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LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt

Skulle der være husstande i lokal området der ikke
har modtaget lokalbladet, bedes I rette henvendelse
til redaktionen.

Lån et fotoapparat
Når du skal til et arrangement, hvor du synes, det vil
være oplagt med et billede til Lokalbladet, så kan du
låne Lokalbladets fotoapparat. Det er nemt at bruge.

Leder
Vinderslev, Pederstrup, Mausing og Hauge har
"fået" et lokalblad. Det er ved at være en gammel
nyhed. Bladet er på vej ind i vores bevidsthed.
Sætningen "det må vi have i Lokalbladet" høres
ofte.
Første nr., der udkom i sept. 98, fik en god
modtagelse. Det tyder på, at det er et blad, der
bliver brugt, og det giver os mod på at fortsætte med
stor optimisme. Vi vil gerne takke for den respons,
der fra mange forskellige sider, er kommet på det
første nr.. Bladet har fået ros for både indhold og
opsætning. I den forbindelse vil vi gerne beklage
trykning og billedkvalitet, der i mange blade har
været for dårlig. Vi arbejder intenst på sagen og
håber, det fremover bliver bedre. Der er dog visse
økonomiske rammer, der skal tages hensyn til, men
vi forsøger.
For at lave et godt blad, er det nødvendigt med
gode kilder, så....... fortæl os, hvad der sker i
lokalområdet, alt har interesse (måske sorterer vi lidt
i det). Når man i dagligdagen falder over små
pudsige situationer og begivenheder, som kan have
interesse for andre. Hvis der er seriøse emner, man
kunne tænke sig at få belyst, eller få andre til at give
sin personlige kommentar til, så kontakt en af
redaktionsgruppens medlemmer. Vi vil gerne høre
fra alle kroge af Vinderslev skoledistrikt.
For at vende tilbage til de begrænsede økonomiske
midler, kan vi oplyse, at der i næste nr. (april) vil
blive lagt et girokort i til frivillig indbetaling.
Vi vil endvidere erindre om, at sidste frist for
oplysninger til aktivitetskalenderen for næste kvartal
(april, maj, ,juni 1999) er d. 15. feb. Det har været
en fornøjelse, at opleve, at allerede til dette 2. nr.,
har mange lokalforeninger selv henvendt sig med
arrangementer o.l.
Til slut vil vi takke sponsor-skaren, der er blevet
endnu større siden sidste nr.
Alle læserne ønskes godt nytår.
Tryk :

Oustruplund Amtscenter

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Tlf. 86884312JKoordinator for aktivitetskalenderen
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15 Tlf. 86888290JUdlån af kamera
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Tlf. 86888421
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Tlf. 86888499
Sidste frist for indlevering af stof
Alice Lemming, Haugevej 8
Tlf. 86888413
til LOKALBLADET er den
Ingelise Olesen, Vinderslevvej 73
Tlf. 86888521
15. februar.
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10 Tlf. 86888220
Rikke Würtz, Trekronervej 17
Tlf. 86888495
LOKALBLADET udkommer næste
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tlf. 86888032

gang først i april 1999

” Landsbytossen ”
og ingen PC-er med tilkobling til internet, så man
kunne foretage sig uanede gøremål i eget hjem.

”Tidens forandringer - god/ dårlig?”
Rigtig meget har ændret sig i landsbyerne i nyere
tid, vi skal ikke så forfærdelig mange år tilbage, hvor
man kun drømte om at kunne bevæge sig fra sted til
sted indendøre og i en god varme. Der var dengang
ikke andre muligheder end at skulle gå, cykle eller
køre i hestevogn. Alle disse muligheder var
forbundet med nærkontakt med vejret, og det
uanset om det var sommer eller vinter, og om det
var regn- eller stormvejr.
Det var også dengang radioforbindelsen var meget
dårlig og telefonerne ofte var ”partstelefoner”, hvor
man skulle høre, om naboen snakkede, inden man
selv kunne ringe op. Der var ingen TV-apparater
med tilslutning til en parabolantenne, så man kunne
se de nyeste nyheder serveret i vores stue og det
uanset, hvor det sker i verden. Ingen mobiltelefoner

Jo, tiderne har ændret sig meget, og vi har vel alle
mere eller mindre vænnet os til de forandringer, de
nye tider har ført med sig.
Men spørgsmålet er så om disse ændringer - i den
fagre nye verden - har gjort os mere lykkelige og
tilfredse som landsbybeboere.
Det kan den enkelte læser selv gruble over og
komme med svar på.
Men et kan vi vist alle blive enige om, at tiden i dag
er mere forjaget end dengang, bilen ikke var hver
families eje.
anonym

Landsbykommissionen
Indenrigsministeriet har bedt landets kommuner
udarbejde landsbypolitik.
Kjellerup Kommune arbejder sammen med
Bjerringbro, Tjele og Hvorslev kommuner i det
såkaldte Firkløversamarbejde.
Firkløverkommunerne ansætter fra den 1. Jan 1999
en fuldtidsmedarbejder, der bl.a. skal hjælpe med at
udarbejde landsbypolitik.
Ovenstående medfører, at LK i samarbejde med de
tilsvarende råd i de øvrige kommuner, og i tæt
samarbejde med kommunerne skal udarbejde et
oplæg til en landsbypolitik for hver enkelt kommune.
Vi er i øvrigt rigtig godt med Kjellerup, idet vi tog fat
på opgaven på eget initiativ, længe før indenrigsministriet kom på banen, så vi afventer stort set et
udspil fra den nyansatte ved firkløversekretariatet.
Det, vi konkret arbejder med nu, er at klarlægge og
beskrive hvilke emner der skal / kan indgå i
landsbypolitikken.
Det er bl.a. følgende emner:
Boliger - Erhverv / handel - Markedsføring - Off.
Service - Skoler - Transport - Turisme - Ældreforhold
- Miljø - Samvær - Infrastruktur - Afgiftspolitik
( virkning på udviklingen )
Børn og unge herunder: småbørnsforhold, efter
SFO, de 13-18 årige.

Social

sammensætning

herunder:

tilflyttere,

implementering af flygtninge, risiko for socialt slum,
integrering af handicappede.
Landsbylokalplaner.
Derudover drøfter vi, hvordan vi sikrer demokratiseringsprocessen, så den landsbypolitik, der engang
kommer, bliver udtryk for landbefolkningens ønsker,
og ikke en færdig plan der bliver trukket ned over
hovedet på os.
Ovenstående udtrykker LK`s indfaldsvinkel til en
landsbypolitik, men der kan ændres meget, inden
den færdige plan foreligger.
Summa summarum, så er der vel ingen, der er
nærmere til at kende fordele og ulemper ved at bo
på landet end de mennesker, der bor der, og der er
vel heller ingen, der er nærmere til at påvirke
udviklingen i den retning, man ønsker.
Det gælder nærdemokrati og indflydelse på egen
situation.

LK beskæftiger sig i øvrigt med alt muligt andet, så
vi modtager gerne henvendelser fra enkelt personer
og foreninger hvis der er forslag eller problemer.

Lars Mølgaard

Vinderslev skole
De sidste tre dage inden skolernes efterårsferie
havde vi emnedage på skolen; denne gang med

planlagt
m a n g e
forskellige
aktiviteter lige fra morgenstunden, og hertil sluttede
7. klasse sig senere på dagen. Af forskellige
aktiviteter var der, blandt andet: Finsk rundbold,
basketball, rulleskøjteløb, hockey og en form for golf
- uden golfkøller!
Eftersom skolen kun har én gymnastiksal, foregik
det meste af dagen udendørs i koldt og regnfuldt
vejr. Men børnene var blevet opfordret til at klæde

Fra Ikast svømmehal.

emnet ”motion”. Den første dag drog hele skolen af
sted til svømmehallen i Ikast, hvor vi havde nogle
dejlige timer med mange forskellige muligheder for
at få os rørt. Inden vi skulle hjem igen, spiste vi
vores medbragte madpakker. Sidste gang skolen
var i den svømmehal, kunne man få anvist et lokale
til at spise i, men det var der desværre lavet om på,
så vi fik lov til at sidde på gulvet på en lang gang og
spise, men madpakkerne smagte herligt alligevel,
for vi var skrupsultne!

Børnene på rulleskøjter.

sig på efter vejret, hvilket de fleste havde gjort. De
børn, jeg har talt med, gav udtryk for, at de havde
haft en dejlig dag, hvor der godt kunne have været
mere tid til nogle af tingene!

Næste dag skulle 7. klasse bruge de første timer til
at planlægge et løb, som de yngre klasser skulle ud
på om fredagen. For alle de andre klasser var der

Den yngste gruppe leger med faldskærm.

Fredag havde de yngste årgange deres eget
program med små konkurrencer, hvortil de havde
fået lov til at låne byens stadion. 3.- 6. klasse blev
delt ind i små hold med elever fra flere årgange, og
så skulle de ud på et godt tilrettelagt opgaveløb. 7.
klasse skulle stå post på ruten, og det klarede de
meget fint. Hjemme på skolen ventede der
saftevand og nybagte boller, som vi spiste, inden
der blev givet ferie.
Da skolen startede igen efter ferien, skulle de fleste
klasser så i gang med at gøre klar til skolefesten.
Fra motionsdagen om torsdagen.

Skolekomedien - på borgmesterkontoret.

Generalprøve fra en af 4 klasses sketch.

Forældre i gang med at lave lagkager og smøre mad

Gæster fra ” Gården ”.

at hedde ”Isgrotten” og blev indrettet i
overensstemmelse med navnet, bortset fra, at der
blev rigeligt varmt - især den første aften!

Isgrotten.

Dramaholdet fra 6. og 7. klasse, som skulle stå for
komedien på festens anden aften, havde
selvfølgelig været i gang længe, men de andre
klasser skulle nu til at finde ud af, hvad de ville
optræde med første aften, indøve det, finde eller
lave kostumer m.m. De eneste, som slet ikke var
engageret i noget, var 5.klasse som sædvanligt.
Deres forældre kom til gengæld og hjalp med at lave
lagkager, smøre mad og stå for kaffebaren begge
aftener. 6. klasse stod for den anden bar, hvor man
kunne købe is, pølser og sodavand. Den kom i år til

Vi på skolen er vældig godt tilfredse med begge
afteners forløb. Gymnastiksalen var som sædvanligt
fyldt godt op den første aften, hvor alle de yngste
optrådte og dansede bagefter til Panduros musik.
Derimod kunne vi godt ønske for dramaholdet, at lidt
flere havde set deres stykke, som de havde lagt så
meget tid og kræfter i. Men det er nok i sidste ende
et spørgsmål om, hvordan vi organiserer
skolefesten, - et spørgsmål, som vi ikke er færdige
med at overveje, bl.a. med tanke på de kommende
store
årgange.
Det er en travl og samtidig dejlig tid op til
skolefesten, hvor mange af de daglige rutiner bliver
gemt lidt væk. Det er også rart, når en skolefest er
godt overstået, at finde ind i den sædvanlige rytme
igen, indtil næste afbrydelse, som er
”juleklippedagen” sidste fredag i november. Der
hygger vi os med at pynte skolen op og i det hele
taget gøre klar til julemåneden, men det vil jo være
et overstået kapitel, når dette nummer udkommer!
Birthe Clausen.

Velkommen til !
Lundgårde 9
Søren Fisker ( 26 ), er fra Silkeborg, og arbejder
hos Bak’s kølerservice i Silkeborg.
Lotte Jensen ( 28 ), er fra Horsens, og arbejder i
Skejby ved et datafirma, og sønnen Jesper på 5 år,
går i børnehave i Vinderslev.
Trekronervej 2
Henning Hvam har købt huset af Kjellerup
kommune, og samtidig har han købt er stykke jord
af Anna og Erik Jensen. Overtagelse 1. dec. 98.
Haugevej 5.
Bent og Vibeke Poulsen, Henholdsvis 35 og 34 år,
har valgt at flytte på landet sammen med deres 2
børn, Rikke 14 år og Kasper 12 år. De kommer fra
Silkeborg. Bent arbejder som tømrer i Silkeborg og
Vibeke uddanner sig til pædagog. Fritiden går
foreløbig med at sætte ejendommen i stand,
desuden interesserer de sig for heste og naturen.
Vinderslevvej 49
Martin Graves 25 år og Hanne Ganderup 24 år har
overtaget ejendommen 1. okt. 98. Martin er
blikkenslager og arbejder hos Brd. Christensen,
Kjellerup. Hanne læser til pædagog i Esbjerg. I
fritiden er Graves spejderleder i Them, hvor han
kommer fra.

Krokodille i
Vinderslev.
En dag sidst på sommeren stod
Inger Olesen og kikkede ud af
vinduet. Hun nød den nyslåede
græsplæne, hvor ikke et græsstrå
plejede at vende forkert. Pludselig
fik hun øje på noget, der ikke
plejede at være på plænen. For at
finde ud af, hvad det var, gik hun
straks derud. Da hun kom derud,
så hun ned i to krokodillelignende
øjne. Resten af kroppen lignede
også en lille krokodille. Inger
Olesen kaldte straks på nogle af
naboerne, men ingen af dem
kendte noget til dyret. Pludselig
viste det sig dog, at dyret faktisk
havde bopæl i nabolaget og
havde været væk fra ejeren i et
stykke tid. Dyret kom atter hjem i
sine vante omgivelser - og alle
var en oplevelse rigere.

Hvordan får man
”ram” på en
hjemmehjælper.
Der er i de senere år
blevet nedskåret kraftig i
hjemmehjælpen. Derfor
har Bent Jakobsen på en
helt specielt måde været
på udkig efter en
hjemmehjælper.
En lørdag formiddag efter
at jagt sæsonen var gået
ind, holdt han på Brugsens
parkeringsplads
i
Vinderslev og ventede
tålmodig,
indtil
der
pludselig dukkede en rød
bil op med hjemmehjælper
Ingelise Johansen bag
rattet. Bent satte sin bil i
omdrejninger og kørte ind i
siden af Ingelise’s bil. En
udtænkt måde at komme i
kontakt
med
en
hjemmehjælper på. Men
hvad der kom ud af denne
sag er endnu uvist.

EFTERLYSNING
Haves :

1 par aktive forældre
2 spirende teenagere med lange
arme og ben
1 lillebror med et stort ego
2 biler der gerne vil stå under tag
Ønskes : 1 større hus - gerne over 175
kvm., eller med mulighed for
udvidelse + diverse udhuse eller
en stor kælder.
Vi vil gerne bliver her i vores lille lokalsamfund, men mangler efterhånden plads i
vores eget hus. Derfor kommer denne
opfordring om at give os et vink om huse til
salg. Måske bliver naboens hus til salg.
Måske sidder I med planer / overvejelser om
selv at ville flytte inden for et års tid og
mener, at jeres hus kunne opfylde vores
ønsker, så lad os endelig høre fra jer. Vi
forestiller os et hus fra før 1940, en større
villa med en stor grund eller et nedlagt
landbrug. Huset behøver ikke at være
moderniseret.
Preben og Pia, Tøndborgvej 14,
Pederstrup. Tlf : 86 88 82 84.

ANGIV
DIN NABO !
Indholdet i Gadespejlet
er helt afhængigt af, at
LOKALBLADET
får nyheder at vide.
Har du fået nye naboer,
nyfødte eller kender du
en, som har rund eller
halvrund fødselsdag
( 50 år og opefter ),
bryllup, sølvbryllup,
anden mærkedag, eller
er der bare sket noget
sjovt - så skriv om det
eller tag billeder af det til
LOKALBLADET eller
fortæl os om det - så
sørger vi for, at der bliver skrevet noget.
Det bliver mellem dig
og Lokalbladets
læsere !

Giv en god gave
Kender du en stakkel,
der ikke bor i området,
og som derfor ikke får
Lokalbladet, så giv et
abonnement i gave !
Det koster 75 kr. om
året. Kontakt
redaktionen for
bestilling.

Kædereaktion i Vinderslev.

En anderledes
julegave!!!!
I år fik Anna Mary og Karl
Hvam’s børnebørn og
oldebørn en julegave
mindre at pakke ud
juleaften.

Gad
Frilandsgrise

Søndag d. 15. november fik beboerne på
Vinderslevvej sig en slem forskrækkelse.
Kl. 5 om morgenen kom der en bil sydfra på
Vinderslevvej med fuld fart, den kørte ind i en
parkeret bil, der holdt med trailer på. Traileren blev
skubbet op i den holdende Ascona, som så igen
blev skubbet op i en Fiat, der igen blev skubbet op i
en Corsa. Det viste sig, at det var en stjålet bil ( vist
nok en Panda ). fra Odder.

Frilandsgrise kan være
farlige, det måtte Jens
Martin Madsen fra Revl
Mose sande, da han for
et stykke tid siden faldt
over en gris hjemme på
ejendommen.
Jens Martin brækkede
højre arm; men
GRISEN tog heldigvis
ingen skade.

Fortæl os
ALT

Nyfødt

Inge og Rasmus Østerby på Mausingvej fik den 2. nov.
en søn på 3450 g og 52 cm.

Tillykke med dagen.
 Susanne og Hans Winther, Tøndborgvej 34, havde sølvbryllup d. 20. oktober
 Inge og Niels Würtz, Trekronervej 17, havde sølvbryllup d. 24. november.
 Karl Hvam, Tulipanvej 5, fylder 85 år d. 21. februar.

Advarselsblink
Der krives tit og ofte om, at det er godt at blive set,
når man færdes på gade og veje i den mørke tid.
Med at slå alle advarselslamper til, når man kører
gennem Vinderslev en tidlig morgen, er da vist lige i
overkanten. Godt nok var det en mørk volvo, men
alligevel !

Læserne
vil vide
ALT

AnnaMary og Karl havde
nemlig fået den gode ide’
at invitere alle
16 til
København den første
lørdag i december.
Da Deres børn og
svigerbørn hørte dette,
ville de også gerne med.
”OK”, sagde Anna Mary, ”
Jeg lejer en bus, så alle
kan komme med , men så
må I selv betale lidt.
Vi betaler kun for børneog oldebørn”. Enden på
det hele blev, at alle børn,
svigerbørn, børnebørn og
oldebørn tog afsted, i alt
ca. 35.
Anna Mary gik i gang med
den videre planlægning.
Lause skulle smøre
rundstykker
til
den
medbragte kaffe. Der blev
bestilt frokost på selveste
Christiansborg
(ikke
sammen med ministrene,
men i Snapstinget). Der
blev lagt program for
resten af dagen, hvor der
var mulighed for at
besøge
Planetariet,
Eksperimentariet,
G l y p t o t e k e t ,
Vokskabinettet, eller man
kunne tage på strøgtur og
købe julegaver.
Sidst på eftermiddagen
mødtes alle foran Tivoli,
som i december er pyntet
op til jul, og hvor der også
var rig mulighed for at
handle
i
alle
de
spændende boder. Kl.
20.00 kørte bussen atter
mod Vinderslev efter en
lang
hyggelig
og
begivenhedsrig dag.
Det var alletiders

Rejsebrev fra u-lands hjælper i Cape Town.
blevet en del bedre.
Det har nogle dage
været oppe og toppe
omkring de 32 grader,
og det gav selvfølgelig
anledning til en tur til
stranden. Der er utrolig
mange flotte strande
her omkring. Jeg tager
oftest til Camps Bay,
Landsbyen Mandella Park, hvor mange af børnene bor. Som I kan se er det rigtige blikdåsesom har en lang hvid
huse, som folk selv har bygget af alt mulig skrammel.
strand, det turkise
vand, enkelte klipper,
Forsættelse fra forrige nummer..........
palmer, det hele omringet af Lion’s head og Table
Mountain. Dog har jeg endnu ikke været i vandet, da
3 måneder i Cape Town er nu gået, og alt er i den
Camps Bay ligger ud til Atlanterhavet, som er 5 -10
fineste orden.
grader. En 15 - 20 minutters køretur kan tage dig til
den anden side til det Indiske Ocean, som er
Endelig fandt vi en lejlighed.
betydelig varmere. Forleden var jeg på tur til Cape
Jeg er nu flyttet ind i en lejlighed, som ligger lige
Point, som er spidsens sydligste punkt, hvor også de
overfor Ashanti, hvor jeg boede før, her har jeg boet
2 have skiller. Det var en utrolig flot tur, vi så både
den sidste 1½ måned. Jeg bor sammen med de 3
hvaler, og bavianer der vadede rundt midt på vejen.
andre danske piger, og i morgen flytter endnu en
Da vi efterlod bilen for at gå helt ud på spidsen, blev
pige ind ; hun er fra Norge og skal også arbejde for
man advaret om at låse bilen, da bavianerne kunne
Child Welfare Society. De 4 af os var ellers nær ved
finde på at hoppe ind og tage madvarer og andre
at give op, med at finde en lejlighed. Vi havde efterting. På vejen hjem igen tog vi på en lille strand for at
hånden fået 4 afslag, hvor ejerne stillede de mest ubade, dette var også en strand for pingvinerne, der
rimelige krav. Dog var vi så heldige, at en af de anliflig gik rundt mellem klipperne.
satte på Ashanti netop flyttede ud af hendes lejlighed. Lejligheden var nemt at indrette, 5 madrasser
Jul og nytårs traditioner.
på gulvet er vores eneste møbler. Vi har også lånt
Julen hernede lyder ikke til at være den helt store
nogle donerede ting, af dem vi arbejder for såsom
højtid, det er mere en fest ligesom nytår. Det bliver
gardiner, dyner, puder og køkkengrej. Jeg syntes
nok 1 - 2 uger med fester i masser af vis, hvor der
egentlig, det er hyggelig at sidde på gulvet og spise,
den 1. jan. også er tradition for at tilbringe dagen på
og man behøver jo ikke have mere, end det vi har.
stranden, en dag hvor stranden vil være proppet af
Dog er vi stadig velkommen til at benytte Ashanti’s
folk. Jeg kommer helt sikkert til at savne den danske
swimmingpool, telefon, e-mail, og tv-stue.
julehygge.
Arbejdet i James House.
Safaritur.
Jeg er stadig medhjælper omkring aktivering af 20
Som afslutning, skal jeg på safaritur med de 3 andre
børn i alderen 5 - 18 år. Arbejdet er alt for passiv.
piger fra 26. jan. - 21. marts. Hvor vi flyver op til
Der er intet at lave, og tit er der flere voksne end
Nairobi, Kenya. Herfra køre vi så ned gennem lande
børn. Jeg føler ikke, jeg er en medvirkende i livet i
såsom Namibia, Botswana og Zimbabwe. Der er omJames House men nærmere en iagttager. Jeg føler
kring 20 mennesker med på sådan en tur, som foremig ikke til nogen verdens nytte, men nærmere, at
går i trucks, og hvor man sover i telt. På turen kan
jeg er placeret der, som en kreativ løsning på at få
man bl.a. springe faldskærm, bungijumpe, og snowendnu en frivillig arbejder af vejen. Min rejse
boarde. man kan også komme på jagt i regnskoven
kammerat Maria og jeg har nu også snakket med
efter gorillaer og tage en ørkenvandring på hestevores arbejdsgiver, som er utrolig svær at få fat i.
ryg. Jeg håber og tror at dette bliver den afrikanske
Hun vil prøve at finde et sted, hvor vi skal arbejde
opholds højdepunkt. Cape Town er såmænd ikke så
det halve af tiden. Vi vil altså stadigvæk komme i
forskellig fra mange europæiske hovedstæder, og for
James House, for selvom arbejdet er meningsløst, er
at se det rigtige Afrika, som jeg egentlig havde
børnene og de ansatte vild hyggelig selskab.
forventet, skal man noget nordlige op.
For at få tiden til at gå med noget mere aktiv, har jeg
Fortsættes i næste nummer............
fundet mig et andet arbejde ved siden af. Nu har jeg
godt nok ikke så meget fritid, men det foretrækker
Tina Lyngholm Rasmussen
jeg hellere frem for at gå og drive den af.
Klima og landskabet.
Sommeren er lige om hjørnet, og vejret er også

Vinderslev Junior- og Ungdomsklub
Vi starter igen mandag den 4. januar 1999.
Til juleafslutning hyggede vi os med sodavand
og æbleskiver og lavede nogle forskellige
konkurrencer og pakkeleg.
I efterårssæsonen har vi oplevet en masse og
været på nogle spændende aftenture:
En svømmetur til Viborg Svømmehal.
Besøg hos Kjellerup Skytteforening og Kjellerup
Bueskyttelaug, hvor alle fik lov til at skyde med
rifler og med bue og pil.
Bowlingaften i Viborg, hvor vi også spiste og
hvor det helt store hit som sædvanligt var laser
magic.
Biograftur til Kjellerup Bio, hvor Zorro viser,
hvordan en helt skal være.
Vi har været til to klubfester i juniorklubben – i
Kjellerup og i Sjørslev og den ene gang var
fredag den 13. – hvor det værst tænkelig skete:
bussen havde glemt os! Så der stod vi – festklædte og forventningsfulde i godt en time og
ventede og ventede og ventede. Endelig kom
den og aftenen endte trods datoen godt og
lykkeligt.
Hver mandag er vi en tur i gymnastiksalen og

det værste for klubmedlemmerne er, når salen
er reserveret til anden side, som eksempelvis
når scene til skolefest er opstillet. Så er det
meget ”træls”, at vi ikke kan være der.
Kiosksalget går rimeligt godt, og det er dette
overskud, der er med til at betale de ture, vi
tager på.
I vores klub er der 47 medlemmer, kun en går
på Kjellerup skole (8. klasse) ellers er alle fra
Vinderslev skoles 5., 6. og 7. klasse. Det er
dejligt med så stor en opbakning om klubben,
og det er altid en fornøjelse at tage i klub om
mandagen. Alle møder forventningsfulde og
glade op, og der er en atmosfære i klubben,
som er skønt at være en del af.
Fredag den 15. januar er der juniorklubfest i
Vinderslev, som kræver lidt planlægning og
indkøb af slik og sodavand og så en masse
festlige 5. og 6. klasser.
Ellers er forårssæsonen endnu ikke planlagt,
men vi forventer, at der blandt andet er en
skøjtetur, og ellers er det op til
klubmedlemmerne at foreslå, hvad de gerne vil.
Charlotte Vindum

Mausing forsamlingshus
Mange har spurgt , kan det virkelig være rigtig,
vi skal skrive under på en lejeaftale, når vi lejer
Mausing forsamlingshus, en mundtlig aftale må
da være nok. Ja det er det også i de fleste
tilfælde, men vi har desværre haft en del aflysninger, der er kommet så sent, at vi ikke har
haft en chance for at leje forsamlingshuset ud
igen, og nogle har end ikke ringet og aflyst,
dem har udlejeren selv måtte kontakte ca. en
uge før lejetidspunktet, for så at få at vide, at de
ikke skulle leje forsamlingshuset alligevel.
Bestyrelsen har derfor besluttet at indføre
lejekontrakter, så både lejer og udlejer har
bevis på aftalen. Vi håber på folks forståelse for
dette tiltag, der kun er indført for at bevare en
så høj udlejnings procent som mulig for vor

skønne forsamlingshus.
I/S beviser giver stadig rabat, når man lejer
Mausing forsamlingshus, så det er stadig en
fordel at eje et I/S bevis, interesserede kan
henvende sig til en af bestyrelsesmedlemmerne
om køb af I/S beviser.
Kommende arrangementer :
14. feb. kl. 19.00-22.00 Fastelavnfest for børn.
16. feb. kl. 19.30
Generalforsamling.

Karl Petersen

Vinderslev idrætsforening
Generalforsamling i VIF. samt
støttepillerne.
Fredag d. 20. november blev der afholdt
generalforsamling i Vinderslev idrætsforening.
Formanden Erling Andersen takkede for en god
sæson og glædede sig over, at der er fundet
trænere til alle hold i den kommende sæson. Af
ønsker til den kommende sæson var bl.a. flere
frivillige hjælpere.
Kasserer Bjarne Pedersen fremlagde et
regnskab med et meget flot overskud.
I den kommende sæson ser bestyrelsen for
idrætsforeningen således ud :
Erling Andersen ( formand )
Tina Nielsen ( næstformand )
Leif Jensen
( sekretær )
Mikael Andersen,
Bjarne Andersen ( formand for boldudvalget )
Solvej Kristensen ( formand for festudvalget )
Suppleanter :
Henrik Westergård og
Malene Christensen
Revisorer :
Flemming Grønkjær
Freddi Hansen
Revisor-suppleant : Bjarne Pedersen.

Formanden for Støttepillerne Hanne Hansen
kunne berette om et godt år med
rekordomsætning på Møffe på Mausing Marked
samt med medlemsfremgang fra 268 til 285 i
1998. Endvidere har støttespillerne 17 faste
sponsore.
Kasserer Gitte Nielsen fremlagde et regnskab
med en god beholdning til den kommende
sæson. I 1998 har Støttepillerne bl.a.
sponsoreret afslutningsfesten i Vinderslev
Forsamlingshus for børn- og ungdomsspillerne.
Bestyrelsen for 1999 ser således ud :
Solvej og Jens Pedersen
Margrethe og Folmer Bech
Rie og Jan Nielsen
Helle og Peter Tholstrup
Ingerlise og Svend Olesen
Bestyrelsen konstituerer sig i januar 1999.
Suppleanter : Birthe og Ole Nielsen
Revisorer :
Flemming Grønkjær og
Freddi Hansen
Ingerlise Olesen

Vinderslev aftenskole
Vinderslevmesteren
Hvem er han, og hvad har han bedrevet ? Vi
kender ikke hans navn, men han har kunnet
male - så særpræget, at man altid kan
genkende hans værker, hvor man end møder
dem.
Hans hovedværk er kalkmalerierne i Vinderslev
Kirke, og deraf kommer vel navnet.
Det er svært at finde ud af, hvordan detaljerne
skal tolkes. Hvorfor er det gæssene, der
hænger ræven ? Hvorfor sidder der en lille fugl
på krigerens spydspids ?
Disse og mange andre spørgsmål vil vi nærme
os et svar på, hvis et sådant findes på
Vinderslev Skole i marts 1999, hvor fhv.

borgmester Knud Sørensen med lysbilleder til
hjælp vil fortælle om Vinderslev kirkes
kalkmalerier.
( Datoen kommer i Kjellerup tidende )
I forbindelse med foredraget om kalkmalerierne
i Vinderslev Kirke bliver der udstilling på
Vinderslev skole af ” Håndarbejde i tidens stil ”,
som er udført af damerne i Vinderslev
aftenskole.

”Håndarbejde i tidens stil”
Nyt hold starter mandag den 11. januar 1999
kl. 13.30 på Vinderslev skole.
Kom og vær med.

Lokalhistorie
KARTOFFELTYSKERNE FRA SYDTYSKLAND
Her var ingen oplivende natur, ingen
venlige boliger og ingen venner, som
bød de trætte vandrende
velkommen.
I 1767 var der i lokalområdet ca.
1000 kolonister. Det skabte
beboelsesmæssige
og
forsyningsmæssige problemer.
Hvor slog de sig ned?
Kommissionen for hedens
opdyrkning havde forestillet sig, at
nybyggerne skulle bo spredt ud over
heden, så de havde jorden omkring
gårdene. Men kolonisterne ønskede
at følge deres hjemlandsskik med
huse i en landsbygade.
Maria Johanne Ulrichsen og Johan Henrich Würtz
Byggeproblemet var stort, for vinteren
var lige sat ind da kolonisterne kom til
Danmark. Det første år måtte man indkvartere dem
”Würtz”
forskellige steder. De danske bønder ville ikke have
Mit efternavn er som bekendt ikke et helt almindelig
de fremmede folk boende, så de måtte tage til takke
efternavn. Navnet Würtz stammer fra Sydtyskland,
med jordhytter til at begynde med. I 1761 kom der
og kom til Danmark via kolonisterne eller retter sagt
gang i byggeriet. Hver familie fik i den gård, der blev
kartoffeltyskerne i starten af 1700-tallet. Den første
opført en skikkelig stue, køkken, spisekammer,
Würtz`er der kom til Danmark var Johan Henrich
forstue, stald og lade.
Würtz, og han fik en masse efterkommere, som har
ført navnet videre.
Befolkningens mening om kolonisterne
I de første årtier efter de første tyske kolonisters
Sådan begyndte det hele
ankomst til lokalområdet var forholdet til den lokale
Efter de ødelæggende krige i 1660-tallet og ind i
befolkning ikke særlig god, og det var begge parters
1700-tallets første år, var der mange overvejelser
skyld. Kolonisterne var på forhånd ilde set, fordi de
om, hvordan man kunne få Danmark på mærkerne
kom og tog noget i besiddelse, som de danske
igen. Bønderne havde lidt forfærdeligt; mange af
bønder havde anset som deres. Bønderne mente
deres gårde var nedbrændte, andre stod tomme,
ligeledes at det var forkert at staten ødslede penge
markerne lå uopdyrkede og statens økonomi var
på dette “projekt” med de tyske bønder. Tyskerne
ikke noget at råbe hurra for. Det var derfor en
lignede dem ikke og opførte sig heller ikke som
nødvendighed for landet at foretage sig et eller
dem. De talte ikke dansk og det fremkaldte utryghed
andet, så man igen kunne få skatterne inddrevet.
hos den lokale befolkning. De blev berygtet for
Opmærksomheden blev rettet mod de øde
deres markedsture til Viborg, hvor de solgte kartofler
hedestrækninger i Jylland.
og lyng, og deltog i drikkekonkurrencer. Men de
En dansker i Frankfurt, en meget betydningsfuld
tyske kolonister var stædige, religiøse og meget
person ved navnet J.K.Moritz , studerede “ de
arbejdsomme mennesker.
mange øde egne” og fik til opgave at få de tyske
Det varede dog ikke engang en generation, inden
arbejdere til Jylland. Han indsatte lokkende
forholdene ændrede sig. På den ene side måtte de
annoncer i de lokale tyske aviser, og hængte store
jyske bønder efterhånden indse, at den
plakater op. Her lovede han alle, der ville opdyrke
dyrkningsindsats, som kolonisterne øvede, ikke var
den jyske hede, at de skulle være fæstere under
så fejlagtig endda.
kongen, og at der ventede nyopførte gårde, som de
Forsættes i næste nummer........
skulle overtage. Annoncen gav hurtigt resultat. Det
var især bønderne fra Pfalz , som ville til Danmark
for at dyrke jord. Kun 5 måneder efter at annoncerne
Rikke Würtz
havde været i aviserne, kom 9 kolonistfamilier til
Danmark. Mødet med den ufrugtbare og øde jyske
hede var en stor skuffelse for deres forventninger.

Lokal Brugsen i Vinderslev
Med sine godt 100 år er Vinderslev brugsforening
formentlig den ældste virksomhed i byen.

Uddeler Ove V. Nielsen
Da BRUGSEN og FDB startede, var formålet at
skaffe de bedste varer til den billigste pris - og det er
det stadigvæk - dengang var problemet at få
varerne, hvilket ikke er tilfældet i dag. Derfor er det
primære i dag den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
Gennem tiderne er der sket store ændringer både
indenfor brugsbevægelsen og detailhandelen iøvrigt.
I begyndelsen var det store spørgsmål, hvor stor en
dividende butikken kunne udbetale. Det skulle
besluttes på generalforsamlingerne og kunne - da
det var på sit højeste omkring 2. verdenskrig - være
op i nærheden af 10% af købet i butikken og derfor
ikke et uvæsentlig beløb.
Der udbetales også dividende i nogle butikker i dag,
men det ligger da typisk under 2% af købet, og de
mest beskattede varer er da ikke omfattet af
dividenden.

benzinstationerne
dagligvarehandelen.

forsøger

sig

på

Vi håber og tror på, at der fortsat vil være mulighed
for opretholdelse af butikken i lokalområdet, og vil
anse det for en meget ulykkelig situation, såfremt
det ikke kunne være tilfældet.
Den servicefunktion butikken har i dag med
mulighed for køb af aviser, blade, tips og lotto samt
udlevering af medicin fra apoteket, håber vi kan
være medvirkende årsag til dens beståen.
Iøvrigt er vi altid åbne for nye ideer, der kan gøre
lokalbutikken endnu bedre.

Helmer Nielsen
En af de største ændringer, der er sket indenfor
brugsbevægelsen, skete først i halvfjerdserne, hvor
FDB fik bemyndigelse til at drive detailhandel.
Denne udvikling har grebet meget om sig siden da,
især i de store byer, hvor FDB i dag ejer mange
butikker. Dette tager meget af gnisten af det lokale
sammenhold omkring butikken, idet de økonomiske
beslutninger er frataget den lokale bestyrelse.
De seneste store ændringer, der er sket indenfor
FDB, er opdeling i de forskellige kæder. Jeg skal
ikke her gøre mig til spåmand om, hvorvidt det har
været en god eller dårlig idé, da der altid vil være
både fordele og ulemper ved en sådan opdeling.
I bestyrelsen for Vinderslev brugsforening har vi
sammen med uddeleren forsøgt ar tilpasse os bedst
muligt i lokalsamfundet. Der er i dag meget stor
konkurrence indenfor dagligvarehandelen, og der er
ingenting, der tyder på, at det vil formindskes i den
nærmeste fremtid. Der er i dag en tendens til, at

KIRKENYT
Sognemenigheden
Menighedsrådsmøde 27-10-1998 hos Bodil
Lundgård
Efter godkendelse af dagsorden, gennemgik Peder
Bitsch de meddelelser, der var kommet siden sidste
møde.
Flemming
Grønkjær
gennemgik
revisionsrapporterne for Vinderslev kirkekasse og
Hinge- Vinderslev præstegårdskasse for 1997. De
var anmærk-ningsfrie. Delregnskabet 1998 for
Vinderslev kirkekasse og Hinge- Vinderslev
præstegårdskasse blev gennemgået. Flemming
Grønkjær og Gustav Holdgaard bemyndiges til at
foretage afskrivninger af fordringer på kirkegården.
Til revisorernes oriente-ring er Flemming Grønkjær
stadig befuldmægtiget til at anvise regninger.
I byggesagen forelå der fra arkitekten nye skitser
med forslag til at dele bygningerne på to pladser.
Redskabsrummet placeres på grunden ved Pederstrupvej og øvrige facilitetet på den gamle skole
grund. Beslutningen udsættes til næste menighedsrådsmøde.
Klub 73 havde anmodet om et bidrag til indkøb af 12
bibler. Der bevilgedes 3.000 kr.

Til altergang vil det blive forsøgt, at man går op i
højre side og ned i modsat side.
På grund af højt støjniveau besluttedes det at
installere et automatisk kimeanlæg.
Menighedsrådsmøde 25-11-1998 hos Henry Borg
Peder Bitsch gennemgik de meddelelser, der var
kommet. Flemming Grønkjær redegjorde for
Provstiets stilling til mekanisk kimeanlæg. Vi kan
anskaffe os et sådant, når vi har pengene.
I byggesagen skal vi have et møde med arkitekt Per
Svensson fra kongelig bygningsinspektør d. 2. dec.
Peder Bitsch genvalgtes til formand.
Henry Borg genvalgtes til næstformand.
Datoerne for de ordinære menighedsrådsmøder for
1999 blev følgende : 28. jan. - 23. marts - 12. maj 11. aug. - 5. okt. - 11 nov.
Under eventuelt meddelte Frede Møller, at han af
sikkerhedsgrunde ikke vil føre kirkebogen på EDB,
som loven forlanger om 3. år.
Jens Thorn Jensen

Klokkerne kalder

til gudstjeneste for hele familien i Vinderslev kirke fastelavnssøndag,
d. 14. feb. 1999 kl. 14.00
Børnene må gerne møde udklædte, for efter gudstjenesten slår vi katten af tønden på Fuglemosegård,
Oustrupvej 24. Her er også alle velkomne, både store og små. Der serveres kaffe / sodavand og
fastelavnsboller. Bagefter er der mulighed for at få en dukkert ( vanddybde 1,90 m ) Husk at medbringe
badetøj og evt. bælte / vinger !
Vel mødt !
Windir-spejderne, søndagsskolerne i Mausing og Vinderslev, IMU, Klub 73 og menighedsrådet.
1. jan.
3. jan.
10. jan.
7. jan.
24. jan.
31. jan.
7. feb.
11. feb.
4. feb.
21. feb.
28. feb.
7. marts
14. marts
21. marts
28. marts
1. april
2. april
4. april

Hinge 10.30, Vinderslev 14
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 19.30 ( nytårsparade ), Hinge 10.30
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 9 Th. Poulsen, Hinge 19.30 Th. Poulsen
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 10.30, Hinge 19.30
Vinderslev 19.30 v. Pastor Kurt Larsen, Århus
Hinge 10.30, Vinderslev 19.30 Familiegudstjeneste
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 9, Hinge 10.30 ( Sudanbasar m. Niels Rønnest / Frank Svensson )
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 9, Hinge 10.30
Hinge 9, Vinderslev 10.30
Vinderslev 9, Hinge 10.30
Vinderslev 10.30, Hinge 19.30
Hinge 10.30 korsandagt, Vinderslev 14 korsandagt
Hinge 9, Vinderslev 10.30

KIRKENYT
Vinderslev
Vinderslev
- Brokhus
- Mausing
søndagsskole
IMU
Vinderslev – Mausing IMU har eksisteret i 10 år. På
trods af vores alder, er vi ikke sikre på, at alle i
lokalsamfundet er klar over, hvad vi står for, og hvad
vi laver. Derfor vil vi gerne præsentere os selv.

karakter. Det kan være en fælles tur i
svømmehallen, en tur ud i det fri, eller andet. Fælles
for disse aftener er, at vi altid slutter med en andagt
– et par ord fra Bibelen eller andre guldkorn.

Bogstaverne IMU er en forkortelse af Indre Missions
Ungdom i Danmark Vi er den lokale afdeling
herunder. Vi er en flok af unge, kristne mennesker,
og vi mødes som hovedregel til møder eller andre
aktiviteter en gang i ugen. Formålet med vore møder
er at forkynde Guds ord.

For det meste mødes vi på loftet i Vinderslev
Missionshus. Her har vi vores eget lokale, som vi har
indrettet med sofagrupper.

Det kan foregå således, at vi læser en tekst i Bibelen
og gennemgår den, så vi finder ud af, hvad vi kan
bruge det til i vores hverdag. Det kan også være, vi
har inviteret én til at fortælle om et bestemt emne –
et emne hentet direkte fra Bibelen, eller et tema,
som vi på anden måde finder relevant. F. eks.
snakker vi ofte om, hvordan man skal leve sit liv.
Hvordan skal jeg træffe de valg, jeg stilles overfor;
hvad er meningen med mit liv; hvad kan og vil Gud
bruge mig til; hvorfor er det ikke alle ting i mit liv, der
går godt…?
Vi deltager ind i mellem også i møder, som ”den
ældre afdeling” af Indre Mission afholder.
Udover dette har vi også aktiviteter af mere social

Vi er mellem 18 og 23 år, men det er ingen
betingelse at ligge herimellem for at kunne være
med. Alle, der føler sig unge, er velkomne, hvadenten de er ældre eller yngre end vi.
For tiden er vi 10 mennesker, der mødes, men vi vil
meget gerne være flere. Vi vil derfor gerne benytte
denne lejlighed til at opfordre dig, hvis vi har vakt din
interesse, til at dukke op og se, om du også vil blive
glad for at være en del af Vinderslev – Mausing IMU.
Vores program står i aktivitetskalenderen i dette
blad. Har du spørgsmål, kan du kontakte Poul Berg
(tlf: 8688 8249)
Poul Berg

Indre mission i Vinderslev
Hvad er Indre mission ?
Indre mission i Vinderslev er en lokal afdeling af
Indre Mission i Danmark.
Et sted hvor man mødes i et kristent fællesskab.
Hvor mødes Vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus,
Vinderslevholmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af
Vinderslevholmvej og Pederstrupvej )
Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag aften kl. 19.30,
men som det kan ses i kalenderen, er det nogle
gange andre dage.
Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent
fællesskab, er meget velkomne.

Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86888165
Sker der andet udfra Vinderslev
Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til huset :
Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen tlf. 86 88 82 49 )
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 88 84 84 )
KFUM’s Soldatermission Selskab
(Gunnar Nielsen tlf. 86 88 81 02 )
DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 88 82 13 )
Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 88 81 39 )
Poul Jensen

KIRKENYT
Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere. der samles ca. hver
anden søndag mellem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39.
Vi tegner, maler, leger, synger og hører om Gud og
fortællinger fra Biblen.

Søndagsskolen er tilsluttet ” DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNE GUDSTJENESTER ”
Vil du vide mere, kan du kontakte :
Martin Poulsen
Tlf. 86867117
Kirsten Kristensen Tlf. 86888375

Vi samles 12 - 14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, men vi
kan sagtens være mange flere.
Det koster ikke noget at være med i søndagsskolen.
Har du lyst, så bare kom og vær med.

Kirsten Kristensen

Indre mission i Mausing
Fællesspisning.
Fredag d. 30. oktober kl. 19.00 var der fællespisning
i Mausing Missionshus.
Det er tredje gang, man forsøger at samle folk på
denne måde, og det har vist sig, at der er god
tilslutning til disse aftener.
Man startede med spisning, derefter var der
forskellige indslag, først en andagt, derefter
børnesangkor og konkurrencer blandet med
fællessange.
Efter kaffen var der en kort afslutning og aftensang.
Arrangementet sluttede ved 22-tiden.
Indre mission i Mausing har mødested i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39,

( midt mellem Pederstrup og Frederiksdal ).
Der holdes forskellige former for møder, nogle
familieaftner, som fortrinsvis er fredag aften, er
beregnet for både børn og voksne. Møder, der mest
er for voksne, holdes som regel torsdag aften.
Enhver, som har lyst til at være med i et kristent
fællesskab, er meget velkommen.
Enhver, som har lyst til at være med i et kristent

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
formanden Holger Larsen Tlf. 86888257
fællesskab, er meget velkommen.

Holger Larsen

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR GODE VENNER

x

Har du lyst til leg, sjov, bål-hygge, by-løb, lejr-tur fortællinger fra
biblen m.m.

x

Så er klub 73 lige noget for dig, hvis du går i 2. - 7. klasse.

x

Det sker - hver onsdag kl 18.30 - 20.00 fra 1. september til 30.
april, i stuehuset ” Gården ”, Haugevej 1, Vinderslev.
Vi håber at se dig

Klub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester
Hvis du vil vide mere er du velkommen
til at kontakte :

Henning Frølund
Lene & Steen Lange

Tlf. 86888352
Tlf. 86888486

Lene Lange

KIRKENYT
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Familie aften i Vinderslev
missionshus
Fredag den 6. november kl. 19.30, holdt
søndagsskolen familieaften i missionshuset.
Der blev startet med efterårssalmen. ”Nu falmer
skoven trindt om land”, derefter blev der budt
velkommen, af formanden, til et fyldt missionshus og til lærer Anna Saarup, Bording.
Endnu et par sange blev sunget, derefter talte
Anna Saarup, udfra Temaet Bøn. Hun fortalte
en historie om en dreng, Erik på 10 år, en
ganske almindelig dreng, men han kunne ikke
rigtig finde ud af at bede sin aftenbøn, han
kunne ikke komme i tanke om, hvad han skulle
sige Gud TAK for. Det kan også tit være svært,
for vi har det jo så godt.
Men Erik mødte i sin hverdag forskellige
mennesker, der ikke havde det ligeså godt, som
han selv havde det.
Først mødte Erik en dreng, der havde
sukkersyge, det syntes Erik ikke var så rart. Så
fra nu af ville han i sin aftenbøn takke Gud, fordi
han var rask.
En dag var Erik med sin far på døveskole, de
så, hvordan børn, der ikke kunne høre, skulle
lære tegnsprog. Det var svært. Nu ville Erik sige
Gud TAK, fordi han kunne høre og snakke i sin
aftenbøn.
En dag kom en gammel tante på besøg i Eriks
hjem, det glædede Erik sig meget til. Hun var
blind, og han ville gerne se, hvordan hun
kunne spise og klare sig, når hun ingenting
kunne se. Det gik fint. Erik syntes, hun var
dygtig til at klare sig. Men Erik var nu glad for,
at han kunne se lyset, opleve naturens farver
og se sin mor og far. Så nu ville han også sige
Gud TAK for, at han ikke var blind, men kunne
se. Med denne historie ville Anna Saarup minde
os om, at der er mange ting, vi kan sige Gud
Tak for.
Derefter blev der sunget ”Tak Gud for hver en
nyfødt morgen”.
Så blev der serveret kaffe og sodavand med
boller og lagkage.
Lederne i søndagsskolen havde lavet fiskedam,

der var små og store fisk, med fangst hver gang
og det hyggede de ca. 25 børn sig med.
Dernæst havde Anna Saarup lavet en

konkurrence med slik som præmie. Så børnene
var hurtige til svar og vandt.
Vi sluttede aftnen med andagt, bøn og en
aftensang.

Lisbeth Christensen

KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og omegns Valgmenighed
Møder og foredrag for januar, februar og marts 1999 - man behøver ikke at være medlem for
at deltage.

Tirsdag d. 12. januar kl. 19.30.
Foredrag i Valgmenighedens Sal ved Finn Slumstrup, tidligere højskoleforstander, nu DRkanalchef. Han kalder sit foredrag for
" Grundtvigs energi ".
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.30.
Foredrag på Levring Efterskole ved forfatter Lars-Henrik Olsen.
Emnet er: " At skrive historiske romaner for unge og voksne ".
Hans roman " Menneskesønnen " får læseren til at leve sig ind i den nordiske mytologis tidsalder,
nogle af hans seneste romaner foregår i Vikingetiden og Middelalderen.
Fortsættelsen af hans seneste roman " Dværgen fra Normandiet " vil for øvrigt være udkommet i
januar måned.
Søndag d. 28. februar kl. 10.30.
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke.

1. jan.
3. jan.
5. jan.
10. jan.
17. jan.
24. jan.

Vinderslev kl. 10.30
Ingen
( tirsdag ) Hørup kl. 19.00
Levring kl. 10.30
Hørup kl. 10.30
Vinderslev kl. 10.30

7. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.

Levring kl. 10.30
Hørup kl. 10.30
Levring kl. 10.30
Vinderslev ( familiegudstjeneste ) kl. 10.30

7. marts
9. marts
14. marts
21. marts

Ingen
( tirsdag ) Vinderslev kl. 19.00
Hørup kl. 10.30
Levring kl. 10.30

Lene
Boilesen

Portræt af en lokal virksomhed
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet, at tegne portrætter af lokale
virksomheder i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det
lokale erhvervsliv.

Designa møbler A/S
v/ Henning Christensen

Efter Hennings udsagn skyldes denne store succes
ikke mindst hans gode og stabile medarbejderstab,
der for en stor dels vedkommende er håndplukket i
Vinderslev.
I dag er der ansat 23 medarbejdere i produktionen,
og på kontorsiden er der 4 ansatte, hvoraf Anne
Grethe og Kirsten Nielsen har været med fra starten.
Anne Grethe står for faktureringen, samt
fragtforsendelser. Kirsten Nielsen står for det
bogholderi-mæssige.

Lokalbladet har i denne omgang været på
virksomhedsbesøg ved Designa møbler i Kjellerup.
Designa møbler ejes af Anne Grethe og Henning
Christensen, som bor privat i Vinderslev.
Designa møbler ligger i dag i industrikvarteret i
Kjellerup. Lige før man når omfartsvejen, ligger der
på højre hånd to store haller, de ser egentlig lidt
kedelige ud, men går man ind gennem det grønne
glasparti, mærker man med det samme en aktivitet
og en fornemmelse af, at her er et firma med
fremgang.
Men lad os gå tilbage til 1990, hvor det hele
startede. Henning Christensen var på det tidspunkt
medejer af Brdr. Christensen . De gik i fællesskab
ind i møbelbranchen, men det greb hurtigt så meget
om sig, at det blev nødvendigt at dele firmaet op.
Henning overtog møbelfirmaet i lejede lokaler på
Vandværksvej. Hjemmet på Haugevej blev på et
tidspunkt også taget i brug, dels p.g.a. pladsmangel,
men også fordi Anne Grethe så kunne være
hjemme ved børnene, samtidig kunne hun pakke
tilbehør til møblerne, sammen med et par
nabokoner.
De var da underleverandør til andre møbelfirmaer.
Deigna møblers første reelle kunde var Bilka, det
var fortrinsvis garderobeskabe, tv- og
computerborde, der blev leveret. Bilka er i dag
stadigvæk en af firmaets største kunder.
Virksomheden voksede støt og roligt, og i 1995
byggede man den første hal på Industrivej, den var
på 3500 m2 . I 1997 blev der bygget 3500 m2 mere,
og i 1999 er der projekteret med yderligere 1700 m2.
Omsætningen er steget fra 9 mill. i 1992 til en
forventet omsætning på mellem 55-60 mill. i 1998.

Der eksporteres til hele Europa, hovedaftager er
Danmark og Sverige. I 1999 kommer England og
Kina også ind i billedet. På salgssiden tager
Henning sig selv af de største kunder, ellers har de
sælgere i de øvrige lande. Firmaet er repræsenteret
på messer i København, Oslo, Stockholm og
Barntrup i Tyskland.
Designa møbler fremstiller mange forskellige

John Madsen ( fra Demstrup ) og Henning Christensen

møbeltyper. Hvor hjemmekontorer er blevet en stor
salgs-vare, det drejer sig om skriveborde og
computerborde,
samt
skrivebordsstole.
Garderobeskabene udgør dog stadigvæk den
største del af omsætningen. Der fremstilles også en
del reolvægge, kommoder m.m. For et par år siden
blev der udviklet en stor komplet badeværelseserie,
hvori der indgår en
kunstmarmorvask, der bliver importeret fra Portugal.

Michael Christensen

pak-ning.
Alle møbler er ”knout down”, hvilket betyder, at de
er usamlet.
Der bliver løbende installeret helt nye up to date
maskiner. I sommerferien blev der opstillet
automatisk ilægger ved maskingaderne, hvilket vil
sige, at pladerne automatisk bliver lagt i
maskinerne, så man slipper for tunge løft. Der blev
også installeret nyt fuldautomatisk pakkeanlæg , så
man kan sige, at teknologien er helt i top.
Designa møbler har fået en meddirektør Rolf
Schneider, der tidligere har været salgschef hos
Tvilum møbler i 10 år.
Èn af grundene til at Rolf er blevet meddirektør det
er, at så har Henning Christensen mere tid til sit
politiske arbejde. Men det er en hel anden historie,
som vi kan komme tilbage til.

Hennning Hvam

Knud Laursen og PoulErik Petersen

elaminpladerne (råpladerne) bliver importeret fra
Tyskland. Pladerne kommer i opskårne mål.
Pladerne bliver kørt gennem maskingaderne, hvor
de bliver renskåret i de rigtige størrelser og
kantbearbejdet og boret, derefter er de helt klar til

Alice Lemming
Mona Johansen

Vinderslev Pensionistforening
Program for vinteren 1998 - 1999
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

14. januar
11. februar
18. marts
15. april

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

-

Rydalsminde Plejehjem. Bent Ole Pedersen. Islandske sagaer.
Rydalsminde Plejehjem. Marianne Bonde.
Rydalsminde. ?
Vinderslev skole, generalforsamling
Socialudvalgsformand Ulla Bach
Orientering om det nye plejecenter.

Har du behov for kørsel, ring på nr. 86 88 80 23 eller 86 88 81 98 dagen før mødet og du vil blive
kørt. Pris 5 kr.
Ejnar Mølgaard

Windir - spejderne
TV-stjerner på besøg i Vinderslev.
Da ulveungerne kom til spejdermøde en aften i
september var der gæster.

Ulvene lavede en ny stige til Bamses hus med de
rigtige knob.

De blev modtaget af ”Bamse og Kylling”.

Der blev tegnet en kæmpe plakat med ”Bamse og
Kylling”.
For 4 år siden sad vi og planlagde ulvenes
mødeaften (som sædvanlig 2 dage før mødet).
Vi fik den skøre ide, at to skulle klædes ud som
Bamse og Kylling.
Man kan ikke leje dragter, fordi DR-TV har monopol
på figurerne. ”En ulv gi’r aldrig tabt”, så vi gik selv i
gang med Anna Marie Ammitzbøll ved symaskinen.
Projektet kunne ikke klares på en aften, så vi tog
natten til hjælp. Det blev alletiders aften dengang.
Kylling fik en fin rede at sove i.

Aftenen sluttede med lejrbål og snobrød.

Nu skulle Bamse og Kylling frem fra kælderen.
Marianne (ny leder) forvandledes til Bamse og Poul
Erik lod sig overtale til at være kylling, som han var
for 4 år siden, da han var med til at lave dragterne.
Lotte Kragh

Hjælp os !!
NYTÅRSPARADE MED SPEJDERNE
Søndag den 10. januar kl. 17.00
Traditionen tro holder Windir spejderne
nytårsparade, med valg til grupperådet og
fællesspisning.
Klokken ca. 18.45 vil vi gå fakkeltog gennem
Vinderslev - hvis vejret ellers tillader det - så tag det
varme tøj på.
Vi slutter af med gudstjeneste i Vinderslev kirke kl.
19.30

Kender du nogen, der mangler arbejdskraft til
f.eks pakning af ” dimser ” eller andet
hjemme arbejde, vil vi meget gerne høre om
det.
Pengene vi måske kan tjene på det, skal
nemlig gå til at mindske udgifterne til vores
forestående sommer-tømmerflådetur i
Sverige.
Kaj Andersen
Pia Schimming

Tlf. 86 88 80 03
Tlf. 86 88 82 84

Alle er velkomne til at møde op og deltage.

Pia Schimming

Nyt fra spejderne
KFUM Spejderne WINDIR gruppe har lånt ca. 2
hektar jord af Kjellerup Kommune.

dagplejemødrerne og byens borgere i øvrigt, når det
drejer sig om at få en naturoplevelse.

Lige siden vi flyttede fra den gamle skole i
Vinderslev og ud i stuehuset til Børnegården,
Haugevej 1, har vi brændende ønsket os et større
område, hvor vi rigtig kunne lave spejderaktiviteter,
som f.eks. pioneringsarbejde, sove i biviuak, lave
natløb, have en permanent lejrplads m.v. I det hele
taget ønsket os et naturområde hvor vi kan røre os.

Da der er tale om en bar mark, forestår der en del
arbejde med tilplantning og etablering af området.
Hertil er der etableret en gruppe, der pt. består af
Lotte Kragh, Kaj Andersen og Per Rhiger.

Nu endelig efter 4 års arbejde med ansøgninger til,
og møder med Kommune og Amt er det lykkedes.
Kommunen har givet os lov til at bruge marken
placeret sydvest for Børnegården ( marken med
højspændingsmasten i retning af Pederstrup ) ned
til, hvor græsmarkerne i ådalen begynder.
Vi forestiller os at området får flere brugere, idet den
tætte placering ved Vinderslev by kunne gøre
området attraktivt for f.eks. skolen, Børnegården,
skolefritidsordningen,
plejehjemmet,
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Vi opfordrer hermed alle, der kunne have interesse i
at være med til at løse opgaven, om at henvende sig
til en af de anførte personer.

Per Rhiger.

Lejrplads

UlveomrÕde

P-plads

Økonomien tilvejebringes ved at søge fonde samt
finde sponsorer lokalt både inden for erhvervs- og
privatområdet samt egne midler. Det er planen, at
området skal indvies efter sommerferien i år 2000.

Ældrerådet
Det er nu vedtaget, at samtlige kommuner i
Danmark skal have et ældreråd.
I Kjellerup kommune var der ældrerådsvalg d. 28. 5
1998. Følgende fik for en fire årig periode sæde i
rådet:
Ans / Grønbæk området :
Kis Kristensen
Regin Christensen
Kjellerup - By området :
Martin Christensen
Egon Jæger
Regnar Winter
Sjørslev / Demstrup området :
Metha Kusk
Thorning / Vium / Hvam området :
Carl Johan Christensen
Marie Jørgensen
Vinderslev / Levring / Nørskovlund området :
Jens Peder Lynderup
Ældrerådet har to hovedfunktioner: At rådgive
kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål af interesse
for de ældre og informere kommunens ældre om ,
hvad der rører sig på området.
Et velforberedt ældreråd, der er et talerør for
kommunes ældre, er vanskelig at komme uden om.
Forudsætningen er imidlertid, at kontakten til de
ældre er tæt og hyppig Kommunens ældre skal opfatte ældrerådet som
deres råd og det sted, de naturligt henvender sig,
når de ønsker sager på ældreområdet ført frem.

rådet.
Et ældreråd, der opnår en tillidsfuld kontakt til
sit bagland, de ældre medborgere og ældreforeningerne vil forhåbentlig undgå at blive opfattet
som en del af kommunen eller endnu værre,
kommunens forlængede arm.
Det omtalte samarbejde må på ingen måde
hindre den enkelte ældre eller den enkelte ældreforening i at tale på egne vegne over for kommunen
eller forvaltningen. I Danmark har vi tradition for at
råbe op også uden for systemerne- og mange
gange har det vist sig, at råbet både har skærpet og
styrket systemet.
Lokalpolitikerne har brug for indgående
kendskab til, hvad brugerne ønsker for at kunne
træffe beslutninger. De har brug for en dialog med
den enkelte ældre, med ældreforeninger og med
ældrerådet.
Hermed opfordres de enkelte ældre og
ældreforeningerne i Kjellerup kommune at henvende
sig til et medlem af ældrerådet, hvis man har
spørgsmål eller problemer, der bør bringes videre til
kommunalbestyrelsen eller kommunens forvaltning.
Indenfor ældrerådet er der valgt 3 medlemmer til et
klageråd som er :
Jens Peder Lynderup
Metha Kusk
Marie Jørgensen
Som sammen med byrådets repræsentant udgør det
klageråd som skal tage sig af relevante klager på
ældreområdet.

Ældrerådets samspil med kommunens ældreforeninger er meget væsentlig. Et tillidsfuldt
samarbejde mellem rådet og disse foreninger er
med til at give ældrerådet gode kort på hånden.
Ældreforeningerne er et værdifuldt bagland til ældre-

Jens Peder Lynderup

Rydalsminde
Hver tirsdag eftermiddag er der åbenhus fra kl.
14.00 - 16.00, hvor alle er velkomne.
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar

-

Sang og musik.
Vi bager vafler.
Casino.
Oplæsning og sang.

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar

-

Aktiviteter.
Banko.
Ferie.
Vi laver bolsjer.

2. marts
9. marts
16. marts
23. marts
30. marts

-

Vi bager vafler.
Aktiviteter.
Vi bager småkager.
Aktiviteter.
Oplæsning og sang.

Vi vil gerne opfordre pensionister i området til at
komme og være med.

Joan Oddershede

Hauge Nyt
Efter hvad man kan erfare ved at læse Hauge Nyt er vintersporten igang i Hauge.
Der er kommet gang i kortspillet, square dance, samt folkedans, som foregår i det nyrenoverede
forsamlingshus.
Der er også bygget et vældig flot klubhus ved sportspladsen, der mangler dog noget endnu, inden det er helt
færdig. Men et legetårn er blevet færdig og opstillet ved sportspladsen.
I Hauge er man begyndt at tænke på Haugemarked 1999 som finder sted fra d. 30.06. - 04.07. 99.
Alice Lemming.

Vinderslev borgerforening
Borgerforeningen for Vinderslev Valgdistrikt er en
bredtfavnende forening, som bl.a. er bindeled
mellem borgerne og kommunen og desuden
arrangerer foreningen forskellige aktiviteter i
lokalområdet.
Fællesspisning

Tirsdag den 15. december har vi julefest i Vinderslev
Forsamlingshus, hvor Lothar sædvanen tro er vært
ved det store kaffebord. – Dette arrangement er
også årligt tilbagevendende. – I år går KFUM spejdernes ulve Lucia, Museumsdirektør Kruse,
Blicheregnens Museum fortæller om jul i gamle
dage, Bent og Lotte Kragh fortæller om en
anderledes jul i Nigeria, og der bliver rig lejlighed til
at afsynge julens sange og salmer. Anna Arhøj vil
sidde ved klaveret. Deltagelse i festen er gratis. Der
bliver bortloddet en del juledekorationer på
indgangsnummer.
Generalforsamling
Mandag den 18. januar kl 19.30 er der ordinær
generalforsamling på Vinderslev Skole. Kom og
deltag i arrangementet. Der vil være lejlighed til at
fremkomme med forslag til aktiviteter, ligesom du vil
kunne få et indblik i foreningens arbejde. Foreningen
er vært ved en kop kaffe med brød.

Fredag den 2. oktober afholdt foreningen en
vellykket fællesspisning i Mausing Forsamlingshus.
Der deltog 60 personer, som nød den gode mad,
der var fremstillet under Hennys direktion. Anna
Arhøj spillede til nogle fællessange, og Per Rhiger
rundede aftenen af med en historie af skuespilleren
Flemming
Jensen.

En dejlig
aften, men
der kunne
godt være
dobbelt så
mange
deltagere.
Julefest

Dilettant
Reserver allerede nu lørdag den 27. februar til årets
fest, som holdes i Vinderslev Forsamlingshus.
Dilettanten arrangeres i samarbejde med
bestyrelsen for Vinderslev Forsamlingshus. Sidste
år havde vi en ”grande” fest med deltagelse af 120
mennesker. Knud Haugaard instruerer, og det er jo
vore lokale talenter, som bestiger de skrå brædder.
Skovhus Musik, Vejle, spiller op til dansen. Der vil
blive annonceret i Kjellerup Tidende om tider, priser
mv. - men HUSK mød op og støt en god lokal kulturaktivitet.

Desuden vil 1999 byde på mange andre aktiviteter,
som vil fremgå af vores omdelte årsprogram.

Bent Kragh

Vinderslev Børne- og Fritidsgård
Børne- og Fritidsgården udvider
med en hønsegård
Hønsene har været på gården længe, og
børnene elsker "hønseturen", som består i at gå
med en voksen i hønsestalden for at fodre. Men
mere spændende er det selvfølgeligt at se, om
der er kommet æg, og det er en ekstra oplevelse
at måtte bære rundt med en af hønsene. En
pålidelig kilde udtaler, at Martin fra Fritteren er
så rolig, at 5 høns tør sidde på hans strakte
arme på en gang! For at sikre at "turen" gennem
hønsehuset bliver en god oplevelse, kan
børnene gå til en prøve hos Hønse-Inger og
erhverve et "Hønsekørekort". Det bekræfter, at
man kan være rolig i hønsetrafikken, at man kan
holde en høne rigtigt, og at man sætter den ned,
når den ikke vil bæres rundt mere. Men man
lærer også om, hvad de spiser, hvordan de
"tygger" maden og hvordan de sover. Ja, og nu
blev der, i fortsættelsen af en stor
forældreaktivitetsdag bygget en hønsegård. Men
det gjaldt ikke kun om at holde hønsene inde,
det var også vigtigt at sikre hønsegården imod
skader, når børnene kører og racer på
gocartmotorvejen omkring hønsegården. Derfor
blev der gravet bildæk ned omkring
hønsegården og de er øjensynligt effektive.
Som sagt er hønsegården en følge af
aktivitetsdagen i september. Dengang blev der
ryddet gammelt hegn, klippet hæk, sat flagline
op igen, ryddet op alle vegne og fjernet en

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Vinderslev Smedie
og Maskinfabrik
Solsikkevej 2
Arne Krægpørh og Finn Thomassen
Alt i reparation, stålkonstruktion,
svejsning, mont. og VVS
Telefon 86 88 80 21
Mobiltlf. 20 88 77 19

masse skrammel, ordnet ukrudt i læbæltet,
renset tagrender, lavet en kasse til udelegetøj
og dekoreret på Markmusstuen. Men det var
ikke kun knokleri, men også hyggeligt at
arbejde sammen kunne man se på både børn
og voksne
I oktober var der så efterårsfesten, hvor
børnene havde forberedt boder, og de håbede
på at kunne sælge ting og sager, de havde
lavet. En skattejagt var arrangeret, og børnene
styrtede i flere hold fra post til post og endte
ved "borgen", som så måtte indtages. Borgen
er resultatet af mange dages byggeaktivitet af
en ivrig gruppe fritterbørn. Og den var
imponerende med tårn, bro, fangehul og et
tempeltræ. Der var også et "Lykkehjul", hvor
man kunne prøve sine gætte- og
stavefærdigheder, en teaterforestilling og salg
af kage, popcorn og sodavand. Vi fik ca. 2000
kr. i overskud, til senere brug (måske et besøg
af et teater).
D. 30. september holdt vi generalforsamling. Vi
sagde farvel og tak til Erling Ankersen og
Torben Pedersen, som har været med fra
pionertiden. Den nye bestyrelse består af Lise
Lotte Lyngvad (formand), Mette Vestergård
(næstformand), Dorthe Bang, Ole Nørskov og
Susanne Søgård Sørensen.
Kirsten Jacobsen

Landbrugscentres
Selskabslokaler
v/ Joan Westerberg
Sandgårdsvej 14,

Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. Revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00
Telefax 87 70 03 19

Al - BYG
v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21
NY-OG OMBYGNINGER
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandning af
industrigulve
Facadebehandling

TELEFON 86 88 86 44

TÆPPESTALDEN
I MAUSING
Mausingvej 21 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 . Bil 30 86 87 44
Åbningstider : Fredag kl. 14.00-19.00
Lørdag kl. 9.00-14.00

Biltelefon 30 86 87 44

Kjellerup
Containerservice
v / Svend Elkjær - Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16

Åbne og lukkede

containere i alle
størrelser udlejes til alle formål.

Vinderslev & Thorning

Den rigtige ramme om festen...

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus

PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
EL-installationer udføres i

Poul Fanø

- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

LANDSRETSSAGFØRER ( H )
ADVOKAT
8620 KJELLERUP
11
DANMARK

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

(INT. +45) 86 88 14
TELEFAX 86 88 27

- med 12 års erfaring i løsning af styringstekniske opgaver baseret på PLC- teknik
Den lokale el installatør, der kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup
PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88
INTERNET : WWW.KUSK.DK

Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08

Ring og aftal tid for møde. Jeg kommer gerne hos dig.

KONTORTID 9-16
FREDAG 9-15
TELEFON 86 88 24
00
TELEFAX 86 88 37 17
GIRO 5 36 29 62

VESTERGADE 1A. 8620 KJELLERUP.
E-MAIL : noerregaard@advomidt.dk

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S
Vinderslevvej 65
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40
Faxnr. 86 88 84 20

Hauge Minimarked
Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 8013
Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon 86883900
Telefax 86883950

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Tømrermester
Leif Kristensen
Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660
Klovbeskæring
Frysemærkning

Kaj Andersen
86888003

ADVOKAT
Kurt Jensen
Søndergade 1, 1.s
8620 Kjellerup
Tlf. 86883200

FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet ved Rydalsminde

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60

Pensionistforening

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Tlf. 86888517
Kontor
..Obs nyt tlf. nr. i jan..(Tlf. 87702323 )
Børnehaven
..Obs nyt tlf. nr. i jan..(Tlf. 87702321 )
Skolefritidsordninge ..Obs nyt tlf. nr. i jan..(Tlf. 87702322 )

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Liselotte Lyngvad, Liljevej 45

Tlf. 86888326

Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9

Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888352
Tlf. 86888020
Tlf. 86888541
Tlf. 86888821

v/ Bodil Kristensen, Vinderslevholmvej 18 Tlf. 86888062
..Obs nyt tlf. nr. i jan..( Tlf.
87702494 )

Skolebestyrelsen

Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86880578

Tlf. 86888383

Søndagsskolen Mausing
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2Tlf. 86888484

Valgmenighed
v/ Karen Marie Ravn, kirkebakken 13

Hauge forsamlingshus

Tlf. 86888023

Rydalsminde Plejehjem

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Dagplejemødre
Anni Borum, Liljevej 30,
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5,
Charlotte Hansen, Tøndborgvej 23,
Hanne Skov, Krokusvej 13,
Helle Frølund, Krokusvej 2,
Helle Lindegaard, Trekronevej 22,
Laila Hvam, Pederstrupvej 97,
Pia Hansen, Tøndborgvej 15,

Tlf. 86888324

Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening
Fmd. : Folmer Andersen, Vinderslevvej 65 Tlf. 86888140

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Tlf. 86888542

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Indre mission i Brokhus
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86888445

Vinderslev borgerforening
Fmd.: Bent Kragh, Pederstrupvej 52

Indre mission i Mausing
Fmd.: Holger Larsen, Mausing skolevej 13

Tlf. 86888257

Tlf. 86888421
Tlf. 86888684

Vinderslev brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Tlf. 86888165

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15Tlf. 86888290

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Tlf. 86888687

Vinderslev idrætsforening
Fmd. Erling Andersen, Kjellerupvej 68

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Vinderslev – Mausing IMU
Fdm. Poul Pedersen, Oustrupvej 22

Landsby komiteen for Vinderslev sogn
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3

Tlf. 86888085

Tlf. 86888249

Vinderslev skole
v/ Ole Clausen, Vinderslevholmvej 2
Tlf. 86888285
..Obs nyt tlf. nr. i jan..( Tlf. 87702324 )

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86883174

Tlf. 86888147

Vinderslev vandværk
Mausing sportsplads - KFUM

Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej44 Tlf.86888242

Windir spejderne
Mausing Vindmølle Laug I/S
Fmd.: Jacob Lundgård, Lundgårde 11

Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18
Tlf. 86888157

Menighedsrådet
Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24 Tlf. 86888317

Tlf. 86884312

Sidste frist for stof til næste nummer
er den 15. februar.
Få din forenings og gruppe
arrangementer med i næste udgave

7. Januar kl. 19.30
Samtalemøde over Ap.G kap.
17 i Vinderslev missionshus
10. januar kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing
missionshus og i Vinderslev
missionshus
10. januar kl. 17.00
Spejdernes nytårsparade i spejderhuset i Vinderslev
11.-15. januar kl. 19.30
Bedeuge i Mausing Missionshus
12. januar kl. 19.30
Bedeuge i Vindersev missionshus. Tirsdag v/ Tidl. miss. Jens
Peter Lundgård, Ans
12. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmelighedens Sal
v/ Finn Slumstrup
12. januar kl. 14.30
Vinderslev pensionistforening,
Bent Ole Pedersen fortæller om
Islandske sagaer på
Rydalsminde
18. januar kl. 19.30
Vinderslev borgerforening
holder generalforsamling på
Vinderslev skole
19. januar kl. 19.30
Vinderslev / Mausing IMU
hyggeaften i Vinderslev
missionshus
21. januar kl. 19.30
Vinderslev missionshus
Generalforsamling
21. januar kl. 20.00
Mausing missionshus
Generalforsamling

2. Februar kl. 19.30
Vinderslev/ Mausing IMU,
filmaften i Vinderslev
missionshus
4. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus bedemøde for missions-ugen
4. februar kl. 20.00
Mausing missionshus.
MF Århus
8. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus,
missionsuge v/ miss. Hans
Jørgen Hedegård,
Ringkøbning
8. februar kl. 20.00
Vinderslev forsamlingshus
afholder generalforsamling i
Vinderslev forsamlingshus
9. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus,
missionsuge v/ ungdomsskole
kons. Henning Maagaard, Års
10. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus,
missionsuge v/ miss. Erik
Provstgaard Nielsen, Brande
11. februar kl. 14.30
Vinderslev pensionistforening
Marianne Bonde kommer på
Rydalsminde
11. februar kl. ?
Vinderslev vandværk afholder
generalforsamling i Vinderslev
forsamlingshus
11. februar kl. 19.30
Missionsuge, Vinderslev kirke
v/ lektor Kurt Larsen,
menighedsfakulteket, Århus

24. januar kl. 10.99
Søndagsskole i Mausing
missionshus og i Vinderslev
missionshus

12. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus,
missionsuge, familie-aften v/
miss. Jørgen Dalsgaard,
Silkeborg

26. januar kl. 20.00
Vinderslev / Mausing IMU
Generalforsamling i Mausing
missionshus

13. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus,
missionsuge v/ Ansgar-koret,
Ikast

30. januar kl. 19.30
Børnedag i Vinderslev v/
søndagsskole konsulent Aase
R. Stoltenberg, Hjerm

14. februar kl. 14.00
familiegudstjeneste i
Vinderslev kirke, derefter
tøndeslagning hos Peder

Bitsch Pedersen, Oustrupvej
24
14. februar kl. 19.00 - 22.00
Fastelavnsfest for børn i
Mausing forsamlingshus
16. februar kl. 19.30
Mausing forsamlingshus
afholder generalforsamling
16. februar kl. 19.00
Vinderslev / Mausing IMU,
svømning, afgang fra
Vinderslev missiomshus

Mausing missionshus
Bjarne Taulborg,
Herning

9. marts kl. 20.00
Mausing missionshus
Henning Sørensen, Skive
10. marts kl. 20.00
Mausing missionshus
Pastor Bjarne Markussen,
Mammen
11. marts kl. 20.00
Mausing missionshus
Leif Jørgensen, Langå

18. februar kl. 19.30
Vinderslev missionshus
samtalemøde over Ap.G
kap. 18

12. marts kl. 20.00
Mausing missionshus
Svend Taulborg, Thisted

22. februar kl. 18.30
Mausing Vindmølle Laug I/S
Generalforsamling i Mausing
forsamlingshus

14. marts kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing
missionshus og i Vinderslev
missionshus

23. februar kl.19.30
Foredrag på Levring
efterskole v/ Lars- Henrik
Olsen.

15. marts kl. 19.30
Vinderslev missionshus
forårsmøderække v/ miss.
Villy Sørensen, Dronninglund

23. februar kl. 19.30
Vinderslev / Mausing IMU,
bibeltime i Vinderslev
missionshus

16. marts kl. 19.30
Vinderslev / Mausing IMU
sangaften i Vinderslev
missionshus

24.-25. februar kl. 19.30
Indre mission i Mausing
holder kredsmøde i Kjellerup
menighedshus

19. - 21. marts
Gruppeweekend for alle
WINDIR spejdere

27. februar kl. 19.00
Vinderslev borgerforening arr.
dillettant i Vinderslev
forsamlingshus
28. februar kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing
missionshus og i Vinderslev
missionshus
2. Marts kl. 19.30
Vinderslev missionshus
IM & IMU Fællesmøde v/
miss. Søren Skovenborg,
Århus
8. marts kl. 14.30
Vinderslev pensionistforening
afholder møde på
Rydalsminde
8. marts kl. 20.00

19. marts kl. 19.30
Mausing missionshus
Søren Grystæk,
Horsens
23. marts kl. 19.30
Vinderslev / Mausing IMU
temaaften i Vinderslev
missionshus
26. marts kl. 19.30
Vinderslev missionshus
sømandsfest / familieaften
28. marts kl. 10.00
Mausing søndagsskole
besøger Vinderslev
søndagsskole i Vinderslev
missionshus - tag far og mor
med
30. marts kl. 18.30
Vinderslev / Mausing IMU
hyggeaften med

