jens Pedersen, jop@post1.dknet.dk, 28696235.

kl. 17.30-19.00: Vindinge løbeklub
Vi mødes i skolegården ved SFO - Begynder med opvarmning. 
Løber stille og rolig tur til vinmarkerne. Der vil vi lave interval løb.
Stille og rolig løb/gang hjem.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Vindinge løbeklub 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Susan Thuesen, sumadyt@gmail.com, 61263690. 

kl. 19.00-20.00: Roskilde Festival i Klubhuset ved Sandvejen
Har du lyst til at opleve musikken og stemningen på Roskilde Festival, 
og samtidig være frivillig for VIF’s støtteforening?
VIF’s støtteforening har en madbod på Roskilde Festival. Overskuddet 
fra festivalen går til børn og unge i VIF, og vi har hvert år brug for frivilli-
ge, som vil hjælpe med at lave mad til festivalens gæster.
Kom og hør hvad arbejdet på festivalen består i, hvordan du får mulig-
hed for at nyde både musik og stemning på Roskilde Festival 
samt hvad overskuddet fra arbejdet går til.
Vi glæder os til at se dig - og din nabo for vi kan altid bruge frivillige 
kræfter.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis 
Arrangør: VIF Støtteforeningen 
Kontaktoplysninger: Jens Boe Jacobsen, jens.boe.jacobsen@gmail.com, 
29434883. 

Søndag den 16. april
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Mandag den 17. april

Tirsdag den 18. april

kl. 19.00-20.00: Stram op og styrk din krop i Vindingehallen
Instruktør Christina Lerke-Møller
Træningen har fokus på kondition, mave, baller og lår.
Vi laver forskellige styrkeøvelser for hele kroppen, vi gentager øvelserne 
flere gange og arbejder med egen kropsvægt og enkle træningsredska-
ber som vægtstang og håndvægte. 
Der vil indgå et kort pulselement, hvor vi får pulsen op.
Der er ingen koreografi og alle kan være med.
Vi slutter timen af med udstræk.
Kom og vær med - din krop vil elske dig for det.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: VIF gymnastik 
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk

kl. 10.00-12.00: Barselstræf i Sognegården
Fri leg og hyggeligt samvær for babyer, småfolk og deres forældre. Der er 
kaffe/the/vand og lidt forplejning. Højstolene er stillet frem ved bordet. 
Tæppe og legetøj ligger klar på gulvet. Der er adgang til mikroovn. hvis 
man har brug for det
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Vindinge kirke 
Læs mere på: www.vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Heidi Frost Andersen, hefa@km.dk, 40418334. 
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Tirsdag den 18. april

kl. 10.30-12.30: Seniorsangerne i Vindinge kirke
Der synges sange, salmer og viser –  gamle og nye fra nu og da. 
I seniorkoret skaber vi repertoiret sammen, og vi er ikke blege for at 
lære nye numre af hinanden.
Det er hyggeligt, med tid til en kaffepause undervejs, og eneste forud-
sætning er, at man har lyst til at synge. 
Under Vindingedagene byder vi velkommen til gæster, der har lyst til 
at synge med en gang eller flere.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis 
Arrangør: Vindinge kirke 

Læs mere på:
 https://www.vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Loïc Destremau, 
loic.destrem@gmail.com, 
26353380. 

kl. 16.00-17.30: Krea Café i Sognegården
Velkommen til en eftermiddag for kreative sjæle.
 Vi skal lave vores egne bogmærker – 
udsmykke og laminere dem.
Alle er velkomne, mindre børn dog kun i følge med en voksen. 
Der vil ligge materialer fremme og være instruktion, 
som er lige til at gå til. 
Der kræves ingen forudsætninger andet end lysten til at skabe noget 
med sine egne hænder.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 

Pris: gratis 
Arrangør er Karina Ankjær Johansen 
Læs mere på: https://vorfrue-vindinge.dk/
event/14101290
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Karina Ankjær Johansen, kankjaer@hotmail.com, 
22441165. 
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Tirsdag den 18. april

kl. 17.00-18.00: 
Spinning i lokalet ved Hallen
Indoor cykling
Kom og prøv en tur 
Du får pulsen op og bruger en masse 
energi
Vi har en del sko, så der er sikkert et 
par, du kan passe.

Tilmelding til arrangementet: Tilmelding nødvendig: 
Hvordan tilmelder man sig: Ingazinglersen@gmail.com - 22668862
Pris: gratis 
Arrangør er VIF Indoor-cykling
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Inga Zinglersen, ingazinglersen@gmail.com, 22668862. 

kl. 17.00-20.00: Besøg Fælleshuset, Højvanggård

Fælleshuset på Højvanggård er åbent for alle som gerne vil se vores 
fælleshus. 
Kom forbi til en kop kaffe og snak.

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis  
Arrangør: Andelsboligforeningen Højvanggård. 
Læs mere på: www.Højvanggård.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Susanne, booking@hoejvanggaard.dk, 60183486.
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Tirsdag den 18. april

kl. 19.00-21.30: Hr. Weyse kommer til byen
nærmere betegnet i Vindingehallen - Den lille hal
Hvem har ikke nydt, når “Badehotellet” løb over skærmen
på TV, og når Hr. Weyse med sit ukuelige humør underholdt damerne 
med sit klaverspil og skønne sange fra dengang? 
Kom og oplev ham live til en festlig aften for hele Vindinge!

Har du ikke allerede købt billet, 
så skynd dig. 
Der er stadig få ledige pladser!
Pris: 125 kr/175 kr 
afhængig af medlemsskab 
Link på hjemmesiden 
eller billetter hos købmanden

Arrangør: Vindinge KulturCenter 
Læs mere på: Vindinge.dk 

Arrangørens kontaktoplysninger: 
Anne Hylleberg, 
Vindingekultur@gmail.com, 
29911366. 

kl. 9.30-10.30: Gåklub Vindinge
Vi mødes ved Sognegården.
Gåtur og efterfølgende er der kaffe og te i Sognegården
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis 
Arrangør: Gåklub Vindinge 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Kirsten Rasmussen, kirstenr56@gmail.com. 
 

Onsdag den 18. april



Torsdag den 20. april
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Onsdag den 19. april

kl. 20.30-21.30: Cross-træning for kvinder i Vindingehallen
Instruktør Camilla Danekilde
Cross-fit inspireret træning for kvinder.
Ved hjælp af egen kropsvægt og øvelser fra cross fit verdenen, skal vi 
træne hele kroppen, svede og have det sjovt sammen.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis.  
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk.

kl. 17.00-20.00: Besøg Fælleshuset, Højvanggård

Fælleshuset på Højvanggård er åbent for alle som gerne vil se vores 
fælleshus. 
Kom forbi til en kop kaffe og snak.

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis  
Arrangør: Andelsboligforeningen Højvanggård. 
Læs mere på: www.Højvanggård.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Susanne, booking@hoejvanggaard.dk, 60183486.
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Torsdag den 20. april

kl. 19.00-20.30: Yoga i Vindingehallen

Yoga med mig byder på bevægelse af hele kroppen, stræk af muskler, 
sener og bindevæv samt styrkestillinger, små flowserier, de noget læn-
gere stræk samt balanceøvelser.

Nogle gange fokuserer vi på et særligt udsat område af kroppen, og 
giver det ekstra opmærksomhed. Du kan forvente et afvekslende pro-
gram og at jeg guider dig ind i stillingerne både ved at vise dem, tale 
dig igennem dem og ved at komme rundt og hjælpe.
Vi afslutter alle timer med en dejlig meditativ afspænding og ro til krop 
og hoved. 
Mød op i behageligt tøj, medbring lidt vand og gerne din egen måtte (vi 
har måtter til låns, hvis ikke du selv har)

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis.  
Arrangør: VIF gymnastik  - Instruktør Susan Broager
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk.

kl. 19.00-20.15: Walk and talk

Vi mødes ved bænkene på den store p plads for enden af Langsøen
Vi går en tur i Hedeland, og får en tår ”et eller andet”

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Inga Zinglersen 
Arrangørens kontaktoplysninger: Inga Zinglersen, 22668862. 
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kl. 19.30-20.30: Sangaften om H.C. Andersen i Vindinge kirke

H.C. Andersen har skrevet nogle af de 
mest elskede  danske sange, blandt 
andet ”I Danmark er jeg født” og 
”Hist hvor vejen slår en bugt”.
Hans liv og eventyr har også været 
inspiration til en lang række bøger, 
film og musicals. 

Kirkesanger Stine Løike tager os på en Musikalsk tur gennem 
H.C. Andersens verden, både den han selv skabte og den som andre 
har skabt med udgangspunkt i hans forfatterskab. 
Vi runder et af verdens mest hjerteskærende digte, Disneys store klas-
sikere og flere af H.C. Andersens kendte eventyr. 
En aften med solosang, fortælling og fællessang.

Tilmelding: 
Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis
Arrangør: Vindinge kirke
Læs mere på: www.vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Sofie Frost Bondorf, sfb@km.dk, 21150212

Torsdag den 20. april
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Søndag den 23. april

kl. 09.00 – 17.00: Familierådgivning
Book 1 times gratis samtalesession og få sparring, nye perspektiver og 
redskaber til at håndtere konkrete udfordringer i familielivet.
Jeg læser til familierådgiver og psykoterapeut ved Blackbird Institute og 
tilbyder et trygt og tillidsfuldt rum til samtaler om små og store udfor-
dringer i hverdagen. I forbindelse med Vindingedagene får du første 
samtale gratis i mit lokale i Vindinge, hvor du kan komme selv eller som 
par.

Vi kan fx arbejde med:
- Forældre/barn/søskende-dynamikker
- Kærlig konflikthåndtering
- Personlig grænsesætning (uden skældud)
- Selvomsorg og selvregulering
- ADHD hos piger/kvinder: accept og mestringsstrategier

Send mig en mail på rikke@nytstaasted.dk og book en samtale søndag d. 
16. eller søndag d. 23. mellem 9-17 - eller forespørg på andre mulighe-
der i løbet af Vindingedagene, så finder vi en løsning. 
Jeg glæder mig til at tale med dig!
Tilmelding til arrangementet: Tilmelding nødvendig: 
Hvordan tilmelder man sig: rikke@nytstaasted.dk
Pris:  Gratis
Arrangør: Nyt Ståsted v/ Rikke Vindberg 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Rikke Vindberg, rikke@nytstaasted.dk, 61991652. 
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Kl. 10.00-11.30: Besøg Vindinge Rideklub,
Mosestykket 21, 4000 Roskilde

Kom og få en ridetur på vores søde ponyer 
og heste. Vores kæphestebane med spring vil 
også  være sat op, så man kan prøve kræfter 
med det.
Husk Cykelhjelm til rideturen

Tilmelding til arrangementet: 
Ingen tilmelding. 
Pris: 20 kr. Pr. Ridetur Mobilepay
Arrangør: Vindinge Rideklub 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Kamilla Sørensen. championat@vindingerideklub.dk - 60157964

kl. 11.00-16.00: Åbent hus i Smedjen, Tingvej 29
Udstilling af smykker
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør er Annette og Jens Pedersen 
Arrangørens kontaktoplysninger:
Annette og Jens Pedersen, jop@post1.dknet.dk, 28696235.

Søndag den 23. april
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Mandag den 24. april

kl. 19.00-20.00: Stram op og styrk din krop i Vindingehallen
Instruktør Christina Lerke-Møller
Træningen har fokus på kondition, mave, baller og lår.
Vi laver forskellige styrkeøvelser for hele kroppen, vi gentager øvelserne 
flere gange og arbejder med egen kropsvægt og enkle træningsredska-
ber som vægtstang og håndvægte. 
Der vil indgå et kort pulselement, hvor vi får pulsen op.
Der er ingen koreografi og alle kan være med.
Vi slutter timen af med udstræk.
Kom og vær med - din krop vil elske dig for det.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: VIF gymnastik 
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk

kl. 19.00-21.00: Nål og tråd i Sognegården
Syaften med hyggelig samvær om kreative projekter. 
Medbring selv symaskine, syprojekt, strikketøj, 
hækletøj eller kreativt projekt.
Der er ingen undervisning, men masser af 
inspiration, opbakning og gode råd fra nabo-
bordene.
Der bliver serveret kaffe og te.

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Karina Ankjær Johansen 
Læs mere på: 
https://vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Karina Ankjær Johansen, kankjaer@hotmail.com, 22441165. 
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kl. 19.00-21.30: Fællessang i Fælleslokalet på skolen

Vindinge koret har eksisteret i snart 30 år
Vi synger hver mandag, og er en flok sangglade mennesker, som el-
sker(næsten) al slags kormusik. 

Kom og syng med os – alt der kræves er sangglæde.

Denne aften får vi besøg af Tølløsekoret, så I kan nok forvente 
lidt ”koropvisning”

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis, 
Arrangør: Vindingekoret under ledelse af Birgitte Bøge Pedersen

Læs mere på: www.vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Susanne Neerup, sn@rts.dk, 28597960. 
Inga Zinglersen, ingazinglersen@gmail.com, 22668862. 

Mandag den 24. april



Tirsdag den 25. april

kl. 15.30-ca. 19.00: TIL SØS i kirken i Vindinge kirke og sognegård
Sømand for en dag
for børn i 1.-4. klasse - og børnegudstjenesten  for hele familien.
Skibet fører os over havet til ukendte kyster.
Men hvordan bliver rejsen?  Er vinden stærk og bølgerne høje? 
Det kræver styrke, mod og gode samarbejdsevner at nå sikkert i land. 
En eftermiddag om sammenhold og fællesskab, hvor vi godt tør sige, at 
man nogle gange står på gyngende grund i livet. 
Eftermiddagen slutter med en børnegudstjeneste for hele familien og 
efterfølgende fællesspisning. 

kl. 17.30 Børnegudstjeneste
Vi er alle undervejs på livets rejse og 
nogle gange går bølgerne højt. 
En gudstjeneste lagt til rette for bør-
nefamilier, så alle kan være med. 

Efter gudstjenesten er der fælles-
spisning i Sognegården.

Tilmelding til arrangementet:
 Tilmelding nødvendig
Hvordan tilmelder man sig: 
www.vorfrue-vindinge.dk
Pris: gratis 

Arrangør: Vindinge kirke 
Læs mere på:  www.vorfrue-vindinge.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Sofie Frost Bondorf, sfb@km.dk, 40150212. 
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kl. 18.30-21.00: Byvandring og åbent hus i Lokalhistorisk arkiv 
i kælderen på Vindinge Skole

Vi mødes i krydset Sandvejen/
Østre  Vindingevej, og går ud ad 
Sandvejen. Svend Erik Thielke vil 
fortælle om livet i Vindinge fra sin  
barndom/ungdom. 
Hvordan så der ud dengang  
sammenlignet med nu, og hvem 
boede de forskellige steder. 

Turen tager ca. 1 time. Vi ender ved skolen, hvor der er åbent hus i 
Lokalhistorisk Arkiv i kælderen på skolen. Vi giver lidt til ganen, så 
man kan sidde og hygge sig bagefter. Vi glæder os til at se mange af 
Vindinges borgere.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Vindinge Lokalhistoriske Forening 
Læs mere på: www.vindinge-lf.dk 
og Facebook Vindinge Lokalhistoriske Forening
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Ulla Rasmussen, Ullar1958@outlook.dk, 24949196. 

kl. 9.30-10.30: Gåklub Vindinge
Vi mødes ved Sognegården.
Gåtur og efterfølgende er der kaffe og te i Sognegården
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis 
Arrangør: Gåklub Vindinge 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Kirsten Rasmussen, kirstenr56@gmail.com. 
 

Tirsdag den 25. april

Onsdag den 26. april



kl. 19.00-21.00: Workshop om Vindinge i fremtiden
Arrangementet afholdes på Vindinge Skolen, Klubcafeen
Hvordan kommer Vindinge til at udvikle sig? I kan være med til at dis-
kutere, hvordan Vindinge kan blive i fremtiden.
Vi har repræsentanter fra FORS A/S med til at fortælle om det forestå-
ende arbejde med fjernvarme, og Købmandsgruppen med til 
at fortælle om flytningen af købmanden og flere andre konkrete tiltag 
for Vindinge i fremtiden.

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: gratis 
Arrangør: Vindinge Lokalråd 
Læs mere på: www.vindingelokalraad.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Mona Christensen, vlr-tovholdere@googlegroups.com, 40383093. 

kl. 20.30-21.30: Cross-træning for kvinder i Vindingehallen
Instruktør Camilla Danekilde
Cross-fit inspireret træning for kvinder.
Ved hjælp af egen kropsvægt og øvelser fra cross fit verdenen, skal vi 
træne hele kroppen, svede og have det sjovt sammen.
Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis.  
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.
dk.

Onsdag den 26. april
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kl. 19.00-20.15: Walk and talk

Vi mødes ved bænkene på den store p plads for enden af Langsøen
Vi går en tur i Hedeland, og får en tår ”et eller andet”

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  gratis
Arrangør: Inga Zinglersen 
Arrangørens kontaktoplysninger: Inga Zinglersen, 22668862.

kl. 19.00-20.30: Yoga i Vindingehallen

Yoga med mig byder på bevægelse af hele kroppen, stræk af muskler, 
sener og bindevæv samt styrkestillinger, små flowserier, de noget læn-
gere stræk samt balanceøvelser.

Nogle gange fokuserer vi på et særligt udsat område af kroppen, og 
giver det ekstra opmærksomhed. Du kan forvente et afvekslende pro-
gram og at jeg guider dig ind i stillingerne både ved at vise dem, tale 
dig igennem dem og ved at komme rundt og hjælpe.
Vi afslutter alle timer med en dejlig meditativ afspænding og ro til krop 
og hoved. 
Mød op i behageligt tøj, medbring lidt vand og gerne din egen måtte (vi 
har måtter til låns, hvis ikke du selv har)

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris:  Gratis.  
Arrangør: VIF gymnastik  - Instruktør Susan Broager
Læs mere på: www.vindinge-if.dk
Arrangørens kontaktoplysninger: Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk. 

Torsdag den 27. april
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kl. 19.30-20.30: Hyggelig huskoncert på Vindingegård, Kærvej 10b

Mads og Ida Aabo åbner stuen til en lille huskoncert for dem, der måtte have 
lyst til at komme forbi og få en smagsprøve fra kataloget af egne sange. - San-
ge, der genremæssigt balancerer mellem country, bluegrass, ranchera og 
rock’n roll - akustisk musik, der lugter lidt af verden uden for bygrænsen. 
Der er - med lidt god vilje - plads til 20 gæster i stuen, så tilmelding er nødven-
dig.

Tilmelding til arrangementet: Tilmelding nødvendig: 
Hvordan tilmelder man sig: Idaaabo@gmail.com
Pris:  gratis
Arrangør: Ida Aabo 
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Ida Aabo, Idaaabo@gmail.com, 26819876. 

kl. 10.30-13.30: Gymnastikopvisning –
i Vindinge idrætshal - åben for alle
VIF Gymnastiks årlige opvisning, hvor alle vores hold deltager og viser, 
hvad de har trænet og øvet sig på i sæsonen. 
Alle er velkomne, der er også fælles aktiviteter for børn og voksne.

Tilmelding til arrangementet: Ingen tilmelding. 
Pris: 25 kr. for ikke optrædende-voksne. 
Alle andre er gratis. Billetter sælges i indgangen.
Arrangør: VIF gymnastik 
Læs mere på: www.vindinge-if.dk/gymnastik
Arrangørens kontaktoplysninger: 
Marie Breum, gymnastik@vindinge-if.dk, 61262460. 

Fredag den 28. april

Lørdag den 29. april
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Kl 12.00 – 13.00: Opstilling af lopper
Skal du have en stand på Vindingedagenes loppemarked på plænen foran 
klubhuset? så meld dig til Karina Ankjær Johansen kankjaer@hotmail.com 
allerede nu. Du bestemmer selv hvordan du vil indrette din loppestand. 
Medbring eventuelt eget bord og stol. Pris 50 kr. som går til Vindinge-
dagene, betales på mobile pay box 2011CC. Du kan stille op fra kl. 11. 
Loppemarkedet er åbent kl. 12-15 
Arrangør:
Else Marie Nørgaard, Tanja M. Nielsen og Karina Ankjær Johansen

kl. 13.00-16.00: Festpladsen er åben
Salg af pølser mm. fra klubhuset. Boldspil, kongespil og andre aktiviteter.

kl. 13.00-16.00: Loppemarked
Kom og se de mange fine sager. Tag en pose med og se om du kan give 
et nyt hjem til de mange loppefund. 

Kl. 13.00: Kongespilsturnering – er din nabo bedre end dig?
Registrering af hold (min. 3 personer) kl. 13.00, herefter går turneringen 
i gang. Flotte gaver til vinderne. 
Arrangør: Naturparkens Grundejerforening, Iben 51 61 83 44.

Kl. 14.00 Vindinge Idrætsforening inviterer 
til stort klovneshow. 
Skal du møde klovnen Knud? 
Så kom ned på fodboldbanerne kl.14.00 
Selve showet begynder kl.14.15,
men Knud kan vist ikke sidde helt stille, 
så han kommer til Vindinge lidt før. 
Det bliver et show med trylleri, jonglering, 
sang & musik og masser af sjov.
   

EFTERMIDDAG

Lørdag den 29. april
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AFTENFEST

Lørdag den 29. april

Vindinge dagene afsluttes igen i år med et brag af en fest på Sandvejen.

Lørdag d. 29. april kl. 18:30 – 00:30

Købmanden serverer lækker mad og ”Mig og Bonden” spiller op til dans 
med alt det gode fra Shu-bi-dua og hvad der ellers hører en god fest til. 

(Drikkevarer købes i teltet)
Det bliver sjovt!...

Billetter kan købes á 125 kr. hos Købmanden. 
Der bliver sat 150 billetter til salg, og sælges efter først til mølle hos

Festudvalget forbeholder sig retten til, at aflyse festen ved dårligt vejr 
(billetprisen refunderes ikke).



AKTIVITETSOVERSIGT

Læs
side

16/4 09.00 Søndagsyoga 7

10.00 Besøg Vindinge Vandværk 7

9-17 Familierådgivning 8

10.30 Søndagsgudstjeneste 8

11.00 Åbent Hus i Smedjen 9

17/4 17.30 Vindinge Løbeklub 9

19.00 Roskilde Festival 10

19.00 Stram op og styrk din krop 10

18/4 10.00 Barselstræf 11

10.30 Seniorsangerne 11

16.00 Krea Café 12

17.00 Spinning 12

17.00 Besøg Fælleshuset Højvanggård 13

19.00 Hr. Weyse kommer til byen 13

19/4 09.30 Gåklub Vindinge 14

20/4 17.00 Besøg Fælleshuset Højvanggård 14

19.00 Yoga i Vindingehallen 15

19.00 Walk and talk 15

19.30 Sangaften om H.C. Andersen 16

21/4 9-17 Familierådgivning 17

Dato Kl. AKTIVITET
Læs
side

23/4 10.00 Besøg Vindinge Rideklub 18

11.00 Åbent Hus i Smedjen 19

24/4 19.00 Stram op og styrk din krop 19

19.00 Nål og tråd i Sognegården 20

19.00 Fællessang i Fælleslokalet 21

25/4 15.30 TIL SØS i kirken 22

18.30 Byvandring 22

26/4 09.30 Gåklub Vindinge 22

19.00 Yoga i Vindingehallen 23

19.00 Vindinge i fremtiden 23

20.30 Cross-træning 24

27/4 19.00 Walk and talk 24

28/4 19.30 Hyggelig huskoncert 25

29/4 10.30 Gymnastikopvisning 25

12.00 Loppemarked – opstilling 26

13.00 Loppemarked 26

13.00 Festpladsen åbner 26

13.00 Kongespilsturnering 26

14.00 Klovneshow 26

18.30 Middag og Band 27

AKTIVITETDato Kl.


