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LÆS OM :

Nummer 3 - april 1999

Gammel gæld og genbrugspapir, Landsbytossen, Malmhøj,
Øjenvidneberetning, Kartoffeltysker, Nyt sognehus,

En lokal virksomhed, Projektuge på skolen,
Røg i køkkenet, Håndarbejde, Børnedag

Square Dance, Fastelavn,
Gadespejlet !
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Side 17 KIRKENYT

Side 18 KIRKENYT
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Side 20 KIRKENYT
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Side 22 Valgmenigheden

Side 23 En lokal virksomhed

Side 24 Vinderslev skole

Side 25 Fastelavn hos ulvene

Side 26 Røg i køkkenet

Side 27 Håndarbejde i tidens stil
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Side 35 Vejviser

Side 36 Aktivitetskalender

Leder
Så er tiden  kommet  for det tredje Lokalblad, og fra
redaktionens side håber vi , at bladet er kommet for
at blive en del af vores lokalsamfund. Hvis I er
tilfredse med bladet , vil vi gerne opfordre jer til at
benytte det girokort, der følger med dette nummer
af Lokalbladet. Vi har mange flinke sponsorer, som
støtter os, men der er mange udgifter forbundet
med udstyr, trykning, postomdeling m.v., så for at få
det til at hænge sammen økonomisk håber vi  på, at
mange private og foreninger vil indbetale små eller
større beløb, så vi i lokalområdet fortsat kan have et
blad, der informerer og samler.

I den forbindelse kan vi  også fortælle at TUBORG-
FONDET har sponsoreret en cd-brænder samt et
billedbehandlingsprogram til Lokalbladet. Se nær-
mere herom på næste side.

Lokalbladet er meget afhængig af  indlæg eller små
tips om, hvad der sker i lokalområdet. Det er meget
svært at dække alt og alle ind, hvis vi ikke får lidt
hjælp hertil. Du er altid velkommen til at kontakte en
fra redaktionsgruppen, hvis du ved noget om f.eks.
fødselsdage, nygifte, nyfødte eller måske en lille
sjov hændelse , som din nabo kun har fortalt til dig
!!! Vi lover , at vi højst kan finde på at skrive det her
i bladet. Men får vi ikke noget at vide, kan vi jo heller
ikke skrive om det!

Af tidligere problemer ved vi, at Lokalbladet er kom-
met lidt for sent ud m.h.t. aktivitetskalenderen. De
første arrangementer har været afholdt inden,
Lokalbladet er blevet omdelt. Det håber vi at have
styr på denne gang.

Til slut kan vi oplyse ,at vi går mod lysere tider, samt
at vintergækker, erantis, krokus m.m. snart vil
dække vore haver.
Godt forår.

Redaktionen

Tryk : Bjerringbro Grafiske hus
Oplag: 630 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober

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 fo-
toapparat. Det er nemt at bruge.

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

Inger Thomasen, Enghavevej 18  Tlf. 86884312  gg Koordinator for aktivitetskalenderen
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15  Tlf. 86888290  gg Udlån af kamera
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8  Tlf. 86888421
Kirsten Haugård, Lundgårde 1  Tlf. 86888499
Alice Lemming, Haugevej 8  Tlf. 86888413
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73  Tlf. 86888521
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10  Tlf. 86888220
Rikke Würtz, Trekronervej 17  Tlf. 86888495
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9  Tlf. 86888032

LOKALBLADET udkommer næste
gang først i juli 1999

Sidste frist for indlevering af stof
til LOKALBLADET er den

15. maj

Gave fra Tuborgfondet.

Ta kk
et være Tuborgfondet er Lokalbladet nu udkommet i
en væsentlig bedre billedkvalitet.
Lokalbladet har modtaget en gave på 12.445 kr. til
indkøb af en CD brænder og et billedbehandlings-
program. Vi håber så fremover yderligere at kunne
øge billedkvaliteten, efterhånden som vi lærer at
bruge dette program.
Desuden har vi skiftet til et trykkeri, som kan trykke
Lokalbladet direkte fra en fil via CD brænderen.
Billederne er nu ikke længere en kopi af en kopi.
Vi håber, at denne gave fra Tuborgfondet vil med-
virke til endnu større læselyst blandt områdets be-
boere, og at flere enkelte personer vil bidrage med
lokalnyt i form af både tekst og billeder.

Redaktionen

Bagerst fra Venstre : Frank Nielsen  (Tuborgfondet)
Mona, Pretzmann, Flemming, Kirsten, Inger.
Forest fra venstre : Lene, Alice, Ingerlise.

Hvordan er det som tilflytter i
området.

Vi blev ringet op og bedt om at skrive om, hvordan
det er at være tilflytter i Mausing. Ja det var jo let
nok at sige ja til . Straks lidt sværere at udføre. Men
vi kaster os ud i det :
Klaus er barnefødt i Kjellerup og boede der, indtil
han flyttede til Silkeborg i efteråret 1995. Grunden til
dette var ikke, at Silkeborg er en smuk by. Næ han
havde mødt en pige, som hed Zita. Hun er oprinde-
lig fra Sorring, men flyttede til Silkeborg i 1993. Man
vænner sig hurtigt til bylivet med alle forretninger,
sportsaktiviteter - og kultur lige ” om hjørnet ”.
Desværre er der også negative sider ved bylivet, og
vi var da også enige om, at når vi købte hus, skulle
det være på landet. Vi kiggede på nogle få og faldt
næsten med det samme for huset i Mausing. Vi
havde lidt travlt, fordi vi skulle have et barn. 1.
januar 1998 overtog vi huset og flyttede ind. Så
begyndte naboerne at komme :
De bød os velkomne og havde blomster med til os.
Vi syntes, det var lidt underligt med denne skik, men
var glade for det. Tak til jer alle for den varme
velkomst !! Vi var jo lidt ” byagtige ” og bestemt ikke
vant til så megen opmærksomhed fra naboerne. Det
er rart, men det tager lidt tid at vænne sig til. Nu -
godt et år senere, - er vi faldet til her. Vi fik en søn i
april 1998 og glæder os til at give ham, det vi mener
er en god opvækst, nemlig trygge, kærlige rammer
- på landet !!

Klaus, Zita og Andreas,
Mausing

Fortvivl ikke !

Er det indlagte girokort faldet ud under forsendelsen
så fortvivl ikke. Ethvert beløb - stort som lille - kan
indbetales i Unibank på Lokalbladets konto ved
opgivelse af vores kreditor nr. 83822414. Eller kon-
takt en fra redaktionen, og I vil få tilsendt et nyt
girokort.
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Verden er blevet mindre......
           men afstanden til din nabo er blevet større

Sådan er det naturligvis ikke i vores lille lokalsamfund..... og dog.
Førhen, for 30-40 år siden var landbruget det dominerende erhverv efterfulgt af de lokale håndværkere og
ikke mindst de talrige butikker, så som købmand, bager, slagter o.s.v.

Beboerne i landområderne var beskæftiget i de mange små virksomheder og forretninger. Der var brug for
mange flere end nu til manuel arbejdskraft, og man havde ikke de store transportmuligheder, så de fleste
arbejdede lokalt. Børnene blev passet derhjemme, fordi det oftest kun var den ene af forældrene, der var
udearbejdende, eller måske arbejdede begge forældre hjemme. På landet var der ingen børnehaver eller
skolefritidsordninger, fordi behovet ikke var der.

Børnene oplevede en overskuelig hverdag, fordi de ikke blev transporteret væk fra hjemmet, mens
forældrene var på arbejde, og de tog del i de mange daglige gøremål af nødvendighed, og oplevede  derfor
sig selv i en større sammenhæng, og kunne bedre end i dag se, hvordan lokalsamfundet var skruet
sammen. Det var heller ikke så kompliceret. Både børn og voksne kendte stort set alle de mennesker, der
boede inden for en radius af mindst 4-5 km.

Den nærmeste familie boede ofte i nærheden, og ellers var det naboerne, der var kernen i dagligdagen og
det sociale netværk. Det var det nære liv, der havde den alt afgørende betydning i landbosamfundet.
I dag er der en tendens til, at man ikke kender sine naboer. Ens bedste venner bor måske i den anden
ende af landet. I vores fortravlede hverdag  -  for sådan er det blevet, efter vi har fået bil, der forkorter
transporttiden, elektriske hjælpemidler i hjemmet, computere, landbrugs- og industrimaskiner, der gør
arbejdet meget lettere og hurtigere. For ikke at tale om telefon/telefax/email, der gør kommunikationen
lettere og hurtigere.

Vi har ikke så meget tid til at være sammen med andre mennesker. Vi er så trætte, når vi har været på
arbejde.Vi skal kæmpe for at være sammen med vore børn, for de har altid så meget, de skal nå.
Det er nødvendigt, at vi er opmærksomme på tendensen, der blot inden for de sidste 10 år er blevet mere
udtalt. Den enkelte skal være meget bevidst om at gøre noget aktivt for at lære sin nabo at kende, for det
kommer ikke af sig selv.

Jeg kan virkelig glæde mig over at bo i et område, hvor man gør noget for at lære hinanden at kende. Da vi
flyttede til, var det "de gamle" i området, der sørgede for, at vi blev involveret i det sociale liv. Nu er det os,
der skal være med til, at introducere de nye naboer til lokalsamfundet og byde dem velkommen. Og det er
jo en naturlig ting, når man holder af det område, man bor i.

De mange foreninger, skolen (og selvfølgelig også Børne- og fritidsgården) og f. eks. Lokalbladet, mærker
en opbakning, der er bevis på, at der er mange, der vil være med til at bevare, det vi har, og dermed være
med til , at stoppe den uheldige udvikling.

Nå, jeg må hellere se at få købt en blomst og komme over og byde de "nye" naboer velkommen.
anonym

” Landsbytossen ”

Temaet for "Landsbytossen" i de 2 sidste numre har været enslydende, til trods for, at det er
2 forskellige personer, der har skrevet det. Denne gang er det en 3. person, som nok er
blevet lidt inspireret af de tidligere. Men fælles for alle tre må være, at de interesserer sig for
det lokalområde, de bor i, er opmærksom på, hvad der sker omkring dem, og filosoferer over
det.

Redaktionen
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Når Lokalbladet er på gaden, er årets kulturelle
begivenhed allerede afviklet. Det drejer sig om de
lokale teater-amatører, der de sidste år skiftevis har
lavet dilettant og revy.

I år er det et dilettantstykke, hvor der er 9 aktører.
Knud Haugaard blev bedt om at være instruktør og
dermed samle en flok "skuespillere". Det viste sig
at være vanskeligere end tidligere. Mange er jo så
engagerede i andre sammenhænge. Resultatet
blev, at Knud selv måtte tage en af rollerne, og
derfor måtte han bede "den gamle rotte" , Andreas
Pretzmann om at træde til som hjælpeinstruktør.

At have den interesse, at spille skuespil, er noget
helt specielt. Hvis man sammenligner med
aftenskole-undervisning eller anden hobby, der
foregår i den mørke del af året, kan man sige, at
det er en meget forpligtende hobby, hvor alle har
en afgørende betydning. Om rollen er stor eller lille,
alle er betydningsfulde, alle er en lille brik i et spil,
alle er nødvendige.

At udtrykke sig på en scene, at spille en bestemt
person, at leve sig ind i en rolle giver anledning til
fordybelse. Noget andet, der er kendetegnende,
ved at spille amatørteater er, at man kommer til at
kende hinanden fra en anden vinkel, og man har
det sjovt. Man lærer ofte nogen nye mennesker at
kende, idet der næsten hvert år er en eller flere nye
med, og sådan var det også i år. Så på den måde
er dilettant med til at styrke lokalsamfundet , det
nære miljø og foreningerne , Forsamlingshuset og
Borgerforeningen.

De medvirkende i år er : Knud Haugaard, Ivan Klok,
Lise Lotte Lyngvad, Mogens Johansen, Per Rhiger,
Jette Gundersen, Malene Christensen, Lause
Hvam, Alice Lemming.
Instruktør : Andreas Pretzmann.
Sufflør : Mona Johansen.
Sminkør : Kirsten Haugaard.
Kulisse : Pia Schimming.
Program : Birthe Clausen.

Dilettant 1999  ” Gammel gæld og genbrugspapir ”

Kirsten Haugaard

Alice, Ivan, Mogens, Per, Lause, Knud, Liselotte og
Malene

Mogens, Marlene og Liselotte

Alice og Per

Mogens, Jette og Per



Sølvbryllup eller hva’
Vi er ikke specielt berejste, har været forskellige
steder i Europa, men har aldrig besøgt over-
søiske lande.

Sig nærmede tiden for sølvet, og uden at man
skal (eller kan) sammenligne oplevelsen ved et
sølvbryllup og en rejse til et eksotisk sted, val-
gte vi ”Den ultimative oplevelse - Ecuador/Gala-
pagos” (sådan hed det i brochuren).

I det følgende vil vi omtale det som rejsen, ikke
ferien. Det var en rejse sammensat af tre ele-
menter: 1 uge i Andesbjergene, 1 uge i
Amazon-junglen og sluttelig en uges krydstogt
ved Galapagos-øerne. Programmet var, om
ikke hårdt, så dog noget konditionskrævende:
store temperatursvingninger, store højde-
forskelle - og meget store forskelle i natur og
kultur.

Beslutningen blev taget, og talrige forbere-
delser begyndte. Herunder at meddele vores
unger, at de blev nødsaget til at lægge billet ind
juleaften ved en gren af familien, da vores
afrejse var berammet til 15.12.98. (Efter lidt
panderynken blev det accepteret).

Vi var selvfølgelig meget spændte på rejsesel-
skabet. Det viste sig, at vi var de eneste jyder,
resten var fra København og omegn. Kun 8   
drog vi afsted (rejseleder incl.), men det viste
sig at være en meget stor fordel: minimal ven-
tetid, max. information = max. oplevelse.

Vi landede i Quito, Ecuador’s hovedstad, sol-
skin og 25 gr. og i 2800 m højde over havet.
Efter et døgns akklimatisering tog vi på forskel-
lige ture i Andesbjergene, så vulkaner, var på
indianermarked og overnattede i Hacienda.

Derefter fløj vi til Coca, en ”olieby” i kanten af
junglen. Amazonjunglen strækker sig helt op til
Ecuador og Venezuela og ca. 1/3 af Ecuador er
jungle. Landets vigtigste indtægtskilde er olien.
Udvindings- og distributionsmønsteret er det
samme som andre steder, udenlandske sels-
kaber osv. og lokalbefolkningen bliver taberne,
i dette tilfælde indianerne.

Efter et par timers sejlads i flodbåd på Rio Napo
ankom vi til vort hjem for de næste 5 dage
”Sasha Lodge”. Et lille samfund langt inde i
junglen, grundlagt i 1991 af schweiziske inve-
storer, som har købt 250 km2 uberørt jungle.

Her er opført en bebyggelse med hovedhus og
en del bungalows, alt bygget på pæle a.h.t. det
fugtige klima. Byggematerialer er træ og bam-
bus. Det bliver drevet af lokale indianere og
nogle få europæere, biologistuderende o.l.

Hver morgen og eftermiddag var der guidede
ture i junglen. Vi mener selv, vi var yderst
priviligerede. Vores turleder var biolog, vi havde
en skotsk guide - biologistuderende og en indi-
ansk guide - født og opvokset i junglen.

Det var en uge fyldt med oplevelser. Vi så
mange forskellige dyr: aber, slanger, skorpioner
og ikke mindst fugle: parakitter, tukaner, hejrer
o.m.a. Til oplevelsen hører også juleaften, 30
gr. C og fjernt fra hjemmet. Det kneb nok lidt
med den danske julestemning, men vi tænkte
meget på alle jer derhjemme.

Efter alt dette tog vi tilbage til vores base,
hotellet i Quito. Lørdag morgen (2. juledag) fløj
vi til Galapagos-øerne, som er beliggende ca.
1000 km vest for Ecuador. Umiddelbart efter
ankomsten blev vi ført ombord i YOLITA, vort
hjem den følgende uge.

Som et ekstra kuriosum var 4 personer
yderligere sluttet til gruppen: En ecuadoriansk
familiefar med sine 3 drenge. Med besætning
og lokal guide var vi således 17 personer på en
båd lidt større end en dansk fiskekutter. Og så
begyndte et nyt eventyr.
Mange af os havde nok frygtet, at søsyge ville
blive et problem, men vi var så heldige med
vejret hele tiden, at vi ikke oplevede stærk
blæst. Man vænner sig hurtigt til let bølgegang
og motorstøj.

Vi foretog landgang på de øer, der havde mest
varieret og specielt dyreliv. Hver dag var vi i
land 2 gange, tidlig morgen og sen eftermiddag
og vandrede så rundt på de afmærkede stier og
så de helt enestående dyr, som vi før kun
havde hørt om og set i fjernsynet. Det er en så
ubeskrivelig oplevelse, at man har svært ved at
tro, at det er sandt, men vi var der jo.

Alle dyr på Galapagos findes kun dette ene
sted i verden, og det var her Charles Darvin
fremkom med sin teori, om alle dyrs oprindelse
og udvikling. Galapagos-øerne har aldrig været
landfast med nogen verdensdel og er alle af
vulkansk oprindelse, så de dyr og planter, der



for mange tusinde år siden kom hertil, enten via
havet på drivtømmer eller gennem luften, har
udviklet sig helt uafhængigt af  andre dyr og
forskelligt fra ø til ø.
Vi så søløver i massevis, havleguaner,
landleguaner, firben, krabber, hajer, havskild-
pader,de store landskildpader og fugle i masse-
vis: fregatfugle, pingviner, albatros og forskel-
lige finkearter.

Selv prøvede vi at snorkle rundt i det dejlige
rene vand, så blåt som vi ser det på fotos, og en
hel ny verden åbnede sig for os. Det er utroligt
at svømme rundt mellem alle fiskene og se de
mange koraller.

Efter disse 8 dage var vi så fyldt op med
oplevelser, at vi trængte til at komme hjem - og
slappe af - vi havde været tidligt oppe hver dag
i de 3 uger, det seneste vi fik lov til at sove var
kl. 7.00.

En uforglemmelig tur var slut, og den kan vi leve
på i mange år.

Bente og Niels Fisker

Vinderslev idrætsforening

lavede ballonting til alle. Hvad,
der skal ydes af støtte i år,
vides endnu ikke, men er der nogle gode
forslag, modtages de med glæde.

Når dette nummer af Lokalbladet  udkommer
skulle alle hold gerne være startet op, men DER
ER ALTID PLADS TIL EN MERE – uanset om
det skulle være en ungdomsspiller, en old boys,
en Serie 6 spiller, en hjælpende hånd , nogle
aktive tilskuere eller lignende. Mød op og vær
med til at skabe V.I.F.

Husk  at sætte kryds i kalenderen  fra den 3. til
den 6. juni  for så er der SOMMERFEST i
Vinderslev.
3. juni - Sponsor cykelløb
5. juni - Gadefodbold
6. juni - Stærkmand konkurrence

Ingerlise Olesen

Støttepillerne har nu afholdt årets første møde.
Dette møde var samtidig også et konstituerede
møde.
FORMAND: Jan Nielsen, Krokusvej 5
NÆSTFORMAND: Helle Krogh, Vinderslevvej
69
KASSERER: Folmer Bech, Vinderslevholmvej
23
SEKRETÆR: Ingerlise Olesen , Vinderslevvej
73.

Støttepillernes formål er at yde støtte til ung-
dommen i Vinderslev Idrætsforening. De
økonomiske midler samles ind ved  salg af
medlemskort samt ved at have en stand på
Mausing Marked med Møffe. Møffe er en spon-
soreret gris, som man kan gætte vægten på, og
den, der gætter tættest på Møffes vægt, får
Møffe som gevinst – efter slagtning.

Sidste år betalte Støttepillerne afslutningsfesten
for ungdommen i Vinderslev Forsamlingshus.
Det var en hyggelig aften med monstermad
med diverse tilbehør. Af underholdning  kan der
bl.a.
nævnes en meget populær ballonklovn, som



Læserne
 vil vide

ALT

Nystartet forretning

Per Rhiger og Kristian Rasmussen har på Høn-
holtvej 9, startet firmaet Charlottenlund savværk
/ Hønholt landhandel ApS.
Pr. 1. jan. 1999 overtog de Charlottenlund
savværk, som blev grundlagt i 1930 af Hans
Peter Jensen. I 1962 overtog Otto Jensen forret-
ningen, som gennem årene også kom til at
omfatte salg af bygningsmaterialer.
Per er uddannet som ingeniør og Kristian som
landmand. Deres forretningområde er handel og
telefonsalg af byggematerialer i enhver
henseende, samt visse varekategorier til land-
bruget.

Charlottenlund savværk / Hønholt
landhandel

Stork på visit.

Lene Boilsen og Leif
Christensen, Liljevej 43,
fik d. 29. nov. besøg af
storken, som kom med
sønnen Esben på 3300
g. og 55 cm. lang.

ANGIV
DIN NABO !

Indholdet i Gadespej-
let 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 !

Bryllup
Den 1. maj vies i Sinding
Kirke, Charlotte Kahlen
Nielsen og Jørgen Høg-
sted Jensen, Lundgårde
7.
De flyttede til Mausing
sidste år til maj. De har
tidligere boet i Lemming.
Charlotte arbejder på et
revisionskontor i Silke-
borg. Jørgen er last-
bilchauffør og kører fra
Ikast til forskellige steder
på Sjælland. En del af
deres fritid bruges på
deres båd, som de sejler
med både i søen og på
havet.

Tillykke med dagen
∗ Anna Arhøj, Pederstrupvej 66, havde 25 års jubilæum på APV i

Silkeborg d. 1. februar.
∗ Dorthe og Hans Peter Iversen, Kjellerupvej 67, havde sølvbryllup d. 9.

februar
∗ Ketty og Knud Laursen, Krokusvej 1, havde sølvbryllup d. 9. februar.
∗ Folmer Andersen, Vinderslevvej 65, fylder 60 år d. 10. april.
∗ Karl Åge Bech, Gammel Revlvej 2a, fylder 50 år d. 11. maj.
∗ Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, fylder 60 år d. 13. juni.

2 ” forårsbørn ” fylder år :
Jacob Ildensborg-Hansen er den ældste. Han fylder 70 år d. 24. april.
Jakob Lundgaard fylder 70 år d. 27. april.
Faktisk blev de døbt samme dag i Vinderslev Kirke d. 12. maj 1929 og de
blev navnebrødre ( begge fædre hed forøvrigt Anders ). De har gået i skole
sammen. Den ældste Jacob skulle også være den stærkeste. Var han mon
det ?

Efterlysning
Oplysninger / fotos / effekter fra Økilde mejeri
søges. Henvendelse : Jan Sprogø  tlf.86888894  

          eller 40338894

Lokalbladet. Er der fjerne slægtninge eller
venner, som skal holdes orienteret om lokale
forhold, giv dem gaven : abonnement på
Lokalbladet for 75 kr./år. Kontakt redaktionen.



Fortæl os
ALT

Ris
Kan man holde et
bryllup hemmeligt?
Onsdag d. 20. januar
kl.11 blev Charlotte
Hansen og Henrik
Jakobsen, Tønd-
borgvej 23, viet på råd-
huset i Kjellerup. IN-
GEN vidste noget
Joh... Henrik og Char-
lottes forældre og børn
selvfølgelig. Marianne

(inde-ved-siden-af) skulle lufte Pjevs. Hun
troede, de skulle noget andet, som de også
skulle senere på dagen. Men som den gode
nabo hun er, går Marianne ikke med skyklapper
på, for hun bemærkede en STOR kurv, der stod
inde ved Charlotte og Henrik. Og så tænkte hun
noget: ILBUD til Pia længere inde mod Peder-
strup centrum.
Charlotte er til daglig kommunal dagplejemor, så
den tilsynsførende vidste noget, fordi Charlotte
havde tjenestefri. En mor til en af dagpleje-
børnene mødte Henrik i Kjellerup i noget usæd-
vanligt flot tøj. Nogen vidste noget, og nogle
gættede sig til det. Så der kom både hjerter og
barberskum på ruderne. Indendøre var der ris
overalt, og familiens bestik lå ude ved de 5
dværghøns, og hvor bestikket skulle have været,
var der ris. Alle æggene var forkogte og havde
en dejlig rød farve. I soveværelset stod et spejl
med 2 glas og en flaske "champagne", og der var
flødeboller, stearinlys, blomster og ... ris. Char-
lottes bedstemor fyldte samme dag 80 år, så
mens de var til fødselsdag ved hende, havde
naboerne m.m. frit spil... og der var ris overalt.
Efter en dejlig dag gjorde Henrik og Charlotte
rent for ris i hele huset, for næste morgen skulle
dagpleje børnene komme igen. Torsdag morgen
kom børn og forældre med gaver og ris. Om
aftenen kom flere naboer med ... ris. Så det blev
en oplevelse for de nygifte, de sent glemmer.

Gade
spejlet

My Fair Lady

Mai-Britt Borg Jensen,
Tøndborgvej 27, er en
af de medvirkende i
Thorningegnens Friluft-
spil, som i år opfører ”
My Fair Lady ” i perio-
den 5. - 13. juni.
Mai-Britt er med som
statist i åbnings-scenen
og på væddeløbs-
scenen, samt hun har
en bi-rolle som bloms-
terpige.
Mai-Britt var også med
i sidste års frilufts-
forestilling i Thorning,
” Mød mig på Cas-
siopeia ”, hvor hun
spillede en mindre rolle.
Det var hendes debut
på Friluftsscenen i
Thor-ning.
Til daglig går Mai-Britt
på Handelsskole på 2.
år. Hendes store
fritidsinteresse er
teater.
Så er der nogen af
læserne der skulle få
lyst til at se Mai-Britt i
” My Fair Lady ”, så er
der premiere lør. d. 5.
juni kl. 14.00.

Juletræer er
smukke, men....
Det er godt nok ved at
være længe siden,
men mange husker
endnu synet ! Mange
mennesker har et
udendørs juletræ med
lys i til at pynte hele
december måned, og
det skulle Frank Würtz
på Vinderslevvej 58
selvfølgelig også have.
For at overgå alle i
nærmeste omegn val-
gte Frank et meget
højt grantræ, men han
glemte bare, at et træ
også gerne må have
lidt grene hist og her.
Det valgte træ var højt,
men slet ikke kønt.
Heldigvis stod træet
heller ikke altid op.
Faktisk lå det ned no-
get af tiden.

Nyfødt
∗ Perle Lucia Breitenstein Landsfeldt, født på institionen ” Dalen ” i

Mausing d. 13. december 98 og var 3800 g, 52 cm.
∗ Emilie Vad Westergaard, datter af Susanne V. og Henrik Westergaard.

Født d. 6. januar og var 4440 g, 53 cm.

Fremlysning.
Sports medalion med Kjellerup kommunes logo.
Gul + blå bånd. Fra 1999. Fundet på Tønd-
borgvej.
Henvendelse :  Pia Schimming, Tlf. 86888284



Brugerrådet ved Rydalsminde
Det har i flere år været ønsket at få vort plejehjem,
Rydalsminde, moderniseret. Renoveringen blev
planlagt at skulle finde sted i 1997, men ved en
nærmere undersøgelse og vurdering kom kom-
munens socialudvalg og byråd til den konklusion, at
den bedste løsning ville være at bygge et helt nyt
plejehjem i Vinderslev, og derefter få det nuværende
solgt til et eller andet formål.

Det nye hjem blev først planlagt opført øst for Vin-
derslev forsamlingshus, nær de otte boliger for æl-
dre. Forskellige forhold bevirkede imidlertid, at
denne plan blev opgivet, og hjemmet placeres nu
mellem skolen og daginstitutionen, Vinderslev
Børne- og fritidsgård.

I december måned 1998 blev kloakarbejdet påbe-
gyndt. Inden udgangen af 99 er hele den store
bygning af røde mursten under tag, og indflytning
kan finde sted i juni måned år 2000.

Arkitekt er Henry Pedersen, Kjellerup. Samlede

udgifter bliver ca. 20 millioner kr. Arbejdet udføres af
murer: Almind Murerforretning, Viborg. tømrer:
Børge Jacobsen, Bjerringbro. smed: Hjermind Sme-
die, Bjerringbro. el: Flemmings El-service, Silkeborg.
maler: Malernes Andels-Forretning, Silkeborg. gulve:
Carl E. Henriksen, Give.

Som det kan ses på skitsen, bliver der to boenheder
á 12 boliger og gæstebolig. Hver boenhed får sit
køkken, og i det store centerområde med en sal,
hvor der kan dækkes op til 100 personer, bliver der
et anretterkøkken. De betydeligt bedre forhold og
faciliteter, der bliver i det nye plejehjem, Malmhøj,
bliver uden tvivl til stor glæde for først og fremmest
beboere og personale, men også for de mange
andre brugere og besøgende, der forhåbentlig vil
komme på hjemmet og være med til at stå sammen
om det som "vort hjem."

Knud Sørensen

Rydalsminde
Nu er vinteren snart overstået, foråret venter lige om
hjørnet, og jul er det længe siden, det har været,
men os her på Rydalsminde vil da lige have et par
ord med på vejen vedrørende vores overståede
julemarked.

Både beboere, pensionister udefra og brugerrådet
lagde et stort arbejde i at have tingene færdige til
tiden, så det var meget rart at se så mange besø-
gende, både pårørende og folk fra omegnen.

Vores udstilling med lokalhistoriske billeder fra
Kjellerup og omegn, udlånt af Thorning Museum, er
også set af mange.

Vi vil gerne sige mange tak for den store tilslutning
til julemarkedet, nu håber vi på, der kommer ligeså
mange, når vi afholder loppemarked i foråret. Herom
hører i nærmere.

Åbent hus på Rydsalsminde
hver tirsdag kl. 14 - 16

April
  6. april - Vi bager vafler
13. april - Casino
20. april - Fuglemosens sanggruppe på besøg
27. april - Ferie
Maj
  5. maj - Vi går en tur
11. maj - Udflugt til Landbrugsmuseet i Grønhøj
18. maj - Banko
25. maj - Pasgård tøjservice
Juni
 1. juni  - Løvspringstur kl. 14 - ?
 8. juni  - Vi går en tur
15. juni - Vi drikker kaffe i haven, hvis vejret er til 

      det
22. juni - Vi går en tur
29. juni - Oplæsning og sang

LOPPEMARKED
Hen på forsommeren agter plejehjemmet Rydalsminde at afholde loppemarked, MEN, vi mangler
effekter. Har I noget, der egner sig, som I kan undvære og vil glæde os med, tager hjemmet med
tak herimod.
Hele overskuddet anvendes ubeskåret til fordel for hjemmets beboere.

Personalet og brugerråd.



Plejecenteret ” Malmhøj ”



egentlig var sket i løbet af natten.

Floderne var gået totalt over sine
bredder og rev alt med sig på sin
brutale færd gennem landet.
Biler, huse, mennesker, træer -
revet op med rod - væltede med
voldsom kraft gennem landet og
rev broer ned, hvor det kom frem.

Dæmningen var ved at sprænges
under presset, og en hurtig
beslutning måtte tages for at
redde hele hovedstaden fra den
visse druknedød.

Man besluttede at lette presset
og lukke vand ud, inden det var
for sent – mange måtte lade livet
ved den beslutning.

Hele kvarterer fyldtes med vand
til taget på mindre end en halv
time – folk flygtede ud i nattøj
med deres børn på armene og
vand til hoften – panik og rædsel
blandedes med måbende forun-
dring: Hvad sker der her ??!!

Et land i chok taget på sengen.
Nødcentre blev oprettet i skoler
og kirker til de mange tusinder
hjemløse. Hjælpeorganisationer

gik i gang med at distribuere mad og tøj.

Tusinder sad fanget på deres tage i hele lan-
det, og en massiv redningsaktion skulle
igangsættes for at redde disse nødstedte.
Man fløj mad ud i helikoptere, og smed det ned
til folk på tagene. Mange sad fanget på deres
tag i op til 2 uger – og mange døde en langsom
død.

Men hvordan ser det ud nu ?
Hjælpen kommer stadig fra mange lande og
letter nøden betydeligt. Sygdomsepidemier
begynder at stikke hovedet frem, men endnu er
katastrofen undveget.
Honduras blev ramt hårdest af de cen-
tralamerikanske lande og blev trukket 50 år
bagud.
• Næsten 2 millioner mennesker har mistet

hus og hjem

Øjenvidneberetning fra Honduras
Fra en af vores udsendte medarbejdere

Mitch rasede hen over hele landet med en kraft
og vrede, som aldrig før var set. Ingen var
forberedt, og ingen troede, det kunne gå så
galt. Tusinder af druknede, endnu flere
savnede, broer væltede, veje ødelagte, bydele
forsvundet under vand og mudder, ødelagt
høst, forældreløse babyer…

Regnen silede ned uden ophør, ikke en plet i
hele landet stod tør. Floder begyndte at fyldes,
og politiet advarede mod jordskred på veje.

Myndighederne begyndte at evakuere folk i
zoner med risiko for jordskred og tæt på floder,
hovedsageligt i fattige kvarterer. Mange næg-
tede at flytte ud af frygt for at få stjålet deres få
ejendele, mens de var væk – det blev sidste
gang, de bekymrede sig for jordisk gods!
Floder over deres breder
Først næste morgen gik det op for os, hvad der

Luis Alberto 13 år gammel – fra Honduras
Luis boede med sin familie under broen, men da Mitch forår-
sagede oversvømmelse, måtte han og hans familie flygte i al
hast for ikke at blive slugt af de voldsomme vandmængder.
Han fortæller, hvordan folk blev slugt af vandet, overrasket i
tusmørket. Hvordan de vældige vandmasser rev folk ud i floden
sammen med biler, træer, hunde, hele huse. Hvordan folk
skreg på hjælp og desperat forsøgte at redde sig ud af vandet,
men få kom op af floden i live, og mange er stadig begravet i de
vældige muddermasser og jordskred. Luis står her på det sted,
der engang var deres hus , nu ligner det mest en losseplads.
Hans familie er henne i en skole. De ved endnu ikke, hvor de
kan flytte hen, eller hvordan de skal skaffe materialer. Luis er
ude med en skovl på jagt efter noget, der kan bruges til at
starte et nyt liv.



• 215 broer er ødelagt, 47
nøgleveje og 80 mindre
veje er ufarbare

• Mere end 400 veje indtil
mindre byer og samfund
har lidt stor skade

• Sukkerhøsten er ødelagt
• Kaffehøsten er ødelagt
• Rejehøsten er ødelagt
• Bananhøsten er ødelagt
• Turistindustrien er øde-

lagt
• Fabriksindustrien alvorligt

skadet
• Landbrugsindustrien har

mistet høsten, kvæget og
maskineri.

Antallet af gadebørn tre-
dobles?
De titusinde gadebørn, man
mente var før, er nu langt
fortid. Endnu står det ikke
klart, hvor mange børn der
nu vil befinde sig på gaden,
men det anslås, at antallet ikke bare vil for-
dobles men formentlig tredobles.

Tusinder af børn er ladt forældreløse, endnu
flere står med deres familier uden hjem, og
forældrene uden arbejde. Det er sandsynligt, at
denne gruppe før eller siden vil ende på gaden
eller i ungdomsbander, hvis der ikke bliver gjort
noget.

Landet er endnu i kaos, og der er få ressourcer
tilovers til denne store og endnu voksende
gruppe af børn og unge.

Der findes ikke institutioner eller børnehjem nok
til at tage vare på disse børn, og mange børne-
hjem har selv lidt store skader af oversvøm-
melserne, de nu skal forsøge at rette op på,
inden de kan tage flere børn ind.

Kommunikationen er besværet her, da veje,
telefoner og broer er nede. Det vil tage tid at
finde frem til, hvor stor en skade de forskellige
sektorer har lidt, og hvor hjælpen kanaliseres
bedst hen.

Vi snakker om en landskatastrofe uden mage,
landet ligger på knæ, såret og blødende, men
ikke død !!

Lige nu er der brug for al form for basishjælp.

Mad, tøj, køkkenudstyr, medicin, legetøj og
tæpper.

Honduras slås med store problemer nu, og
dens børn og unge i nød er en af dem.

Den øjeblikkelige hjælp er vigtig og livsred-
dende, men Honduras får brug for varig hjælp
år frem i tiden for at kunne komme ud af denne
enorme krise, der har lagt sin sorte skygge hen
over landet.

Mitch er ovre – nu begynder den virkelige kamp
og prøve!!

Regeringen har endnu ikke bestemt, hvad der
skal gøres, men lad os håbe de bestemmer
sig, før den anden halvdel af bjergsiden også
styrter sammen.

Katja Nordstrøm de Hernandez
(Født i Mausing, bosat i  Honduras )

Disse piger bor i en af de mest farlige zoner i hovedstaden i
Honduras. Et halvt bjerg styrtede sammen pga. af de voldsomme
mængder af regn og trak huse og familier med sig i døden. Folk
bliver boende trods fare og forbud, de har ikke andre steder at tage
hen og forlader de deres hus, stjæler andre alt hvad der har værdi,
selv døre og vinduer.



Lokalhistorie

KARTOFFELTYSKERNE FRA SYDTYSKLAND                                                                              

Fortsættelse fra forrige nummer..........

Stolthed
De fleste efterkommere efter kartoffeltyskerne eller
de såkaldte kolonister har bevaret deres efter-
navne, men der var på et tidspunkt en tendens til
hos efterkommerne at skifte over til -sen navne, vel
sagtens i et forsøg på at blive mere accepteret i det
danske samfund. I dag ser kartoffeltyskernes
efterkommere anderledes på navnet. De fortæller
med stolthed, at de er kartoffeltysker.

Hvorfor dette navn?
Man har op gennem tiden kaldt de tyske
hedeopdyrkere, som kom til Danmark i midten af
1700- tallet for kartoffeltyskere ud fra, at det var
dem, der bragte kartoflen til Danmark. Men det
viser sig, at det slet ikke passer. En forfatter ved
navn Valdemar Andersen skriver i bogen: “Den
jyske Hedekolonisation”; at kartoflen i tyskernes
hjemegn først var ved at blive kendt afgrøde på den
tid, hvor udvandringen til Danmark fandt sted. At
kolonisterne i almindelighed skulle have haft
kartoflen med i deres rejsegods, som efter om-
stændighederne ikke kunne være særlig stor, er
næppe sandsynlig.

Forfædre
Den af mine forfædre der kan spores længst tilbage
er en Johan Henrich Würtz, som var født i 1723 i
“Chur Phalz”. Han stammede fra Schreiesheim i
Tyskland og var gift med Maria Johanne Ulrichsen,
med hvem han fik børnene : Johan Adam, Johan
Philip, Johan Henrich, Johannes, Margretha og Carl
Frederich.

I 1764 fik han udstedt
et fæstebrev, som om-
fattede en masse
betingelser for, at han
kunne flytte til Dan-
mark som kolonist.
Den beskrev lige-
ledes, hvad han fik
tildelt, når han ankom
til det område, han var
blevet sat til at
opdyrke. Der stod
f.eks., hvor stor går-
den var, hvor mange
kvæg der fulgte med,
hvad landbruget be-
stod af o.s.v.
Han skulle betale

sognepræsten til de 3 højtideligheder om året, og
for bryllup, barnedåb og for kirkegang, ligesom han
også skulle betale for børnenes undervisning.

Han skulle udvise disiplin og lydighed overfor kon-
gen, og hvis han ikke gjorde det, ville han blive
sendt hjem til Tyskland igen. I 1765 ankom Johan
Henrich Würtz med den første delegation af kartof-
feltyskere til Alheden. Her begyndte han at dyrke
kartofler, og alle former for kornsorter. Det gik ham
rigtig godt med høsten hvert år, og det tjente han en
gevaldig masse penge på. Han var ikke ligesom de
andre kolonister, som kom til området. Istedet for at
drikke sine penge op på deres ugentlige torvedag til
Viborg, brugte han dem på noget fornuftigt. F.eks.
en ny plov til at spænde efter sine stude, og det
gjorde ham til en velhavende mand.

Johan Henrich Würtz kom til Danmark på grund af
manglende arbejdskraft, og fordi heden skulle
opdyrkes. Han var en dygtig mand med begge ben
på jorden, og klarede sig aldeles godt i forhold til de
andre kolonister i området.

I 1778 dør hans kone Maria Johanne Ulrichsen kun
56 år gammel, og Johan Henrich Würtz overdrager
gården til sin ældste søn, Johan Adam. Han bliver
boende på gården sammen med sin søn og hans
kone. I 1791 dør han som en veltilfreds kolonist,
som har opnået og udført det, han skulle.

.......... Slut ..........
Rikke Würtz
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  1. april Vinderslev 10.30, Hinge 19.30
  2. april Hinge 10.30, Vinderslev 14.00 Korsandagt
  4. april Hinge 9 (Nadver), Vinderslev 10.30
  5. april Vinderslev 9, Hinge 10.30
11. april Hinge 9, Vinderslev 10.30 Familiegudstjeneste
18. april Vinderslev 9, Hinge 10.30
25. april Hinge 10 Konfirmation, Vinderslev 19.30
30. april Hinge 8.30, Vinderslev 10 (skr. 9.45)
  2. maj Vinderslev 10 Konfirmation, Hinge 19.30
  9. maj Vinderslev 8.30, Hinge 10
13. maj Hinge 8.30, Vinderslev 10
16. maj Vinderslev 8.30, Hinge 10
23. maj Hinge 8.30 (Nadver), Vinderslev 10
24. maj HInge 10, Vinderslev 13.30 (Nadver)
30. maj Hinge 8.30, Vinderslev 10
  6. juni Vinderslev 8.30, Hinge 10
13. juni Hinge 8.30, Vinderslev 10
20. juni Vinderslev 8.30, Hinge 10
27. juni Hinge 8.30 H. Wagner, Vinderslev 10 H. Wagner
  4. juli Vinderslev 8.30 Jais Tinglund, Hinge 10 Jais Tinglund
11. juli Hinge 8.30 Th. Poulsen, Vinderslev 19.30 (Nadver) 

Knud Ove Mandrup

Familiegudstjeneste
Traditionen tro blev der fastelavnssøndag afholdt en
familieguds-tjeneste i Vinderslev kirke, hvor arrange-
mentet var tilrettelagt af familiegudstjenesteudvalget
bestående af repræsentanter fra Windir-spejderne, In-
dre Missions Unge, søndags-skolerne, Klub 73 samt
menighedsrådet.
Gudstjenesten var som sædvanligt godt besøgt, og
bagefter samledes ca. 100 til tøndeslagning med
fastelavnsboller og sodavand/kakao samt kaffe til de
voksne. Mange af børnene benyttede lejligheden til  en
svømmetur efter bollerne.
Denne del af dagen foregik på Oustrupvej 24, og det
var dejligt at se, at også mange af de voksne kirkegæn-
gere tog imod indbydelsen til et par timers hyggeligt
samvær.
Næste arrangement, som familiegudstjeneste-udvalget
står for, bliver søndag, den 11. april kl. 10.30. Det er 1.
søndag efter påske, og temaet for familiegudstjenesten
vil derfor være påske.

Menighedsrådsmøde afholdtes den
28-1-1999  hos Peder Bitsch.
Peder Bitsch redegjorde for de mange meddelelser,
der var kommet siden  sidste møde. Derefter gen-
nemgik Flemming Grønkjær regnskabet for 1998. Bud-
gettet for 2000 blev drøftet for at få de nødvendige
poster med. Præstegårdskassen - selvstændig eller en
del af Hinge Kirkekasse - blev stillet i bero.
I byggerisagen var skitserne til byggeriet kommet
tilbage fra arkitekten med ændringsforslag. Så istedet
for porte til maskinafdelingen bliver det dobbelte døre.
Den nye skitse genfremsendes til provstiet.
Besparelser på Kirkens opvarmning, herunder proble-
mer med orgelet, blev drøftet. Knud Kristensen havde
arbejdet med målinger af forbruget, varmeudstråling
og luftens cirkulation. Herudfra lagde han sine konklu-
sioner til forbedring af både en mere jævn varmeforde-
ling og et mindre forbrug af el. Det vedtoges at ændre
forbindelser af de forskellige varmegrupper.
Til studieudvalget valgtes: Flemming Grønkjær og
Gustav Holdgaard. - Til udvalget for pensionistudflugt
valgtes: Henry Borg, Bodil Lundgaard og Jens Thorn
Jensen.
Til Fastelavnsarrangementet blev medhjælpere aftalt.
Flemming Grønkjær oplyste at menighedsrådet sam-
men med flere foreninger, den 24. marts arrangerer en
aften på skolen, hvor Knud Sørensen holder et lys-
billedeforedrag om kirkens kalkmalerier.
Peder Bitsch omtalte, at Uffe Hansen har indvilget i at
virke som afløser for kirkesanger. Dette samarbejde

glæder vi os til.
Vi er taknemmelig for, at Knud Sørensen har varetaget
denne opgave i så mange år, men forstår, at det bliver
en hård belastning at stå op så meget under en guds-
tjeneste. Tak for en korrekt varetagelse af denne op-
gave.

Jens Thorn Jensen

KIRKENYT

Sognemenigheden

G
u

d
stjen

ester
Udflugt for ældre tirsdag den
1. juni.
I år afholdes en lidt anderledes tur.
Busturen går til den gamle gar-
nisonsby Fredericia.
Vi vil starte med at finde et dejligt
hotel, hvor vi kan spise til middag og
nyde udsigten udover Lillebælt.
Derefter vil bussen tage os med på
byrundtur med guide, hvor vi vil få
en masse historie om byen. Inden vi
forlader byen igen, bliver der ser-
veret eftermiddagskaffe på hotellet.
Forventet hjemkomst klokken cirka
18.00.
Nærmere information i Kjellerup
Tidende når tiden nærmer sig.

Vinderslev Menighedsråds udflugts
udvalg

Henry Borg.
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KIRKENYT

Sognemenigheden

For snart en del år siden kom der lovgivnings-
mæssige forskrifter for, hvordan velfærdsfa-
ciliteterne for kirkegårdens personale skal være.
Disse indebar ændringer for Vinderslev kirke.
Omtrent samtidig viste der sig en mulighed for at
erhverve den gamle skolegrund fra kommunen, og
dette medførte, at menighedsrådet begyndte at
pusle med ideen om at kombinere forskellige nød-
vendige og ønskelige ting i én bygning på denne
grund. Stedet er ideelt, idet det ligger tættest muligt
på kirkens indgang, og samtidig er der gode parker-
ingsmuligheder lige uden for døren. Samtidig mener
vi (døm selv), at den påtænkte bygning vil være et
smukt arkitektonisk dække foran skolens cykel-
skure.
Jeg har nævnet, at byggeriet skulle løse vore prob-
lemer med hensyn til graverfaciliteter. Men også
kirkens toiletproblemer bliver løst ved bygning af et
handicaptoilet, det vil være tilgængeligt i kirkens
åbningstid. Vore nuværende toiletforhold viser vi
ikke gerne frem. De trænger i høj grad til fornyelse,
og de ligger afsides på kirkegården (bag kapellet).

Bygningen indeholder garage og værksted. Gara-
gen skal afløse trægaragen ved Pederstrupvej - den
blev for mere end 20 år siden sat op som en
midlertidig løsning til opbevaring af kirkens mask-
iner, så den må siges at have klaret opgaven godt.
Når der på tegningen står værksted, er det ikke for
at signalere, at graveren skal være mekaniker, men
rummet kan opvarmes og skal bruges til kransebind-
ing med videre. Hvis graveren derudover ved hjælp
af rummet kan udføre noget vedligeholdelse af
kirkegårdens maskiner, vil det jo være fint.

Da vi er annekskirke (præstegården ligger ved
Hinge Kirke), har vi ingen forsamlingslokaler ud over
kirkerummet. Det rådes der i skitseforslaget bod på
ved bygning af et ca. 50 m2 stort undervis-
ningslokale, der ud over " minikonfirmand" -
undervisningen også vil være velegnet til den

egentlige konfirmandundervisning. Herudover vil
lokalet være stort nok til gruppemøder og andre
mindre arrangementer - samt simpelthen at være
kirkens dagligstue. Jeg er af den overbevisning, at
lokalet er for lille, men det er, hvad der i øjeblikket er
mulighed for at bygge, og så vil man nok bemærke,
at skitsen er udformet på en sådan måde, at det er
forholdsvis simpelt at udvide ved en tilbygning mod
nord. Et sådant byggeri skulle gerne være dimen-
sioneret med fremtiden for øje - og der er tydelige
tendenser i dansk "kirkeliv" på, at det at være
folkekirke i stigende grad medfører hverdagsvirke.
Hos os ses tendensen i etablering af minikonfirmand
undervisningen, men for mig at se er det kun begyn-
delsen på en udvikling, der vil blive tydeligere år for
år - også i landsbysamfundene. Vi må derfor søge at
ruste os til at kunne øge hverdagsaktiviteterne, for
at leve op til at være kirke i det samfund, vi er en del
af.

I skrivende stund (15/2) er skitseforslaget videre-
sendt til godkendelse i provsti og stift, men vi har en
begrundet formodning om, at vi i løbet af kort tid har
grønt lys for projektet, og derefter kan gå i gang
med den egentlige projektering af byggeriet samt
indhentelse af nødvendige tilladelser og dispensa-
tioner, idet grunden under hensyn til dens beliggen-
hed er pålagt nogle fredningsbestemmelser. Det er
vort håb, at byggeriet vil kunne sættes i gang i
foråret år 2000.
Men hvad koster det så? Vi ved det ikke, men
arkitekten har selvfølgelig lavet et overslag - og det
havner på en pris omkring 2 000 000 kr. Menighed-
srådet regner med, at finansieringen af den del, vi
ikke har penge til på budgettet, skal ske ved lån af
de i stiftet oplagte egne midler (rente 4% p.a.-
forholdsvis kort afdragstid). Da vi for næsten 10 år
siden fik nyt orgel, fik vi til det et tilsvarende lån, og
det er ved udgangen af 1999 tilbagebetalt.

Peder Bitsch Pedersen

Sognehus med graverfaciliteter ved Vinderslev Kirke.
Facade mod nord
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Skitse af Sognehus
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Placering af Sognehus

Facade mod syd

Facade mod vest

Facade mod øst
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Juletræsfest i Mausing missionshus
3. juledag.
Ca. 40 børn og voksne samledes til juletræsfest,
hvor man først gik om juletræet og sang julesalmer,
derefter talte Joh. Larsen fra Thorsø.
Efter kaffebord var der leg om juletræet for børnene,
og inden afslutningen blev der uddelt godteposer.

Generalforsamling i Mausing
Missionshus.
Da formanden gennem 10 år, Holger Larsen, ikke
ønskede at fortsætte, skulle der vælges ny formand.
Det blev Uffe Hansen, Frederiksdal.

Program for Mausing Missionshus
20. maj kl. 18.30 - Udflugt til Dialogcentret i Århus.
Afgang fra Vinderslev missionshus kl. 18.30.
Tilmelding til Uffe Hansen 86867476. Alle er
velkomne.

25. maj kl. 20.00 - Soldatervennefest. Henning
Sigumfeldt taler.

Uffe Hansen

Klub 73

Fra 1. maj til 1. september holder KLUB 73 en lille
pause. I stedet mødes vi på sportspladsen oppe på
bakken lige over for Mausing Forsamlingshus.

Her er ALLE          børn små som store + deres forældre

MEGET velkommen ( der er sandkasse og
rutschebane til de små ).
Vi spiller forskelligt boldspil. Har diverse former for
” orienteringsløb ”. Vi har ” bål hygge ” med pølser
og snobrød m.m.

DET SKER :

Onsdag aften kl. 18.45 - 20.00.

Hilsen Idrætsafdelingen

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, ca hveranden
søndag kl. 10.00 - 11.15.

Vi hører fortællinger fra Bibelen, og vil der møde
evangeliets glæde , og  om hvordan vi i dåben blev
et Guds barn.
Vi tegner, maler og synger også.

Er du eller dine børn interesseret, så kom og vær
sammen med os. Vi er ca. 16 børn fra 3 år  til 13 år.
Det er gratis at gå i søndagsskolen.

Søndagsskolen er tilsluttet Danmarks folkekirkelige

søndagsskoler og børnegudstjenester.
Du er velkommen.
Vil du vide mere, kan du kontakte:

Hanne Frølund 86 888242
Helle Frølund   86 888352
Lisbeth Christensen 86 888484

Lisbeth Christensen

KIRKENYT

Indre Mission i Mausing



20

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

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.

Søndagsskolen er tilsluttet ” DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNE GUDSTJENESTER ”

Vil du vide mere, kan du kontakte :

Kirsten Kristensen

          Martin Poulsen       Tlf. 86867117
Kirsten Kristensen   Tlf. 86888375

Ø stedet, hvor Gud får 1. pladsen

Ø stedet for unge mennesker

Ø stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål i

livet

Ø stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe

Ø stedet, hvor du får gode venner

Ø også for DIG!

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.

Se vores program i aktivitetskalenderen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :

Poul Berg  (tlf: 8688 8249)

Vinderslev - Mausing IMU

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, Vinder-
slevholmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af Vinder-
slevholmvej 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

Indre mission i Vinderslev

KIRKENYT

Mausing søndagsskole
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Lørdag d. 30. Januar havde vi en SUPER GOD
DEJLIG børnedag.

Vi startede dagen kl. 13.30 med, at børnekonsulent
Åse Rigtrup Stoltenberg fortalte de 22 fremmødte
børn om ”DA DET GIK I FISK FOR JONAS”.

Vi hørte om, hvordan Gud kaldte Jonas til at gå til en
by, der hedder Nineve - og sige, at byen skulle
ødelægges, fordi folkene der havde glemt Gud.
Jonas sagde ”NEJ GUD” og troede, at han kunne
flygte fra Gud. Han gemte sig i bunden af et skib,
som sejlede i den modsatte retning. Men Gud - som
har al magt og ser alt - sendte en VOLDSOM storm.
På skibet trak man lod om at finde ud af hvem,  der
var skyld i dette frygtelige uvejr - loddet faldt på
Jonas, og han blev kastet over bord. I det samme
lagde stormen sig. Gud sendte en stor fisk, som
slugte Jonas. 3 hele dage var han i fiskens mave.
Her fik han tid til at tænke over sit liv og bad Gud om
tilgivelse. Jonas fandt ud af en vigtig ting, nemlig at
Gud kan man ALDRIG flygte fra... Fisken spyttede
ham op på land, og Guds kald lød igen til Jonas
”GÅ TIL NINEVE”. Denne gang adlød Jonas. Efter at
Jonas havde forkyndt Guds dom over byen- fortrød
befolkningen, at de havde vendt Gud ryggen. De
vendte sig til Gud igen og bad om tilgivelse.
Denne bøn hører Gud og tilgav. Derfor blev byen
ikke ødelagt.

...... Efter denne bibeltime var der en lille forfriskning,
og herefter blev børnene delt ud i grupper. De
skulle nemlig opføre dramastykket over Jonas om
aftenen. Nogle lavede kulisser - skib - hval - palme
m.m. Andre var på maleholdet som malede kulis-
serne, og andre igen var så skuespillere, som øvede
på  dramastykket. Efter denne store flotte indsats
var vi ude i det gode frostklare vejr på et lille
stjerneløb  - DEJLIGT. Så var alle MEGET sultne og

der blev spist pølser og brød i MASSEVES. Kl. 19.30
kom alle, som havde lyst til at være med om aftenen.

Børnene viste deres arbejde og skuespillet.

Vi sang en masse, og Åse fortalte lidt igen om
Jonas. Herefter fik vi kage og havde det rigtig
hyggeligt.

Til slut havde vi nogle små konkurrencer, hvorefter
Åse afsluttede aftenen med ti huskeord, som passer
til vores 10 fingre : ”JEG BEHØVER IKKE AT VÆRE
BANGE - GUDS ENGEL PASSER PÅ MIG”. For
interesserede kan oplyses, at der endnu engang
planlægges en lignende dag næste år.

Det var en VIRKELIG god dag både for børnene og
for vi andre voksne, som deltog.

Arrangør: IM samfundet, KLUB 73 og søndags-
skolen.

Lene Lange

KIRKENYT

Børnedag i Vinderslev Missionshus
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Kjellerup og omegns Valgmenighed

Møder og foredrag for april, maj og juni - alle også ikke medlemmer kan deltage ( m.h.t.
teaterturen er der dog et forbehold, da antal billetter kan sætte en begrænsning på antal delt-
agere ).

Tirsdag den 20. april er der teatertur.
Denne aften starter teaterbussen fra Vinderslev Kirkeplads kl. 18.00 og fra Torvet i Kjellerup kl.
18.10.

Undervejs til Musikhuset i Århus fortæller Karen Marie Ravn om stykket.
Det Kongelige Teaters 26 medvirkende skuespillere opfører det klassiske drama:

"Don Carlos" af Friederich Schiller.

Også ikke-medlemmer kan deltage, såfremt der er plads.

Tilmelding inden den 26. marts til Karen Marie Ravn på tlf. 86881110.
Turen koster 150 kr. som er betaling for teaterbilletten og bustransport.

Tirsdag den 18. maj er der aftentur.
Denne aften kører vi på den sædvanlige aftentur ud i det skønne forår. Turen går til Silkeborgom-
rådet, nærmere bestemt til Salten, Klostemølle og Gammel Rye.
Inden hjemkørsel tager vi på kro for at nyde aftenkaffen og synge et par sange fra højskolesangbo-
gen.

Tilmelding inden fredag d. 6. maj til Karen Marie Ravn på 86881110.
Afgang kl. 18.00 fra Kjelleruphallen og kl. 18.10 fra Vinderslev Kirkeplads.

Lene Boilesen

  1. april i Hørup ( Skærtorsdag ) kl. 10.30
  2. april i Vinderslev ( langfredag ) kl. 10.30
  4. april i Levring ( Påskedag ) kl. 10.30
  5. april - ingen
11. april i Levring kl. 10.30
18. april i Hørup kl. 10.30
25. april i Vinderslev kl. 10.30
30. april i Hørup ( Store Bededag ) konfirmation kl. 10.00
  2. maj - ingen
  4. maj, tirsdag, i Hørup kl. 19.00
  9. maj i Vinderslev kl. 10.30
13. maj i Hørup ( Kristi Himmelfart ) kl. 10.30
16. maj i Levring kl. 10.30
23. maj i Hørup ( Pinsedag ) kl. 10.30
24. maj - ingen.

KIRKENYT

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

Lundgaards Maskinstation
v/ Villy Lundgaard
-alt markarbejde udføres

Sådan står der i annoncen, og det er også rigtigt,
men de har dog specialiseret sig i grovfoderhøst.
Mange i lokalområdet er beskæftiget ved landbruget
eller opvokset med det og ved derfor meget om
maskinstationsarbejde, men Lokalbladets udsendte
og en del læsere er ikke så landbrugskyndige, så
derfor er det interessant, at få indblik i en ukendt
branche.

Villy Lundgaard er 36 år og ene-ejer af Lundgaards
Maskinstation i Mausing, og har været det siden 1.-
4. 1993. Villy startede med at have en ansat (som er
der endnu). Efter ca. to mdr. blev der ansat en mere,
og nu er der tre fuldtidsansatte hele året rundt, d.v.s.
Villy søger i øjeblikket arbejdskraft til den tredje
stilling. I højsæsonen er der ofte seks personer i
arbejde. Det er f.eks., når der høstes helsæd.

Villy bor sammen med Eva på Lundgårde 4 , i
Mausing, en ejendom, som hans bedsteforældre
tidligere boede på. Han er selv født og opvokset på
nabo-gården, hvor maskinerne står, og hvor også
værkstedet er. Her bor hans forældre, og det var
her, det hele startede. Villy`s far, Jakob, startede
med traditionelt landbrug  og  begyndte senere at
tage ud og lave almindeligt maskinstations-arbejde.
Senere er der sket en stor udvikling. Man kan sige,
at Villy har fået sin interesse for erhvervet ind med
modermælken. Efter en opvækst med landbruget
tog han først en uddannelse som traktor-mekaniker
på Kjellerup Vægt og Maskinfabrik. Efter 3 1/2 års

læretid, blev Villy udlært i 1987. Han arbejdede først
2 år som svend, inden han blev selvstændig. Siden
har han været på regnskabskursus for selv at kunne
føre regnskab. Endvidere har Villy taget sprøjte-
certifikat og andre relevante kurser.

Som tidligere nævnt, har Villy specialiseret sig i
grovfoderhøst: majs, korn og græs-ensilering, men i
høst mejetærsker de også og presser halm.

Arbejdet er udpræget sæson-arbejde. I de respek-
tive afgrøders højsæson har man lange dage i
virksomheden. Ofte bliver man ved til vejret ikke
tillader det mere, eller til man er færdig, hvis man
f.eks. har lovet at udføre et arbejde for en anden
kunde dagen efter.

Arbejdsgangen afhænger meget af årstiden. I denne
tid repareres maskinerne på værkstedet, et stort og
vigtigt stykke arbejde at vedligeholde maskinparken.
Det kan man holde inden for næsten normal arbejd-
stid.

Der skal løbende købes nye maskiner til erstatning
af gamle nedslidte og utidssvarende. På fore-
spørgsel om, hvordan man vælger hvilke maskiner,
man skal anskaffe sig, siger Villy, at det går han ikke
sådan og tænker over, men han mener, det vel lidt
er på messer, men mere gennem kollega-snak.
Traktorerne på maskinstationen er af mærket Case
-I.H. og John Deere. Den sidste nye anskaffelse er
en finsnitter af mærket Claas til en katalog-pris på
1,8 mill. kr. (også kaldet "vildledende" pris). Ses på
billedet.

Faktisk samarbejder maskinstationer også ind-
byrdes, f.eks. ved spidsbelastninger. De store mod-
erne landbrug, der driver virkelig stordrift, har behov
for effektiv arbejdskraft, og her udnytter maskinsta-
tionerne hinandens kapacitet både praktisk og
maskinmæssigt.

Med hensyn til markedsføring, bruger Villy ikke
reklamer af væsentlig omfang. Faktisk støtter han
mere de lokale foreninger ved at annoncere i deres
blade. Han mener, at kvaliteten af arbejdet helst
skulle være tilstrækkelig til at fastholde og evt.
udvide kundekredsen.

Kirsten Haugaard



Vinderslev skole

Praktikanter på skolen
Tiden efter juleferien og fire uger frem blev præget
af, at vi på skolen havde praktikanter fra Silkeborg
Seminarium, dvs. lærerstuderende, som skulle ud og
prøve at stå for undervisningen i en periode. Emnet,
de arbejdede med, var ”Indianere”. De skulle kun
være i 5. klasse, men resten af skolen kunne slet
ikke undgå at følge med i alt det spændende, der
foregik, for bl.a. blev indgangen til 5. klasse omdan-
net til en tipi, der lidt efter lidt blev meget flot
udsmykket. Perioden blev afsluttet med, at klassens
forældre blev inviteret på skolen en aften, hvor
børnene viste resultatet af arbejdet frem for dem.

Skolebygninger føres up-to-date
I januar måned havde vi ligesom alle kommunens
andre skoler besøg af en arkitekt fra arkitektfirmaet
Friis og Molkte. Det var næste skridt i det projekt,
Kjellerup Kommune har iværksat som en del af sin
fremtidsplanlægning på skoleområdet. Skolen har
sammen med skolebestyrelsen og andre brugere af
skolen udarbejdet sit forslag til, hvordan skolens
bygninger kan komme til at leve op til
folkeskolelovens krav. Dette forslag er sendt videre

til arkitekterne, som dernæst besøgte skolerne, in-
den de kommer med deres konkrete planer. Arkitek-
ten, som vi havde på besøg, var pudsigt nok søn af
Henry Nielsen, som var arkitekten bag vores – og
mange andre skoler i denne del af Jylland.

Skolen på ”nettet”

Kommunenettet, der skal forbinde alle skoler og
andre kommunale institutioner i et netværk, er
etableret. Det betyder bl.a., at vi har fået nye tele-
fonnumre på skolen og dermed også flere telefonlin-
ier. Det betyder også, at skolens computere har fået
internetforbindelse. Det fungerer endnu ikke helt
tilfredsstillende, men vi er begyndt at udnytte de
spændende muligheder, det giver, i undervisningen.

Projektuge for hele skolen.

Den sidste uge før vinterferien havde skolen en uge,
hvor det sædvanlige  skema var lagt væk, og alle
klasser arbejdede med tværfaglige projekter. Nogle
klasser arbejdede alene, andre klasser gik flere
sammen om et projekt. Børnehaveklassen og 1.
klasse arbejdede med ”Handicaps”, hvor de bl.a.
skulle prøve at finde ud af, hvordan det føles at leve
med forskellige handicaps.

Indianer emne 5. kl., forældrebesøg.

Maja Würtz.

Camilla 7. klase

3. kl. En model af en aktionshal.



Igen i år slog ulvene katten
af tønden på loftet i spejder-
huset.
Alle var meget flotte udklædte.
Kattekonge blev Thomas Andersen og kattedron-
ning Søren Andersen.
Derefter spillede vi gulvhockey under meget jubel
og råb.
Til sidst fik vi fastelavnsboller og sodavand.

Lene Lund

2. klasse valgte at bruge dagene på
”Arbejdsmarkedsorientering”, som efter sidste æn-
dring i skoleloven er et område, der skal arbejdes
med allerede fra de yngste klasser. En af dagene
besøgte nogle af børnene plejehjemmet, mens an-
dre fik lov til at være med til at bage i bageriet hos
vores lokale bager. Det var en stor oplevelse for
dem. I 3. klasse arbejdedes der  med spørgsmål, der
havde med fiskeri at gøre. Det emne blev valgt, fordi
skolen tidligere på året fik tilsendt noget spændende

materiale fra Danmarks fiskeriforening, og vi
skønnede, at det var et område, som børnene i
vores område ikke kendte meget til på forhånd.
”Truede dyr” var 4. og 5. klasses emne, som de
arbejdede med på mange forskellige måder. 6. og 7.
klasse skulle  planlægge en ferierejse for en familie
på fire til et europæisk land, og især i denne gruppe,
var der nogle, der fik mulighed for at hente
oplysninger via Internet.

Forældresamtaler
I marts måned holdes der skole-hjem-samtaler for
alle klasser.

Birthe Clausen

Katrine og Kristine fra 6. klasse laver
smagsprøver.

Windir - spejderne
Fastelavn hos ulvene.



Vinderslev aftensskole

”Røg i køkkenet”!
Så er det blevet tid til at fortælle lidt om
aftenskole-holdet. Det drejer sig om madlavning
for ”finere” mænd, eller er det alm. mænd til
”finere” madlavning. Det er meget svært at
placere, men en ting er helt sikkert, det er meget
belærende i altfald for undertegnede.

Jeg bliver ofte mindet om at tingene ikke er så
selvfølgelige, som jeg tror, og mændene, tror jeg

bestemt også, har lært, at maden, der hver dag
kommer på bordet derhjemme, kræver forarbe-
jde.

Madlavning for mænd startede i september
1997 i Vinderslev Skoles køkken, og det må

siges, at ergonomisk kunne bedre godt ønskes,
men lysten og sammenholdet drev værket.

Det blev til 6 aftener før jul for hvert hold, samt
en julefrokost hvortil damerne var inviteret. Efter
jul startede vi op igen med yderligere 6 aftener,
og vi sluttede med en fælles afslutningsfest,

hvor mændene rigtignok viste deres kunnen.
Den største udfordring har de nok haft den aften
i Mausing Forsamlingshus, hvor de skulle lave
mad til fællesspisningen.

Når de fortæller om det, var der ”mindst” 100
munde, der skulle mættes, men ROS skal de
ha’, det var flot klaret.

Hvor mange store fester, de har lavet mad til
siden, vides ikke præcis, men efter sådan en
succes må flere da absolut følge.

Tilbage til aftenskoleundervisningen.
Vi har faktisk travlt sådan en aften fra kl 19.00 til
ca. 22.00. Hvis Svenni og Harry kommer til at
fortælle for mange ”nyheder” løber tiden ofte fra
os. Opvask, gulvfejning samt alm. oprydning
skal jo klares, inden køkkenet må forlades.

Holdet er delt op i 3 grupper, som alle arbejder
selvstændigt.

Aftenens arbejdsplan består af at fremtrylle:
Forret - Hovedret m/tilbehør - Dessert  og  Kaffe
m/kage.

Erik Clausen, John Dahl, Jaen Sehested,
Henny Sølager, Andreas Pretzmann og Gunnar
Nielsen

Finn Nøhr, Andreas Pretzmann, Jørgen Nielsen,
Svenni Würtz, Harry Damgaard, Helmer
Nielsen, Gunnar Nielsen, Søren Hansen og
Niels Peter Pedersen

Andreas Pretzmann, Henny Sølager ( leder ) og
Gunnar Nielsen



Holdet, der så startede op i september 1998, og
som stadig møder op, vælger menu på skift, og
det tør siges, at det har været ”dyre” retter.

Holdet lever mere og mere op til ”Alm. mænd
lavere finere mad”. Det er næppe frikadeller
eller kødboller, de sætter til livs.

Nej! Men den aften vi forberedte julefrokosten
fik de kun       2 retter mad. Damerne derhjemme
kan temmelig sikkert huske det, for mon ikke de
bemærkede mændenes ”sult” eller ”velvære”
frem for de andre aftener, hvor de væltede lige
hjem i seng, trætte, forspiste og uoplagte.

En ting er sikkert, vi har det hyggeligt og er gode
til at hjælpe hinanden. Der er så vidt jeg ved
aldrig noget, der er mislykket så totalt, at det er
blevet smidt ud - (men jeg er temmelig sikkert
også den, der sidst får det at vide).

Vi starter igen til september og gør opmærksom
på, at vi gerne ser nye ansigter.

Vi mødes kun hver 14. dag. Aldersklassen
spænder lige fra først i tyverne til godt halv-
fjerds, og alle får lov til at gøre nytte, så der er
også plads til dig. Vel mødt.

Leder Henny Sølager Sørensen

Håndarbejde i Tidens stil I tre Vinterhalvår har Vinderslev Skole åbnet
dørene mandag eftermiddag for kursus i
broderi.
Alle, der er interesseret i og glæder sig ved at
brodere, er velkomne.
Alt i materialer og mønstre haves, så der kan
begyndes på det, man har lyst til, så som
hardanger, engelsk broderi, korssting, kelim-
broderi eller andre finesser.
Undervisningen foregår individuel ud fra de
forskellige personers forudsætninger.

Leder Anni Boilesen.

Venstre side : Agnes Hansen, Gudrun Lund, Bodil
Lundgaard, Gerda Thorn Jensen og Anni Boilesen.
Højre side : Karen Grønkjær, Anna Jensen, Ruth
Nørskov og Meta Nielsen.

Gudrun Lund, Bodil Lundgaard, Gerda Thorn
Jensen og Anni Boilesen.

Agnes Hansen, Anni Boilesen og Bodil Lundgaard.



Ifølge Hauge nyt er det ny klubhus ved at være
færdigt, og man kan ikke sige andet ,end at det
pynter i landskabet.

Hauge Markeds slogan ”Vi ses til Hauge
Marked” skal skiftes ud, ja har du et godt
forslag, kan du kontakte Janne Bech eller Char-
lotte Vindum. Charlotte har telefonnr. 86 88 86
87. Jannes telefonnr. kendes ikke i øjeblikket,
da hun flytter fra Kjellerup til Thybovej.

Børnekræmmermarked
Kræmmermarked for børn var en stor succes
sidste år, så det skal prøves igen. Vil du have
nærmere information så kontakt Ole Nørskov.

Ref. Alice Lemming

New Style Square Dance

Hauge Nyt
Fastelavnsfest i Hauge
Forsamlingshus den 14. februar
1999
Der var ca. 40 børn i fantasifulde dragter, og de
havde taget lige så mange voksne med.
Børnene blev delt i 2 hold ved tøndeslagningen.
Under 8 år blev Martin Sørensen Konge og
Kristian Dyhr Dronning
Over 8 år blev Michael Døssing Konge og
Natasja Andersen Dronning.

Som bedst udklædte blev valgt spejlægget
Kamilla Stampe og Indianer Maria Rasmussen.

Mens de voksne hyggede sig med kaffen og en
god snak, legede Birgitte, Ellen og Kate med
børnene. Det er dejligt at børnene leger så godt
med hinanden herude.

Lisbeth Sonne

Efterlysning : Vi vil gerne i redaktionen for lokalbladet have en med fra Hauge området. 
Er I interesseret så kontakt os.

dansen tirsdag aften, er der hele året en masse
arrangementer, som man kan deltage i. Det
foregår som regel sådan, at man mødes en
masse dansere til fællesspisning, og derefter
går dansen. Square dance er opdelt i 4
niveauer, så heldigvis er der naturlige pauser
indimellem. Sådanne aftener er altid hyggelige,
og også inspirerende, for så er det jo fremmede
callere, der leder dansen. Og det kan godt være
svært at høre, hvad de forskellige siger og
udtaler begreberne.

Vi er også så heldige at have to med fra Ry,
som ejer Holmens Camping i Ry. Det har hidtil
betydet, at vi har afholdt vores afslutningsfest i
april, på Holmens Camping. Og det har været
meget festligt ! Sidste år forsøgte vi også at få et
større arrangement op at stå. Vi inviterede an-
dre klubber til træf på campingpladsen sidste
weekend i august, og vi var ca. 130 deltagere.
Det blev en mægtig succes, (synes vi i alt fald
selv !). Det tyder det nu også på, at det var, for
vi gentager træffet i år igen, og mange dansere

Vi vil forsøge at lave lidt reklame for vores
lokale square dance klub i Hauge.
Vi er en flok glade mennesker, der mødes hver
tirsdag aften i Hauge forsamlingshus, for at
danse square dance. Det er en amerikansk
folkedans, og når vi så sætter "new style" foran,
betyder det, at der er lidt mere fart på. Det
betyder også, at det er den danske udgave af
"folkedansen". Selve dansen foregår i gade-
drengehop, så der er meget varmt i lokalet, når
vi først er startet. Og vi får alle en naturlig
rødme i ansigtet.
Vi har en meget dygtig leder (caller) i Palle. Han
tager den lange vej fra Klejtrup, for at få lov til at
hundse rundt med os. Og han nyder det ligeså
meget som os ! Vi danser til countrymusik, og
en masse forskellige begreber.

Disse begreber bliver efterhånden mere og
mere indviklede, men også mere spændende,
ikke mindst at se på for publikum. Der findes
både færdige danse, med fastlagte begreber,
og danse, hvor calleren bestemmer, i hvilken
rækkefølge begreberne skal komme.
I Hauge har klubben eksisteret i 3 år. Vi er ca.
40 dansere fordelt på to niveauer. Ud over



fra andre klubber har allerede meldt deres
ankomst. Så det bliver spændende.

Nu lyder det, som det hele er fest og ballade.
Og det er det faktisk også ! De enkelte bestem-
mer selvfølgelig selv, hvor meget man vil en-
gagere sig, for også inden for Square dance
gælder det jo, at der er en masse ekstra udstyr,
som man kan investere i.

Square dance er jo som sagt et festligt indslag i
vores hverdag, og derfor er det også et festligt
indslag i andres fester. Vi har flere gange været
ude og give opvisninger til private fester, eller
lignende. Det er altid spændende.

Med dette indlæg håber vi at have skabt lidt
interesse for vores "hobby", for faktisk er vores

navn (Hauge), lidt falsk reklame. Der er egentlig
ikke mange som kan siges at være lokale
medlemmer af klubben. Men Hauge er jo også i
andre sammenhænge meget omfangsrigt. Her
tænker jeg bl.a. på Hauge Marked.

Ved vores opstart til september bliver der et
åbent hus arrangement.
Vi opfordrer alle, som kan lide countrymusik, og
gerne vil prøve at røre sig lidt på en ny måde, til
at møde op til en sjov udfordring.

På holdets vegne Kim og Britta.

Mausing Vindmøllelaug
Den årlige begivenhed i Mausing Vindmøllelaug
er generalforsamlingen, hvor der normalt kom-
mer ca. 50 personer.

Møllelauget blev etableret i forbindelse med
opstart af møllerne foråret 1988.
Vi er ca. 70 personer, der hver især ejer en
større eller mindre part af møllerne. Ejerne er
primært bosat her i området, men der er også
nogle fra både Kjellerup og Silkeborg.

Møllelauget er et interessentselskab, hvorfor
der ikke er nogen egenkapital i selskabet.

Møllernes årsproduktion ligger på ca 600.000
kWh, hvilket svarer til i nærheden af 200 hus-
standes årsforbrug af elektricitet. Det vil sige, at
vi forsyner et område på størrelse med Vinder-
slev og Pederstrup med strøm.

Fortjenesten ved investeringen i møllerne er
sammenlignelig med investering i en aktie, men
da vi ikke kender møllernes levetid, kan man

ikke sige,  om det er godt eller dårligt i forhold til
aktier.
Efter min mening er det en rimelig god invester-
ing, som samtidig er skattebegunstiget, og en-
delig er man medvirkende til fremstilling af elek-
tricitet uden forurening.

Det er sikkert også derfor, at generalforsamlin-
gen altid afvikles i en god atmosfære, og der er
aldrig mismodige miner i forsamlingen.
Tak for ordet!

                                              Helmer Nielsen

Folmer og Tinne Laursen, Grethe og Bjarne
Nørskov samt Anders Andersen.



Det ender med bryllup - - - - -
Det er Lørdag aften. Jeg skal - på opfordring - til
at fortælle om, hvordan det gik til, at jeg fandt
min Marina, som er fra Rusland, hvilket åben-
bart gav Pretzmann den idé, at det ville være
naturligt, hvis jeg som en slags opfølgning på
første nummers historie om et bryllup i Hon-
duras, skrev lidt om vores historie.

- Men først en lille præsentation: Jeg hedder
Jesper Nøhr Kjærsig og er søn af Gunhild og
Knud Nøhr Sørensen. Jeg gik i Vinderslev
Skole fra bømehaveklassen til 7. klasse,
hvorefter jeg skulle til Kjellerup i 8. og 9. klasse.
Mit egentlige kendskab til Vinderslev skyldes
dog Pretzmann, den dag han spurgte, om jeg
kunne tænke mig at køre med aviser. Jeg
sagde ja og kørte derefter med aviser på
Haugevej, Vindeslevholmvej, Vinderslevvej,
Kjellerupvej og Haurbakvej i - tror jeg 3-4 år.
Efter Kjellerup Skole begyndte jeg på Bjerring-
bro Gymnasium, hvor jeg gik fra 1988 - 1992.
Herefter kaldte hæren, og efter endt værnepligt
i 1994 begyndte jeg at læse geografi på Køben-
havns Universitet.

I 1997 trængte jeg til en pause fra studierne og
tog orlov. Jeg kunne godt tænke mig at komme
på højskole, men da jeg jo ikke længere kom
lige fra gymnasiet, skulle det være en højskole,
hvor gennemsnitsalderen ikke var alt for lav.
Dette kriterium op fyldte Den Internationale
Højskole i Helsingør (nej, den har intet med
Tvind at gøre). Så I efteråret begyndte jeg på
høj skolens 16 ugers kursus. På samme tid
startede 71 andre fra 36 forskellige lande. De
kom fra alle verdenshjørner, i alle kulører og fra
mange forskellige religioner.

Efter en to ugers tid begyndte jeg at komme
sammen med Marina. Marina er russer og kom-
mer fra Murmansk. En grå betonby bygget på
Kolahalvøen oppe ved Ishavet, hvor de har
vinter 6-7 måneder om året, og omkring vinter-
jævndøgn kun 24 minutter skumringsagtigt
sollys. Nu kunne man selvfølgelig tro, udfra en
sådan beskrivelse, at personer fra dette område
er triste, depressive mennesker, men det er
langtfra tilfældet.

Nå, men højskoleopholdet endte, og indtil dette
punkt adskilte vores forhold sig sikkert ikke
overvældende fra mange andre unge, der
møder hinanden på højskoler. Fra højskolen
tog Marina og jeg til Vinderslev og tilbragte julen

i min mors hus. Så oprandt den 29/12, og vi
måtte sige på gensyn i Kastrup Lufthavn. Det
blev til en adskillelse på 5 måneder, hvor det
sidste syn af Marina fra lufthavnskontrollen stod
klart i min hukommelse. Vi opretholdt kontakten
via et utal af breve (120-140 stk.) og dyre
telefonregninger (mellem 1200 - 1800 kr. per
måned). Det var selvfølgelig ikke altid let, men
hvor der er vilje er der vej. Ja, måske nok en lidt
forslidt udtryksmåde, men hvis man har et
langdistance forhold, må man satse 100%, eller
også kan det være lige meget. Og for at kunne
satse 100%, må man også have viljen til det. En
vilje og en tro på den anden part har da også
været helt nødvendig i vores forhold.

Eksempelvis troede hendes forældre i starten,
at jeg var en dansker, der bare skulle have lidt
sjov på højskolen. Og jeg har mange gange
måtte fortælle og forklare folk, at Marina ikke er
en desperat russisk kvinde, der er villig til at
gøre alt for at komme til Danmark. En forklar-
ing, der måske også her er nødvendig, da det
var, er og sikkert bliver en af de største for-
domme, vi må slås med , så længe folk ikke har
mødt os sammen.

Jeg vil starte med at forklare det fra russernes
synspunkt, idet I ikke må tro, det kun opleves
fra den danske side, for i Rusland er der tit
programmer, radioudsendelser og avisartikler,
der fortæller om de forfærdelige ting, der kan
ske for russere, der er gift med vesterlændinge.
Historierne er sande, for der sker virkelig for-
færdelige ting. Marinas forældre, venner og
nuværende arbejdsgivere (som er norske), har
alle været bekymrede, da de fra begyndelsen
satte mig i forbindelse med disse historier om
mænd, der ikke kan finde en partner i deres
eget land, og derfor enten via kontaktbureauer
eller gennem fup får en kvinde fra Østeuropa.
Så Marina har også måtte slås med fordomme
om mig.

De fordomme, jeg så har mødt, har været, at
hun er en kvinde, der vil gøre alt for at komme
væk fra Rusland, og til det forjættede Vesten.
For det første er hendes far af  tysk afstamning
og har derfor ret til at søge om at flytte til
Tyskland, og da hendes forældre spurgte
hende, om de også skulle søge ophold for
hende, sagde hun nej, for hvad skulle hun der i
et land, hvor hun ingen kender og ikke taler



Fastelavnsfest

Søndag den 14.02 om afte-
nen var der fastelavnsfest for
børn i Mausing forsamling-
shus. Der var 40 udklædte
børn og næsten lige så
mange voksne, der havde en
dejlig aften, med tøndeslagn-
ing. Kattekonge hos de små
børn blev Michelle Thorsø
Nielsen, Vinderslev og katte-
dronning blev Josefine Lind-
berg, Mausing.
Hos de store blev kattekon-
gen René Overgård Jensen
og dronning blev Rasmus
Overgård Jensen, begge fra
Pederstrup.
I konkurrencen bedst ud-
klædt vandt Lisa Nøhr,
Pederstrup.
Underholdningen var lagt i

sproget (vi taler for resten engelsk sammen).
For det andet har hun haft masser af mu-
ligheder for tidligere at komme til Skandinavien,
hvis det havde været hendes ønske, og endelig
har hun alle muligheder i Rusland for - på trods
af krisen - at komme til at leve et privilegeret liv
gennem hendes væsen, uddannelse og ud-
seende.

Fortsættes i næste nummer................

Jesper Nøhr

Mausing forsamlingshus
hænderne på Panduro, der med forskellige
sanglege og konkurrencer sørgede for at både
børn og voksne morede sig og fik en dejlig
aften.

Generalforsamling
Tirsdag den 16. feb. var der generalforsamling
i I/S Mausing forsamlingshus. Ud over
bestyrelsen var der skuffende kun mødt 7.
Formanden fortalte i beretningen bl.a., at der i
årets løb var blevet gravet en ny drænledning
ned langs med, den lille sal, da der var proble-
mer med at vandet ville løbe ind i den lille sal,
når der regnede, endvidere er der indkøbt nye
gryder til køkkenet.
I årets løb er der også indført, at folk skal skrive
under på en lejeaftale. Den er indført for at
dæmme op for meget sene eller ingen afly-
sninger af mundtlige lejeaftaler.

I 1999 håber vi at få tilladelse til at grave et nyt
sivedræn ned øst for forsamlingshuset, da det
eksisterende sivdræn ikke kan klare det mere.
Vi skal også have lagt ca. 300 m2 SF sten, hvor
det store øltelt står til markedet.

Kassereren fremlagde regnskabet, der viste en
klar fremgang i forhold til 97. Der havde ikke
været så store udgifter til vedligeholdelse af
forsamlingshuset ,og markedet havde givet et
meget flot overskud.

På valg var Karsten Horup og Karl Petersen,
der begge blev genvalgt. Efter generalforsam-
lingen konstituerede bestyrelsen sig med, Karl
Petersen som formand, næstformand Lone
Knudsen, kasserer Karsten Horup, sekretær
Kurt Løhde og Hans Schnoor.

Karl PetersenLisa Nøhr



Lundgaards Maskinstation
Alt  markarbejde

udføres
Tl f .  86888159

Vinderslev Smedie
og Maskinfabrik

Solsikkevej 2
Arne Krægpørh og Finn Thomassen

Alt i reparation, stålkonstruktion, sve-
jsning, mont. og VVS

Telefon 86 88 80 21

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

Landbrugscentres Selskabslokaler
v/ Joan Westerberg

Sandgårdsvej 14, 8620 Kjellerup

Vinderslev borgerforening

Vi har nu været rundt for at sælge medlemskort.
Nogle af jer har måske ikke været hjemme hverken
første eller anden gang, vi har været ved jeres dør
og har ikke fået medlemskortet fornyet.
Hvis du derfor af den ene eller anden grund ikke er
blevet kontaktet, men gerne vil være medlem, kan
du kontakte bestyrelsen.
Det koster stadigvæk kun 15,00 kr. pr. person at
være medlem og for det lille beløb støtter du forenin-
gens aktiviteter, så vi stadig kan holde de lave priser
til vore arrangementer.
Næste arrangement er Forårs-/Løvspringsturen den
30. maj. Det plejer at være en god tur, og vi forsøger
at få lidt underholdning / konkurrencer stablet på

benene. Påklædning efter vejret.
Sct. Hans aftenen vil sikkert forløbe lige så
hyggelig, som den plejer med båltale, bål og Mid-
sommervisen. Desuden vil der blive snobrødsbål
ved spejderne. Der vil kunne købes brød, pølser og
drikkevarer.
Husk at reservere søndag den 15. august til
børnedyrskuet. Det holdes igen hos familien Würtz,
Trekronervej 17.

Agnes Hansen

Borgerforeningens nye bestyrelse
ægtefællers navn er sat i parentes

Bagerst fra venstre :
Sekretær/PR - Agnes Hansen ( Søren ). Formand -
John Iversen ( Pia Hansen ), Grethe Nielsen ( Jørgen
), Næstformand - Henny Sørensen ( Karl Thomsen ).
Kasserer - Marlene Christensen ( Torben ).
Forrest fra venstre :
Leif Christensen ( Lene Boilesen), Kim Hansen ( Anita
Sunesen ).

Julehygge i Vinderslev
forsamlingshus d. 15. dec. 98.

Her ses et lille glimt af de ca. 110 mennesker, der
var mødt op til julehygge i Vinderslev forsamlings-
hus, hvor spejderne gik Lucia, og Bent Kragh, for-
talte om deres jul i Nigeria. Per Rhiger læste en
julehistorie, og Anna Arhøj sad ved klaveret.
Lothar var vært med et stort kaffebord.



VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

Vinderslevvej 65
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40

Faxnr. 86 88 84 20

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

PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88
INTERNET : WWW.KUSK.DK

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

- SERVICE
- med 12 års erfaring i løsning af styrings-
tekniske 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

Poul Fanø
LANDSRETSSAGFØRER ( H )

ADVOKAT

8620 KJELLERUP (INT. +45)86 88 14 11
DANMARK TELEFAX 86 88 27 37

PRV. 86 88 16 53

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.

Ude eller hjemme.

PC eller Mac.

Jyske Netbank er åben for alle.

www.jyskebank.dk

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

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

                  Facadebehandling

TELEFON 86 88 86 44
Biltelefon 40 42 87 44

TÆPPESTALDEN
I MAUSING

Mausingvej 21 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 . Bil 40 42 87 44

Åbningstider : Fredag kl. 14.00-19.00
Lørdag kl.   9.00-14.00

   Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 30 57  -  Fax 86 88 30 08

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



Tømrermester
Leif Kristensen
Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

Industriparken 1 Telefon 86883900
8620 Kjellerup Telefax 86883950

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

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
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 
Kontor                    Tlf. 87702323
Børnehaven                Tlf. 87702321
Skolefritidsordninge Tlf. 87702322

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Liselotte Lyngvad, Liljevej 45 Tlf. 86888326

Dagplejemødre
Anni Borum, Liljevej 30, Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5, Tlf. 86888412
Charlotte Hansen, Tøndborgvej 23, Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13, Tlf. 86888534
Helle Frølund, Krokusvej 2, Tlf. 86888352
Helle Lindegaard, Trekronevej 22, Tlf. 86888020
Laila Hvam, Pederstrupvej 97, Tlf. 86888541
Pia Hansen, Tøndborgvej 15, Tlf. 86888821

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82 Tlf. 86880578

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6 Tlf. 86888542

Indre mission i Brokhus
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Indre mission i Mausing
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11  Tlf. 86867476

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Landsby komiteen for Vinderslev sogn
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3 Tlf. 86888085

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73 Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej44 Tlf.86888242

Mausing Vindmølle Laug I/S
Fmd.: Jacob Lundgård, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

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

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60 Tlf. 86888324

Pensionistforening
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9 Tlf. 86888023

Rydalsminde Plejehjem
v/ Bodil Kristensen, Vinderslevholmvej 18 Tlf. 87702494

Skolebestyrelsen
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47 Tlf. 86888383

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

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

Valgmenighed
v/ Karen Marie Ravn, kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening
Fmd. : Peter Mikkelsen, Hønholtvej 5  Tlf. 86888787

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821

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

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

Vinderslev idrætsforening
Fmd. Erling Andersen, Kjellerupvej 68 Tlf. 86883174

Vinderslev – Mausing IMU
Fdm. Poul Pedersen, Oustrupvej 22 Tlf. 86888249

Vinderslev skole
v/ Ole Clausen, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18 Tlf. 86884312



6. April kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU-
bibeltime i Vinderslev mis-
sionshus.

8. april kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
”44 år i Afrika” v.tidl.miss.
Karl og Bjørg Lundager.

10. og 11. april
Bibelweekend hos Hanne og
Karsten Frølund.
Taler: Frank R. Kristensen.

11. april kl. 10:30
Familiegudstjeneste i Vinder-
slev kirke.

13. april kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Blåtur fra Vinderslev mis-
sionshus.

15. april kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
Bibelforedrag v. Pastor
Frede Møller.

18. april kl. 10:00
Søndagsskole i Vinderslev
missionshus.

20. april kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Hyggeaften i Vinderslev mis-
sionshus.

20. april
Valgmenigheden arr. teater-
tur.  Se kirkenyt.

22. april kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
DMS-fest v. miss. Børge og
Hanne Buch, Kalundborg.

25. april kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev missionshus.

27. april kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Bibeltime i Vinderslev mis-
sionshus.

29. april kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
Samtalemøde Ap.G.19.

4. Maj kl. 14:00
Indre mission Vinderslev
Santalmøde.

5. maj kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
KLF-fest v. mediekonsulent
Ole Blume, Herning.

9. maj kl. 10:00
Søndagsskole i Vinderslev
missionshus.

11. maj kl. 20:00
Indre mission Vinderslev
Bibelforedrag i Brokhus
missionshus v. Pastor
Frede Møller.

13. maj kl. 13:30
Familiedag på Kjelsø.

15. maj kl. 14:30
Vinderslev pensionistforen-
ing holder generalforsam-
ling på Vinderslev skole.
Socialudvalgsformand Ulla
Bach orienterer om det nye
plejecenter.

16. maj kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev  mission-
shus.

18. maj
Valgmenigheden arr. tur
ud i det skønne forår.
Se kirkenyt.

18. maj kl 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
IM&U møde i Vinderslev
missionshus.

18 maj kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
IM&IMU fællesmøde.

20. maj kl. 18:30
Mausing missionshus
Udflugt til dialogcentret i
Århus.

25. maj kl. 20:00
Mausing missionshus
Soldatervennefest
taler:Henning Sigumfeldt.

25. maj kl. 19:00
Vinderslev/Mausing IMU
Fællesspisning v. Bente S.

28. - 30. maj
Sogneweekend på
”Kjelsølejren” Ans.

30. maj
Vinderslev borgerforening
arr. forårs-/løvspringstur.

1. Juni kl 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Ungdomsmøde med Poul
Dahl i Vinderslev missions-
hus

1. juni
Vinderslev Menighedsråd
arr. udflugt for ældre, til
Fredericia. Se kirkenyt.

3. juni kl. 19:30
Indre mission Vinderslev
Samtalemøde Ap.G.20.

3. - 6. juni - Sommerfest i
VIF

6. juni kl. 8:30
Søndagsskole-udflugt.
Begynder med gudstjen-
este i Vinderslev kirke.

8. juni kl. 18:30
Vinderslev/Mausing IMU
Teltmøde i Sunds afgang
fra Vinderslev missionshus.

9. juni kl 19:30
Ydre miss. Aften i Hinge
præstegård.

15. juni kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Sangaften i Vinderslev mis-
sionshus.

16. juni kl. 19:30
Søndagsskolerne og IM
holder midsommerfest på
sportspladsen i Mausing.
Taler: Myssa Thorman,
Gjern

19. og 20. juni.
Forsamlingshuset i Hauge
holder aktivitetsweekend.

20. juni kl. 10:00
Søndagsskole i Vinderslev
missionshus.

22. juni kl. 19:30
Vinderslev/Mausing IMU
Bibeltime i Vinderslev mis-
sionshus.

23. juni kl. 20:00
Vinderslev borgerforening
arr. SCT. Hans bål ved
Mausing forsamlingshus.

23. juni
SCT - Hansfest ved søen i
Hauge. Taler: Hans Jørgen
Hørning. Arr. Hauge for-
samlingshus

24 juni kl 20:00
Indre mission Vinderslev
Fællesmøde i Brokhus mis-
sionshus.

29. juni kl. 19:00
Vinderslev/Mausing IMU
Grill aften v. Poul.

Sidste frist for stof til næste nummer
er den 15. maj.

Få din forenings og gruppe arrange-
menter med i næste udgave af


