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Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stor
eller lille - kan det indbetales i Unibank på Lokalbladets
konto nr. 9266-5902942531. Ved henvendelse til
redaktionen kan I også få tilsendt et girokort.

Genbrug er en god ting. Mange mente dog, at
det ikke var nødvendigt at genudsende forrige
nummer, hvilket jo desværre skete. Vi beklager
meget fra redaktionens side, men vi kan fortælle,
at da, det oprindeligt planlagte blad så endelig
udkom, var det omkostningsfrit for LOKALBLADET, da det var trykkeriet, der havde begået
fejlen. LOKALBLADETS redaktion oplevede det
dog som værende meget positivt, at så mange
opdagede fejlen og reagerede herpå. Det er tegn
på, at bladet bliver læst, samt et aktivt lokalmiljø.
Det aktive lokalmiljø kunne endvidere ses på
borgermødet i Vinderslev Forsamlingshus. Mange
flere end forventet mødte op og gav deres mening
til kende – og LOKALBLADET blev også nævnt
på dette møde. TAK for det!
I LOKALBLADETS redaktion sker der også noget
nyt. Unge kræfter er frivilligt trådt hjælpende til. I
sidste kvartal startede Jesper Mortensen fra
Mausing i redaktionsgruppen. Jesper er
bankfuldmægtig i Unibank i Hammel. Han er for
nylig blevet far til tvillinger, hvilket der kan læses
mere om i Gadespejlet.
Brian Petersen er startet i redaktionsgruppen her
i det nye år. Brian bor i Vinderslev og blev udlært
som kontormaskinemekaniker 31. januar 2000.
Brian ses hyppigt kørende rundt i sit gule lyn (bil),
men er også aktiv fodboldspiller i VIF.
Vi vil meget gerne dække lokalområdet bedst
muligt, men det ville kunne gøres endnu bedre,
hvis Hauge blev repræsenteret. Tænk over detvar det noget for dig? Du er selv med til at
bestemme, hvor meget tid du vil bruge på bladet.
Kontakt os og vær med til at sætte præg på
lokalmiljøet.
Med dette blad ønskes foråret velkommen.
REDAKTIONEN.
LOKALBLADET udkommer næste
gang først i juli 2000

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Brian Petersen, Liljevej 28
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
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Mausing Vindmøllelaug
Generalforsamling
Ved generalforsamling i Mausing Vindmøllelaug
den 21 februar d.å. var mødt 50 medlemmer.
Formanden Tom Andreasen aflagde beretning,
hvor han bl.a. kunne fortælle:
„Møllerne kører godt og bliver passet godt efter
alle de foreskrevne regler. 1999 blev et dårligt
vindår, som alligevel gav et rimeligt udbytte til hver
anpart på 460 kr.
Derimod har det blæst kraftigt fra folketinget og
el-selskaberne i dette år. I 1988 da vores møller
blev sat op, gav regeringen os nogle økonomiske
muligheder og el-selskaberne afventede
resultaterne.
Efterhånden som udviklingen gik stærkt, trådte
regeringen på bremsen og indførte forskellige
love, og el-selskaberne blev mere en modpart end
en medpart.
Folketinget vedtog en el-reform i marts sidste år,
som skulle træde i kraft pr. 1/1 år 2000, men denne
lov blev i december udskudt på ubestemt tid, fordi
de forskellige cirkulærer ikke var skrevet endnu.
Reformen går i korte træk ud på at få fjernet de
små møller og begrænse de store møllers
indtjeningsmuligheder. Desforuden at tilpasse
prisniveauet til det frie marked, som vil være
gennemført pr. 1/1 år 2003. Dette betyder, at de
nuværende priser ikke kan holdes, men må
tilpasses markedsprisen.

Vi må derfor glæde os for nuværende, hvor vi får
udbetalt ca. 60 øre pr. kw, for om nogle år er prisen
måske faldet til ca. 27 øre eller mindre.
Bestyrelsen har tilmeldt os Danske Vindmøllers
Energiselskab, som skal varetage vore interesser.
Bestyrelsen fik lidt af et chok i august måned, da
vi konstaterede, at møllernes produktion var faldet
med ca. 30% fra midten af maj måned . Vi
afventede møllernes produktion for september og
konstaterede, at de samme ca 30 % manglede.
Derefter kontaktede vi et par omkringliggende
møller, for at høre om de havde haft samme
produktionsfald. Dette var ikke tilfældet, så fejlen
var i vores møller. MEF blev kontaktet, og de
oplyste os om, at de i maj havde udskiftet nogle
dele i målerskabet. Dagen efter sendte MEF en
mand for at efterse målerskabet. Han
konstaterede, at den ene af de tre faser ikke var
tilsluttet. Dette betød, at vi havde mistet 33% af
vores produktion, som MEF straks refunderede.
Vores møller har klaret den kraftige blæst fra
december fint.“
Derefter forelagde kassereren Jacob Lundaard
regnskab.
Tom Andreasen og Ove Pedersen, som var på
valg blev begge genvalgte.
F.G.

Lån et fotoapparat

Giv en god gave

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.

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.

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

Tryk
Oplag

: X press digital A/S, Viborg
: 650 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Velkommen til !
Vinderslevvej 3
Ruth og Johannes Nørskov, Mausing, har købt huset af Lisbeth Sørensen og
flytter ind omkring påske. Gården i Mausing er solgt til Aksel Bækhøj, Hårup Beton.
Vinderslevvej 46
For at komme til at bo et sted, hvor der er gadelys, har Alice Lemming solgt
ejendommen på Haugevej 8 og flytter til Vinderslev 1. marts. Sanne på 17 år.
flytter med. Mette og kæresten, Bjarne, overtager så Haugevej 8, men derom
senere.
Liljevej 17
Karin Mikkelsen er flyttet fra Vinderslevvej 46 til Liljevej 17. Hun arbejder til daglig
i delikatessesfdelingen i superbrugsen, Kjellerup. I øjeblikket plejer hun sit dårlige
knæ derhjemme (sportsskade), men er ellers aktiv i VIF’s PR udvalg.
Tulipanvej 7
Lennart Reinholt (32) og Birgitte Jensen (20) har købt huset af Kurt og Susanne
Knudsen. De arbejder begge to hos L.M. glasfiber i Engesvang. De boede tidligere
i Kragelund.
Vinderslevvej 71
Charlotte Nielsen og Henrik Holdgaard er flyttet ind på Vinderslevvej 71. Charlotte
er elev ved Byggekram i Bording, og Henrik er klejnsmed i Silkeborg. Fritiden bruges
på sport samt renovering af deres nye bolig.

edaG
teljeps
Nyfødt

Trekronervej 3
Rikke og Bjarne Nordahl Thomsen kommer fra Voel og er flyttet ind på Trekronervej
3 pr. 1. februar. Rikke er kontorassistent og Bjarne er smed. Husstanden tæller
endvidere to børn, Martin på 3 år og Jesper på ¾ år.
Haugevej 20
Jytte og Hartvig Jensen, flyttede i dec. ind i Hartvigs fødehjem. Jytte er
hjemmesygeplejerske i området, og Hartvig arbejder med skovbrug. Hjemmeboende
har de Kirsten på 18 år, som går på Handelskole i Silkeborg. Familien kommer fra
Kragelund.
Haugevej 8
Mette Lemming (25) og Bjarne Sørensen (31), flyttede 1. marts ind i Mettes fødehjem.
Mette arbejder på Fiskars i Lysbro. Bjarne kommer fra Silkeborg, men havde et
hus på Buskhedevej i Funder Kirkeby. Bjarne arbejder hos Svend Kirkegård. Deres
store interesse er deres labrador, Laban. Mette er også kontrollør ved forskellige
stævner og ungdomsballer i Silkeborg.
Mausing Skolevej 18
Karin Nielsen (22) og Henrik Frank (23), flytter ind d. 15. april. Karin er elev i
sparekassen Kronjyden i Stoholm, og Henrik er i lære som landbrugsmaskinemekaniker.

Annemette og Jesper
Mortensen, Løndalgård i
Mausing, fik d. 28 dec.
ved kejsersnit Asger på
1525 g. og Johan på
1215 g.

Ny forretning
”Gør Minus dage til Plus dage” under dette motto har Anne Catharina Van Gaever
Eugen Petersen startet en ny fodklinik på adressen Vinderslevholmvej 13.
Anne Catharina er elev på Silkeborg Kosmotolog skole, det er en uddannelse der
koster ca. 40.000kr og tager 1 år, men det er tilladt at have kunder under
udddannelsen, dog til elevpriser.
Så skal man bla. have lagt makeup til 50kr, have ordnet fødder til 75kr eller var det
noget med en rygbehandling m/massage er prisen 125kr.
I kan roligt ringe til Salon Deluxe og få en tid !
Tlf.: 86888686
Åbnings tider: Torsdag hele dagen
Man- Ons 16-19
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Charlotte og Henrik
Jakobsen, Pederstrup
fik d. 14. dec. datteren
Signe Holmgård
Jakobsen på 3270 g. og
53 cm.

Tillykke med dagen.

Gade
spejlet

∗ Gunhild Hansen,Thybovej 39, havde i feb. 25 års jubilæum, som lærer
på Vinderslev skole.
∗ Ejvind Kristoffersen, Krokusvej 8, fyldte 75 år d. 27. feb.
* Kisse Kristoffersen, Krokusvej 8, fyldte 70 år d. 2. marts.
∗ Peter Pedersen, Mausingskolevej 5, fyldte 60. år d. 4. marts.
∗ Ove Pedersen, Erantisvej 4, fyldte 80 år d. 13. marts
∗ Hartmann Hornbøll, Engholmsvej 13, fyldte 80 år d. 18. marts.
∗ Jenny og Holger Beck, Haugevej 28b, havde diamantbryllup d. 25/3
∗ Verner Lund, Tulipanvej 4, blev 70 år d. 28. marts.
∗ Anna og Lars Arhøj, Pederstrupvej 66, har sølvbryllup d. 26. april
(er ikke hjemme).
∗ Jette og Niels Kr. Jørgensen, Vinderslevvej 100, har sølvbryllup d. 4/5
∗ Laura Nielsen, Rosenvænget 5, fylder 80 år. d. 10. maj.
* Sigrid S. Hansen, Tøndborgvej 53, fylder 60 år d. 11. maj.
∗ Ole Clausen, Liljevej 37, fylder 60 år d. 14. maj

Nygifte / Barnedåb
Vivian Rasmussen og Jørgen Hansen,
Haugevej 58, blev viet i Kragelund kirke d. 31.
dec., ses sammen med sønnen Martin.

Ny forretning
Vivian Rasmussen, Hauge er startet som
Friendtex - forhandler. Friendtex er smart og
moderigtigt tøj og lingeri samt hudpleje
produkter.
Det sælges fra privaten, Haugevej 58, eller ved
et homeparty. Vivian sørger for god service,
og tøjet er af god kvalitet til rimelige penge.
Har åben man. 16 - 21, samt efter aftale.

Læserne vil vide ALT

Freja Mette Holm Kristensen, født d.
6 dec., blev døbt d. 5. marts i
Vinderslev kirke.
Forældre Malene og Torben
Kristensen.

Selvkørende
Landrover.
Hvad gør man, når en
ny Landrover, selv
sniger sig ud ad
garagen. Jo - man
springer hen og åbner
døren, hopper ind i
bilen og træder på
bremsen.
Svend Lørup, som
ellers er hurtig i
vendingen, nåede en
dag kun at åbne
døren, men den blev til
gengæld også åbnet
helt, ja - næsten revet
af.

Solvej og Jens Pedersen, Haugevej 2, blev viet i
Vinderslev kirke d. 9. okt. Hvor de samtidig fik døbt
sønnen Martin, som ses sammen med Marie Louise,
Morten og Maria.
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Windir - spejderne
Regnskabets time.
Vi har lige fået spejderregnskabet 1999 tilbage fra
revisorerne, som selvfølgelig ikke havde nogen
bemærkninger – vi har nemlig en meget dygtig
kasserer! Men regnskabet viser, at vi har en meget
aktiv spejdergruppe, der har mange spændende
oplevelser på en sæson: Flere lejre i årets løb, bl.a.
en weekend for hele gruppen i dejlige lokaliteter
ved Harre Vig for et mikroskopisk deltagerbeløb,
en uges tømmerflådetur på Klarelven i Sverige for
en gruppe store spejdere samt diverse
divisionsarrangementer og indholdsrige
mødeaftener. Desuden har vi nu plantet vores egen
skov på et stort stykke jord, hvor der også bliver
lavet lejrplads med shelters, svævebane, osv. Alle
disse aktiviteter koster mange penge og ville ikke
være mulige, hvis vi ikke havde nogen
indtægtskilder.

er nogen, der samler aviser og jern for et klækkeligt
beløb. Der er en hel del, der knokler i flere dage
ved Hinge Søstival på spejdernes vegne for at lave
penge, og der er en hel del, der samler loppesager
ind og bruger tid på at arrangere loppemarked til
Mausing Marked. Mange af dem der giver deres
frivillige arbejdskraft og tid, har ikke en gang direkte
tilknytning til spejdergruppen, men gør det i en god
sags tjeneste. Det er jo heller ikke surt slid alt
sammen, for når man er mange om en opgave, er
den meget sjovere og nemmere at komme over.
Derfor vil jeg også opfordre til, at man melder sig
til gruppeleder Lotte Kragh (86888684),
grupperådsformand Inger Thomasen (86884312)
eller undertegnede, hvis nogen skulle have lyst til
at give en hånd! Vi er også altid modtagelige for
LOPPER på Pederstrupvej 66 og kommer gerne
og henter!

Der er mange mennesker, der gør et stort stykke
frivilligt arbejde for at tjene penge til spejderne. Der

På WINDIR-GRUPPENS vegne
Anna Arhøj (tlf. 86 88 84 30)

Aktiviteter.
Forårs-aktiviteter
Hos spejderne går vi en travl tid i møde.
De store spejdere skal snart på lejr. Hele gruppen,
store og små skal til Trevæld Spejdercenter en
weekend i april. Det skal nok blive en både
spændende og sjov tur.
Her skal de største ulve rykkes op til troppen.

Naturcenter
Når det bliver forår, skal vi i gang med at ”indrette”
vores Naturcenter.
Der skal laves shelter til at overnatte i, og vi skal
indrette ulveområde mm.
Det bliver også i år, at vi skal begynde bekæmpningen af ukrudt i vores skov.
Én dag vil vi indkalde alle, der vil hjælpe med
hakkejernet.

Korpslejr
De store spejderes sommerlejr bliver på korpslejren i Randers.
Sammen med mange spejdere fra hele landet skal
de opleve Middelalderen.
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Lejren er fra 8.-16. juli 2000. Sidste gang, der var
korpslejr var vi 20.000 børn og voksne. Der venter
os en masse gode spejderoplevelser og mange
spændende opgaver.

Vil du være spejder?
Hvis du går i 1.-4. klasse kan du komme med hos
ulvene vi mødes hver mandag kl 18.30-20.00 i
spejderhuset i Børne- og Fritidsgården.
Hvis du går i 4. klasse rykkes du op til de store
spejdere på weekenden i april.
Fra 5. klasse og op efter mødes i spejdertroppen
hver torsdag kl. 19.00-21.00 også i spejderhuset.
Vi skal snart på lejr og vi skal i gang med
forberedelserne til korpslejren i Randers til
sommer. Vi glæder os meget til at skulle af sted –
og vi håber, at det også er noget for dig.
ER DU INTERESSERET – så ring til Gruppeleder
Lotte Kragh, 86 88 86 84 – hun kan svare på alle
dine spørgsmål og hjælpe dig i gang som spejder.
Lotte Kragh

Vinderslev idrætsforening
Bestyrelsen går og pusler med en ny ide – at starte et
aerobichold op i Vinderslev. Planen er, at holdet gerne
skulle starte op i efteråret i skolens gymnastiksal. Er
det noget for dig, er du meget velkommen til at
henvende dig til en af bestyrelsen.
Støttepillerne har valgt uændret konstituering, hvilket
vil sige, at Rie og Jan Nielsen fortsat er ”formand” .
Støttepillerne har i samarbejde med bestyrelsen
installeret ny udsugning i klubhusets kiosk samt sørget
for, at der blev malet diverse steder.
Inden længe starter salget af medlemskort, således at
det atter er muligt at støtte ungdomsarbejdet i
idrætsforeningen. Støttepillerne vil igen i år yde et tilskud
til en hoppeborg ved sommerfesten. Hoppeborgen var
en stor succes sidste år. Støttepillerne vil også i år være
at finde bag disken i kiosken, dog hjulpet af andre
frivillige lokalborgere.
Af større arrangementer i nær fremtid kan nævnes
Maraboudag søndag d. 14. Maj kl. 10 for børn til og
med 5. Klasse. Endvidere er der sommerfest i
Vinderslev fra torsdag den 1. til og med søndag d. 4.
Juni. Begge arrangementer foregår på Vinderslev
Stadion.
Landsmesterskab i indefodbold
VIF deltog med et old girls hold og et old boys hold den
12. og 13. februar 2000 i Vingstedcentret ved Vejle.
Holdene repræsenterede DGl Midtjylland.
Undertegnede havde den fornøjelse at være holdleder
for old boys holdet. Holdet bestod af Poul Lindberg Ejnar Hansen - Bjarne Pedersen - Carsten Lørup Steen Vindum og Frank Pedersen. Alle spillere skal
være fyldt 32 år for at kunne spille i denne række. For
23 år siden havde jeg også fornøjelsen at samarbejde
med disse spillere. Jeg var træner for VIF drengehold,
og samme seks spillere deltog 2 gange i
landsmesterskabet i Fuglsø for drengehold dengang.
Siden har de spillet i forskellige klubber i Midtjylland. I
sommeren 1999 blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne
samle det gamle hold igen. Ingen problem - alle ville
gerne deltage.
Vi ankom til Vingstedcentret kl. l0.00 lørdag, og holdet
blev indkvarteret på en otte sengs stue. Undertegnede
fik et enkeltværelse.
Første kamp var mod et hold fra DGl Vejle amt - vi
tabte med 5-1 - Bjarne P. var målscorer. Næste kamp
var mod DGl Roskilde amt, og den vandt vi med 5-4.
Målscorere Poul L. 1 og Ejnar H. 4. DGl Svendborg
amt var dagens sidste modstander. Desværre tabte
vi med 3-2. Frank P. scorede begge mål. Hvis vi havde
vundet kampen, var vi kommet i A finalerunden.
Resten af eftermiddagen var der råhygge med rafling
og historier fra gamle dage. Jeg hørte noget om, at 4

af spillerne i deres yngre dage har været kærester
med den samme pige. Om aftenen var der spisning
med musik og dans. Her tror jeg helt sikkert, at de, der
deltog fra VIF, vandt 3. halvleg. Sikken en fest med
højt humør og bægerklang. Da der altid er nogen, der
skal slukke lyset, blev det lidt sent for et par stykker,
hvilket kunne ses næste dag. Til morgenmad mødte
kun undertegnede og en spiller. Vi skulle spille den
første kamp søndag kl. 8.50. Alle ville helst starte
udenfor, men det lykkedes at få 4 spillere til at starte.
Vi mødte et hold fra DGl Sønderjylland. På trods af, at
de var de svageste modstandere, vi havde mødt - tabte
vi med 4-3. Målene blev sat ind af Ejnar med 2 og
Frank med 1. Måske tabte vi på grund af væskemangel. Næste kamp var mod DGl Horsensegnen.
Kampen vandt vi med 3-2 på mål af Bjarne P og Poul
L med 2 mål. Det blev holdet fra Horsens, der gik videre
til B finalen på grund af bedre målscore. Hvis vi blot
havde spillet uafgjort mod det svage hold fra
Sønderjylland, var det os, der var kommet i B finalen.
Ikke flere kampe i denne omgang. Der blev hurtigt
pakket sammen og Vingstedcentret forladt, uden vi fik
frokost, da interessen for denne ikke var tilstede.
Alt i alt et godt stævne - et godt sammenhold og
kammeratskab.

Bagerst fra venstre :
Mette Pedersen, Helle Krog, Linda Pedersen,
Karin Madsen, Minna Jensen og Marlene Christensen.

Bagerst fra venstre :
Bjarne Pedersen, Holdleder Jørgen Pedersen,
Sten Vindum, Frank Pedersen, Ejnar Hansen,
Poul Lindberg, Carsten Lørup.

Jørgen Pedersen
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Borgermøde i Vinderslev

Under overskriften „borgerne møder byrådet“ blev der
torsdag d. 20. januar kaldt til møde i Vinderslev
Forsamlingshus.
Kjellerup byråd, de lokale foreninger, institutioner og
Landsbykommissionen havde lavet en dagsorden, der
blev offentliggjort i Kjellerup Tidende nogen tid før
mødet.
I de enkelte lokalsamfund i resten af kommunen er
der inden for de sidste måneder holdt lignende møder.
Men dette sprængte alle rammer, hvad deltagerantal
angår. Kommunen havde bestilt kaffe til 75 personer,
men der kom Ca. 200. Tove og Lothar Schiewe,
værterne i Forsamlingshuset, måtte tage deres eget
private kaffestel i brug, selv sukkerskåle blev brugt til
at drikke kaffe af. Lothar måtte en tur til Thorning
Forsamlingshus efter ekstra stole mm. Og mon han
ikke også var omkring et par bagere på vejen for at
skaffe brød nok. Men alle fik kaffe-the-kage og
stemningen var god.

Borgmester Hans Jørgen Hørning lagde i sin
indledning vægt på, at det ikke var et partipolitisk møde,
men hvert udvalg var repræsenteret:
Harald Gammelgaard - udvalget for børn og kultur
Henning Christensen - økonomiudvalget
Hans Peter Iversen
- udvalget for teknik og miljø
Jan Riis
- socialudvalget
Der blev gjort rede for budget 2000-2003. Specielt kom
man ind på pasningsgarantien og de stigende udgifter
på skoleområdet. Beboerne i Vinderslev skoledistrikt
har meget høj produktivitet, hvilket resulterer i, at
aldersgruppen 6-15 årige er stærkt stigende. Dette er
bl.a. årsagen til, at skolen må udbygges for 9,5 mill.
kr. Byggeriet forventes afsluttet juli 2001, hvor
børnehaveklassen starter med 2 spor.
Da antallet af 80-årige og opefter også er stigende, vil
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udgiften på ældreområdet også stige. Plejecentret
Malmhøj forventes færdig til sommer. Her er
budgetteret med 15,5 mill. kr. Desuden bygges 5
ældreboliger på Solsikkevej for 5 mill. kr. De forventes
færdige næste år. Specielt på ældreområdet var der
stor spørgelyst, bl.a. Knud Sørensen, Else BjerreHansen, Alice Lemming , Anna Mary Hvam og Gunnar
Nielsen havde uddybende spørgsmål eller
kommentarer.
Fremtidsvisionerne for Vinderslev-området m.h.t.
byggemodning var et af de store emner. Mange lokale
kom på banen med forslag til, hvordan det kunne gribes
an, b.l.a. Alice Lemming, Lise Lotte Lyngvad, Torben
Pedersen, Erik Borum og Peter Bitch. De mente stort
set samstemmende, at det var en god ide, at
byggemodne i Vinderslev frem for i Kjellerup.
Borgmesteren var knap så overbevist.
Rydalsminde, det gamle plejehjem var også på
dagsordenen. Der var delte meninger om, hvad det
kunne bruges til. Nogen var mest stemt for, at det skulle
brydes ned. Helmer Nielsen lagde op til, at der blev
lavet en høring om husets fremtid, hvor byrådet måtte
komme med et udspil.
Anderledes med den gamle foderstof, der ikke er
kommunalt ejet, men ejes af D.L.G. Lars Mølgaard
kom med forhåbninger om, at kommunen ville være
behjælpelig med, at stedet ikke blev opkøbt af en
tvivlsom bolighaj.

„
Under punktet forskønnelse af landsbyer og rekreative områder “ kom Branddammen i Mausing ind i
billedet. John Iversen, Jacob Ildensborg-Hansen, Knud
Haugaard og Anna Jensen havde forslag og ønsker
angående den. Dette har siden udmøntet sig i endnu
et lokalmøde - se andet sted i bladet.
Trafiksikkerhed var også et emne, der fyldte meget.
Der blev lavet en trafiksikkerhedsplan for 3 år siden.
Der var de følgende år sat 1 mill. kr. af for hvert år.
Det er nu ophørt, så der er ikke sat penge af til næste
år. En trafikundersøgelse ang. fart og oversigtsforhold
mm., der blev lavet for godt 3 år siden, viste sig under

mødet at have været mangelfuld og fejldistribueret.
Der blev under dette emne nævnt, at 1380 m. cykelsti
Vinderslev-Pederstrup vil koste 1,5 mill.kr.
Birthe Clausen, Lene Lange og Aase Broe Nielsen
havde forslag til diverse stier/cykelstier.Lause Hvam
„
foreslog at flytte bump“ og etablere chikaner til
nedsættelse af hastigheden i Vinderslev by. Susanne
Sørensen kunne ønske sig en sti fra børnehaven til
skolen. Ole Clausen slog til lyd for en placering af en
sådan syd for Malmhøj, bl.a. med det formål, at undgå
trafik til og fra plejehjemmet. Det var byrådet meget
imod af hensyn til, at de ældre beboere kunne blive
forstyrret af larm fra forbipasserende børn. Til det
havde Gunhild Nøhr det spørgsmål : Hvem har mon
besluttet, at plejehjemmet skulle placeres mellem
skolen og børnehaven, når man nu var så bekymret
for, om de ældre skulle blive generet af larm fra
børnene? Det høstede Gunhild aftenens største bifald
for. Knud Haugaard inviterede byrådet på en cykeltur
fra Mausing mod Vinderslev så de kunne besigtige de

trafiksikkerheds~forværringer de kommunale
vejarbejdere havde lavet under et forsøg på at gøre
vejen mere sikker.
Af andre ting der blev spurgt til, kan nævnes : Kirsten
Kristensen foreslog en overdækning af det sted, hvor
skolebørnene sætter deres skoletasker, når de venter
på skolebussen på skolens parkeringsplads. Lars
Mølgaard spurgte til bus-skur på Vinderslevs nye torv,
parkeringspladsen overfor Brugsen. Mogens Johansen
var interesseret i, at høre til den økonomiske side af
en ny scene i Forsamlingshuset, om byrådet ville yde
et beløb til en sådan. John Iversen spurgte til
mulighederne for kommunal refusion, hvis en af de
lokale foreninger lejede forsamlingshuset. Alt dette og
meget mere blev der talt om den aften i Vinderslev,
men et kan man sige, ud fra byrådets svar på og
kommentarer til de lokale borgere:
DET ER IKKE VALGÅR I ÅR 2000.
K.H.

Ældrerådet
Beretning om ældrerådets
virke i Kjellerup kommune i
1999.
Ældrerådet har nu eksisteret i 1½ år.
I det forløbne år har vi haft 8 møder, hvor vi mest
har beskæftiget os med områder, som
socialudvalget har sendt til høring hos os, f.eks.
budget og ny områdeinddeling af kommunens
primær plejesektor.
3 af møderne er afholdt lokalt på plejehjemmene
Søvangen, Fuglemosen og Sandgårdsparken. Til
disse møder har vi inviteret det stedlige brugerråd
og de lokale ældreorganisationer. Vi serverede
kaffe med brød og havde en god drøftelse med
de omtalte ældreforeninger.
Forskellige af ældrerådsmedlemmerne har
deltaget i udvalgsarbejde i samarbejde med
socialforvaltningen. Det har drejet sig om offentligt
tilskud til frivilligt socialt arbejde og den nye
områdeinddeling af hjemmeplejen i kommunen.
Repræsentanter fra rådet har været til møde for
samtlige ældreråd i Viborg amt, og andre har
deltaget i en stiftende generalforsamling i Askov
for en landsforening af ældreråd.

Vi har været aktive i forberedelser til den nye
madudbringningsordning i kommunen.
Ældrerådesmedlemmerne var ude i de forskellige
dele af kommunen for at indhente oplysninger om
madmodtagernes syn på denne sag.
Ja, hvordan er det gået med ældrerådet ? Vi har
forsøgt på forskellig vis at gøre opmærksom på
vores eksistens ved at skrive i lokale aviser og
blade og ved at deltage i de regionale
ældrearrangementer. Det er ikke blevet til mange
henvendelser fra almindelige borgere : 2 til
klagerådet og 3 med almene sociale problemer
(en af disse førte til en korrespondance med
socialminister Karen Jespersen.).
Vi er tilfredse med at kommunalbestyrelsen og
socialforvaltning ønsker at høre vores mening om
kommunens omsorg for ældre. Det er vores
indtryk, at vi bliver ” hørt ”, når vi udtaler os i disse
sager.
Måske bliver vi – med større erfaring – mere aktive
og udfarende i de kommende år ?!

Jens Peder Lynderup
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Mit livs Historie
Asta Østergaard Madsen –
livslyst trods modgang.

Fruerlundvej 9 før og nu.
Asta blev født i 1914 i Iller. Asta havde 9 søskende
– 2 brødre og 7 søstre. Der er 6 tilbage af
søskendeflokken, og den ældste heraf er en
søster på 94 år, bosiddende på Sjælland. Astas
far var smed, og familien boede i et lille hus med
4 rum. At der sov tre i en seng, var ikke
usædvanligt på det tidspunkt. Asta gik i Iller Skole
i 7 år. På skolen var der en lærer til 50 elever,
men Asta husker tiden som værende en god og
lærerig tid.
Efter skoletiden kom Asta ud at tjene. Først 1 ½
år i huset ved skolelæreren, så en tid i
Nørskovlund, hvorefter Asta kom i køkkenet på
Junchers Gymnastikinstitut ( senere Gudenå
Kurbad ). Her lærte Asta meget om sund og grøn
madlavning, men det blev dog ikke den slags mad,
hun senere diskede op for sin familie. Astas
ægtefælle ønskede nemlig ikke så meget
”kaninfoder”. Asta tjente ca. 30 kr. om måneden
( et par sko kostede ca. 50 kr., og en frakke
kostede ca. 52 kr. ).
Asta traf manden i sit liv – Niels – den 3. februar
1932, og de holdt sammen i tykt og tyndt til Niels‘s
død i 1984. Efter at have kendt hinanden i 4 år
blev Asta og Niels gift d. 5/5 1936. Niels havde
købt gård 4 måneder forinden og havde Astas
søster til husbestyrerinde indtil giftermålet. Niels
10

skulle egentlig have overtaget sin fædrene gård,
men en søster fik gården i stedet, og derfor valgte
Niels at købe den gård, som stadig er Astas bolig.
Gården er fra sidst i 1800-tallet. Efter en brand i
1926 blev gården bygget op igen – på en del af
gården var der stråtag, og på den resterende del
var der bliktag. Et par af de oprindelige mure fra
kostalden er bevaret og danner nu ramme om en
overbygget terrasse, som stadig bliver benyttet
flittigt. På gården opfostrede Asta og Niels 5 børn,
4 drenge og 1 pige. De to af børnene er døde. De
øvrige 3 er bosiddende i Ikast, Bryrup og på
Grønland. Sønnen på Grønland, Ejnar har bl.a.
bygget en stor pejs, som benyttes flittigt i
forbindelse med hygge på terrassen i
barndomshjemmet. Ejnar er ansat ved kommunen
i Grønland og er af og til hjemme for bl. a. at købe
nye traktorer til transport af fisk.
Efter giftermålet med Niels passede Asta børn,
hus, have samt stald, mens Niels stod for
landbruget samt lavede tørv. Hestene trak
tørvejorden - 4 m. i dybden – op i en beholder
blandet med vand. Herefter blev det bredt ud på
marken , tromlet med en tromle med felter for
herefter at ligge og tørre. Hver dag leverede de
tørv til Vinderslev Mejeri, Økilde. 1000 tørv

kostede ca. 3 kr. i 1936. At lave tørv var et
knokkelarbejde, og Niels havde 3 ansatte. Der
skulle være 2 i tørvegraven, 1 til at passe ælteværket og 1 til at køre tørvene ud til kunderne. Af
tørvesmuldet blev der lavet briketter til brug i
komfur og kakkelovn. Niels‘ arbejdsdag startede
kl. 4 med at fodre heste, og ofte var klokken 23,
inden dagens arbejde var gjort. Trods den lange
arbejdsdag for begge ægtefæller var der overskud
til, at Niels ofte greb violinen og spillede, mens
Asta sang dertil. I stalden var der endvidere 10
køer, 3 grise og 4 kalve, men arbejdet heromkring
blev klaret af Asta samt en karl. I 1947 holdt Niels
med at producere tørv til salg, kun til eget forbrug.
Gården var selvforsynende med det meste, men
livet var dog ikke uden afsavn. To gange måtte
ægteparret sætte køerne ud p.g.a. tuberkulose.
Staten ydede ikke kompensation herfor. Alligevel
lykkedes det at spare sammen til en traktor, som
blev købt i 1950.
Da Niels var 55 år gammel, var han så plaget af
slidgigt i benene, at han valgte at sælge jorden til
naboerne og kom så til at arbejde på en
maskinfabrik i Silkeborg.
Her var Niels dog ikke så længe, da helbredet
blev tiltagende dårligt. Niels døde som 74-årig.
Asta tog også arbejde udenfor hjemmet. 9 år som
hjemmehjælper under Silkeborg Kommune blev
det til. Som 60-årig blev Asta ramt af en
hjerneblødning, som bl.a. medførte tab af funktion
i højre arm. Det var ikke muligt at få invaliderente,
da Asta var passeret de 60 år, men i stedet fik
Asta førtidspension. Højre arm fungerer stadig

ikke, og Asta må også benytte kørestol såvel inde
som ude p.g.a. dårlig balance.
Asta har også haft blodpropper i lungerne flere
gange, men trods det er humøret højt, og Asta
lyser af livslyst. Stuen er smykket med
porcelænsmaling, men p.g.a. svigtende syn maler
Asta ikke mere. Nu er det stoftryk og gymnastik,
der optager Asta mest. Hver uge tager Asta til
Alhuset i Kjellerup for at deltage i disse aktiviteter.
Asta har daglig hjemmehjælp, men klarer selv at
lave mad, handle ind m.v. Asta er endvidere ikke
bleg for at tage en taxa for at besøge venner, der
f.eks. er indlagt på sygehuset. Asta lever et
lykkeligt liv sammen med hunden Lasse - Astas
øjesten – og er særdeles hyggelig at besøge. Asta
må stadig lide nogle afsavn p.g.a. sit handicap,
men trods det har hun livsmod og energi til at se
de lyse sider i livet. Derfor er det nok heller ikke
uden grund, at Social- og Sundhedsskolen i
Herning har udvalgt Asta til at fortælle om sit liv
efter en hjerneblødning. Det eneste problem, der
har været i den forbindelse, er, at eleverne har
svært ved at forstå Astas dialekt.
Af andre glæder i livet beretter Asta stolt om sine
14 børnebørn og 20 oldebørn. Tipoldebørn lader
dog vente på sig.
L.R og I.O

Vinderslev borgerforening
Generalforsamling
På borgerforeningens generalforsamling den 17.
januar blev der valgt et nyt medlem og en ny
suppleant til bestyrelsen.
Det nye medlem er Kjeld Hvolgaard, Tøndborgvej
i Pederstrup. Kjeld og hans familie blev præsenteret
i Lokalbladets nr. 6 under „Velkommen til“. Til
bestyrelsessuppleant blev valgt Michael Bach, der
bor på Hønholtvej.
Bestyrelsen har konstitueret sig sådan, at John
Iversen fortsætter som formand, Henny Sølager
som næstformand, Malene Christensen som
kasserer og Agnes Hansen som PR og sekretær.
Så der er ingen ændringer. Bestyrelsen består

desuden af Grethe Nielsen, Kim Hansen og Kjeld
Hvoldgaard. En stor tak til Leif Christensen, der
ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, og til
Flemming Grønkjær, der var suppleant, men heller
ikke ønskede genvalg
Vi synes, vi også i år har lavet et godt program
og håber, der vil være god tilslutning til vore
arrangementer.
Hvis nogen har RIS - ROS - eller GODE IDEER til
programmet, vil vi gerne kontaktes.
Navne og tlf. nr. på de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses bag på årsprogrammet.
Agnes Hansen
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Hauge Nyt
- Så er det Hauge Marked.
Kunne DU tænke dig at give en hånd med. Ja,
hvorfor ikke - men hvad skal jeg lave????
Hauge Marked bliver hvert år besøgt af en masse
mennesker, og jo flere vi er des bedre, kan vi
servicere vores gæster og give dem en god
oplevelse, derfor vil vi godt bede om netop din
hjælp….
„Hauge Marked, Hvad sker der“???
Allerede under markedet begynder planlægningen
af næste års marked. Der bliver noteret de ting,
der eventuelt skal ændres eller forbedres til næste
år. Diverse ris, ros og erfaringer bliver lagt ud til
20 - 25 personer, som danner en række
arbejdsgrupper. Disse grupper har hver sine
funktioner, blandt andet indretning af fest - og
parkeringsplads, leje af telte, kontakten til
kræmmere og booking af musik og underholdning
til glæde for alle de besøgende. Til hver gruppe
er der lavet en opgaveliste, som viser, hvad
gruppen skal lave, og hvornår det skal være
færdigt. Der holdes fællesmøde hver måned, hvor
der holdes „arbejdsgruppestatus“ og klares
eventuelle problemer.
Når så hele festen løber af stablen, skulle alt gerne
„klappe“. Det er blandt andet her, at du kommer
ind i billedet:
„Jeg kunne godt tænke mig“:
Her nævnes nogle af de ting, som du som hjælper
kan vælge, hvis du melder dig som medarbejder.
Det kan dog ikke garanteres, at du får netop dit
„ønskejob“, men vi vil gøre vores bedste.
Servering:
Fredag aften har cirka 600 festglade gæster købt
billet til vores Palmehaveaften. Der skal bruges
en masse folk til servering af en tre - retters menu,
varte gæsterne op samt holde pænt og ryddeligt
på og omkring bordene.
Fadøl/bar:
I baren er der næsten altid hektisk aktivitet. Stille
perioder kan være torsdag under selve
bankospillet, men hvor der alligevel skal gøres
klar til det store „rykind“ i pausen. Barfolkene
sælger øl, vand, pølser mad m.m. Her skal der
også holdes pænt og ryddeligt, så der er til at være
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for alle medhjælperne i baren.
En enkelt dejlig kold fadøl eller en sodavand er
noget, der gør godt på en varm sommerdag. Er
vejrguderne med os, er der kø ved fadølsvognene,
så her bliver der måske også brug for en ekstra
hånd.
Parkering:
Her er den store aftager af medarbejdere. Lørdag
og søndag kommer der cirka 4000 - 5000 biler fra
alle sider. Når vejret er godt, er der virkelig tryk
på. Her står nogle og opkræver penge og uddeler
parkeringsbillet/programmer. Andre viser bilerne
på plads, og der laves såkaldte „hulhold“, der
fylder de få huller, der opstår, når gæsterne igen
forlader markedet efter en forhåbentlig god dag.
Er der kø ud til forsamlingshuset eller Grathe kirke,
så er det kun godt, men SÅ har vi travlt.
Forsyning:
Det ligger nok lidt i ordet, hvad der skal foregå
her. Markedsteltet, søteltet og alle fadølsvognene
skal have leveret de nødvendige ting i en „ruf“, så
vores gæster ikke står og mangler noget. Det kan
være lige fra cigaretter, chips og selvfølgelig øl
og vand. Der holdes streng kontrol på en liste med,
hvad der bliver taget fra kølevognene, så vi kan
få bestilt eventuelle mangler i god tid.
Oprydning:
Puha, ja. 30.000 mennesker kan lave meget
griseri både lørdag og søndag, og her har vi en
flok unge mennesker, vi kalder „CREW“, Det er
unge mennesker fra ca. 15 års alderen og
nedefter, der med stor iver konstant går rundt med
skraldespande og „nappere“ og holder vores
festplads pæn og ryddelig ved at samle skrald,
ølkrus og andet affald. Andre „CREW“ - folk
arbejder i teltet med at samle flasker og ligeledes
holde det hele pænt. så alle kan holde ud og være
der. De er meget flittige.
„Får vi løn for det her“???
Nej, desværre ikke. Det er frivillig arbejdskraft,
men der er fri forplejning til alle medhjælpere på
de dage, hvor de hjælper til. Det vil sige, at er du
for eksempel ude på parkering, kommer der en
„forplejningsvogn“ rundt med øl og vand og
eventuelt kaffe til de trængende. Har du lang vagt,
eller er du blevet sulten i løbet af din vagt, aftales
det med den hovedansvarlige, hvordan der byttes

med de andre, så du ikke pludselig er væk, når
der er mest brug for dig.
Desuden kan vi garantere et brag af en
medhjælperfest i Hauge Forsamlingshus for de
voksne, og en endagstur for de yngste til måske
et sommer- eller badeland.
„Det lyder sjovt, hvad gør jeg nu“???
Har dette fanget din interesse, og kunne du godt
tænke dig for eksempel at møde en masse glade
mennesker fra onsdag d. 28. juni til søndag d.
2. juli og være med til at gøre dem endnu gladere,
så kontakt:
SKILTE & MEDARBEJDERGRUPPEN under
Hauge Marked:
Erling Ankersen, Haugevej 62, Hauge, 8620
Kjellerup. Tlf.nr: 86 88 83 67.
e-mail: godtnok@post5.tele.dk.

Bo Sørensen, Mausingvej 19, Mausing, 8620
Kjellerup. Tlf.nr: 86 88 81 80
e-mail: sannebo@silkeborg.telia.mail.dk.
Morten Thomsen, Haugevej 41, Hauge, 8620
Kjellerup. Tlf.nr. 86 88 81 00.
e-mail: thomsen@2night.dk
Søren Gadegaard, Torvet 14, 8620 Kjellerup.
Tlf.nr. 86 88 38 21.
e-mail: gadegaard@silkeborg.bib.dk
Se i øvrigt programmet for Hauge Marked og
billeder fra tidligere år på vores nye hjemmeside:
www.HAUGEMARKED.DK
Med festlig markedshilsen
Hauge Ungdoms - og Gymnastikforening.

Vinderslev Vandværk
Generalforsamling
d. 21.02.2000.
I sin beretning for 1999 omtalte formanden, Søren
Hansen, at der var udskiftet ca. 100 vandure samt
enkelte stikledninger og stophaner. Formanden
glædede sig over, at det gik godt for vandværket.
Gælden er i 1999 nedbragt ekstraordinært med
200.000 kr. Vandet er fint. Seneste analyse viser
et nitratindhold på 0,21 mg/l. Den tilladte værdi
ligger mellem 25,0 og 50,0 mg/l.
Vandværket oppumper ca. 70.000 m3 om året.
Vores vandindvindingsret er på 200.000 m3 om
året, men da vi fra år 2000 skal betale 11 øre pr.
m3 indvindingsret til amtet og fra år 2001 20 øre
pr m 3 , har vi ansøgt om at få ændret
indvindingsretten fra 200.000 m3 til 90.000 m3. Det
svarer til vores nuværende behov + 25 %.
Vandværkets priser til forbrugerne forbliver
uændrede i år 2000. Kommunen har opsagt vor
aftale om aflæsning af vandurene, derfor skal vi i
foråret til møde om en ny aftale. Det har været et
ønske fra kommunen, at urene aflæses omkring
15. dec. Vi har derfor besluttet, at der i fremtiden
kun skal aflæses en gang om året. Det betyder,
at vi flytter vores aflæsning fra 1. okt. til dec.

Afregningen af vandforbruget flyttes derfor også
fra dec. til februar. For at udligne forskydningen
af afregningstidspunktet vil der til juni blive
opkrævet et acontobeløb.
Regnskabet viste indtægter på 353.862,96 kr. og
udgifter på i alt 247.690,29 kr.. Der afskrives
101.013,27 kr., hvorefter driftsresultatet bliver
5.159,40 kr.
Vandværkets samlede gæld er 679.343,- kr., og
egenkapitalen er nu 2.241.181,- kr. Regnskabet
balancerede med 3.200.145,83 kr. Alle valg til
bestyrelse var genvalg, som ny suppl. valgtes
Karsten Lørup.
Bestyrelsen for vandværket består herefter af:
Søren Hansen, Vinderslevvej 44, formand.
A. Pretzmann, Vinderslevvej 10, kasserer.
Ole Nørskov, Revl Mosevej 6, sekretær.
Arne Holm, Haugevej 6.
Niels Brink, Haurbakvej 19.
Suppl.: Ivan klok og Karsten Lørup.
Revisorer: Flemming Grønkjær og Villy Lajgård.
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Mausing

Mausing branddam anno 1935

Mausing
-branddam, -gadekær, bydam....?
Hvad skal der ske med „dammen“ i Mausing?
Alle interesserede inviteredes under denne
overskrift til et møde lørdag d. 12. februar hos Else
og Peder Nørskov.
Der mødte 30 personer op, 16 husstande fra
Mausing og omegn var repræsenteret. Det flotte
fremmøde vidner om en interesse for, at samles
om et fælles, lokalt projekt, der kan styrke
sammenholdet.
I bedste Højlund‘s-forsamlingshus-stil indledte Else
Nørskov: „Jeg synes, vi skal fylde dammen op“,
og Jens Christian Madsen fortsatte:“og så skal vi
plante nogen træer, for jeg har lige været derovre,
og der er koldt, fordi det blæser.“
Så var stemningen lagt, og mødet kunne starte.
Jacob Ildensborg-Hansen redegjorde for et
materiale tilsendt Landsbykommissionen fra Bendt
Bjergaard, Kjellerup Kommune : I forbindelse med
borgermødet i Vinderslev d. 20. januar kom der
forslag om forskønnelse af området ved
Branddammen i Mausing. Kommunen vil snarest
kontrollere hegnet om dammen og sørge for, at
det er forsvarligt. Med hensyn til forskønnelse af
området
foreslår
kommunen,
at
Landsbykommissionen og lokale beboere laver et
udkast til, hvordan man havde tænkt sig, at det
skulle komme til at se ud. Der blev medsendt nogen
forskellige kort over byen og Branddammen. Der
lægges op til, at naboer til området bliver hørt, og
lokale beboere deltager aktivt både i planlægningen
og den fremtidige drift. Det er planen, at Landsbykommissionen skal drøfte oplægget m.h.t. hvad kan
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beboerne selv, og hvad ønsker man, kommunen
skal gøre.
Den 1163 kvm. store dam har oprindelig været
brugt til fælles vanding af kreaturer fra de respektive
Mausing-matrikler og er som sådan ejet i
fællesskab af alle lodsejere.
Som mødet skred frem, blev Knud Haugaard‘s rolle
som ordstyrer noget vanskelig pga. den store
interesse for emnet, der var meget stor talelyst.
Else og Peder Nørskov ejer det trekantede stykke
jord, der støder op til Branddammen. De gav på
mødet udtryk for, at de gerne ville lade det indgå
som en del af anlægget ved dammen.
Frede Hvam havde et konkret forslag: det færdige
resultat skal fremstå, så myndighederne ikke finder
anledning til at skride ind over for det. Han syntes,
der skulle ryddes for buske og småtræer hele vejen
rundt. Han havde mange gode forslag til
beplantning, stensætning og en ø midt i dammen
med planter og ænder. Randa Løkkegaard og
Elsebeth Pedersen var enige om, at det skulle være
tamme ænder, der skulle være tale om, så man
kunne være sikker på, at de også var der, når man
kom for at se på dem. Knud forestillede sig, at det
skulle være sort/hvidbrystet dansk and, som er den
oprindelige anderace i Danmark.
Peter Pedersen kunne oplyse, at når han hvert forår
skifter halm i andehuset midt i dammen, så kunne
hans vaders lige netop slå til, altså ca. 1,2 m. vand,
hvor der er dybest.
Med hensyn til hvordan man skulle rydde for buske
mm. rundt i kanten, foreslog Poul Stuck, at i stedet
for, at trække trærødder op kunne man fjerne
rødderne med en rodfræser.
Der var diskussion om, der skulle være hegn om
dammen. Og hvis der skulle være hegn, var der
delte meninger både om udformning og

materialevalg. Jacob foreslog, at det skulle være
som i hans drengedage, hvor der var fri adgang til
dammen, så man kunne stå og slå smut med flade
sten hen over vandspejlet.
Manges ønske om hegn var af hensyn til de mindre
børn. Det mente en af repræsentanterne for
småbørnsforældrene, Inge Østerby ikke var
nødvendigt, fordi det til enhver tid var forældrenes
ansvar, at passe på sine børn.
Jens Stenholt syntes, at der skulle være en skrå
jordvold eller stensætning af marksten i stedet for
den stejle betonkant, der blev etableret dengang
dammen skulle bruges som kommunal branddam.
Det ville også gøre den mindre farlig.
Anna Jensen, der bor lige op af dammen, havde
ønske om en forskønnelse af området, evt. med
et nyt stakit mellem huset og dammen for at
afskærme mod blæst og ventende passagerer til
bussen. Af hensyn til, at det ofte er børn, der står
og venter på bussen kunne det også af den grund
være nødvendigt med et hegn på det sted.
Søren Johnsen mente, at vi selv skulle gå i gang
med den del af det praktiske arbejde, der kunne
gøres uden krav om de store investeringer, så
myndighederne kunne se, at vi mente det alvorligt.
Man tog også fat på en snak om vedligeholdelse

af området på længere sigt. Her tilbød Jens
Christian Madsen, at han i stor udstrækning ville
stå for klipning af græsarealer.
På mødet kom man også ind på almen
byforskønnelse. I den forbindelse havde Bente
Schnoor et forslag om at så „blomstereng“ ved alle
indfaldsveje.
Der blev besluttet, at d. 1. april kl. 9 skulle alle
interesserede mødes i arbejdstøjet ved
Branddammen med arbejdsredskaber og evt.
madkurv.
Til slut blev der nedsat et udvalg til den videre
planlægning af forløbet: Jacob Ildensborg-Hansen,
Peder Pedersen, Peder Nørskov, Jens Stenholt og
Knud Haugaard med tæt kontakt til den nærmste
nabo, Anna og Frands Jensen.
Alle håber på, at det bliver et smukt samlingssted
for hele byen, hvor der hver sommer vil blive holdt
en grill-fest, og hvem ved, måske kunne man
mødes til fælles slagtning af ænderne og
efterfølgende bespise hele Mausing med ægte
Branddamsænder.
K.H.

Vinderslev aftenskole
Madlavning for mænd

De 23 deltagere i ”Madlavning for mænd” under
ledelse af Henny Sølager Sørensen har afsluttet
denne sæson. De to hold havde inviteret damer
med til afslutningen. De kunne så bruge Vinderslev
Skoles samlingslokale lige ved siden af køkkenet,
hvor undervisningen foregår.
Holdene har hver haft 8 undervisningslektioner +
afslutning. Derudover havde holdene en fælles

julefrokost i Mausing Forsamlingshus, som også
har stort nok køkken til at rumme deltagerne.
Næste sæson starter 12/9 d.å. på Vinderslev Skole.

Håndarbejde i tidens stil
”Håndarbejde i tidens stil” under ledelse af Annie
Boilesen får i denne sæson 16 lektioner af 3 timer.

F.G.
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Lokalhistorie - kalkmalerier.
Kormalerier
Kalkmalerierne på korets hvælv er nyere end
malerierne i skibet. De er først malet omkring år
1550, altså efter reformationen i 1536. Det har
naturligvis taget år at få den gennemført, og alle
har ganske givet ikke været interesseret i at
forlade den katolske kirke.
Malerierne er helt anderledes end skibets
malerier. De består tilsyneladende kun af
sammenslynget løvværk. Det påstås, at der under
dem findes et sæt ældre malerier. Der er nær
forbindelse mellem malerierne og epitafiet, der
hænger på nordvæggen.

(Epitafium = mindetavle over en afdød) . Derfor
skal der også fortælles lidt om epitafiet. øverst på
det står: „Her ligger begraffvet erlige oc welbyrdige
man niels skeel til nygaard oc døde den søndach
nest effter hillige drefoldighet som var den første
dach Junnius Anno dui 1561. gudt giffve hannam
en gledelig oc salig opstandelse. ” Neden under
billedet står: ” Gud bevare meg oc alle mine i disse
farlike tiden. karin krab. Anno dui 1564 bleff denne
thaffel giordt til Altertaffle. ”

Maleriet på epitafiet er delt i to: øverst et
dommedagsbillede (omtrent som billedet på loftet
i skibet), nederst et persongalleri, hvorunder står
navnene:
Hans Skeel, Niels Skeel, Karin Krabbe, Ingeborg
Skeel og Dorthe Skeel. Niels og Karin er
forældrene, Hans, Ingeborg, Dorthe og de to i
svøb deres børn. Skeelslægten har ejet
Vinderslevholm, og både epitafiet og
loftsmalerierne er lavet til minde om dem.
Yderst på epitafiet er hele vejen rundt adelige
våbenmærker, svarende til mærkerne i loftet.
Skeelernes våben er et tredelt skjold, hvoraf
nederste felt er blåt, øverste sølv og rødt, på
hjelmen to svanehalse, der holder en ring i
næbbet.

I loftets løvværk findes på østvæggen det berømte
billede af den kortspillende dame. Vi kan se
hendes overkrop og bordet med kortene. Der
fortælles om hende, at hun, for de penge, hun
havde tjent i kortspil,byggede kirken. En anden
krønike beretter, at der er spillet kort med kirken
som indsats (måske mellem hende og kavaleren
i feltet ved siden af) . Jeg tror ikke på nogen af de
to fortællinger, MEN, hvorfor er hun der med
kortene???
Slut.....
Knud Sørensen.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
At synge gør livet smukt og
gør samtidig andre menneskers liv smukkere!
Derfor må alle mand af hus søndag d. 7. maj kl.
19.30 og afsted til påskekoncert i Vinderslev kirke,
hvor vi selv synger livet smukt, men vi får også
hjælp hertil af Fortunakoret fra Silkeborg samt dets
ca. 30 medlemmer. Dirigent er musikpædagog og
seminarielærer Frode Lovmand, der har dirigeret
koret, siden han grundlagde det i 1983.

Der er ingen tvivl om, at koret virkelig frembringer
god musik og skaber smukke og berigende oplevelser både for koret selv og for publikum. Korets

Gudstjenester

2. april
9. april
16. april
20. april
21. april
23. april
24. april
30. april
7. maj
14. maj
19. maj
21. maj
28. maj
1. juni
4. juni
11. juni
12. juni
18. juni
25. juni
2. juli

repertoire spænder fra klassisk musik, både moderne og ældre, over rytmisk til spirituals, salmer
og daske sange.
Der kræves ingen entre, da menighedsrådet betaler, og det gør vel ikke oplevelsen mindre!

Rejsegilde

Rejsegilde ved det nye Sognehus med graverfaciliteter ved Vinderslev Kirke den 15 februard.å.
Huset forventes færdigt 1 juni d. å. og indvielsen
er fastlagt til 18 juni d. å. hvor biskob Karsten Nissen medvirker.
F.G.

Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 Musikgudstjeneste
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 Nadver
Vinderslev 10.15, Hinge 14 korsandagt
Vinderslev nadver, Hinge 10.15
Hinge 9. Vinderslev 10.15 (skr.10.00)
Vinderslev 10.15 konfirmation. Hinge 19.30 (skr.)
Hinge 10.15 konfirmation. Vinderslev 19.30 Musikgudstjeneste . Fortuna-koret
Hinge 9, Vinderslev 10.15 Familiegudstjeneste
Hinge 10.15 Thomas Poulsen, Vinderslev 14 Knud Ove Mandrup
Vinderslev 10.15 Niels Pedersen, Hodsager, Hinge 19.30 Thomas Poulsen
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (skr. 10.00)
Vinderslev 9, Hinge 10.15 Familiegudstjeneste
Vinderslev 9 nadver, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 biskop Karsten Nissen (indvielse af Sognehus)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 14, Mandrup. Vinderslev 19.30 Møberg (Nadver)
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Se , det er sagen !

var temaet for fastelavns-søndagens familiegudstjeneste i Vinderslev kirke. Vi hørte nemlig om Jesu
helbredelse af den blinde Bartimæus ledsaget af fine

tegninger på over-head. Vi siger tak til Paw, Maria og
Jens, der med deres flotte oplæsning af henholdsvis
tekst og bønner var med til at gøre gudstjenesten
nærværende. Det samme gælder Lene Lange, der på
guitar akkompagnerede en nyere sang om alle jordens
børn. Gudstjenesten var rigtig godt besøgt, og det fine
vejr var med til at gøre det efterfølgende arrangement
på Fuglemosegård, hos Metha og Peder Bitsch med
tøndeslagning og diverse andre former for socialt
samvær til en rigtig god eftermiddag.
Næste familiegudstjeneste bliver søndag, den 14. maj,
hvor vi skal høre om et par tvillinger, der sjovt nok begge
hedder Thomas, og som hører en vanvittig historie.
Hvad skal man nu tro om den ???

F.G.

Vinderslev - Mausing IMU
¤
¤
¤
¤
¤
¤

stedet, hvor Gud får 1. pladsen
stedet, for unge mennesker
stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål
i livet
stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe
stedet, hvor du får gode venner
også for DIG!

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.
Se vores program i aktivitetskalenderen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Poul Berg (tlf. 86 888249)

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 fælles
skab, er meget velkomne.
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Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86 888165
Sker der andet udfra Vinderslev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til huset :
Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen tlf. 86 888249 )
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )
KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )
Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 888139 )
Poul Jensen

KIRKENYT
Børnedag i Vinderslev missionshus
Lørdag den 5. februar mødte 27 friske børn og også
nogle friske voksne op kl. 13.30 i Vinderslev missionshus. Det var “ BØRNEDAG “.
Vi startede dagen med at synge nogle sange, og børnekonsulent Marianne Bak Hansen fortalte os om, hvordan Gud skabte himlen, jorden, dyr og mennesket. Efter kaffe, kage og saftevand kunne børnene vælge sig
ud i 3 forskellige aktivitetsgrupper.
Planen var nemlig, at børnene om aftenen skulle opføre drama for forældrene og hvem, der ellers kom til
familieaftenen. Derfor gik en aktivitetsgruppe ud på at
lave kulisser, i form af træer, blomster - sol - måne og
stjerne. En anden gruppe arbejdede med masker til alle
dyrene, og den sidste aktivitetsgruppe øvede dramastykker. Kl 17.30 var der en velfortjent pause, hvor vi
spiste alle de “ hot dogs “, vi kunne få ned.
Kl. 19.30 skulle det hele opføres.
Det første dramastykke var en hånddukke og en fisk,
der talte om deres tip - tip - tip - tip - tip oldemor og far,
som var med, da dyrene blev skabt.

Det næste dramastykke handlede om, da Gud skabte
jorden og om Adam og Eva, som levede lykkelig i paradiset. MEN djævlen, som havde udklædt sig som
slange, fristede Eva til at spise af det ENE træes frugt,
som Gud havde forbudt dem at spise af. Adam og Eva
spiste. De troede, de kunne skjule sig og troede ikke,
at Gud havde opdaget det forkerte, de havde gjort. Men
Gud kan INTET menneske nogen sinde skjule sig for,
han SER alt, og Gud måtte udvise dem fra paradisets
have, fordi de havde været ulydige mod
ham.................Marianne Bak Hansen gik så videre med
at fortælle, at inden Gud sendte Adam og Eva ud af
paradiset, lovede han dem, at EN dag ville der komme
en som var stærkere end djævelen, og det var Jesus.
Gud straffede Jesus for alt det forkerte, vi mennesker
gør, og når vi tror på Ham, skal vi komme hjem til ham

i hans paradis, den dag vi ikke skal leve længere her
på jorden.

Det tredje dramastykke handlede om en brændehugger og hans kone, som arbejde mægtigt hårdt, og som
syntes, at Adam og Eva var rigtig godt dumme, at de
ikke kunne lade være med at være ulydige mod Gud,
og at det var Adam og Evas skyld, at de nu måtte leve
uden for paradiset og arbejde så hårdt. De mente, at
hvis det havde været dem, der havde været Adam og
Eva ville de I HVERTFALD ikke have været ulydige og
så dumme. Gud, som er udklædt som konge,kommer
forbi sammen med sin tjener og hører deres samtale.
Han inviterer dem op på sit slot til en fin middag. Kongen forklarer dem, at nu skal de nyde maden og spise
og drikke alt det, de har lyst til, MEN de må bare ikke
røre hans fine terrin, som står midt på bordet. Det går
bare sådan, at de bliver FOR nysgerrige og ikke KAN
lade være, og de MÅ bare lukke op og tage et “ lille“ kik.
Kongen, som måtte gå et øjeblik, ser det jo ikke, mente
de. I terrinen ligger en død mus!!! Kongen kommer ind
og smider dem ud af slottet, fordi de har været ulydige.
Brændehuggeren og hans kone finder ud af, at de IKKE
er spor bedre end Adam og Eva. Ingen kan lade være
med at synde mod Gud - heller ikke dem, og derfor må
de bede Gud om tilgivelse.

Aftenen sluttede kl. 21.30 - men da var både børn og
voksne også trætte efter en dejlig og spændende dag.
Arrangør : Indre Mission i Vinderslev, søndagsskolen i
Vinderslev og Mausing og Klub 73.
Lene Lange
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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, 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.

Søndagsskolen er tilsluttet “ Danmarks „folkekirkelige
Søndagsskoler og børnegudstjenester
Vil du vide mere, kan du kontakte

Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

Det koster ikke noget at være med i søndagsskolen.
Har du lyst, så bare kom og vær med.

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375
Kirsten Kristensen

Klub 73
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 :
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.

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.

„
Søndagsskolen „er tilsluttet Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler .

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler og
synger, og derigennem møder vi evangeliet om
Jesus.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Helle Frølund
86 88 83 52
Hanne Frølund
86 88 82 42
Lisbeth Christensen 86 88 84 84

Så har du lyst til at være med - så kom og vær
sammen med os.
Lisbeth Christensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenighedens møder
Torsdag d. 6. april kl. 19.30:
I valgmenighedens Sal kommer skuespilleren Vigga Bro. Hun er en fremragende fortæller, som
forstår at holde sine tilhørere i ånde, så der er noget at glæde sig til.
Torsdag d. 11. maj kl. 17.45:
Der er afgang fra Kjellerup Hallen til den årlige løvspringstur i bus, der i år går via Vinkel til Nørreå.
Herfra går turen til Tapdrup Kirke, hvor landsbyarkivar Poul Ørberg kl. 18.30 vil fortælle nogleinteressante historier om kirkens ejere i en fjern fortid.
Derefter går turen til den gamle klosterkirke, Asmild Kirke, som den lokale organist vil vise frem og
berette om. Der vil også blive tid til at lytte til det gamle smukke orgels klang, inden turen afsluttes
med kaffe på Rindsholm Kro.

Søndag d. 14. maj:
Denne dag er der gudstjeneste i Hørup kirke ved sognepræst Ellen Margrethe Balle Christensen,
der efter kaffen i salen holder foredrag med titlen: “ Jacob Knudsen - Angst og Mod “.

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvis ikke andet er anført.

Gudstjenester

2. april: Levring. Midfaste.
9. april: Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste. Maria Bebudelse.
11. april: Hørup.
16. april: Vinderslev, Palmesøndag.
20. april: Hørup. Skærtorsdag.
21. april: Levring. Salmesangsgudstjeneste med læsninger. Langfredag.
23. april: Hørup. Påskedag.
30. april: Levring. 1. søndag efter Påske.
7. maj: Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste. 2. søndag efter Påske.
9. maj: Vinderslev, tirsdag aften.
14. maj: Hørup, se under møder. 3. søndag efter Påske.
19 maj: Hørup. Konfirmation St. Bededag.
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Vinderslev skole
GoddagEt par uger inde i det nye år blev vi præsenteret for
en ny kollega på skolen, Anni Kjeldmand. Anni bor
i Frausing og har tidligere været ansat ved
fritidsordningen ved Kjellerup skole. Herfra kom hun
i august til Børnegården i Vinderslev og er nu blevet
leder af skolens fritidsordning, som igen hører
hjemme på skolen.

-

og 2 x farvel…….

Den dag, da Ib gav os meddelelsen om, at han
havde fået ny stilling som inspektør på Ans skole,
havde vi nok næsten alle sammen vanskeligt ved
at tro, at vi havde hørt rigtigt. Men det havde vi,
desværre. Nu gik det ellers lige så godt, måske for
godt til at være sandt? Men det er et faktum, at
Vinderslev Skole igen søger inspektør, denne gang
med tiltrædelse den 1. maj, hvis det kan nås.
Inden udgangen af dette skoleår skal skolen også
sige farvel til skolens inspektør gennem 20 år, Ole
Clausen, som nu kan gå på pension.

25-års jubilæum
I februar kunne Gunhild Hansen fejre 25-års
jubilæum. Efter endt lærerruddannelse havde
Gunhild et par vikariater, mens hun ventede på en
knæoperation. Da den var overstået, blev Gunhild
ansat på skolen i Vium-Hvam, hvor hun var, indtil
skolen skulle lukke. Siden 1990 har Gunhild
undervist i Vinderslev.

Frugtboden revet ned.
Når man kører forbi skolen, vil man måske lægge
mærke til, at der er sket en lille ændring i
skolegården, nemlig at frugtboden er forsvundet.
Da den blev stillet op for ca. 25 år siden, var den
bestemt ikke ny, og efterhånden var den i meget
ringe stand og for ringe at reparere på. I stedet for
et nyt skur, er der blevet sat en luge i væggen
mellem fællesrummet og øvelseskøkkenet, som så
fungerer som frugtbod. Samtidig er varesortimentet
blevet udvidet, så det er lidt mere at vælge imellem
for dem, der ikke har madpakker med – eller bare
er lækkersultne.

IT for skolens forældre.
Brugen af computere er efterhånden blevet en
vigtig del af vores daglige undervisning, og sådan
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skal det også være, for ifølge undervisningsministeriets planer skal brugen af computere
inddrages i alle fag.
De bliver brugt til at køre færdige undervisningsprogrammer. Det er bl.a. en meget god og effektiv
måde at træne nogle bestemte færdigheder, hvor
hvert barn kan komme til at træne lige bestemt det,
som han/hun har brug for, som regel på en meget
spændende måde.
Men computerne bruges også til at lære
tekstbehandling på, fra meget enkle „historier“ til
lange rapporter med indlagte billeder eller
fremlæggelse af projekter, evt. som lysbilledshow.
Endelig har brugen fået en særlig dimension, efter
at vi har fået internetforbindelse til undervisningsmaskinerne. Den gør det muligt at skrive sammen
med andre i hele verden via e-mail, og endelig skal
eleverne også lære at søge oplysninger via
Internet.
Alt det er børnene meget optaget af, og de fortæller
selvfølgelig om det hjemme. Derfor besluttede vi
på skolen at give forældrene mulighed for at danne
sig indtryk af, hvad det hele er for noget. Der har i
løbet af januar og februar været afholdt 3 aftener,
hvor interesserede forældre kunne komme og
prøve det hele. For nogle var det første gang
overhovedet, de rørte ved en computer, andre kom
mere for at prøve at surfe på nettet, eller for at få
indtryk af de undervisningsprogrammer, vi arbejder
med. Jeg synes, det var nogle sjove og hyggelige
aftener, hvor nogle overvandt en mindre
computerskræk, andre fik indblik i, hvad det er,
deres børn kommer hjem og fortæller om.

Praktikanter på skolen.
Da vi mødtes på skolen efter juleferien, var der
rykket rundt på lærerværelsets møblement for at
skabe plads til 5 ekstra personer. Skolen havde
nemlig sagt ja til at have to hold praktikanter fra
Silkeborg Seminarium i perioden frem til
vinterferien. Det var førsteårs-elever, som skulle
ud og høste deres første erfaringer som
undervisere i folkeskole. Sådan en praktikperiode
er lærerig, både for de lærestuderende og for os
andre, og for børnene er det en velkommen
afveksling fra deres hverdag i skolen, men de var
heldigvis glade nok for at få deres „gamle“ lærere
tilbage igen efter perioden! Praktikanterne syntes,

de havde fået et godt udbytte af de seks uger, og
de blev også klar over, at deres pædagogiske evner
ikke var blevet sat på så hård en prøve på vores
skole, som hvis de havde været på en større
byskole.

F-2000 punkt 3: „Kundskaber
og færdigheder“
er overskriften på et arbejde, som vi er i gang med
på alle skoler i Kjellerup Kommune, og således
også lærerne på vores skole. Det er en opgave,
som vi bruger en del kræfter på i øjeblikket. Der
skal i løbet af indeværende år være sat mål for
undervisningen på den enkelte skole og vi skal gøre
rede for, hvordan vi vil bedømme, om vi når vores
mål. Foreløbig er det dansk, matematik og
specialundervisning, det drejer sig om. Det har
været lidt vanskeligt at komme i gang med, men
nu er vi kommet et godt stykke vej.
Birthe Clausen

Sfo, Anni, ser på fotografen.

Nye spil på skolen, fodboldspil.

Børne- og Fritidsgården
Børn fra ”Gården” på besøg i
svømmehallen.
Denne gang fortæller pædagog Ruth Nielsen om en
tur til svømmehallen med en gruppe 5-årige børn:

Tirsdag den 22. februar var en af de ekstra gode dage
i børnehaven, for da skulle gruppen på tur til Viborg
Svømmehal. Alle havde husket badetøj og håndklæde,
og alle var bare hurtigt klar ved lågen, da vi skulle
med bussen. I Kjellerup har vi 40 minutters ventetid
på næste bus, men det gjorde ikke noget, for vi kunne
jo være på legepladsen, og der var også sne, vi kunne
lege med, så vi fik nogle gode sneboldkampe.

I svømmehallen sejlede nogle af børnene rundt på
legetingene, og andre hoppede i fra kanten eller
prøvede at fange hinanden. De prøvede også at hoppe
baglæns i bassinet. Senere prøvede de fleste den store
rutsjebane og den var sjov. I det lille varmtvandsbassin
var der den dag en tønde, man kunne kravle op i og
sidde i varmt vand til halsen. Boblebadet blev afprøvet
af 6 børn og en voksen, men det var vist lidt for
voldsomt.
Gruppen, vi havde med, bestod af de ældste
børnehavebørn, og her kommer deres egne udsagn
om, hvad der var bedst ved turen:
Karl André: At slå koldbøtter nede i vandet og springe
baglæns fra kanten. Marie: Jeg elsker den store
rutsjebane, fordi det siger ”aou, aou, aou” Roland: Jeg
kan lide at dykke, når jeg bliver stor, så vil min far give
mig dykkerbriller og en snorkel. Rasmus: Rutsjebanen
var sjovest, det kildrede i maven. Jeppe: Under
bruseren i det lille varmtvandsbassin og at slås i sne.
Mette B: At dykke ned i vandet. Camilla: At dykke ned
i vandet, jeg landede på bunden på numsen.
Frederikke: Det var sjovt at lege politi og røvere på
rutsjebanen. Line: Jeg sprang ned på bunden. Kim:
Da vi susede ned ad den store rutsjebane og så legede
vi politi og røvere, og Roland kunne altid fange mig,
og jeg fangede også ham.

Kirsten Anneberg Jacobsen
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Portræt af en lokal virksomhed
Formålet med denne rubrik er at skabe opmærksomhed om og opbakning til det lokale erhvervsliv.

Dette Lokalblad‘s virksomheds portræt, handler i
virkeligheden ikke om en, men to virksomheder,
Al-byg og Tæppestalden.
Indehaveren Hans Henrik Schnoor har set det
praktiske (og måske også det økonomisk
fordelagtige) i, at „spille på 2 heste“. Det hele
startede i 1986 i Silkeborg med firmaet Al-byg. Det
første årstid var der en mand ansat. De
beskæftigede sig med alt indenfor murerfaget. Selv
om Hans kan mange ting, er murer-uddannelsen
den eneste ordinære uddannelse, han har, alt
andet er han selvlært i.
Efter et år med et lille firma, fulgte nogen år med
op til 10 ansatte. I de år var det mest haller,
landbrugshaller o.s.v., de var med til at opføre. Ud
over haller lavede de også specielle industrigulve.
Det er et af de områder, Hans næsten altid har
arbejdet med.
Da byggeriet sidst i 80‘erne generelt gik i stå,
stoppede Hans med det store firma. 1. maj 1989
flyttede Hans med familien til Mausing. Hans er
gift med Bente,der er uddannet sygehjælper og
arbejder på 3/4 tid på Plejehjemmet Rydalsminde
i Vinderslev. Hendes funktion i firmaet er at føre
regnskab og selvfølgelig at gå til hånde med
forefaldende arbejde.
Hans fortsatte firmaet fra „Mausing Søndergård“
for det meste med en mand ansat. De laver alt
indenfor murerfaget, reparationsarbejde,
industrigulve, acrylgulve, som bruges i f.eks.
malkemaskinerum og andre „våde rum“. Når man
arbejder, som Hans gør, er man næsten et mobilt
firma, der er „værksted“ i bilen, så der kan klares
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lidt af hvert, når man er på jobbet.
I starten af 1990 udvidede Hans sin arbejdsplads
på den måde, at han begyndte at rejse ud og lave
gulve i det meste af Verden. Ofte tog han afsted
sammen med en eller flere om det samme stykke
arbejde. F.eks. lavede de marmor-gulve, lagde
tæpper på, lagde granit på store luksusbåde og
krydstogtsskibe. Det var mest rundt i U.S.A., hvor
de udførte arbejdet mens skibet lå i dok. For 4 år
siden tog Hans sammen med 8 andre afsted til de
Hollandske Antiller, der ligger lige nord for
Venezuela (ABC-øerne), hvor de lavede
flisearbejde på en båd, bl. a. til svimmingpool, men
også inde på båden.
I de 6 år Hans havde så forskellige arbejdspladser,
var han afsted på langfart 2-3 gange om året.
Varigheden af turene har varieret fra en week-end
(fredag-søndag) og op til 2 måneder. Efter orkanen
Andrew havde Hans sammen med en anden
dansker nogle langvarige og omfattende job i Miami
med restaurering /genopbygning af huse, der var
blevet ødelagte.
Bente har været med på en tur en enkelt gang,
men hun befinder sig nu bedst med at styre trådene
fra hjemmet i Mausing. Og uden en til det kunne
det jo heller ikke lade sig gøre, når man også har
børn.
Hans har en kammerat, der sælger tæpper i
Engesvang. Måske er det gennem ham, interessen
for tæpper er kommet. For 4 år siden, da Kjellerup
Tømmerhandel ophørte med tæppesalg, overtog
Hans restlageret og startede Tæppestalden.
Virksomheden blev drevet fra udhusene på
ejendommen i Mausing.
I september 1999 flyttede Hans og Bente
Tæppestalden til Søndergade 124 A i Kjellerup.
Og hvad handles der så med i forretningen?
Det drejer sig ikke kun om tæpper, der er også
mange andre forskellige slags gulvbelægning. Af
tæpper findes der alt lige fra uld og acryltæpper,
der sælges mest som væg til væg tæpper, til den
mere specielle berclon-tæppe,der ligner et
naturprodukt, men i virkeligheden er vævet af
syntetiske 6-kantede tråde med „hul“ i midten.
Endvidere er der både afpassede tæpper til at ligge
under sofabordet, kelim-tæpper, uldmåtter m.m.

Der findes også gulvvinyl i forretningen, hvorimod
træ-gulve kan vælges ud fra en række prøver, for
derefter at blive leveret fra grossisten.
Det er næsten overflødigt at nævne det, men Hans
kan selvfølgelig også selv montere alt det, han
sælger.
Når man handler med noget til at lægge på gulve,
sælger man også noget til rengøring af disse, f.eks.
rensevæsker og vinylvask.
Efter flytningen til Kjellerup er det gået støt fremad.
Mens andre sælger mindre end tidligere, sælger
Hans mere. Jo, handlen trives herinde på „strøget“
De 2 virksomheder udgør en god kombination,
mens murerarbejdet ligger lidt i dvale om vinteren,
kan der sælges tæpper hele året. Åbningstiden i
Tæppestalden er dog afpasset efter, at Hans og
Bente også skal kunne passe et arbejde indenfor
almindelig arbejdstid

Men hvor er kollegaerne henne, når man er
selvstændig med sit eget lille firma?.
Små virksomheder kan være sårbare, også hvad
angår tidsmæssige spidsbelastninger. Her har
Hans et godt samarbejde med andre i lignende
situationer, så de arbejder lidt på tværs af
virksomhederne og hjælper på den måde
hinanden.
Markedsføring er ikke et område der bruges særlig
meget energi på, men Bente og Hans havde dog
en stand på Erhvervs- og forbrugermessen i
Kjellerup i efteråret.
Hvis nogen efter denne omtale skulle have fået
lyst til at aflægge Tæppestalden et besøg, kan det
ske på følgende tider:
mandag 16 -17.30
fredag 12 -18
lørdag
9 -13, eller efter aftale.
K.H.

Mausing forsamlingshus
Generalforsamling

Fastelavnsfest den 27/2

Den 15 februar var der generalforsamling i Mausing
forsamlingshus, hvor formanden kunne berette om
et godt år for udlejningen.
I årets løb er der lagt 300 m belægningssten på
teltpladsen til markedet, gravet et nyt sivedræn ned,
og det har løst problemerne med toiletterne. I
køkkenet er der indkøbt nye gasblus, nyt bestik og
en brugt røremaskine. I både lille og store sal er
der kommet nye gulvtæpper på og nye lamper,
desuden er der sat en ekstra jerndør i store sal.
Kassereren kunne fremlægge et godt regnskab.
På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle blev
genvalgt.
Bestyrelsen ser således ud.
Formand :
Næstform:
Kasserer:
øvrige:

Karl Petersen
Lone Knudsen
Karsten Horup
Kurt Løhde
Hans Schnoor

Der var mødt ca. 100 mennesker, deraf var 42
festlige udklædte børn, der tilbragte et par
hyggelige timer med dans og sanglege, samt
tøndeslagning. Ved de små børn blev kattekongen
Jesper Rasmussen og dronning Mette Bak, begge
fra Pederstrup. Hos de store børn blev kattekongen
Mads Josiasen og dronning Lisa Nøhr også fra
Pederstrup.
Bedst udklædte blev Mikkel Busk Andersen fra
Pederstrup, nr.2 blev Charlotte Madsen, Silkeborg,
og nr. 3 blev Kathrine Borup Jørgensen, Vinderslev.
Karl Petersen
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Revy
Hvis du ikke var mellem de ca. 150
personer der den 18. marts fik lejlighed til
at overvære årets revy, er du gået glip af
en forrygende forestilling.
Der var optræden af Lause Hvam, Mogens
Johansen, Alice Lemming, Lise-lotte
Lyngvad, Flemming Holgersen, Randa
Løkkegaard, Knud Haugaard, Per Rhiger,
Jette Gundersen og Anna Heller.
Musik til forestillingen leveredes af Bent Kragh, sangene
er skrevet af Gunhild Nøhr, Anna Arhøj og Hanne
Hansen.
Sminkningen foretoges af Kirsten Haugaard og Andreas
Pretzmann, mens tegninger og programmer er
fremstillet af Pia Schimming og Birthe Clausen.
Instruktør var Andreas Pretzmann.
Emnerne var Hennys Drenge (Lause), Stævnemøde

Lokalbladet
Mel:

”Dyrtidsvisen“.

Dette er en vise,
om vores blad novice,
bladet er om Hauge og,
om Mausing by og land,
og om Pederstrupper,
om Vinderslev spilopper,
og det sker, at der er noget udefra.
Der en redaktion jo er,
med kvinder og med mænd,
af kvinder hele seks der er,
af mænd kun to såmænd,
men det har sig vist at,
de kan mer’ end lave pjat,
Alt det vi kan i vort lokalblad læse
om Der er nog’t om tosser,
og der er nog ‘t om bosser,
der er nog’t om skolen og,
om runde fødselsdag’,
om forsamlingshuse,
og bryllup i Honduras,
lidt lokalhistorie der osse er,
der er meget kirkenyt,
og nog’t om dræbersnegl,
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2000
(Mogens, Alice, Flemming og Lise-Lotte),
Møde i Lokalsamfundet (Randa),
Monolog- Anders og Britta (Per og Alice),
Lokalbladet (Jette), Vinderslevspillet
(Mogens, Per, Lause, Knud),
Vandproblemer (Anna), Tour de
Vinderslev (Lise-Lotte, Flemming, Per og
Mogens), og vandretur 2000 (Knud). Der
var rigtig mange „emner“ der blev behandlet, men som
der blev sagt: „Noget KAN godt være rigtigt og noget er
nok løwn“, men sådan skal en rigtig revy være.
Aftenen sluttede med dans til musik leveret af Niels
Anker fra Randers.
På Vinderslev Forsamlingshus og Borgerforeningens
vegne.
Agnes Hansen

og nog’t om tur i spejderhyt’,
og om et gade spejl,
nog’t om legestue,
som vi godt ku’ bruge,
(ja) -alt vi kan i vort lokalblad læse
om Der er nog’t om Dalen,
om kokker, der er falden,
der er nog’t om løvspringtur,
og nog’t om aftenskol’,
om vor Rydalsminde,
og brev’ fra en veninde,
nog’t om Mausing Møllelaug der osse er
der er nog’t fra Hauge af,
og nog’t om sognehus,
og nog’t om dem, der børn ska’ ha,
og nog’t om vores Brugs,
der er nog’t om træer,
og nog’t om jubilæer,
(ja) -alt vi kan i vort lokalblad læse
om Og vor sportsforening
den også har en mening,
der er nog’t om børnegård’n,
der alt for lille er.
Børnedyreskue,

med hund og kat og fugle,
der er også noget om Mathilde’s hus,
der er nog’t om ældreråd.
Og der er nog’t om storm.
Om damer som bru’r nål og tråd,
om Malmhøj, der ta’r form,
nog’t om julehygge,
om kirken der vil bygge,
(ja) -alt vi kan i vort lokalblad læse
om Der er nog’t om nytår,
og nog’t om fejl, der opstår.
Mon vi nu kan regne med,
at vi har strøm og vand.
Vi har jo computer.
Og vort årtusind slutter,
med at vi et NYT lokalblad alle får,
men der intet nyt jo var,
forundringen var stor,
redaktionen kvajet har,
det vi i hvert fald tror.
Vi fik gamle vine,
på nye flasker fine.
(For) gammelt stof der blot i vort
lokalblad var.

Pederstrup
Landsbyen, der tabte pusten.
Det er få mennesker, der bor i Pederstrup i dag ,
der vil nikke genkendende til dette indlæg , hvor
jeg vil prøve at beskrive en by, der summede af
liv - til en by, der i dag mest summer af stilhed.
Jeg har boet her i det meste af 44 år på nær et
par år i Silkeborg .Og når jeg tænker tilbage på
min barndom og frem til i dag , er det en utrolig
udvikling ,der er sket i vor lille landsby.
Pederstrup var en landsby med alle de ting , som
en landsby nu havde på det tidspunkt . Den var
selvfølgelig bygget op omkring nogle gårde, som
Jørgen Christensens (i dag Hans Henrik og AnneMaries ). Hans Madsens gård er den, Arhøjs har
i dag . Hans Hvam havde Damgården midt i byen.
Men ellers vil jeg blot nævne nogle af de
forretninger der eksisterede .Vi havde en Rutebil
station , Håndkøb,(apotek) , Manufakturhandel ,
Slagterforretning , Hjemmeslagter , Pengeinstitut,
Ishus , Købmand , Brugsforening , Brødudsalg ,
Cykelhandel , Cafeteria , Posthus , Pølsevogn , 3
Vognmænd , Smed , Barber , Cementstøberi og
en fabrik ( Dansk autoværn ), og så skal jeg
såmænd nok have glemt nogle.
I dag har vi såmænd kun en tyggegummiautomat,
der til gengæld er døgnåbent.
Jeg er født på Rosenvænget 5 af Laura og Frode
Nielsen . Vi boede ved siden af hjemmeslagteren
Carl Nielsen (Oles far ) .Han kørte jo ud til de
omkringliggende gårde og slagtede grise , så han
vidste jo altid, hvad der foregik på egnen . Han
kørte i en folkevogn (boble ) med et trækar på
taget , til at skolde grisene i . Dengang var det
meget almindeligt med øgenavne. På det
tidspunkt havde vi to, der hed Ejner Christensen,
og når så Carl slagter havde været ude ved Ejner
og slagte gris, så spurgte han: Hvordan kan jeg
nu vide, hvem Ejner jeg skal sende regningen til?
Så sagde Ejner . Du kan jo bare skrive ”bette”
Ejner , det kalder I mig jo alligevel. Og så blev
den anden jo naturligt nok kaldt ”long” Ejner.
Dansk autoværn er et kapitel for sig . Den
beskæftigede faktisk det meste af byen . (Før min
tid var der legetøjsfabrik .) Og når der kom en
lastbil med grus fra Vesterhavet og lige meget på
hvilken tid af døgnet , så gik sirenen på taget i
gang, og alle mand styrtede ned på fabrikken for
at læsse af . Jeg tilbragte en del tid på fabrikken ,
da min far jo arbejdede der . Jeg er sikker på, at

Gunnar Bach og Kristian Rasmussen vil gi’ mig
ret i, at de blev slidt op på den fabrik . Det var
tungt arbejde, og det støvede meget . Havde det
været i dag , ville det være blevet lukket
omgående.
Der var i mine ungdomsår tre meget vigtige
punkter i Pederstrup. Det var Petrea’s cafeteria .
En sød ældre dame , som var lidt langsom til at
komme ud i forretningen . Vi kunne nå at æde tre
flødeboller ,( de stod på disken ), inden hun kom.
Det var det nærmeste, man kom kriminalitet i
Pederstrup .
Og så var der Inger og Robert Christiansen , som
havde fire kønne piger : Lilli , Alice, Elin og Conny.
Om det var dem, der satte liv i byen , skal jeg lade
være usagt ; men kendsgerningen var , at der
kom liv i byen , da de flyttede til. Jeg tror ikke, jeg
lyver , når jeg siger , at der kunne samles omkring
30-35 unge mennesker i byen, og de fleste af dem
kom på knallert . De kom fra Hauge, Frederiksdal,
Mausing ,Vinderslev og sågar Kragelund .Det må
have været et helvede for de ældre mennesker
med den larm . Men decideret kriminalitet var en
by i Rusland . (bortset fra Petrea s flødeboller).
Inger og Robert Christiansen, som drev et
brødudsalg og slikbutik i ( Charlotte Busk’s hus) ,
syntes efterhånden, at der var for mange , til bare
at hænge på gadehjørnerne , så de indkøbte for
egen regning to Ishuse, som blev bygget sammen,
til et samlingssted for alle vi unge mennesker. Og
et sted med varme om vinteren .
Det tredje sted var hos Dagny og Bent Sørensen,
som også havde fået øjnene op for de unge
mennesker . De satte en kombineret pølse- og isvogn op i deres have, og det var også et af de
steder, hvor der altid var unge mennesker. Der
blev gjort meget for vi unge lige der sidst i
tresserne.
Men for at vende tilbage til byen . Kunne man
have gjort noget , for at alle disse forretninger
skulle overleve . Jeg tror det næppe – for
Pederstrup er jo ikke et enestående tilfælde , det
er næsten alle landsbyer, hvis forretningsliv ligeså
stille er døet hen .Vi sætter os alle ind i vores bil
og kører de ti minutter ind til Kjellerup for at handle.
De store dagligvareforretninger har nok deres del
af skylden , for butiksdøden ude i de små samfund.
Men liv var der her i Pederstrup, og alle kendte
alle.
Niels Erik Nielsen.
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Rejsebrev fra Island
Jeg hedder Tina Storm Thomasen, og jeg er for
tiden på Island som au pair, men ellers har jeg boet
i Mausing det meste af mit liv.
Jeg bor hos en familie der har 3 børn, Arndis Anna
på 7 år, Hjalti Pétur på 5 år og Kasper Ørn på 17
mdr. Forældrene hedder Alice og Jakob. Jeg
passer børn og arbejder i familiens gartneri.
Mandag, tirsdag og onsdag går Hjalti Pétur i
legeskole, og Arndis Anna går i skole fra mandag
til torsdag.
Jakob har eget gartneri på 1800 m2, hvor de dyrker
tomater i de 1200 m2. De har også julestjerner,
persille, og vi har ca. 5000 primula, som er en
potteplante, og freesia som er en afskåren blomst.
Jakob har haft sit eget gartneri siden 1992, hvor
hans far døde. Han startede sit gartneri i 1957, så
Jakob er opvokset i et gartneri og er uddannet
gartner.

I november skar vi tomatplanterne ned og fjernede
snorene, som de var bundet op i. Da vi skar dem
ned, var de 10 m lange. Så lå de et par dage, før
vi tog dem ud af drivhuset. Det var 4 unge knægte
og Jakob, der bar tomatplanterne ud i en container,
imens Alice og jeg gik efter og tog rødderne og
plastikpotterne op af jorden. Vi sorterede det fra
hinanden og smed det ud. Imens legede børnene
og hjalp til. Senere hængte vi vandslangerne op,
fjernede plastikken fra bedene og smed det ud,
samlede pinde, potter, snore o.s.v. fra bedene og
rev de tomater, der var i bedene op, og kogte
jorden. Det var så afslutningen på tomatsæsonen.
I drivhuset har vi også bier. Gemmen hele sæson
får vi en kasse bier hver 6 uge.

Alice er dansk, og hun kom her op for 12 år siden,
og har nu giftet sig med Jakob og arbejder også
nede i gartneriet.
Til hverdag står jeg op ved 9 tiden og spiser
morgenmad, rydder op i køkkenet og giver Kasper
tøj på. Så rydder jeg lidt op, leger med Kasper og
bager måske en kage eller er ude og lege. I det
hele taget holder jeg rent i huset og passer
børnene. Så spiser vi sammen med Alice og Jakob,
derefter kommer Kasper hen i barnevogen, og så
kører vi ned i gartneriet, hvis der er noget, vi skal
hjælpe med. Ved fire tiden kommer Arndis Anna
hjem fra skole, og så får vi eftermiddagskaffe. Når
börnene er kommet hjem, leger de til vi skal spise
ved halv syv - syv tiden, så leger de, lidt mere og
kommer i seng ved halv ni tiden.
I oktober, da jeg kom her op, havde vi tomater i
drivhuset. Når vi plukker tomater, har vi en vogn
foran os, som vi skubber, vi har kasser til at putte
tomaterne i. Når vi er færdig med at plukke, går vi
over til maskinen, som sorterer tomaterne i 3
forskellige størrelser h.h.v A, B og C tomater og i
3 forskellige farver : grøn, lyserød og rød. Derefter
står vi og vejer dem i 8 kg kasser og sætter dem
på en palle . Vi plukker tomater 2 gange om ugen,
tirsdag og torsdag morgen, senere på formiddagen
kommer der en efter dem.

Nede i gartneriet har vi persille året rundt. Om
vinteren bliver persillen kunstig belyst, så den kan
vokse, det er ikke nødvendigt i sommertiden. Vi
har persille i 3 bede, og vi plukker et bed om ugen.
Her i vintertiden har vi ikke så meget persille,vi
vander det en gang om ugen. Når vi plukker
persille, gør vi det på to måder: Vi har et bundt på
ca. 20-30 g, som er løst i en pose, og så har vi 10
bundter med elastik om i en pose. Vi har kruset
persille og lidt glatbladet persille.
Vi har også julestjerner i rød og hvid , men her
midt i december er det ved at være slut. Da jeg
kom herop, skulle vi bare vande dem hver anden
dag og mørklægge dem hver aften, for at bladene
kunne blive røde eller hvide. Det foregik de første
3-4 uger, jeg var her. Når vi vander dem, kommer
der også kunstgødning i. Vi har ca. 2500
julestjerner, men har snart solgt dem allesammen
til et blomsterfirma.
Vi bor i en by, som hedder Laugarás, hvor der er
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ca. 120 mennesker. Her er en lille kiosk, hvor vi
kan købe de vigtigste dagligvarer. 12 km fra os
ligger Reykholt, hvor der er skole, børnehave og
en idrætshal samt udendørs svømmehal og en
bank. Jeg går til fodbold hver tirsdag fra kl 21 til
22. Alt det, man går til her oppe, er så sent på
dagen, at de, der har dyr, kan nå at malke. Den
nærmste by er Selfoss, den ligger ca. 50 km fra
os, og det er en stor by. Vi er i Selfoss og Reykjavik
ca. 1 til 2 gange om ugen.
Skålholt kirke der ligger 2 km fra, hvor jeg bor, er
en domkirke. Det er en meget ny kirke, der blev
bygget, da den gammle brød sammen. Den nye
kirke er bygget, hvor den gammle stod, og
kælderne er bevaret. Der er nu en udstilling med
en stenkiste, billeder og gravsten.
Jeg har været til julekoncert og krybbespil i kirken.
Det var utroligt godt. Koncerten var med et kor og
operasanger, som sang sammen med koret, det
lød godt. Der var også et børnekor, der sang.
Krybbespillet var bygget ind i gudstjenesten. Først
viste de noget af krybbespillet, så sang vi noget,
der passede til stykket, derefter kom der Lucia
optog. Der var også en pige, som gav et nummer
på sin harmonika, og andre spillede på blokfløjte
og orgel.
Oppe på muren i kirken er der et billede af Jesus.
Det er lavet af mange mossaikstykker. De flotte
farver er blandet sammen, så det danner et omrids
af Jesus, det er fikst lavet.
Lidt om traditioner. 13 dage før jul kommer der en
nisse hver dag med en gave, og putter den i skoen,
som står i vinduet. Juleaften sætter man lys uden
for dørene. Juledag spiser man røget lammekød
og samles med familien. Den 6. januar tager man
juletingene ned og spiser god mad, da julen først
slutter, når alle nisser er rejst igen (der rejser en
nisse hver dag i 13 dage efter jul).
Til jul sætter man lys over alt på husene, og
gravstederne bliver også pyntet op med lys, det er
så flot.
Nytårsaften går man til bål.
Der er mange fra udlandet her oppe for at arbejde.
Her i området er vi en del.
Jeg har været ovre på Vestmann’s øerne sammen
med tre svenske piger. Der er utroligt flot. Vi var
på rundvisning, hvor vi så, hvor Keiko bor (det er
hvalen fra Befri Willie), men vi så desværre ikke
Keiko. Derefter var vi nede på havnen, hvor vi så
båden, som fangede Keiko.

Vi var ude og se vulkaner. Vi var oppe og gå på
en. Hvis man rørte ved jorden, så var den varm.
Går man 10 cm ned, er der så varmt, at man kan
grille, selv om det er mange år siden, vulkanen var
i udbrud.
På Vestmann’s øerne startede vulkanudbruddet d.
23. januar 1973 om natten. Alle, som boede
derovre, blev evakueret til fastlandet, hvor de var i
ca. 1 måned. Så måtte man begynde at arbejde
der ovre igen. I den periode sov man på
fiskefabrikken og i de huse, som var sikre. Man fik
først lov til at bo der igen, da udbruddet stoppede.
1/3 af husene blev dækket af lava (400 huse), andre
400 huse fik skader efter lavaen. De første dage
vulkanen var i udbrud, var revnen 1,5 km lang, nu
ses det kun som et fjeld øst for byen. Der er kun
en by på Vestmann’s øerne. Der er kommet 3,3
km2 nyt land efter vulkanudbrudet, som stoppede
d. 23 juni samme år.

Vi så huse, der lå halvt begravet under lava, og
andre, der var brast sammen pga af lavaen.
Vi så festivalpladsen, og vi var inde i kirken og på
kirkegården. Vi var også på museum og se sten ,
fugle og fisk. Vi fik lov at røre en levende søstjerne.
Den var hård som en sten, men utrolig flot. Vi
oplevede også nattelivet derovre, det var på en
restaurant, hvor der var levende musik, og det var
hyggeligt.
Jeg har også set Gullfoss. Det er et flot vandfald,
der falder 33 m. Om sommeren er der for det meste
en regnbue over vandfaldet.
Jeg så også Geysir, det er en varm kilde, der
sprøjter vand op af jorden. Jeg så det, imens her
var sne, og jeg syntes, det var flot.
Der er meget, jeg skal se endnu, for der er så
mange ting her oppe.
Tina
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Bjergbestigning

Min hobby er at vandre i bjergene, eller som det hedder
på engelsk backpacking eller trekking i bjergene. D.v.s
at vandre med en stor rygsæk, som indeholder telt,
sovepose, kogegrej og mad. Varm tøj, regntøj og alt
det man har brug for, for at kunne klare sig i bjergene,
på en af de mange lange vandrerstier. Nogle af disse
stier kan strække sig over et tusind kilometer. Mange
stier har en gennemsnitshøjde på over 2000 m, og en
del af de pass, man går over eller klatrer over, kan
komme meget tæt på de 3000 m. Mange udsatte stier,
f.eks. dem, der er hugget ud i en stejl klippevæg, er
forsynet med stålwire sat fast i vægen eller bøjler, så
man kan klatre op eller ned uden de store
vanskeligheder. De findes mest i Dolomiterne. Hvis der
er en vanskelig rute, findes der som regel en alternativ
rute, som er nemmere. Der kan være problemer med
sne på nogle af de høje stier, især tidligt på året.
Jeg har oplevet hagl- og snevejr i de italienske dolomiter
midt i juli med bidende frost om natten. På den samme
tur var jeg nødt til at give husly i min lille 2 mands
højfjelds telt til et hollandsk par, som gik uden telt. Det
havde regnet hele dagen, og der var meget lidt
sigtbarhed. Stien var meget stejl og glat, og da vi endelig
kom ned i en dal om aftenen, begyndte det at tordne,
og der var 1½ time til den næste hytte. Pigen var
udmattet, så vi besluttede at slå lejr. Det var ikke muligt
at lave varm mad, så vi spiste tørt brød, kiks og lagde
os til at sove. Der var ikke meget plads at bevæge sig
på i det lille telt, og der blev heller ikke sovet meget,
fordi det lynede og tordnede uafbrudt hele natten
igennem.
Jeg begyndte at vandre i 1957 som 14 årig, og var med
på mange lange weekendture sammen med en
ungdomsvandreklub. Den første gang, jeg var på en
virkelig lang tur, var i 1989, hvor jeg sammen med en
arbejdskammerat, som tilfældigvis også bor i
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Pederstrup. Vi gik tværs over Schweiz. Det var en meget
lærerig tur m.h.t. udstyr. Efter 2 dage var vi begge meget
meget trætte i benene. Vi havde for meget vægt, og
det endte med, at vi sendte en del af vores oppakning
tilbage til Danmark. Vi startede i Liechtenstein, og 15
dage senere lykkes det os at ende i Montreux.
Allerede året efter begyndte jeg at planlægge en tur
hele vejen gennem de franske alper fra Montreux til
Nice, en tur på 660 km. Turen blev meget nøje planlagt,
og hvert eneste stykke af mit udstyr blev vejet og
udskiftet, hvis der fandtes noget, der var lettere. Til
sidst fik jeg vægten på min rygsæk ned på under 20 kg
inkl. en liter vand, brændstof og mad til en uge, uden at
slække på sikkerheden. Man skal altid huske, at de
fleste mennesker, som dør i bjergene, er p.g.a
manglende påklædning.
Det var en fantastisk tur, selv om jeg startede alene.
For allerede efter et par timer kom jeg i snak med en
amerikaner, og vi gik sammen i en uge. Jeg mødte
mange dejlige mennesker på den tur og så meget natur.
Jeg syntes stadigvæk, at jeg kan huske hver eneste
dag, af de 27 dage det tog.
Siden da har jeg 2 gange vandret i Dolomiterne i
NordItalien, på Alta via 1 og Alta via 2, som skulle være
de smukkeste af de 7 lange stier, som findes der nede.
For 2 år siden kastede jeg mit blik mod Pyrenæerne,
den bjergkæde, der adskiller Frankrig fra Spanien, og
strækker sig fra Atlanterhavet til Middelhavet, 400 km i
luftlinie. Den sti, som løber hele vejen igennem, hedder
HRP. Den højeste rute i Pyrenæerne, men det er kun
lidt over halvdelen, som er virkelig høj. Turen startede i
den lille by Lescun i vest og endte ved Andorra i øst.
24 dages martch uden hviledage, som jeg valgte at
opdele i 3 sektioner af 10 dages varighed. Der findes
næsten 90 bjerge over 3000 m i denne del af kæden.
Sidste år fik jeg gennemført den midterste sektion,
sammen med en franskmand, som jeg mødte på turens
3. dag. Han gik også alene og camperede i det fri, hvilket
kun de færreste gør. De fleste mennesker vandrer fra
hytte til hytte. Vi tog en dag fri fra stien, for at bestige
det højeste bjerg i Pyrenæerne på den spanske side Pico de Aneto på 3404 m. Vi lejede crampons ( pikke til
støvlerne ) i en vandrehytte, for at kunne krydse over
Anetos store glecher. Det tog os 11 timer at klatre over
en granite vildnes, for at komme på toppen og ned igen.
Franskmanden og jeg blev virkelig gode venner, og jeg
håber, at vi sammen kan arrangere og vandre den sidste
af de 3 sektioner sammen i år.
Peter Burgess

Min Hobby
Under denne rubrik giver Lokalbladet mulighed for at lade lokale folk fortælle om en hobby, de
går meget op i. Formålet kan bl.a. være, at andre med samme interesse finder ud af, at der bor
nogen i sognet, man kan udveksle erfaringer med.

Gunnar Lysdal Nielsen, der er født 6 november 1925,
ville i sine ungdomsår gerne have været i snedkerlære,
men så kom krigen, og derefter var det for sent. Så i
stedet blev det til en tilværelse, først som gårdejer,
entreprenør og til slut som graver i 20 år ved Vinderslev
Kirke, hvor hustruen Meta så var hans medhjælper.
Gunnar stoppede ved Kirken på grund af alder, som
er 70 år for fastansatte ved kirken. Han hjælper dog
gerne stadig til, så snart han bliver bedt om det, ved
begravelser og andet afløsning.
Gunnar er stadigvæk en meget aktiv mand. Han har
mange forskellige hobbyer (trædrejning , træskæring,
sølvsmykker, stenslibning, glasgravering).
Som nævnt har Gunnar altid haft interesse for træ.
Under krigen og derefter i 10 år gik han til
husflidsundervisning hos gartner Jens Frederik
Kjeldsen. I den periode lavede han en stol med betræk,
dækketøjsskab, skrivebord og lærte bogbinding. Han
lavede også halmkurve af rughalm.
For ca. 15 år siden gik han i gang med trædrejning,
hvor han har lavet mange ting til børn, venner og sig
selv.
I 10 år har han arbejdet med træskæring. I løbet af 2
vinterkurser fik han bl.a. udskåret en meget fin kasse
til et bornholmerur. Uret står hjemme i stuen.
Så snart Gunnar ser en mulighed for at skaffe specielle
træsorter, er han på pletten, da han hele tiden skal
have et stort lager, fordi træet skal ligge i mindst 4 år,
efter det er fældet, inden det kan bruges.

Derefter gik Gunnar på kursus i sølvarbejde 2
weekender i Levring, så kunne han det. Her laver han
mange forskellige former for smykker til familie og
venner. Der bliver brugt ægte sølv for omkring 400 kr.
til en lang kæde og et armbånd. Hvert gram koster
2,50 kr. Nu underviser han i det.
Gunnar har også lært sig at udføre glasgravering. Til
3 af børnene har han fremstillet henholdsvis 36, 48 og
60 glas. Han bruger ca. 2 timer pr. glas, men som han
siger, man tænker ikke på tiden , når man er glad ved
arbejdet.
Desforuden arbejder han også med stenslibning, der
sker i Kjellerup, da han ikke selv har købt maskiner,
som han synes er for dyre.
På bestilling laver han gerne arbejder for andre.
Gunnar underviser på nuværende tidspunkt fire dage
om ugen på Al-huset i Kjellerup. Han ser frem til, at
det nye Plejehjem i Vinderslev bliver færdigt, da han
gerne vil være med til at stille noget an på det nye
værksted for beboere i Vinderslev (pensionister).
Gunnar er også villig til at undervise på Vinderslev
aftenskole, hvis nogle kunne tænke sig det - i
træarbejde eller sølvsmykker.
Næsten hele Gunnars tid går med hans hobbyer, så
der er ikke meget tid til at hjælpe til derhjemme.
Men Meta, som også var med i samtalen, siger, at
hun ligeså gerne vil have haven for sig selv.
Hun er i øvrigt også meget aktiv. Udover at passe
haven laver hun træskæring, almuemaling og broderi,
som hun er meget dygtig til.
Gunnar fylder 75 i år, men som han siger, man skal
holde sig i gang for at blive ved med at være frisk.
F.G. og A.P.
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Rydalsminde
Åben hus på Rydalsminde
hver tirsdag kl. 14 -16, hvis ikke andet er
nævnt. Alle er velkomne.
April
4. april
11. april
18. april
25. april
Maj
2. maj
9. maj
16. maj
30. maj

-

Vi bager vafler
Vi laver bolsjer
Vi ser på Malmhøj
Banko

-

Vi bager vafler
Løvspringstur kl. 13.30 - ?
Vi ser på Malmhøj
Banko

Juni
6. juni
13. juni
20. juni
27. juni

-

Sang og oplæsning
Vi går en tur
Vi bager vafler
Banko

Loppemarked
Lørdag d. 28. april kl. 14 - 17

Efterlysning
Ting og sager til loppemarked kan stadig
afleveres på Rydalsminde
Joan Oddershede

Kjellerup VVS service ApS
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Van
Petersen

Vinderslevholmvej 13
8620 Kjellerup (Vinderslev)
86888686

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen
Ågade 80
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 70
DR-nr. DK20776498

derslev A
lse vi e
Vinderslev
Allservice
lse
Salon Demuth Vin
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

Søren Riis Rasmussen
Tulipanvej 1
8620 Kjellerup . DK
Tlf. 86 88 89 87

Alt i rengøring

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer
Kvalitets materialer til priser du ka li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Åbningstider :
Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
86 88 88 32
86 88 88 92

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www
kohsel.com
ohs com
www...kohs
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

WEB - Side : www.landhandlen dk
E-MAIL : post@landhandlen. dk

Vognmandsfirma
Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres

Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup

Tlf. 86888159

Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00

AL - BYG
VINDERSLEV AUTO & TRAKTOR
Tlf. 86 88 82 90 - giro 7 23 59 92
Vinderslev - 8620 Kjellerup

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44

v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21 - Mausing
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 - Bil 40 42 87 44
Ny- og ombygning - Erhverv
Specialer: Overfladebehandling
af industrigulve - Facadebehandling

ÅBNINGSTIDER :
Mandag ...............................16.00 - 17.30
Fredag .................................12.00 - 18.00
Lørdag ...................................9.00 - 13.00
- eller efter aftale

Kjellerup
Containerservice A/S
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

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
www.jyskebank.dk

- Den rigtige ramme om festen...

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620
Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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 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
INFO@KUSK.DK
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

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

TELEFAX 86 88 37 17
GIRO 5 36 29 62

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

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Vinderslev . 86 88 80 07

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 8013 13

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
-døgnet rundt

Kurer’ & Expresskørsel.

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

ind- og udland

VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon 8688 8013 - Bil 4051 8013

v/ Bente & Henning Würtz
Trekronervej 19 - 8620 Kjellerup
Tlf. : 86 88 80 88

Nybolig
N bo
bo g Kjellerup
Ejendomsmæglerfirma
v/ Hans Ventzel

Ejgild Knudsen
Pederstrup. 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70. Giro 3 10 99 76

Søndergade 2A
8620 Kjellerup
Tlf.: 8688 3999
Fax : 8688 3755

Se mere på
www nybolig.dk

Tømrermester
Leif Kristensen

.....sammen med Nykredit

Blomsterdekorationer med tørrede blomster.
Vi har altid mindst 500 pynteophæng i butikken.

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Torsdag og fredag fra kl. 15,00 - 18,00.
Lørdag kl. 10,00 - 14,00 eller efter aftale.
Rosenvænget 14 - Pederstrup - 86 88 81 18
Udlejning v/ Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

Landbrugscentrets
Selskabslokaler
v/ Lilli Rosenkvist

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 8688 8808
34

Kaj Andersen
86888003

Sandsgårdsvej 14 . 8620
Kjellerup . Tlf. : 86 88 25 30

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
Menighedsrådet
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

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

Børne- og fritidsgården

Pederstrup vandværk

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Kontor
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60 Tlf. 86888324
Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

Pensionistforening
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse

Rydalsminde Plejehjem

Birgit Lykke Olesen, Kjellerupvej 69

Vinderslevholmvej 18

Tlf. 86888470

Dagplejemødre

Skolebestyrelsen

Anni Borum, Liljevej 30
Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Helle Frølund, Krokusvej 2
Tlf. 86888352
Helle Lindegaard, Trekronevej 22
Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97
Tlf. 86888541
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86888023
Tlf. 87702494
Tlf. 86888383

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32 Tlf. 86880002

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

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

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86880578

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13Tlf. 86881110

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

Venstrevælgerforening
Fmd. : Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86888313

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 87702370

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Tlf. 86888421

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

Tlf. 86888445

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888821

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

Tlf. 86867476

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. Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd. Poul Pedersen, Oustrupvej 22

Tlf. 86888249

Landsbykommissionen
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3

Tlf. 86888085

Vinderslev skole
v/ Ib Christensen, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Vinderslev vandværk
Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44Tlf.86888242

Windir spejderne
Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18

Tlf. 86884312

Mausing vindmølle Laug I/S
Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk.Tlf. 86811834
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Sidste frist for indlevering stof til
næste nummer er den 15. maj
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

2. april kl. 10:00
Søndagsskole i
Mausing og Vinderslev
Mh.
6. april kl . 19:30
Vinderslev missionshus
IM/IMU fællesmøde v/
missionær. Niels Henrik Hovaldt, Grindsted

4. maj kl. 19:30
Mausing misionshus
Kristelig lytter og
fjernseerforening. V/
Bjarne Dueholm,
Brande

18. maj kl. 20:00
Mausing misionshus
Soldatervennefest, v/
sekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm.

7. maj kl. 10:00
Søndagsskole i
Mausing og Vinderslev
Mh.

19. maj kl. 10:30
Konfirmation i valgmenigheden.

6. april kl . 19:30
Vigga Bro i
valgmenighedens sal

7. maj kl. 19:30
Vinderslev kirke,
Furtuna koret

11. april kl. 19:30
Vinderslev missionshus
Bibelforedrag v/sognepræst Frede Møller,
Hinge

11. maj kl. 17:45
Løvspringstur med
valgmenigheden

16 april kl. 10:00
Søndagsskole. Vinderslev besøger Mausing
søndagsskole. Forældre er velkomne.
27. april kl. 19:30
Vinderslev missionshus
DMS-fest v/distriktssekretær Rigmor Christensen, Holstebro
28. april kl. 14 - 17:00
Loppemarked på
Rydalsminde
30. april kl. 10:15
Konfiramtion i sognemenigheden.
2. maj kl. 14:00
Vinderslev missionshus. Santalmøde

11. maj kl. 19:30
Vinderslev missionshus
Samtalemøde - Ap.
Gern. kap. 28
11. maj kl. 20:00
Mausing misionshus
Møde, v/ fritidsforkynder Peter Bo
Christensen, Bording
14. maj kl. 10:00
Vinderslev - Brokhus
søndagsskole skal på
familieudflugt
14 maj kl. 10:00
Maraboudag/legedag
på Vinderslev stadion.
Børn til og med 5.
klasse
14 maj
Borgerforeningen arr.
løvspringstur

24. maj kl. 18:00
Udflugt til TV MidtVest, Holstebro, afgang fra Vinderslev
missionshus.
26. - 27. maj
Hingesøstival
26. 28 maj
Sogne-weekend på
Kjelsø-Lejren, Ans
4. juni. kl. 9:00
Søndagsskoleudflugt.
Først gudstjeneste i
Vinderslev kirke og så
går turen til historisk
miniby og legepark,
Fredericia
1. juni til 4. juni
Sommerfest på Vinderslev stadion
8. juni kl. 19:30
Vinderslev missionshus
Samtalemøde
21. juni kl. 19:30
Midsommerfest på
sportspladsen i
Mausing

23. juni
Borgerforeningen arr.
Sct. Hans ved
Mausing forsamlingshus
28. juni - 2. juli
Hauge marked :
28. juni
Ringridning
29. juni
Bankospil
30. juni
Dansegalla
1. juli
Hestemark d
Underholdnig
Teltbal + koncert
Countryaften
2. juli
Kræmmermarked
Underholdning
Teltbal
29. juni kl. 19:30
Vinderslev missionshus. Møde v/fritidsmissionær Arthur
Olesen, Løsning
13. - 16. juli
Mausing marked

