Søndag den 22. til søndag den 29. juli:
Den årlige “REVLINGEFEST” med mange spændende jubilæums-indslag.
Se nærmere i den omdelte avis
og på skærmen hos købmanden.
Søndag den 5. august kl. 9.00:
Lokalhistorisk Arkiv arrangerer udflugt i bus
fra P-pladsen overfor bageren. Der køres
bl.a. til det nye specialmuseum i Thyborøn,
Sea War Museum, hvor der vil blive fortalt
om dette spændende projekt. Formiddagskaffe undervejs samt frokost og eftermiddagskaffe. Pris 300.- alt incl. for medlemmer.
Tilmelding til Birger Frandsen senest den 31.
juli på tlf. 98 64 80 15 eller 51 33 12 37,
mail: sive@mail.dk
Onsdag den 22. august kl. 19.00:
Kunst- og Skulpturgruppen arrangerer cykelrundtur til Møldrups skulpturer.
Onsdag den 12. september:
Lokalhistorisk forening i samarbejde med
andre foreninger i Møldrup arrangerer jubilæums-fællesspisning samt lokalhistorisk
udstilling.
Onsdag den 10. oktober:
Pensionistforeningen holder stor
75 års jubilæumsfest i Møldrup
Hallen med spisning samt musik
og dans til “Bjørn og Okay”.
Mandag den 12. november kl. 17.00:
I forbindelse med Den nordiske Biblioteksuge afholder Møldrup Bibliotek “Skumringstime” Sognepræst Anna Bank Jeppesen
vil puste nyt liv i den ældgamle nordiske
fortælletradition.

Lørdag den 1. til
mandag den 24. december:
Møldrups julevinduer åbner.
Fra. 1.-24. december åbner vi et nyt julevindue i Møldrup.

Ret til ændringer forbeholdes
- så hold øje med annoncer, opslag
og hjemmesider.

Hvor Møldrup by i dag ligger, var der
indtil ca. 1890 kun hede med høj kraftig
lyng, revling og tyttebær.
Møldrup ligger midt mellem Roum og
Tostrup og blev ved banens opståen opdelt så den østre side af banen kom til at
høre til Roum sogn og den vestre side til
Tostrup sogn.
Man kaldte stedet for “Bette Sverrig”
fordi der ca. 1890 kun lå 3-4 små kampestenshuse hvor der boede svenskere,
der ernærede sig som stenhuggere. De
arbejdede i Viborg med domkirkebyggeriet og gik hele vejen frem og tilbage.
Husene var placeret på Vestergade 5 og
28-30 (som i dag er bygget sammen)
samt i Søndergade 34.
Selve byen Møldrup opstod først, da
jernbanen blev anlagt, og det første hus
der blev bygget var stationen, derefter
ledvogterhuset og portørboligen i 1893.
Kroen kom først til i 1894.
Gennem tiden blev byen en typisk stationsby, der opstod i forbindelse med
Himmerlandsbanen. Ved banens nedlæggelse blev arealet udlagt til vandreog cykelsti, så man i dag kan følge den
tidligere jernbane hele vejen fra Viborg
til Løgstør.

Du kan også
følge med
på www.9632.nu

Inde i denne folder kan du læse om de
mange arrangementer hen over 2018 i
anledning af byens 125 jubilæum som
du anbefales at deltage i.

Torsdag den 27. december kl. 9.30:
Kunst- og Skulpturgruppen arrangerer
gåtur til Møldrups julevinduer. Man mødes
hos købmanden og går en tur
rundt til alle julevinduerne.
Efter turen udtrækkes 3 vindere
af konkurrencen, der er knyttet til julevinduerne. Julevinduernes deltagerliste bliver opsat hos købmanden sidst i november.
Julekonkurrencens vinderliste offentliggøres på skærmen hos Min Købmand
umiddelbart efter afgørelsen.
Lotterispil i spisestuen på Toftegården
arrangeret af pensionistforeningen, afholdes
den første tirsdag i januar, februar, marts og
april kl. 14.00.
Petanque: Der trænes mandag og torsdag kl.
13 fra april til oktober på banerne ved
Anlægsvej.

Bowls: I vintermånederne november-marts
spilles der bowls hver torsdag kl. 13.3015.00 i spisestuen på Toftegården.

Jubilæums
kalender 2018

Tirsdag den 16. januar kl. 14.00:
Pensionistforeningen har foredrag i spisestuen på Toftegården om vestjyske originaler
ved journalist Ole Tang. Hans motto er, at
alle skal være i bedre humør, når han slutter
end da foredraget begyndte.
Fredag den 26. januar:
Tostrup Forsamlingshus afholder
et MAD og MUSIK-arrangement
med gruppen “Modvind”, et 4-mands
orkester fra Ans. De har spillet til festivaler, byfester m.m. over hele Danmark,
og har herunder mange gange spillet på
“Tange Sø Folk Festival”. De spiller en
omgang stabil skiffle- og folkemusik. Der
lyder vaskebræt, guitar, bas, mandolin og
kazoo - og masser af sang.
Tirsdag den 20. februar kl. 13.00:
Pensionistforeningen har virksomhedsbesøg
på gården hos Eva og Steen Thindal.
Mandag den 26. februar kl. 19.00:
Bogcafé på Møldrup Bibliotek. Bibliotekarerne giver personlige bud på gode romaner
til forår og sommer.
Tirsdag den 6. marts kl. 18.00:
Ladies' night, arrangeret af Lions club
Vølverne i Møldrup kulturcenter og på
Møldrup skole.

Tirsdag den 20. marts kl. 14.00:
Pensionistforeningen har hyggeeftermiddag i
spisestuen på Toftegården med “De småborgerlige gårdsangere” fra Dronninglund.
Søndag den 6. april kl. 18.00:
Familieaften i Oasen, Søndergade 23 med
fællesspisning. Ca. kl. 19.30 vil Hans Jørn
Østerby synge, trylle, bugtale m.v.
Tilmelding til spisning og evt. spørgsmål til
Lars Iversen på tlf. 40 94 21 79.
Lørdag den 7. april kl. 14.30:
MTIF og Teaterforeningen arrangerer et stort fælles arrangement i Møldruphallen med bl.a. kaffe-kagebord, koncert med Tørfisk, streetfood, revy, “Den
Røde Tråd” spiller Shubidua kopi og Kim
Larsen kopi samt DJ Battle. Billetsalg og
yderligere information på www. mtif.dk
Mandag den 9. april kl. 19.00:
Møldrup Bibliotek afholder samtalecafe på
Hovedvejens Krigsmuseum. Museets ejer,
Hans Jensen, kommer med et oplæg, inden
deltagerne får udleveret aftenens spørgsmål.
Der bliver også mulighed for at se det spændende museum. Fri entré.
Tilmelding på Viborg Biblioteks hjemmeside
eller på Møldrup Bibliotek i åbningstiden.
Tirsdag den 24. april kl. 12.00:
Pensionistforeningen afholder spisning og hyggeligt samvær i spisestuen på Toftegården.
Fredag den 4. til søndag den 27. maj:
Fotodage på Møldrup Bibliotek.
Fredag den 4. maj kl. 19.00:
Kunst- og Skulpturgruppen arrangerer 4. maj
møde ved mindestenen i midtbyen.

Tirsdag den 15. maj:
Pensionistforeningen tager på
heldagsudflugt.
Søndag den 27. maj kl. 14.00-15.30:
“Værter med hjerter” ved sognepræst Anna
Bank Jeppesen. Mød op i præstegården i Tostrup og hør hvad Anna, der er sognepræst i
Tostrup, Roum og Hvam sogne har på hjertet
denne søndag i maj. Fri entré. Tilmelding på
Viborg Biblioteks hjemmeside eller på
Møldrup Bibliotek i åbningstiden.
Søndag den 27. maj kl. 13.30:
Lokalhistorisk Arkiv arrangerer cykeltur
med start fra P-pladsen overfor bageren.
Husk at medbringe velfungerende cykel og
mad til egen forplejning. Turen vil indeholde
et besøg på Kallestrup med en beretning om
gårdens historie samt en lille rundvisning.
Tirsdag den 5. juni kl. 14.00:
Kunst- og Skulpturgruppen afholder grundlovsmøde ved Møldrups nye sø. I tilfælde af
dårligt vejr afholdes mødet i Møldrup Kulturcenter.
Lørdag den 16. juni:
Kroketklubben m.fl.holder åbent hus.
Søndag den 17. juni kl. 14.00:
Familiegudstjeneste under åben himmel sang, musik og et budskab, der rykker!
Kirken er ikke bygget af sten alene, men af
mennesker som samles om et helt særligt
budskab. I anledning af 125 års jubilæet gøres der alvor af det og holdes gudstjeneste
lige midt i Møldrup. Glæd jer til en anderledes gudstjeneste med moderne lyd. Jakob
Sheppard & band spiller og børn fra Møldrup skole synger. Det hele finder sted i
Sansehaven i anlægget ved Toftegården, og
alle er meget velkomne.

