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LÆS OM :
25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo,
Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv,
Regnbueland, Rejsegilde,
og ikke mindst Gadespejlet !
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Vinteren er ovre, og foråret er på vej. En dejlig tid hvor
alting grønnes - og de første små forårsbebudere har
allerede vist deres pragt. Når man ser alle de smukke
krokus, erantis og forsytia, bliver man lidt lysere i sindet
– og energien forstærkes. Netop denne energi er der
behov for til mange af hverdagens gøremål. Vi i
redaktionsgruppen har brugt noget af vores energi til
at producere et forhåbentligt godt LOKALBLAD. Vi vil
dog atter en gang gerne opfordre alle læsere til at
henvende sig til en fra redaktionsgruppen, hvis der er
ris, ros eller måske en lille oplevelse, som lokalområdet
må indvies i. Har I ikke selv mulighed for at skrive, gør
vi det meget gerne. Ring blot til en af os (se nederst på
denne side), så kan vi lave en aftale herom. Det er
faktisk lidt svært for os at vide alt, hvad der sker, men
vi prøver på bedste måde at følge med i livet i
lokalområdet. Vi er også alle meget interesserede i at
høre om ”gamle dage”. Har I ris til os, vil vi også meget
gerne høre fra jer. Måske er der nogle gode forslag til,
hvordan vi kan gøre LOKALBLADET bedre, mere
dækkende, mere indbydende, mere interessant eller
lignende – OG DET VIL VI MEGET GERNE HAVE
HENVENDELSER OM. For at lave et godt blad er det
nødvendigt med nogle gode kilder, og det er måske
lige netop dig….
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Vejvisere
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Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller
lille - kan det indbetales i Unibank på Lokalbladets konto
nr. 9266-5902942531. Ved henvendelse til redaktionen
kan I også få tilsendt et girokort.

I dette blad er der atter meget at læse. Forhåbentlig
dækker vi også dine interesser. Nysgerrigheden kan i
hvert fald styres lidt med hensyn til, hvem der runder
og har rundet, og der er også mulighed for at læse lidt
om vore lokale virksomheder. Mange har valgt at støtte
LOKALBLADET med en annonce, og det sammen
med private bidrag gør det muligt for LOKALBLADET
at blive udgivet. Vi håber på fortsat at kunne være med
til at styrke netop vores lille lokalområde.
Fra dette nummer har vi øget oplaget til 700 stk. pga.
en stigning af abonnenter og ældreboliger. Lokalbladets
regnskab - se næste side.
God læselyst.
Redaktionen.

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, Østergade 17, 1. sal
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
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86884312 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888290 → Udlån af kamera
86888421
86888499
86888413
LOKALBLADETS
86888521
E-mail adresse er:
86888220
lokalblad@hotmail.com
86888509
86884220
86888032

Lokalbladets økonomi
Regnskab for 2000
Sponsorer
Foreninger
Private husstande
Abonnenter
Trykning af bladet
Forsendelse af bladet
Kontorartikler ( papir, porto, lasertoner )
Teknisk udstyr
Diverse ( tilskud, renter, gebyr m.m. )
I alt
Overskud
I ALT

Indtægter
26.125,00
3.925,00
8.510,00
1.575,00

1.215,22
41.350,22
41.350,22

Udgifter

27.850,01
4.955,77
1.497,90
975,00
1.148,88
36.427,56
4.922,66
41.350,22

Lokalbladet er nu økonomisk sikret frem til oktober 2001,
hvis ikke der opstår yderligere udgifter til det tekniske
udstyr (computer, printer, scanner, kamera). I år har
kameret måtte istandsættes for knap 1000 kr.
TAK til alle de sponsorer, foreninger og husstande, som
har medvirket til, at Lokalbladet kan udsendes gratis til
alle husstande i området.
I dette nummer er der indlagt et girokort til frivillig
indbetaling, - og det ville være fint, om der også i år er
et stigende antal foreninger og husstande, som
indbetaler et bidrag svarende til deres formåen.
Lokalbladet skulle gerne også udkomme næste år - og
næste år igen.
Redaktionen

Vinderslev Vandværk
Generalforsamling
Tirsdag d. 13.02.01 afholdt Vandværket
generalforsamling i Vinderslev Forsamlingshus. Søren
Hansen omtalte i sin beretning, at vandværket kører godt.
Vi har i alt oppumpet 71.000 m 3, eller det samme som i
år 2000. Vandværket har i mange år haft en indvindingsret
på 200.000 m 3, men på grund af at amtet har begyndt at
opkræve
gebyrer
til
kortlægning
af
grundvandsressourcer, i år 2001 på 24 øre pr. m 3, har vi
søgt og fået indvindingsretten nedsat til 90.000 m 3. Der
er i år 2000 tilsluffet 7 nye forbrugere, så vi nu har i alt
316 forbrugere.
Prisen for vand er fortsat 3,00 kr./m3 + vandskat + moms,
og fast afgift vil fortsat være 500,00 kr. + moms.
Der har i årets løb været 3 sprængninger, en
anboringsbøjle på Vinderslevholmvej var tæret op, i
krydset Vinderslevvej / Vinderslevholmvej var en 110 mm

ledning gledet fra hinanden og endelig et tæret rør på
Vinderslevvej. Vi har i årets løb fået installeret nyt
alarmsystem, der via modem og mobiltelefon er
tilknyttet 4 telefoner, så vi til enhver tid skulle kunne
modtage et opkald, hvis et eller andet på vandværket
ikke virker.
A. Pretzmann fremlagde regnskabet, som viste
indtægter på 234.644,17 kr. og udgifter på 185.818,03
kr. Driftsresultatet efter afskrivning 1.355,-kr. Gælden til
Kommunekredit er på
600.206, - kr.
Alle valg til bestyrelse, suppleanter og revisor var
genvalg.

A.P.

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

: Silkeborg Bogtryk
: 700 stk.

Deadline
d. 15. maj

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

3

Diamantbryllup

Nyfødt
Diana Ankersen og Jes Christensen, Tøndborgvej 6,
fik d. 3. dec. en pige på 3110 g. og 50 cm. Pigen blev
døbt Juliane Christensen Sjørslev Ankersen i Hinge
kirke d. 25. feb.

Birgitte Nielsen og Renè Jørgensen, som bor
Krokusvej 6, har d. 3. december 2000 fået en datter.
Hun er blevet døbt d. 11. februar og hedder Pernille.

Den 5. april 2001
kan Edith og Holger
Sørensen, Stenrøgelvej
1, fejre diamantbryllup.
Billedet er fra deres
bryllup, og på Holgers 24
års fødselsdag. De blev
viet i Engesvang kirke.

Arbejdsskade
Som arbejdsgiver skal
man huske at fortælle de
ansatte, når der sker
nogle forandringer. Det
glemte Henny Sørensen.
Resultatet af dette var, at
Gitte Nielsen måtte en tur
på skadestuen d. 17/2,
da hun hjalp til i Mausing
forsamlingshus, hvor
Agnes Hansen holdt sin
60 år fødselsdag.
Henny havde fået knivene
slebet.

Hanne Bak og Lars
Mølgaard, Vinderslevvej 37,
fik d. 15/1 kl. 3 en lille dreng,
han vejede 4100 g og 55
cm.
Forældrene regner på
nuværende tidspunkt med,
at han skal hedde Martin.
Han ses her sammen med
sin søster Trine.
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teljeps
Ballonfærd

Susanne Horn og Claus
Hansen, Tøndborgvej 53,
fik d. 17. jan. en pige på 50
cm. og 2700 g., pigen skal
hedde Mille.
På billedet ses Susanne
med Mille.

Pia og Jan Thomsen,
Tøndborgvej 51,
har fået en søn d. 12.
dec. på 4000 g. og
55 cm.
Drengen blev døbt
Simon i Serup kirke
d. 11. feb.

Reception
Mandag den 19. feb. holdt
Minna og Leif, samt
Christina og Maja Jensen
Vinderslevvej 47 reception i anledning af deres
overtagelse af pølsevognen på Torvet i
Kjellerup. Lokalbladet
ønsker held og lykke.

edaG

Søndag d. 4. marts var
der Ballonfærd over
Vinderslev .
På et tidspunkt var den så
langt nede, at man skulle
tro den var ved at
nødlande, men det var
sikkert for at udnytte
vinden bedre.

Tillykke med dagen.
*
*
*
*

Jette Jørgensen, Vinderslevvej 100, blev 50 år d. 23. marts.
Meta Nielsen, Liljevej 6, blev 70 år d. 27. marts.
Edith og Holger Sørensen, Stenrøgelvej 1, har diamantbryllup d. 5. april.
Kristian Nyrup, Hønholtvej 6, fylder 70 år d. 15. maj.

Velkommen til !

Gade
spejlet

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

Erantisvej 7
Lars Busk Jensen (23) og Helle Andersen (19) er flyttet ind på Erantisvej 7. Lars
arbejder som landbrugsmedhjælper hos Hans Henrik Christensen i Pederstrup.
Helle er handelsskoleelev i Viborg, og arbejder desuden i Kjellerup Døgnkiosk i
Vestergade. Fritiden bruges på husbyggeriet, da der er temmelig meget at renovere.
Helle spiller håndbold i Levring IF (serie 2).
Haugevej 5
Jonna Kristensen (30), og Peter Andersen (30), er flyttet ind på denne ejendom. De
kommer begge fra Karup, hvor de arbejder på flyvestationen, som henholdsvis sergent
og kaptajn. D. 7. nov. fik de en dreng, som blev døbt Emil Andersen i Vinderslev
kirke d. 18. marts. Fritiden bruger Jonna på sport, og Peter på biler.
Liljevej 45
Linda (34) og Peter Schmidt (39) flyttede hertil fra Horsens 15. nov. på grund af
Peters arbejde i Midtbank, Silkeborg. Linda arbejder som salgsassistent i Føtex
(Borgergade). I familien er der to drenge, Kim 10 år og Mikkel 7 år. Fritiden bruges til
gåture og drengenes interesser, som er fodbold og evt. spejder.
Tøndborgvej 60
Mads Kristensen (25), har overtaget denne ejendom. Mads kommer fra Silkeborg,
og arbejder som IT installatør inden for internet i Silkeborg. Fritiden bruger han på
computer, motorsport og fritidslandbrug. Mads har en lejer Bjarne Figgaard boende.
Bjarne kommer også fra Silkeborg, og arbejder som medhjælper i en børnehave i
Silkeborg. Fritiden bruger Bjarne på sport - tennis og motorcross.
Vinderslevvej 39
Stig Nielsen (28), der kommer fra Sminge er flyttet ind i slutningen af år 2000. Stig
arbejder hos firmaet Kingo Carlsen, Silkeborg. Fritiden bruges på hjemmeværnet
og lidt lystfiskeri.

Læserne vil
vide ALT

25 års jubilæum
Erna Petersen, Liljevej 28, havde d. 1/3 været ansat
på Fuglemosen i 25 år, her bliver hun afhentet på
behørig vis af sine kollegaer.

Fortæl os ALT

Hjælp til Hinge søstival
d. 24 - 27 maj
Gamle spejdere, spejder-forældre og andre, der vil
hjælpe spejderne med praktiske opgaver under
afviklingen af Hinge søstival, kan kontakte
Rasmus Østerby på tlf: 86 88 88 26
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Mausing Vindmøllelaug
Generalforsamling
Uddrag fra generalforsamling 21/2 d.å.
Møllerne kører godt, ligesom de foregående 13 år.
Vindmæssigt har det været et normalt år. Møllerne
har produceret 600.000 kwh. Produktionen er
væsentlig større end forudset ved opstillingen.
Regnskabet, som blev forelagt af Jacob Lundgaard,
er godt for året 2000, og der blev udbetalt 500 kr. pr.
anpart i år, hvilket er 40 kr. bedre end sidste år. De
fleste har 8 anparter og har derfor fået 4000 kr, hvilket
svarer til 15 % til forrentning og tilbagebetaling af
indskud.

Folketinget vedtog i marts 1999 en el-reform, der
skulle træde i kraft 1/1 2000. Herefter skulle prisen
pr. kwh falde fra 60 øre til 43 øre pr kwh over en
periode til 1/1 2003.
Lovens ikrafttrædelse er udsat flere gange, hvorfor
vi stadigvæk får 60 øre, men vi forventer loven
træder i kraft i år.
Selv om priserne falder, måske til under 43 øre,
forventes der ikke underskud.
Vi håber stadigvæk ”Vinden går frisk”.
F. G.

Mausing forsamlingshus
Mausing Markeds 25 års
Jubilæumsfest lørdag den.
21/7 -2001. Kl. 19.00
Bestyrelsen og Markedsudvalget har nu efter mere
end et år’s planlægning de sidste detaljer på plads
til “ årets begivenhed i lokalområdet”.
Festen afholdes lørdagen før markedet , det er vores
ønske, at alle “ gamle som nuværende medhjælpere
ved Mausing Marked “ er friske og veloplagte til at
fejre jubilæet, så derfor har vi valgt, at så få
medhjælpere som muligt får arbejdsopgaver til
festen. Vi håber så, de er friske til at yde en indsats
ved markedet ugen efter.
Det er vores hensigt at holde en Jubilæumsfest for
medhjælpere ved Mausing Marked nye som gamle
og lokalbefolkningen. Billetterne vil være til salg af
to omgange.
Første Omgang.
Fra 1. marts til 30. april kan tidligere og nuværende
medhjælpere ved Mausing Marked købe billetter til
en særlig favorabel pris “ Kun 50 Kr. “,
billetterne afhentes personligt ved :
Bent og IngerLise Busk,
Tøndborgvej 8, Pederstrup,
bedst efter kl. 16.00 tlf. 86 88 82 00

Anden Omgang.
Fra 1. maj vil de resterende billetter være til salg i
Lokalbrugsen i Vinderslev efter først til mølle
princippet til en pris af “ Kun 125 Kr.”
Vi håber, at alle tidligere og nuværende
medhjælpere ved Mausing Marked vil møde op og
være med til at festligholde denne “ årets begivenhed
i Lokalområdet “
Og sidder der så nogle og “ ryster på hovedet “, så
ved vi det godt ! Et sådan arrangement kan man ikke
tjene penge på, det koster. Så vi håber, at alle gamle
som nuværende medhjælpere får glæde af denne “
gave “ fra Mausing Forsamlingshus & Mausing
Marked.
Den gives som tak for hjælpen de første 25 år ved
Mausing Marked.
Så husk følgende, når I skal planlægge ferien :
Mausing Markeds 25 års Jubilæumsfest.
Lørdag den 21. juli kl. 19.00
Mausing Marked i weekenden den 28. & 29. Juli
med blandt andet Johnny Hansen, fra Kandis &
Small Talk.
Læs mere på vores hjemmeside
www.mausingmarked.dk
På vegne af Markedsudvalget for Mausing Marked
Karsten Horup
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Malmhøj
Julefrokost.

Tirsdags aktiviteter
Hver tirstag kl. 14 - 16, hvis ikke andet er
nævnt.
Alle er velkomne.

April
3. april

Tirsdag den 12. dec. var egnens pensionister
inviteret til julefrokost på Malmhøj sammen med de
af beboerne, der måtte ønske det.
Vi blev et halvt hundrede stykker, så det var en god
flok, der tog mod indbydelsen. Kirsten Schrøder, som
vi kender fra Rydalsminde, stod for madlavningen,
så den var i de bedste hænder. Bordene var pyntet
med smukke dekorationer. Mellem de lækre retter
sang vi mange af vore gode julesalmer og - sange.
Vi fik en god og hyggelig eftermiddag, og mon ikke
de fleste af os, da vi gik fra Malmhøj, ønskede, at vi
denne eftermiddag havde lagt begyndelsen til noget,
der kan blive til en tradition. Jeg tror og håber det.
En deltager.

- Dilettant med pensionisterne fra
Alhuset, - pris med kaffe 10 kr.
10. april - Vi bager vafler
17. april - Banko
24. april - Ferie

Maj
1. maj
8. maj
15. maj
22. maj
29. maj

- Vi bager vafler
- Bowling og boccia
- Generalforsamling til brugerrådet
- Oplæsning og sang
- Løvspringstur kl. ?

Juni
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni

- Aflyst - Grundlovsdag
- Vi spiller forskellige spil
- Ferie
- Ferie

Lucia optog.
Torsdags aktiviteter
Kl. 13.30 - 16.00, hvis ikke andet er nævnt
April

Den 13. dec. om aftenen kom spejderne fra
Vinderslev og underholdt med Luciaoptog. De gik
først i boenhederne og sang og derefter i centret,
hvor der var fællessang, æbleskiver og godteposer.
Det var en dejlig aften, hvor interessen var stor for at
deltage. Tak til spejderne for en hyggelig aften.
Joan Oddershede
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5. og 26. april

Maj

10. og 31 maj

Juni

14. og 28 juni

P.S. Gudstjenesten, som skulle afholdes torsdag d.
5. april med Karen Marie Ravn er ændret til mandag
d. 2. april.
Angående aktiviteter kan der ringes på 87 70 34 96
Joan Oddershede
Zenitta Kålby

Hauge Forsamlingshus
Julehygge
Der var ca. 80 børn og voksne i Hauge Forsamlingshus til en rigtig god aften. Kate Kristensen og Ellen
Kristensen havde øvet et julespil med 14 børn. Stykket hed ”Troldejul”, og børnene var meget gode, også
til at huske deres mange sjove replikker. Mens de
voksne fik glögg og æbleskiver, var der 11 piger, som
gik Lucia-optog i salen, de sang meget godt ledet
af Kate Storegård, og hun havde hjælp af nogle forældre. Der var 5 boder med nisser, juleklip, dekorationer og modetøj. Det er dejligt, at så mange møder op og gør det til en god aften.

Fastelavnsfest i Hauge Forsamlingshus
Der var 70 børn i lige så mange flotte dragter. Nogle
klædt som sig selv. Børnene blev delt i 2 hold. Hold
1, hvor Martin Jensen fra Fårvang blev Konge, Magnus Snedker fra Skovsborg blev Prins, og Maj
Smedemark fra Thorning fik bedste udklædning ”Edderkop”. Hold 2 hvor Simon Nørskov fra Hauge blev
Konge, Morten Asbjørn Kristensen blev Prins, og
præmie for bedste udklædning fik Anders Back fra
„
Pederstrup, han var postkasse“. Det var meget
svært at vælge de bedste udklædninger mellem så
mange flotte og fantasifulde dragter. De ca. 50
voksne, som havde fået lov til at komme med børnene i byen, fik kaffe med hjemmebagte fastelavnsboller og kage, mens Ellen og Kate legede med
børnene.
Det var en rigtig god eftermiddag.

Generalforsamling
Generalforsamlingen den 05.02.01 blev udsat på
grund af snestorm, det blev i stedet d. 28.02.01
Der var mødt 14 personer til generalforsamlingen
Poul Michelsen blev valgt til ordstyrer.

Bestyrelsens beretning
Huset har været lejet ud til private fester 22 gange.
HgF har lejet det ca. 1 gang om ugen til bl.a.
squaredance, sommerfestmøder og medhjælper-

fest. Folkedanserne stoppede i efteråret, da der var
for lidt tilslutning. Kortspillerne har været tilbage nogle
torsdag aftener, de kørte fast i mudder ved klubhuset, da der var vejarbejde. Det var rart at se jer igen.
Fastelavnsfesten var, som sædvanlig godt besøgt
ca. 90 børn og voksne.
Der var Skt. Hansfest ved søen, hvor Birger Kristensen holdt båltalen. Vi har spurgt den nye ejer, om vi
må fortsætte med at bruge pladsen, det mente han
nok, vi kunne finde ud af . Vi har malet huset udvendig, så det var pænt til Jubilæet. Der var nedsat et
Jubilæumsudvalg, som havde lavet et rigtigt godt
resumé af de sidste hundrede år, de havde også
lavet et Jubilæumsskrift, det var meget flot. Der var
61 personer til festmiddag og ca. 50 dagen efter til
kaffebord og udstilling af forskellige effekter fra loftet og billeder af hvad der er foregået i huset i hundrede år.
Den 1. dec. havde vi julestue med Luciaoptog –
nissespil og boder.
Den 29. dec. var der juletræsfest med ca. 40 børn
og voksne.
Da Skovskolen lukkede, købte vi komfur, kaffemaskine med vandvarmer, rulleborde og ekstra stole
og borde til udlejning, vi har købt 2 nye varmluftovne,
og fået porcelæn, bestik m.m. til at stå i huset, vi
håber det hjælper på udlejningen. Alle de nye indkøb, reparationer og Jubilæumsfesten gav et lille underskud i regnskabet.
På valg var Klaus Kristensen, som ikke ønskede
genvalg, Ellen Kristensen og Lisbeth Sonne. Valgt
blev Ellen Høgstrup, Oddermarksvej, Jakob Pedersen, Revl mosevej, og Ellen Kristensen, Haugevej.
Suppleanter blev Bodil Birkbak og Lisbeth Sonne.
Revisorer blev Klaus Henriksen og Poul Pedersen.
Tak til alle de som har hjulpet med huset på den ene
eller anden måde gennem året. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye, som
vi håber vil gøre en god indsats fremover.
Lisbeth Sonne
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Rydal Seniorbo
Offentlig høring om
Rydalsminde
Onsdag d. 28.02.01 indkaldte Robin Lundqvist til offentlig
høring i Vinderslev Forsamlingshus.
Skal Rydalsminde til at hedde, andelsboligforeningen
”Rydal Seniorbo”.
Det er hvad Robin Lundqvist og Flemming Johansen
har planer om. Derfor havde de indkaldt til et
orienterende møde, for at give de lokale beboere den
fordel at få tilbudet først. Der var ca. 40 interesserede,
der var mødt op til høringen, foruden de førnævnte var
ejendomsmægler John Gissel og advokat Poul
Gudbjerg fra Silkeborg med til at orientere om planerne.
Robin Lundqvist understregede, at det ikke var et
salgsmøde, men at det var for at give lokalbefolkningen
en forhåndsorientering, før boligerne bliver udbudt til
salg.

Man kan henvende sig til Robin Lundqvist, Vinderslevvej,
eller John Gissel og blive skrevet op til at få tilsendt,
skriftlige materialer, hvis man er interesseret og gerne
vil holdes orienteret om, hvor langt planerne er fremme.

M.J.

Opstilling over andelsboligforeningen Rydal
med et fælleshus på godt 300 m2, og et samlede areal på 1075 m2

Kælder etagen med fælles opholdsrum
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Købssum
Boligafgift i kr.
Bolig nr. antal m2 Kontant i kr. Årlig
Måned
1
2
3
4
5
6
7
8
9

100
72
104
88
91
91
89
70
70

290.000
209.000
302.000
256.000
264.000
264.000
258.000
203.500
203.500

58.568
48.889
59.951
54.420
55.457
55.457
54.765
48.198
48.198

4.881
4.074
4.996
4.535
4.621
4.621
4.564
4.016
4.016

Boligafgiften er inkl. :
Bolig lån
Ejendomsskatter
Renovation
Grundejerforening / fælleshus
Ejendomsforsikringer
Administration og regnskab
Revision
Udvendig bygningsvedligeholdelse
Div. - herunder udgifter til grønne arealer

Stue etagen med 9 boliger
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Portræt af en lokal virksomhed
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet at tegne portrætter af lokale virksomheder
i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det lokale erhvervsliv.

Det kunne også kaldes tilbageblik på en lokal
virksomhed - for det drejer sig om en virksomhed
under afvikling. For første gang bringer Lokalbladet
et portræt af et landbrug.
På en ejendom på Trekronervej 27 bor Rigmor og
Knud Petersen. Det har de gjort siden 1959, hvor
de blev gift og købte ejendommen på 13 tdrl., 2
nordbagger-heste og som Knud udtrykker det fem
og en halv køer, d.v.s. fem røde og en jersey.
Desuden var der 150 høns. Grunden til, at valget faldt
på netop dette sted, var bl.a. de forholdsvis nye og
stærke bygninger. Stærke må de være, for de står
der endnu. Mon ikke også naturen derude i Elkjær
har været medvirkende, der er en udsigt ud over et
vidtstrakt, smukt område, selv om det virker ret fladt,
lige hvor ejendommen ligger.
Både Rigmor og Knud har en landbrugsmæssig
baggrund. Knud er født som den ældste af fem. De
første 13 år af sin barndom havde han i Kjellerup.
Da han var 18 år, købte forældrene ejendom i Skræ,
men da var han allerede som 16-årig begyndt at tjene
på landet. Han var flere steder både i Vestjylland og
ved Vinderup, desuden var han også på
landbrugsskole. Så der var ingen tvivl om, i hvilken
retning hans interesse gik.
Rigmor er født og opvokset på et landbrug i Skræ.
Hun har altid haft en naturlig interesse for landbruget.
Optimisme og et positivt livssyn er de ord, der først
falder for, når man hører Rigmor og Knud fortælle.
Og det må der have været brug for ved starten i 1959.
De overtog ejendommen til høst. Det var en ret tør
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sommer, så avlen slog fejl. Der blev skaffet halm fra
øerne, der så blev distribueret gennem mejeriet. Der
var så lidt, at der måtte rationeres. Rigmor og Knud
husker, at de købte halm for 800 kr.
De første år blev markarbejdet klaret med de to
nordbaggere. Omkring det tidspunkt var det ved at
blive almindeligt at købe traktor. En udregning viste
også, at det var bedre at bruge foderet på flere køer.
Efter lidt genvordigheder med hestene blev
beslutningen taget. Hestene blev solgt i 1961, og en
dieseltraktor blev købt.
Efter at have haft traktor ca. et år, bød Knud på to
mælketure og fik dem. Det job havde han et par år
ved siden af arbejdet derhjemme. Rigmor måtte så
klare de hjemlige opgaver.
Noget af det første, der skete m.h.t. produktionen
på ejendommen, var, at de ophørte med at have
høns. Der var for dårlig økonomi i det. Ellers drev de
den tids traditionelle landbrug.
I 1965 købte de mere jord til, 9 tdrl. fra en nabogård.
Det ene førte det andet med sig, og i 1966 byggede
de til stalden, så der kunne blive plads til flere dyr.
Indretningen var med en gennemgående midtergang
med køer på den ene side og grise på den anden
side. 22 køer havde de, da der var flest. Af grise var
der, da de havde det højeste antal, 6 søer+fedesvin.
Da Knud og Rigmor overtog ejendommen, var der
ingen moderne maskiner på stedet. Således
startede de med at håndmalke de seks køer, men
efterhånden som de fik flere køer, blev der også købt
en malkemaskine. For ca. 25 år siden fik de
rørmalkningsanlæg.
Efterhånden som dyrebestanden blev større, blev
mødningsforholdene for dårlige. I stedet for at muge

ud på traditionel vis med skovl og trillebørre, var det
en stor arbejdslettelse, da de i 1980 fik etableret
gylleanlæg med spalter i grebningen.
Ikke kun stald og maskiner skulle være optimale,
også jorden kunne gøres bedre. Noget af jorden var
vandlidende, så i midten af 70èrne gik de sammen
med et par hold naboer i gang med at dræne. Det
resulterede i, at de fik noget bedre landbrugsjord,
hvor de har dyrket korn, roer og græs. Ud over deres
eget jord har de i flere perioder også lejet jord af
andre.
Gennem disse år blev familien også forøget. Tre børn
kom til, Birgit er født i 1960, tre år senere blev Jette
født, og i 1966 fik de Stig. Børnene er aldrig blevet
passet ude, da en af forældrene altid arbejdede
derhjemme. Børnene er opvokset med landbruget,
der heller ikke var så farligt dengang som nu, så det
var naturligt for dem at tage del i arbejdet.
Efter den første periode som mælkekusk gik der
nogle år, før Knud igen en overgang kørte mælk. Det
var i overgangsperioden, da man var ved at gå over
til at bruge tankbil.
Omkring 1970 afløste Knud som vægter i Silkeborg
i flere omgange.
I 1972 købte de en mejetærsker. I over 20 år høstede
Knud for andre landmænd. Det gav ofte lange
arbejdsdage, specielt når vejret drillede, og man var
ved at være bagud. Især husker de et år, hvor en
mark med de ca. to meter høje hestebønner hos en
kunde først blev moden først i december. D. 7.
december ved 16-tiden var der let frost, og de skulle
forsøge at høste. Det gik ikke, for solden på
mejetærskeren kunne ikke holdes ren, så Knud måtte
opgive. Efter et par timer var det blevet et par grader
koldere, og der skulle forsøges igen. Denne gang
lykkedes det, og ved 22-tiden var Knud færdig.
Heldigvis var det ikke den slags oplevelser, der var
flest af.
I modsætning til Knud har Rigmor aldrig haft arbejde
uden for hjemmet. Hun har til gengæld taget sig af
alt derhjemme, både ude og inde. Ikke bare hus og
have, men også staldarbejde. Mon ikke de har gjort
det, de hver især syntes bedst om?

husker, var, da de i 1963 fik deres andet barn. Det
var mens Knud kørte mælketur. Pigen blev født
omkring midnat, og Knud skulle op sidst på natten
og ud at køre mælk. Da han hen på morgnen kom til
deres nabo, blev der spurgt til, hvordan det var gået.
Konen spurgte, hvem der var ved Rigmor. Da Knud
svarede, at der ikke var nogen, varede det ikke
længe, inden hun var oppe og hjælpe Rigmor.
En anden oplevelse, de husker som „ny på egnen“,
var, da de havde brug for en tømrer. Knud skulle ind
til Vinderslev og spurgte sig selvfølgelig for, hvor han
kunne få fat på en tømrer. Da han kom hjem til
Rigmor, kunne han fortælle, at det var nu lidt sært
her på egnen, tømreren blev kaldt „Marius murer“.
Rigmor og Knud er og har været godt tilfreds med
stedet, og de har taget del i det sociale liv i området.
En sang-rolle i en lokal revy huskes bl.a. (mon ikke
der har været flere). Desuden har Knud haft forskellige
bestyrelsesposter bl.a. i „Skolenævn“,
„Fryseboksen“,“Husmandsforeningen“,“Foderstoffen“,
„Brugsen“ og „Ejendomsvurderingen“, måske var der
flere. Det var ikke det, Knud havde mest lyst til at
berette om. Men det er nu engang en nødvendighed,
at der er nogen, der vil deltage, ellers kan vores lille
lokalsamfund ikke fungere.
Knud ophørte i 1995 med at køre maskinstation og
gik på delpension. Det føler de begge, var det rette
tidspunkt at begynde at drosle lidt ned. Helt indtil
oktober er der blevet malket køer i stalden. De blev
de sidste på den gamle mælketur ud af 19
leverandører, der leverede mælk. Vi må erkende, at
der har været stor tilbagegang i antallet af
mælkeleverandører de senere år.
I Rigmor og Knud‘s stald er nu kun ganske få dyr
tilbage, der venter på at blive slagtet.
At Rigmor og Knud er tilfredse, er man ikke i tvivl
om. De kan se tilbage på mange gode år i Elkjær,
og de kan ikke forestille sig noget andet erhverv end
landbruget,
skulle
have
givet
dem
eksistensgrundlaget.
Så man kan vist roligt sige, at de har haft : „Et jævnt
og muntert, virksomt liv på jord“.
K.H.

Selv om Rigmor og Knud ikke kom langvejs fra,
kunne de ikke sige sig fri for betegnelsen „tilflytter“,
da de kom til Elkjær, men de følte sig taget godt imod,
og det må have været gensidigt, for der har altid
været et godt naboskab. En oplevelse, de speciel
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Vand gi´r liv
var temaet for dette års traditionelle
familiegudstjeneste fastelavnssøndag. I en god og
børnevenlig prædiken illustrerede præsten først,
hvordan dette slogan – der, som nogen nok husker,
er hentet fra Folkekirkens Nødhjælp – gælder for
planter, dyr og mennesker i almindelighed – men,
da søndagens prædiketekst handlede om Jesu
dåb, også gælder dåbens vand.

En flok børn ( ca. 18 ) i vidt forskellige aldre og med
Uffe som oplæser opførte dernæst dygtigt et optrin
om Noas ark og syndfloden. Det handlede altså
også om vandet, der kan symbolisere både frelse
og undergang. Et par sange var indlagt, men
børnene viste, at de fint kunne synge kirken op,
endda uden musik-ledsagelse.
Spejderne havde været kreative og tegnet dyr til
arken , men også malet festlige fastelavnstønder til
de stakkels katte, der dog blev befriet under
tøndeslagningen på Fuglemosegård, hvor dagen
for de ca. 100 deltagere sluttede med boller,
sodavand, kaffe, badning og slikposer.
Vi håber at ses igen til næste år plus et par stykker
mere.
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Næste familie-gudstjeneste bliver på BUSK-dagen,
søndag, d. 28. oktober.

KIRKENYT
Sognemenigheden
Hvad skal vi synge i det nye årtusinde ?
var spørgsmålet, der var sat på dagsordenen ved
tema-aftenen i sognehuset d. 20. febr. Hvad skal vi
mene om salmebogs-kommissionens forslag ?
Hvem skal bestemme ? Skal vi overhovedet have
en ny salmebog ?
Det er slet ikke ligegyldige spørgsmål, hverken for
kirken eller for hjemmene, da der angiveligt i næsten
ethvert dansk hjem findes en salmebog, som
dermed må anses for en af vore største kulturskatte.
Hvis der skal uddeles ros eller ris til det nye forslag,

Gudstjenester

1. april
8. april
12. april
13. april
15. april
16. april
22. april
29. april
6. maj
11. maj
13. maj
20. maj
24. maj
27. maj
3. juni
4. juni
10. juni
17. juni
24. juni
1. juli

skal det være inden udgangen af juli!
En håndfuld nye salmer blev præsenteret af kirkens
organist,Metha Bitsch Pedersen, mens
kirkesanger og menighedsråds-formand, Peder
Bitsch Pedersen, gjorde rede for ændringerne i de
bevarede salmer samt for tekstdelen. Undervejs
viste debatten blandt aftenens deltagere, at
salmebogens brugere heldigvis har både interesse
for og meninger om vor salmeskat.

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 Thomas Poulsen, Hinge 10.15 Thomas Poulsen
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 (Højmesse)
Vinderslev 9, Hinge 10.15 Korsandagt
Hinge 9 (O) (K), Vinderslev 10.15 (O)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 14
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15 Konfirmation
Vinderslev 10.15 Konfirmation, Hinge 19.30 (Skr)
Vinderslev 9 (O), Hinge 10.15 (O)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15 v/Olav Fog, Tebstrup
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15 Familiegudstjeneste
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 19.30 Mandrup, Vinderslev 19.30 Fuglsang
Hinge 9, Vinderslev 10.15

O = Offergang

Skr. = Skriftemål

K = Kirkekaffe

Konfirmationen
finder sted søndag, d. 6. maj. Husk ! Der er i år ikke flere konfirmander, end at der er plads til alle, der
har lyst til at gøre de unge menneskers store dag endnu festligere og vedkommende.
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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.

Søndagsskolen er tilsluttet “ DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNEGUDSTJENESTER“
Vil du vide mere, kan du kontakte

Vi samles 12 -14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, men vi
kan sagtens være mange flere.

Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375

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

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
„
Danmarksfolkekirkelige søndagsskoler .

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler og
synger, og møder derigennem evangeliet om
Jesus.
Så har du lyst til at være med - så kom og vær
med sammen med os.
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Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Helle Frølund
86 88 83 52
Hanne Frølund
86 88 82 42
Lisbeth Christensen 86 88 84 84

Lisbeth Christensen

KIRKENYT
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.

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 :
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )
KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
Danmission (DMS og Santalmissionen)
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent fælles
skab, er meget velkomne.

Poul Jensen

Valgmenigheden
Hvem vil gerne en uge på højskole til august?
Den fælles højskoleuge for 5 vest- og midtjyske
valgmenigheder finder sted den 12. august til den
18. august 2001 på Grundtvigs Højskole,
Frederiksborg (ved Hillerød)
Pris: kr. 2.400,- alt inklusive – med transport fra
Kjellerup (Kirkebakken 13)
Tema: ”I begyndelsen var fortællingen, siden
kom meningsdanneren”
Højskolens forstander og lærere medvirker med
Jørgen Demant som kursusleder.
Der er to udflugter med i prisen. Den ene er en
Nordsjællandstur, den anden går Øresund rundt i
bus.
Der er spændende emner for foredrag og
samlinger at læse i folderen om højskoleugen:
bl.a. billedkunst, forfatteren Karen Blixen,
komponisten Carl Nielsen, Danmarkshistorien.

Desuden kommer der foredragsholdere udefra:
Journalist Kurt Strand: ”Journalismens meningsløse
ulidelighed”, MF Birte Rønn Hornbech: ”Politik
mellem fortælling og mening”. Mag art. Marianne
Horsdal: ”Livsfortællinger”. DR-medarbejder Finn
Slumstrup: ”I begyndelsen var fortællingen, siden
kom meningsdanneren”.
Hvad gør man for at komme med?
Kjellerup og Omegns Valgmenighed har fået tildelt
plads til i alt 15 deltagere foruden præsten.
Ring til Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 og rekvirer
folderen, så bliver I skrevet op i den rækkefølge, I
ringer. De første 15 valgmenighedsmedlemmer, der
meldes til, er med, de følgende er på ventelisten.
Tilmeldingsfristen er 1. maj, men vil man gerne med,
er det klogt at melde sig straks, da der er rift om
pladserne. !
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, oprettet i 1917 af en kreds af
grundtvigsk indstillede folk. Der er i alt ca. 12.000 valgmenighedsmedlemmer i Danmark, fordelt på
valgmenigheder omkring 30 steder rundt i landet. Som valgmenighedsmedlem er man medlem af
folkekirken, men betaler ikke kommunal kirkeskat, da man i stedet betaler til valgmenigheden.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed benytter sognekirkerne i Levring, Hørup og Vinderslev. I
Valgmenigheden har sit eget hus i Hørup med mødesal, der benyttes til blandt andet foredrag og
konfirmandundervisning. Desuden har valgmenighedspræst Karen Marie Ravn kontor i huset.
Hun træffes også telefonisk på valgmenighedens tlf. 86 88 11 10, der svarer hele døgnet, hvis der er
nogen hjemme.

Gudstjenester

1. april
8. april
12. april
13. april
15. april
16. april
22. april
29. april

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

6. maj

3. søndag efter påske

11. maj
13. maj
20. maj
24. maj
27. maj
3. juni
4. juni
10. juni

Store Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter Påske
Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

17. juni
24. juni

1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitais

26. juni
1. juli

(tirsdag)
3. søndag efter Trinitatis

Hørup
Vinderslev
Hørup
Vinderslev
Hørup
ingen
Hørup
Vinderslev. Konfirmanderne
medvirker
Hørup kl. 14. lektor, pastor Karen
Marie Mortensen. Derefter foredrag i
salen. Se under møder
Hørup kl. 10. Konfirmation.
Hørup
Vinderslev
ingen
Hørup kl. 19, Jesper Langballe
Hørup
ingen
Bering Valgmenighedskirke kl. 10.
Årsmøde. Se under møder
Vinderslev
ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste
Hørup kl. 19.
Levring

Alle Gudstjenester begynder kl. 10.30, hvis intet andet er anført
Kirkebil: til alle gudstjenester fra Vinderslev 25 minutter før gudstjenesten, fra Torvet 15. minutter før.
Ved opringning til Ruskjærs Taxa 86 88 33 33 halvanden time før gudstjenesten, kan man blive hentet og bragt
ved egen dør.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Møder i Valgmenigheden
Tirsdag den 3. april kl. 19,30
holder Kjellerup og omegns valgmenighed foredragsaften kl. 19,30 i salen med fhv. rektor for Bjerringbro
Gymnasium K.J.Krarup Pedersen, der kalder sit
emne ”De europæiske mindretals befolkninger”.
Vi kender til nationale mindretal nord og syd for vores
egen sydgrænse, der jo blev trukket efter afstemningen i 1920. Men også andre steder i Europa lever
mindretal. Enhver e r velkommen.
Fredag den 20. april kl. 17,30
holdes forårets Persillesovsaften med spisning og sang
og fortælling ved pejsen for forældre med småbørn.
Når vi har spist et måltid god mad, som børnene kan
lide, går vi over til pejsen og Jens Bøgestrand spiller til
børnesange og andre sange, og Karen Marie Ravn
fortæller ind imellem sangene. Man tilmelder sig på
sedlen, der sendes med invitation i brev til
valgmenighedens småbørnsfamilier. Hvis man ikke har
fået invitation, men genre vil være med, melder man
sig til på tlf. 86 88 11 10 inden den 16. april.
Søndag den 6. maj fra kl. 14
Når bøgen viser de lysegrønne blade frem, holder vi
forsommer søndag i Hørup Kirke, hvor universitetslektor,
pastor Karen Marie Mortensen holder gudstjeneste i
kirken kl. 14, og efter kaffen i valgmenighedens sal holder
foredrag.
Karen Marie Mortensen lader sit foredrag få samme
tema som prædikenen: Sorgens historie.
Hvordan udtrykker vi os, når vi sørger? Hvordan kan der
siges noget til den, der er i sorg?
Foredragsholderen vil i foredraget ”Det Religiøse sprog”
tage prædikentekster frem fra søndagene mellem påske
og pinse, men hun vil også undervejs inddrage maleren
Chagall, vores egen Grundtvig og den tyske digter Rilke.
Karen Marie Mortensen kender selv sorgen indefra, idet
hun som ung mistede sin mand, der var teolog og digter,
og sidste år kom hendes voksne datter ud for en alvorlig
ulykke Kjellerupegnen er ikke ukendt for Karen Marie
Mortensen, idet hun er vokset op i Thorning præstegård
som datter af pastor H.H.Frank.
Der venter os en vægtig eftermiddag midt i den

lysegrønne forsommer.
Ugen efter er der mulighed for at komme ud i sommeren
med valgmenigheden og Vestis bus.
I forhold til det trykte årsprogram har vi ÆNDRET
DATOEN for busturen til
Torsdag den 17. maj kl. 18
hvor bussen holder klar ved Kjelleruphallen. Der er ikke
forhåndstilmelding, men bussen kører præcis kl.18.
Vi skal undervejs opleve landskabet omkring
Silkeborgsøerne i aftenbelysning - vi ser Gl. Rye kirke
og besøger Løndal Gods, hvor vi kommer indenfor til
omvisning og får serveret aftenskaffen. Her bliver der
også mulighed for at gå tur i skoven.
Lørdag den 9. juni og søndag den 10. juni
holder Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder i Danmark årsmøde med Bering
valgmenighed som vært. Bering ligger jo nær ved Århus,
så der er således ikke ret langt at køre fra Kjellerup
uanset, om man tager med til hele mødet eller kun
deltager den ene en af dagene.
Vi arrangerer fælles transport i private biler. Man får 2
højskoledage ud af det ved at deltage i hele årsmødet
med indkvartering på Kolt Ældrehøjskole og Beder
Gartnerskole.
Blandt programpunkterne er der om lørdagen foruden
generalforsamling og underholdning ved Bering
Amatørerne foredrag ved højskoleforstander Jørgen
Carlsen, Testrup Højskole: . Søndag er der foruden
gudstjeneste foredrag ved forfatteren Ebbe Kløvedal
Reich.
Nærmere program og pris fremgår af foreningens Valgog frimenighedernes årsskrift, der fremlægges ved
gudstjenesterne omkring påske. Man melder sig til
årsmøde ved at ringe inden den 1. maj til Karen Marie
Ravn på 86 88 11 10
Karen Marie Ravn
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Lokalhistorie
Vinderslev Forsamlingshus
historie gennem 100 år.
Fortsættelse.................
Fra 1950 – 1954 var Gerda og Svend Nørskov
værter. Gerda fortæller, at huset dengang blev lejet
ud både med og uden værter. Folk kunne selv
komme og lave maden, og så bestilte værten sine
medhjælpere til borddækning og servering. Den
første fest Gerda selv lavede fuldt ud, var Hanne og
Henry Nielsen’s (post) bryllup d.24.10.53, det er
Niels ”Post” forældre. Kuvertprisen var 11,00 kr. Det
var et meget stort bryllup.
Når der var gymnastik om vinteren, var det først
karlene, der havde gymnastik, derefter pigerne. Når
de var færdige endte det gerne med, at de mødtes i
privaten til en hyggesnak hos Gerda og Svend.
Op gennem 50´erne og 60´erne var der stor aktivitet
i forsamlingshuset, der blev opført mange store
dilettantstykker. Der kan nævnes stykker som
”Nøddebo præstegård” Kaj Munks ”Kærlighed”,
”På Valsen” og ”Under Skæbnens lov”. Mange vil nok
nikke genkendende til navne som disse:
Henry ”post” Nielsen – Anton Klok – Gunnar Bach –
Marie Ernebjerg – Anker Pedersen m. fl.

Der alle var gennemgående figurer i dilettant
stykkerne.
Af andre aktiviteter kan der nævnes , politiske
møder, og foredrag af forskellige slags.
Der var også mange foreninger, der holdt deres
bestyrelsesmøder i huset. Vinderslev Skytteforening
havde også til huse der, det er skytteforeningens
pokaler der stadigvæk hænger i forsamlingshuset.
Vinderslev Forsamlingshus var også i en periode
et meget populært sted for de unge at gå til bal.
Datidens body guard var ”Bette Magnus” som han
blev kaldt, han var lige så god af sig, som han var
stor, men der var respekt om ham. Når han stod i
døråbningen, var der ikke nogen der havde lyst til at
lave ballade.
Der blev gennem mange år holdt børnejuletræ, samt
vinterfest og høstfest med stor tilslutning. Da det ikke
mere var ”in”, blandt egnens borgere, fik den
daværende formand Jørgen Pedersen arrangeret
Radiobal med impresario Mogens Skov Silkeborg.
Lige som man i et par år holdt hattefest, hvor der
blev kåret en årets hatteborger. Første gang var det
Ove Vahr Nielsen fra Vinderslev Brugs der fik hatten.
Året efter var det Jørgen Nielsen, Mausing der fik
den. Der var gratis adgang til festen, hvis man havde
en hat på. Disse fester blev sponseret af byens
forretningsdrivende.

„
Aktørerne fra 1949 - 1950 som spiller Spå Birthes tøs“ :
Eli Dalsgaard, Gerda Nørskov, Svend„ Nørskov, Ninna Pedersen, IngeLise Brink, Henrik Olsen, Anker
Pedersen, Marie Erneberg, en bager-svend“, Ruth Christensen, Maler Hinnerskov.
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Op gennem 90´erne har Borgerforeningen skiftevis
afholdt dilettant og revy. Hvor revyerne især har været
en succes.
De seneste år har Forsamlingshuset og
Borgerforeningen været fælles om disse
arrangementer, fordi det kneb med at få det til at
hænge sammen økonomisk.
Det har været et stort stykke arbejde for de
respektive bestyrelser, at finde på nogle attraktive
arrangementer, der kunne give et overskud til
Forsamlingshuset.

Henrik Olsen
1945-1950
Svend Nørskov
1950-1954
J.V. J. Tang
1954-1956
Inga Rasmussen
1956-1966
Hr. og Fru Jacobsen
1966-1967
Frida Mikkelsen
1967-1969
Ejnar Jensen
1969-1973
Ejnar og Karoline Albrechsen
1973-1981
Frede Sørensen
1981-1984
Det nuværende værtspar Tove & Lothar Schiewe
startede I 1984.

I nyere tid er forsamlingshusene mere blevet brugt
til selskabslokaler, end til det oprindelige formål. Når
man læser § 1. i lovene for Vinderslev
Forsamlingshus I/S står der:
”Interessentskabets formål er at gavne det folkelige
og religiøse liv i sognet og egnen ved at stille
forsamlingshuset til rådighed for alt, hvad der kan
foregå med sømmelighed og orden, hvad enten det
er hele bygningen eller enkelte lokaler, man udlejer
til foreninger til møders afholdelse, og i det hele taget
til alt, hvad der ikke strider i mod formålet.”
Vi må nok erkende, at tiden er løbet fra denne tekst.
Da man i dag kan låne lokaler, både på skolen og i
det nye sognehus gratis, til foredrag m.m. er
spørgsmålet nok, om vi skal have hele
Forsamlingshusets koncept taget op til revision.
Af større ombygninger, kan nævnes at i 1966 blev
toiletter og køkken bygget om,samt en større
renovering 1974. I 1989 blev den nuværende indgang
med glaspartiet lavet, og der blev investeret i nye
stofstole.
Værter gennem årene:
Skrædder N.P. Nielsen
Laurits Overgaard
Jens Bach

1923-1924
1924-1928
1928-1945

Den nuværende bestyrelse :
Susanne Thaaup, Alice Lemming, Lause Hvam,
Minna Jensen og Erling Andersen.
Billede af den nuværende bestyrelse, men der har
selvsagt været mange lokale personer i bestyrelsen
for Forsamlingshuset gennem 100 år. Vi skal dog
helt hen til 1988 før der kom en kvinde i bestyrelsen,
det var Hanne Pedersen, Liljevej.
A.L. og M.J.
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Vinderslev skole
Nyt om byggeriet
Da vi mødte efter juleferien, begyndte der rigtigt
at ske noget, der berørte os som daglige brugere
af skolen. Blandt andet rykkede håndværkere ind i
kælderen under skolens centrale del, hvor de skulle
bryde gulvet op. Nogle klasser blev nødt til at finde
lokaler i passende afstand fra larmen, hvor der var
bedre betingelser for at høre, hvad der blev sagt.
Andre lærere tog udfordringen op, blev på stedet
med deres klasse og prøvede at konkurrere med
trykluftborene om børnenes opmærksomhed.
Samtidig skulle vi vænne os til at håndværkere
arbejdede på stilladserne lige uden for vinduerne i
de midterste klasser, men det var nu mere
spændende end forstyrrende at følge deres arbejde.
Engang imellem havde vi nu også på fornemmelsen,
at de var lidt misundelige på os, der kunne være inde
i varmen, for det var en meget kold periode med
temperaturer langt under frysepunktet.

Rejsegilde

Fredag d. 19 januar var byggeriet nået så langt, at
der skulle holdes rejsegilde. Det var endnu en meget kold dag, men heldigvis var der på det tidspunkt
lavet forbindelse ind til skolens kælder, så vi kunne
være der, mens der blev holdt taler, skålet, spist pølser og snakket.
Siden den dag er det også gået godt fremad. Inden
vi fik vinterferie, skulle 3. klasse flytte ud af deres
klasseværelse, fordi der skulle laves hul i muren på
det sted. Adgangen til den nye bygning skal gå igennem der. De flyttede ind i 7. klasses lokale, og de er
så midlertidigt flyttet ind i sognehuset. Dette var nok
startskuddet til et forår, hvor vi alle sammen vil være
nødt til at være fleksible og kreative, mens resten af
byggeriet står på. Der skal jo også ændres en hel
del i den gamle bygning, lokaler udvides, flyttes og
ændres osv. Så det er godt at vide, at tidsplanen for
byggeriet holder, og den nye bygning skal kunne tages i brug efter påske, måske ikke færdig, men det
vil være en hjælp, når man for alvor går i gang med
at renovere den bestående bygning.

To emneuger
Som vi plejer, havde vi emnearbejde for alle klasser
lige op til vinterferien. Som noget nyt havde vi valgt
denne gang at bruge to uger på det. De enkelte
grupper havde så bestemt, hvad de ville arbejde med
i den periode. Emnerne var meget forskellige.
Yngste gruppe (børnehaveklasserne og første
klasse) havde meget passende valgt at arbejde med
”Dyr om vinteren”, og de havde i den forbindelse
blandt andet planlagt et besøg på naturskolen ved
Hald Sø, men det var desværre den dag, hvor
snestormen rasede, så besøget måtte aflyses. Der
var dog heldigvis nok at tage fat på hjemme på
skolen.

Heidi serverer pølser for Johan Nielsen og Jørgen
Glerup.
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For 2. klasse var emnet ”Kæledyr” som altid er
taknemligt at beskæftige sig med i denne

aldersgruppe, og der var nok at tage fat på. Nogle
af børnene havde mulighed for at have deres eget
kæledyr med i skole, de havde besøg af en
hundefører, som kunne fortælle om sit arbejde med
hunde. Et andet højdepunkt for denne gruppe var en
tur til en dyrehandel i Silkeborg
3. klasses arbejdede med ”Mælk”

3. kl. hjemme hos Morten Kristensen
Charlotte, 5. kl. marmorerer papir

Besøg i 3. klasses „Mælkecafe“
5. kl. lavede bl.a. en meget flot dragemaske.
I 4.og 5. klasse beskæftigede vi os med ”Papir”. Der
blev fremstillet papir, arbejdet med teori om
papirfremstilling og -forbrug før og nu, lavet
undersøgelser om papirs egenskaber, samt lavet en
hel del kreativt ud af papir. Vi var på en spændende
tur til det arbejdende museum Bruunshåb Papfabrik.
Ældste gruppe (6. og 7. klasse)arbejdede de to uger
med at lave ”Min biografi”, hvor de skulle fortælle om
deres eget liv i tekst og billeder. Det skulle gøres på
computer, og mange af dem var så optaget af
arbejdet, at de dårligt havde tid til at tage hjem, når

de fik fri, men så havde de også et flot arbejde at
kunne præsentere for deres forældre, som blev
inviteret til at komme og se resultatet på
emneugernes sidste dag.

Birthe Clausen
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Vores liv
Inger Lise og Bent Busk.

Hvorfor er det godt for Mausing forsamlingshus, at
Bent Busk elsker fodbold ?
Det får vi svar på i denne artikel.
Redaktionen har denne gang været på besøg på
Tøndborgvej nr. 8 hos Inger Lise og Bent Busk.
Bent Busk er født i 1939 i Grauballe med fem søskende
og gik i skole i Asmindegård skole (Allingskovby). De fik
som en selvfølge dengang lov at arbejde for føden. De
arbejdede i tørvemosen og fik 10 øre for hver 1000 tørv,
de rejste, og 25 øre for at stakke dem. De fik også lov til
at lære at malke køerne med en lille børnespand mellem
benene. Den mindste på 7 år fik lov til at skrabe jord af
de frosne roer. Hvis hestene fik for meget jord, blev de
syge. De blev også hakket ud med håndkraft, der var
ingen roeskærer på det tidspunkt.
I høsten hjalp de også til i marken. Når kornet var slået,
skulle de rive det ud til siden, så hestene kunne komme
forbi - uden at gå i det nyslåede korn. Senere skulle de
selvfølgelig også ”nege” dem.
60 neg skulle gerne give en tønde korn. Pengene, de
dengang tjente, gik selvfølgelig ikke til tant og fjas; men
blev afleveret til far og mor til tøj.
I foråret 1953 blev Bent som 14 årig fæstet hos Ejner
Sørensen (smed) Haurbak. Han blev ansat fra april til
november til den svimlende sum af 1300 kr. og en uges
sommerferie.
Han husker tydeligt sin første opgave. Nede i engene
skulle han jævne muldskud. Det var hårdt arbejde for en
14 årig dreng , for der var i hundredvis. Det var mosegrise
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og skuddene var i knæhøjde.
I efteråret 1953 blev Bent ansat hos Svend Hede på
Økildegård. Der var han i tre år, og i 56-57 kom han til at
køre mælk ud for Kristian Andersen på Elkjær-turen for
12 kr. om dagen.
Bent blev også ansat på Damgården midt i Pederstrup
hos Hans og Ena Hvam. For tjenestefolk og karle var
der selvfølgelig ikke toiletforhold eller badeværelse.
Skulle man stort eller småt foregik det i „grævningen“
bag køerne. Og så hang der en tyk telefonbog, som man
rev sider af til tørringen.
Dengang var der rift om Midtjyllands avis, lyder det
skraldgrinende fra Bent. Den var bedre end
telefonbogen. Bad kunne man da godt tage i
malkemaskinerummet, men det var selvfølgelig koldt
vand.
I november 1960 rejste Bent
fra Hans Hvam og blev ansat
hos Børge Madsen som
chauffør. Han havde på det
tidspunkt 2 lastbiler og drev
vognmandsforretning fra
huset, som Jonnie Nøhr har
nu.
Den blev som bekendt senere
overtaget af Johannes
Jacobsen, og Bent blev der indtil Johannes var kommet
godt i gang. Johannes kom fra
Odder egnen.
I 1963 overtog Bent - Børge
Rasks maskinstation. Efter han havde mødt Inger Lise
året før til bal i Hauge forsamlingshus.
Inger Lise er født i 1945 i Hauge af Jenny og Sigurd
Pedersen. Hun gik i Hauge skole ved lærer Andersen.
De blev senere flyttet til Vinderslev skole i 1959.

Hun blev konfirmeret i Thorning kirke ved pastor Frank.
Inger Lise kan huske, at hun tjente til sit første
armbåndsur ved at rejse tørv. Det første sted, hun tjente,

var hos Johanne og Ejner Iversen. Hun hjalp til såvel
ude som inde med at nege i sætter og tærske neg.
Senere gik hun i skole i Silkeborg et år på Kornmod
skole. Hun kom i lære hos Valuer i Kjellerup som kommis
og gik på handelsskole om aftenen på Chr. D . 9, der
dengang var handelsskole.
Senere arbejdede hun hos købmand Dam Kjellerup.
Flyttede I så sammen spurgte jeg? Hu, ha, nej siger
Bent, det var skam noget man måtte snige sig til. Der
var ikke noget med at flytte sammen, før man var gift.
Men gift blev de da - d. 13. august.

Kjellerup. Hun arbejder i øjeblikket på Sandgårsparken i
Kjellerup.
Bent begyndte at køre som chauffør hos Eigil Knudsen
i 78 og afviklede maskinstationen i 82, og de flyttede ind
på Tøndborgvej i huset , hvor de bor i dag. Bent kørte
ved Eigil indtil 87. Han har siden kørt for Sanistål i
Silkeborg. Han har været i bestyrelsen i Mausing
forsamlingshus fra 72 til 92 og i borgerforeningen i 6 år.
Så kommer vi til spørgsmålet. Hvorfor er det godt for
Mausing forsamlingshus, at Bent elsker fodbold?
Jo, der skulle være bestyrelsesmøde, men Bent kunne
ikke komme før lidt senere, fordi han skulle til fodbold,
og da han mødte op, havde de allerede vedtaget, at der
skulle startes et Mausing
Marked, og Bents eneste
„
kommentar til det var : I æ sgu æ rajtig kloge“. Og så er
det, jeg tænker på, hvordan Mausing forsamlingshus
havde set ud, hvis nu Bent havde været tungen på
vægtskålen og derved havde nedstemt forslaget.
Forsamlingshuset var simpelthen forfalden. Men som
Bent selv sagde. Vi smøgede jo ærmerne op og gik i
gang.

Bent og Inger Lise købte Lillebrunbakkegård på
Hønholdtvej (den af Albert Nielsens, siger Bent), hvorfra
de drev maskinstation med de gamle Ford 5000 og
7000. Der var 4 mand fastansat og 7 i høsten. Og der
kom jo fire dejlige børn : Knud Henrik i 67 Charlotte i 70
Allan i 74 og Lars i 77. De er nu alle flyttet hjemmefra.
Inger Lise arbejdede en periode i køkkenet på Vejlsøhus
i Silkeborg og kørte senere ud med mad for Bøgely i

Og alle på egnen ved, hvor meget Inger Lise og Bent
har betydet for Mausing marked og forsamlingshuset,
og jeg tror, alle på egnen vil sige dem tak for deres
kolossale arbejde og ønske dem et stort og et godt
jubilæumsmarked i år.
Niels Erik Nielsen

Vinderslev borgerforeningen
Generalforsamling.
Borgerforeningen startede det nye år med en
generalforsamling på Vinderslev skole. Efter
formandens beretning og kasserens fremlæggelse af
regnskabet, var der valg til bestyrelsen.
På valg var John Iversen, Agnes Hansen, Malene
Christensen og Kim Hansen, de blev alle genvalgt.
Som suppleant for bestyrelsen blev Michael Bach og
Folmer Bech begge genvalgt.
Revisorerne Andreas Pretzmann og Lars Mølgaard blev
ligeledes genvalgt.
På et senere bestyrelsesmøde konstituerede
bestyrelsen sig således:
Formand: John Iversen
Næstformand: Henny Sølager
Kasserer: Agnes Hansen
PR. og sekretær: Kjeld Hvolgaard

Derudover består bestyrelsen af:
Malene Christensen, Grethe Nielsen og
Kim Hansen.

Forårstur.
Søndag d. 20 maj håber vi på godt vejr og arrangerer en
tur ud i det grønne. Hvor og hvornår annonceres senere
i Kjellerup Tidende.

Sct Hans.
Lørdag d. 23. juni afholdes der Sct. Hans bål ved Mausing
forsamlingshus. Båltalen starter kl. 20, hvorefter bålet
tændes. Der kan på pladsen købes øl, vand og pølser.
Spejderne vil være på pladsen for at foretage
snobrødsbagning.
Kjeld Kvolgaard
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Vort livs rejse til Guds regnbueland.
Efter flere ugers overvejelser og nøje planlægning,
men alligevel med lidt sommerfugle i maven begav
vi ( dvs vore venner og familie fra Bredballe – Arne
(ingeniør ) Inger Marie (sekretær for personalechefen
på Dandy + deres børn samt undertegnede – i alt 7
personer ) os med omhyggeligt pakkede kufferter
til Billund for i de kommende 4 uger at realisere vor
drømmerejse til vort fjerne mål, Sydafrika.
Vi forlod den lidt grå og regnfulde danske sommer,
men blev efter 14 timers flyrejse glædeligt
overraskede over det pragtfulde solskinsvejr, der
hilste os velkommen i Johannesburg, og som for
øvrigt med et par småbygers undtagelse fulgte os
på hele turen. Men også på anden måde blev vi budt
velkommen, nemlig af en sydafrikansk hvid kvindelig
ingeniør, som Arne kendte, fordi hun havde studeret
i Danmark og netop i hans firma. Hun gelejdede os
ud af lufthavnen og hjalp os at finde den 8-personers
folkevognsbus, som vi hjemmefra havde lejet til at
køre rundt i de kommende 2 uger. Hvad endnu bedre
var : både denne og den følgende dag guidede hun
os rundt i Johannesburg og omegn og viste os alt
det, som vi ellers aldrig ville have fået at se, da turister
bliver kraftigt opfordret til straks at forlade byen. Byen
betragtes som det mest kriminelle sted på jorden.
En stor oplevelse var det også at besøge hende i
hendes hjem, en pragtfuld villa med swimmingpool i
haven . Men også her følte vi som overalt i Afrika
straks denne utrygge atmosfære blandt de hvide –
spionvinduer, høje mure omkring hele grunden, øverst
forsynet med pigtråd, barske hunde, cyklen i
soveværelset osv.. Men spændende var det i hvert
fald at smage de talrige sydafrikanske retter, som
der blev disket op med. Også politikken blev
endevendt. Vore værter kunne nok føle, at de med
Mandela- styret havde fået økonomisk tilbagegang,
men indrømmede dog, at der fulgte goder med
f.eks. sikrere bevægelsesfrihed. På en sten i
Sydafrika står der : ”Mandela er her endnu !” Det er
vort sikre indtryk, at Mandela var ankermanden for
både sorte og hvide.
Men nu måtte vi så til at stå på egne ben i det
ukendte land, hvor alt forekommer omvendt. Hjemme
var det sommer, her vinter og tørke – hjemme de
lyse nætter, her en buldrende kulsort nat –
stjernehimmelen ser komplet fremmed ud, vi finder
dog snart venus og sydkorset – solen er i nord, så
man må passe morderlig på ikke at forveksle øst
og vest på landkortet – månens ny og næ er også
modsat den nordlige halvkugle – ja, og så er der
venstrekørsel osv. --26

Den første nat tilbragte vi langt ude i bushen hos
Nbele-stammen, hvis stråtækte hytter var pyntet med
flotte farver og mønstre. Udenfor vor hytte sad der
hele natten en sort vagt. Men først var vi til fest om
aftenen i en stor stråtækt hytte på festpladsen. I
midten var et mægtigt bål med os, røg og gnister og
spande med kulild langs hyttens ydersider. Der blev
opført stamme- og krigsdanse med våben, - vi så et
frieri, hvad pigen på forhånd var uvidende om, hvorfor
ingen heller vidste, om hun ville svare ja eller nej – til
sidst blev vi opfordret til at deltage i fællesdansen –
og hvad skal man gøre ? Jeg fik den ære at danse
flere danse med selveste høvdingen – han var meget
stolt af sine 3 koner og 18 børn. Som tak for besøget
havde vi inviteret vore føromtalte værter til at være
med. De fulgte også, skønt meget nølende,
opfordringen til at danse med. De indrømmede

bagefter, at det havde været en tvivlsom fornøjelse.
De havde nemlig aldrig før i deres liv holdt en sort
mand i hånden. Til gengæld følte jeg det som en
tvivlsom fornøjelse at drikke af den hjemmelavede
øl, der i en kalabas gik fra mund til mund kredsen
rundt. Jeg lærte skyndsomst at snyde ved den slags
lejligheder.
Sydafrika er verdens største guldproducent. Da der
i 1873 første gang blev fundet guld, strømmede
lykkeriddere til ,især fra England og Skotland. Der
dannedes guldminelandsbyer. Den ældste af dem
er Pilgrim´s Rest, som nu er fredet. Vi prøvede at
vaske guld ved bækken – og vi så guld – og beså
også de senere udviklede vandhjul og
dampmaskiner, som anvendtes ved guldudviklingen
– samt guldgravernes hytter, lægeremedier, fængsel
m.m. En kummerlig tilværelse ! Men guldfeberen
rasede, og det gjorde malaria-feberen desværre
også, hvad vi kunne overbevise os om ved et besøg
på byens gamle kirkegård. Ganske unge mennesker
og børn var døde i hobetal som fluer. Heraf byens
navn ! Her i Pilgrim´s Rest boede vi i to nætter, og
det bliver nok den eneste gang i vort liv, at vi kommer
til at sove i senge med fod- og hovedstykke af ægte
guld og vaske os i vand fra guldvandhaner.
Rejsen fortsatte østpå ud mod Det Indiske Ocean,
hvor vi fra det storslåde udsigtspunkt ”Gods Window”
i 1832 m. højde kunne nyde udsigten til Mozambique.
Her oplevede vi også noget så spændende som den
tropiske regnskov.
Her ligger også Kruger Nationalpark, et område på

størrelse med Jylland. Ikke i denne, men i en
tilstødende safaricamp var det, at vi tilbragte de
følgende 3 dage, denne gang i telte, midt mellem de
vilde dyr. Det skal dog siges, at der hele natten gik
en bevæbnet afrikaner rundt i området, i tilfælde af
en krisesituation. En nat havde nogle elefanter væltet
både træer og flagstangen, men der skydes kun i
tilfælde af yderste livsfare, for i en safaripark er man
der på dyrenes betingelser. Efter mørkets frembrud
var det ikke tilladt at gå til sit telt uden at være

ledsaget af en bevæbnet ranger med sin
flagermuslygte. Han sørgede for, at lynlåsen i teltet
blev forsvarligt lynet. Vi måtte så blive der til
solopgang. Nætterne var bitterlig kolde, nær
frysepunktet, og fyldt med lyde fra gøende
hyænehunde og frygtelige brøl fra bavianerne, der
huserede i trætoppene. Men når så trommen lød,
var det spisetid eller tid for afgang på safari.
Turene foregik i 3 åbne landrovere, der kørte ud i
hver sin retning, men stod i radioforbindelse med
hinanden til fælles sikkerhed og til gensidig
orientering om dyrenes opholdssteder. Vort lille
selskab var altid sammen med en bevæbnet engelsk
ranger ( Ryan) og en afrikansk spejder ( Villi ) alene
i den ene landrover . I parentes være det sagt, at
Ryan altid behandlede Villi ligeværdigt, og at de fik
samme løn. Alligevel var Villi som fluen på væggen,
et forhold, som vi fandt var generelt for de sortes
forhold til de hvide. Men nu sad Villi der på sit
fremskudte sæde, med sin slangebøsse og på
natsafarierne med sin projektør. Intet levende undgik
hans skarpe øjne og øren. Og hvad Ryan ikke vidste
om dyrene, deres psyke, efterladenskaber, spor og
afmærkninger og om afrikanernes brug af forskellige
planter, ja, det var ikke værd at vide. Til vor store
forundring var de ikke særlig bange for løverne, som
i nogen tilfælde strøg så tæt forbi landroveren, at vi
kunne nå at klappe dem – hvis vi ellers turde ! –
hvorimod de udviste en særdeles stor respekt for
elefanterne og for bøflerne, der ifølge Ryan bestod
af 3 tons ondt lune. Når vi så havde kørt et par timer,
gjorde vi holdt ved en flok græssende zebraer, for
her skulle der være fred og ingen fare. Primussen
kom frem, og en dejlig frokost var hurtigt serveret.
Skulle nu alt fortælles om de dyr, vi så i luften, i floden,
på jorden og i trætoppene, ville det ingen ende tage.
Og hjemme på campen ventede en dejlig middag
med 3 retter, bestående af alt godt fra bushen, og
som blev indtaget bag et indelukke omkring bålet
under den åbne, kulsorte, afrikanske nattehimmel,
overstrøet med klare, tindrende stjerner. Det var en
lækker mad og et godt og stemningsfuldt sted at dele
dagens oplevelser og verdenssituationen med nye,
spændende mennesker fra forskellige dele af kloden.
Særlig husker vi et hold kendte rugby-spillere fra
Manchester, der med deres vittige påfund nær havde
sat campen på den anden ende.
Metha og Peder Bitsch

Fortsættes........................
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Min Hobby - slægtsforskning
At hige og søge.
For 30 år siden var vi så heldige at komme til at bo i
Vinderslev. Det lå så nær ved Viborg, hvor
Landsarkivet for Nørrejylland ligger, så det var så
nemt at tage dertil, når jeg havde fri. Interessen for
vores fortid, under hvilke forhold menneskene levede
i det daglige og med hinanden. Når jeg nu var på
landsarkivet, kunne jeg samtidig søge Gerda’s og
min egen slægts historie. Det syntes jeg kunne være
meget spændende, og det blev det også.
Det var om lørdagen, når jeg havde fri, så havde alle
andre også fri, og så er læsesalen helt fyldt op af
mennesker, der som jeg søgte slægtens spor. Jeg
kendte ikke noget til, hvordan der så ud, og hvordan
det gik for sig, så jeg så efter, hvordan de andre bar
sig ad, og alle bordene i læsesalen var da også
besat, inden jeg fik set mig om. Sammen med nogle
andre nybegyndere fik vi så plads i et andet upraktisk
rum. Da der er absolut stilhed, og ingen taler
sammen, kan man dog med en sagte hvisken få
enkelte gode råd af dem, der er mere kendt med
arkiv arbejde. Og der er mange forskellige arkivalier
at søge oplysninger i. Man må vide lidt om, hvad man
vil søge efter, til at begynde med søgte jeg mine
forfædre. Jeg afleverede en bestillingsseddel ved
skranken på nogle gamle kirkebøger i det sogn, jeg
havde fået fortalt, at de havde boet i. Følsomme
arkivalier som kirkebøger skal være mindst 80 år
gamle, inden de er åben for andre. Har man så fundet
sine oldeforældre, kan man følge dem, her er det
nemt at begynde ved deres død, hvis man kan det,
så kan man muligvis se, hvor de er født, og hvor gamle
de er, så det er lettere at finde deres forældre; man
kan se, hvem de blev trolovet med og senere gift. Vi
kan finde hvor mange børn, de har fået. Når vi har
fundet dem døde, kan man gå ind i skifterne efter
dem , de findes i godsarkiverne. På 30. dagen efter
dødsfaldet kom ridefogden med 2 troværdige mænd
som medvurderingsmænd, de var som reglen fra
byen. Var det en enkekone, der var efterladt, var der
en slægtning, hvis det var muligt, gerne en broder til
hende, for at varetage hendes interesser, da en
kvinde dengang ikke havde noget at skulle have sagt,
ligeså var det, hvor der var umyndige børn efterladt.
Skifterne er noget af det mest interessante, for alt,
selv den mest ubetydelig ting, blev taget med i
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fortegnelsen og værdisat. Det var den dødes
gangklæder og sengeklæder, hvad der var af møbler
og husgeråd i alle rummene. Bygninger med
indretning, dyrenes antal og alder. Hvad der var
tilbage af avlen, hvor meget der skulle til udsæd, til
menneskeføde og til dyrefoder, her får man et godt
indblik i, hvordan forhold var i vore forfædres tid.
Jeg har prøvet at finde så meget om Vinderslev sogn
som muligt. En hel del er der; men meget generelt,
da det ser ud til, at beboerne i Vinderslev Sogn altid
har opført sig pænt, i hvert fald har der ikke været de
store trætter. I kirkebøgerne har der ikke været
nogen, der har stået til offentlig skrifte og formaning
af præsten i kirken.
I min søgning har jeg flere gange været i København,
det er meget spændende. Arkivet for kirken findes
på nationalmuseets 2. afd. På rigsarkivet findes der
arkivalier for alt i kongeriget Danmark
Er der stilhed på de hidtil nævnte arkiver, så er der
stor stilhed på Det kongelige bibliotek, der hviskes
ikke og man går på bløde tæpper, for at det ikke
kan høres, når nogen går. I de første mange år jeg
søgte på arkiverne, fik man de gamle originale
protokoller og papirer, det var hyggeligt, men da der
blev mere søgning på arkiverne, blev der slidt for
meget på de gamle papirer, så nu er det meste på
mikrofilm.
Det er meget spændende at søge oplysninger om
sin fortid og sin slægt. Hvem finder man: Bl.a. Jens
Hvas, han var byhyrde i Borum i 1700.- En anden
Poul Thorn, var ridefoged hos baron Bentzon, hvor
det var ham, der befuldmægtiget styrede det
administrative på godset, det var hans ansvar, at
skriverne førte alt til protokol (som vi i dag kan forske
i) bl.a. red han ud og foretog skifter på stedet, når
nogen var døde.
Førte tilsyn med fæstebønderne og deres gårde
m.m.
Anders Ginderup havde en gård i Grenå med dyr og
marken sammen med andre i Grenå byjorden uden
for byen, han var også købmand og skipper med
skib. Han købte landbrugsvarer og andet op, sejlede
på Norge, hvor han solgte det, og købte norske varer,
som han solgte hjemme i Grenå og omegn. Han var
så uheldig, at han i hårdt vejr i 1789 nord for Grenå

faldt overbord og druknede, efterladende sig en ung
enke og 5 mindre børn,: men skibet kom i havn og i
ved opgørelsen til skiftet, kan man i skibets papirer
se, hvordan udenrigshandelen foregik.
Man funderer også lidt over tiderne i gamle dage,
når man i de gamle papirer finder nogle forfædre,
hvor fæstebonden Søren Graulev og hans hustru
Maren Rasmusdatter i Agri ved Femmøller bliver
begravet samme dag, den 14-2-1740. Er de
omkommen ved en ulykke eller en smitsom sygdom,
tuberkulose eller tyfus.
Her har jeg ikke medtaget noget af, hvad jeg har
fundet om Viderslev sogn, da det tid efter anden

kommer i „Sognebladet“.
Det er noget af en jungle at begive sig ind i; men det
har været spændende også de gange, jeg er kommet
hjem uden at have fundet noget af det, jeg søgte efter.
Mange interessante mennesker har jeg også truffet,
den meste kendte, bl.a. fra fjernsynet, var nu afdøde
Anna Sofie Seidolin, på det tidspunkt vidste jeg ikke,
hvor stor personlighed hun var, og hvor kendt hun
ville blive, så havde jeg måske ikke fået det gode
forhold til hende, jeg fik.
Jens Thorn Jensen.

WINDIR SPEJDERNE
Siden sidst

Foråret

Det nye år startede traditionen tro med nytårsparade.
Søndag formiddag den 7. januar mødtes store og
små i spejderhuset og gik med fanen i spidsen i
samlet trop til kirken, hvor vi deltog i gudstjenesten
10.30. Efter den havde de store spejdere arrangeret
et løb for ulvene, mens grupperådet, lederne og de
fremmødte forældre holdt gruppemøde. Som nævnt
i sidste nummer af Lokalbladet måtte vi sige farvel
til Inger Thomasen efter 9 år på formandsposten +
et par år som menigt medlem af grupperådet. Det
var underligt at deltage i det første grupperådsmøde
uden Inger, men heldigvis stiller hun stadigvæk sin
arbejdskraft til rådighed for gruppen. Rasmus
Østerby og Bjarne Andersen stillede sig velvilligt til
rådighed for grupperådets fremtidige arbejde, og
Rasmus er nu vores nye formand, mens Bjarne er
arbejdende medlem! Nytårsparaden sluttede som
sædvanligt med suppe.

Foråret venter nu med masser af aktiviteter: Ulvene
har travlt med at tage aktivitetsmærker, og
grupperådet er i gang med at planlægge
gruppelejren den 28. og 29. april på Trevæld, hvor
store og små spejdere samles med de søskende
og forældre, der har tid og lyst til at komme med.
Sidst i maj skal der så bruges en masse hænder på
Hinge Søstival, som i år strækker sig over 4 dage i
stedet for de sædvanlige 3 Bent Kragh og Lars Arhøj
går og venter på det rigtige vejr til at få fældet de
træer, der skal bruges til at bygge shelter,
svævebane, bålplads m.m. i vores naturcenter. Det
skulle nemlig gerne være klar i august, hvor gruppens
20 års fødselsdag så kan markeres med indvielse
af naturcentret.

De store spejdere
De store spejdere var den 2.-3.-4. februar på vintertur
til Sindstou-hytten i Sejs i dejligt vintervejr. Det var
en rigtig hyggetur med masser af kage og god mad,
natteroderi, kælkning både nat og dag og lang
morgensøvn! Der blev også tid til at lære lidt om
tinstøbning og finere madlavning.

Lopper
Loppe effekter samler vi jo på hele året på
Pederstrupvej 66, og vi kan aldrig få for mange, så
vi håber selvfølgelig på en lind strøm af effekter frem
til Mausing Marked den 28. juli. Hvis der er problemer
med transporten, kan der ringes til 86888430, så
kommer vi gerne og henter.

Anna Arhøj
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Børne-og Fritidsgården
Ved en stor indsats af håndværkere, forældre og
personale er en del af den gamle lade blevet til et
flot værksted. Der skulle sættes loft op, og væggene
skulle isoleres og indvendig beklædes med plader.
Det var et stort stykke arbejde. Da vægge, loft og
gulv var malet og en reol sat op, glædede vi os meget
til at tage det dejlige rum i brug. Der mangler nu kun,
at en vask bliver sat op.

rummet kan også bruges til andre aktiviteter,
specielt når vasken er sat op. Der er ingen tvivl
om, at værkstedet bliver et sted med aktivitet og
kreativitet, som vi bliver glade for.

Men vi kunne ikke vente længere, og tirsdag den 20.
februar var der indvielse. Jørn fra bestyrelsen
klippede det røde bånd over, og alle børn var med,
og også nogle forældre deltog i festlighederne.
Børnene er i denne anledning begyndt med at lave
en alternativ rist til at rense skoene på. Vi er også
begyndt at bruge rummet som træværksted, og på
en tavle er værktøjet sat pænt og overskueligt op.
De første flyvere er ved at blive bygget og malet. Men
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I vinterferien var de ældste børnehavebørn på udflugt
med bus og tog til ’Modeljernbane Europa’ i Hadsten.
Før turen havde børnene allerede fået en lille forsmag
på modeljernbane, da de besøgte Kirsten Anneberg.
Hun har et lille anlæg med bjerg, en lille by, banegård,
veje med lysregulering og en svævebane. Men i
Hadsten er der et kæmpeanlæg, hvor der virkelig er
noget at opdage. Der er en borg på bjerget, en flod
og et rigtigt vandfald, havneanlæg og trafik med
brand og ulykker. Af og til bliver det nat, og så gør
det indtryk at se oplyste tog, som farer gennem
landskabet, forbi byerne med gadelys. Da vi skulle
tilbage med tog fra Hadsten til Bjerringbro, var vi lige
ved at stige på et ægte lyntog, men vi ventede pænt
på vores regionale bumletog.

Det sidste, som lige skal med her, er nogle ord om
vores fastelavnsfest den 26/2. Tønderne var
malede, børn og voksne klædt ud og mange
sminket. Nogle tønder gav sig lidt hurtigt, børnene
havde jo mobiliseret alle kræfter.
Bagefter var der sang, og vi spiste hjemmebagte
fastelavnsboller.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Vinderslev Junior- og Ungdomsklub
Nu er vi nået til marts måned, og sæsonen er snart
slut for denne gang. Igen i år har der været 45-50
medlemmer fra 5., 6. og 7. klasse. Der har også
været enkelte fra 8. og 9. klasse. Hver mandag er
der ca. 35 medlemmer samlet. Vi forsøgte os i første omgang med at opdele klubben, så 5. og 6.
klasse var der mandag og 7. klasse og opefter tirsdag. Det har dog vist sig, at der er færrest fra 7.
klasse og opefter, der vælger at gå i klub, hvorfor
det nu er tilbage til en fast klubdag – mandag.
Hver mandag hygger vi os i klubben og er fast en
time i gymnastiksalen.
I klubben er der mulighed for at spille alle mulige spil.
Vi var tidligere udsat for tyveri af vores playstation,
cd-ere mv.
Ved denne sæsons opstart fik vi tyverialarm i vores
lokaler, hvilket har holdt tyveknægtene væk.
Efter jul blev vores ene klublokale inddraget i forbindelse med ombygningen af skolen.
Selv om vi så nu har minimal plads og har det lidt
overfyldt i vores ene lokale, er det gået over al forventning. Vi glæder os dog til efterårssæsonen, hvor
vi igen får 2 lokaler. Det ene bliver nyt og skal hænge
sammen med vores eksisterende lokale, hvorfor der
jo naturligvis skal laves lidt om – vi håber det giver

sig udslag i, at begge lokaler bliver ”shinet op” med
maling. Engang imellem er vi ”ude af huset”, i år har
vi været:
Til skøjtedisko i Herning Ishockey Stadion, hvilket var
en rigtig god oplevelse for os alle.
2 gange i biografen i Kjellerup.
Både i Viborg svømmehal og Ikast badeland, som
begge steder er utrolige lækre steder at komme.
Især bliver alle glade, hvis 5 meter vippen bliver åbnet.
Der er i årets løb 5 fester for 5. og 6. klasserne. Til
disse fester er der ca. 150 deltagere. For 7. klasse
og opefter er der 6-7 fester. Dørene er altid låst til
disse arrangementer og bliver kun åbnet, når der er
en klubmedarbejder til stede.
På besøg i klubben i Sjørslev.
Som sædvanligt slutter vi af med en bowlingtur i Bowl
and Fun i Viborg, med spisning og bowling.

Mange hilsener fra
Lene Bødker,
Jesper Stordal,
Jesper Thorsø og
Charlotte Vindum
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter
LOKALBLADET.

Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431

E-mail :

helge.bjerre
hansen@mobilixnet.dk

Fax : 87 70 30 35

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevjej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Mogens Toft
Gl. Revlvej 14
Tlf. 86888842

Kosmetolog & fodplejer
Anne-Catharina Van Gaever Eugen Petersen

Vinderslevholmvej 13
8620 Kjellerup (Vinderslev)
86888686

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Vinderslev
fotokopiering
v/Helge Bjerre-Hansen
Vinderslevholmvej 5
Tlf. 86 88 8 3 54

KVALITET TIL TIDEN“

Reparation af person og varevogn
Autotransport af personbiler
Udføres af :

Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...

NF JORD OG BETON

„

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

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
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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
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

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

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
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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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

8620 Kjellerup

Telefax: 86 88 38 88

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
Kurer’ & Expresskørsel.

ind- og udland

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

Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

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

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

KØLECONTAINER

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
VOGNMANDSFIRMAET
Rosenvænget 9 ! 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 !Fax 86 88 85 80
SE nr. 19 26 56 33

TREKRONERVEJ 17,
VINDERSLEV
DK-8620 KJELLERUP
TELEFON 86 88 84 95
TELEFAX 86 88 80 70

Tømrermester
Leif Kristensen

Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Landbrugscentrets
Selskabslokaler
v/ Lilli Rosenkvist

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 på Malmhøj
Mausing Vindmølle laug I/S
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1

Tlf. 86888127

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk.

Menighedsrådet
Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24

Tlf. 86888313

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Lindegaard, Trekronevej 22
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20
Laila Hvam, Pederstrupvej 97
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888020
Tlf. 86888800
Tlf. 86888541
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

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

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev
Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13

Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening
Tlf. 86888687
Tlf. 86888421

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888821

Tlf. 86867476

Vinderslev brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269
Tlf. 86888165

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888687

Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Tlf. 86888352

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Tlf. 86888868

Vinderslev vandværk

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Vinderslev borgerforening

Landsbykommissionen
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Sognemenigheden

Tlf. 86888445

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Tlf. 86888383

Vinderslev aftenskole

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

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Fmd.: Sten Vindum, Pederstrupvej 30

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

Skolebestyrelsen

Tlf. 87702370

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

Tlf. 86888552

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484
Tlf. 86880578

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

Tlf. 86888430

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Dagplejemødre

Tlf. 86888317

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86811834

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf.86888242
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. maj
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

3. april kl. 19:30
Foredragsaften i
valgmenighedens sal.

29. april kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

3. april kl. 14 - 16
Dilettant på Malmhøj,
med pensionister fra
Alhuset.

6. maj kl. 14:00
Foredrag i
Valgmenigheden

5. april kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Samtalemøde Rom. 14
v/missionær Jens Peter
Lundgaard, Ans.
8. april kl. 10:00
Mausing søndagsskole
be-søger Vinderslev
søndags-skole i
Vinderslev missionshus
19. april kl.19.30
Vinderslev Missionshus
Danmissions-fest v/
tidligere missionærer i
Cambodia, Bodil og
Jørgen Lindgaard,
Mammen.
20. april kl. 17:30
Valgmenigheden holder
Persillesovsaften
26. april kl. 19:30
Mausing missionshus
Bibelforedrag profeten
Amos.2,del v/Pastor
Frede Møller, Hinge.
27. - 29 april
Windir spejderne tager
på gruppeweekend.
Kontaktperson Lotte
Kragh tlf. 86 88 86 84

10. maj kl.19:30
Samtalemøde Rom. 15,
hos Edith Eriksen
Tøndborgvej 43.
10. maj kl.19:30
Vinderslev
Missionshus.Samtalemøde
15. maj kl. 14 - 16
Malmhøj generalforsamling til
Brugerrådet.
17. maj kl. 18:00
Valgmenigheden tager
på udflugt.
18. maj - 20.maj
Kjelsø Lejren, Ans
Sogne week-end.
20. maj
Borgerforeningen arr.
forårstur.
24. maj kl. 13:30
(kr. Himf.dag)
Familiedag på Kjelsø.
24. - 27. maj
Hinge søstival

31. maj kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Soldater vennefest, v/
sekr. Henning
Siegumfeldt, KBH.
27. maj kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.
6. juni kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Samtalemøde Rom. 16,
v/Jens Peter Lundgaard,
Ans.
6. juni
Medarbejdermøde for
Hauge Marked
9 - 10. juni
Foreningen af
Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder holder
årsmøde i Bering ved
Århus
17. juni kl. 9:00
Mausing og Vinderslev
søndagsskole tager på
udflugt. Vi begynder med
gudstjeneste i Vinderslev
kirke kl. 9:00.
Pogram senere.
20. juni kl. 19:30
Midsommerfest på IM`s
sportsplads i Mausing.
23.juni kl. 20:00
Sct.Hansfest ved
Hauge sø.

23. juni kl. 20:00
Borgerforeningen arr.
Sct Hans ved Mausing
forsamlingshus.
4. - 8. juli
Hauge marked.
4. juli
Ringridning,
folkedans og
squaredance.
5. juli
Lotterispil
6. juli
Palmehaveaften
7. juli
Kræmmermarked,
kl. 20 teltbal og i
søteltet countryaften
8. juli
Kræmmermarked
og teltbal.
21. juli kl. 19:00
25 års jubilæumsfest
for Mausing Marked
28. - 29. juli
Mausing Marked

