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Fortvivl ikke !

Lån et fotoapparat

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

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

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille kan det indbetales i Unibank på
Lokalbladets konto nr. 92665902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et girokort.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.

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

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com

86888413
86888687
86888421
86888521
86884312 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
86888032
86888290 → Udlån af kamera
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
januar - april - juli - oktober

Leder
Vinteren er slut

af hans tekniske ekspertise, men
han har heldigvis lovet at stå lidt
På kalenderen står der forår - og standby ved tekniske problemer.
TAK for din arbejdsindsats Brian.
det er dejligt at se, hvor alting
grønnes. Hurtigt glemmer man
vinteren, men…. vinteren i år vil Øgede omkostninger
dog huskes lidt endnu. Hvor
mange havde ikke trængsler med Lokalbladet har i år haft en
at komme på arbejde? Ja, blot stigning i omkostninger til trykkeri
med at komme uden for døren. og postvæsen, så det har ikke
Skoleeleverne reddede sig et par været muligt, at henlægge et
ekstra fridage, og masser af biler beløb til reparationer og fornyelse
sad fast i de store snemængder af det tekniske udstyr, som
– ja selv sneplove måtte hjælpes computer, kammera, scanner og
fri. Under sådanne omstændig- printer.
heder bliver folk mere sociale.
Alle var interesserede i at hjælpe
Frivillig indbetaling
nødstedte medmennesker.
Mange fik overnattende gæster,
og andre var behjælpelige med De frivillige indbetalinger fra
et måltid mad, lidt kaffe eller blot foreninger og grupper er øget
noget tørt og varmt tøj. Det er med knap 675 kr., medens de
dejligt at tænke på nu, hvor sneen frivillige indbetalinger fra
er væk. Lidt minder er der også hustande er faldet med 636 kr.
stadig rundt på markerne. Den Ca hver 8. husstand har i
store nedbørsmængde har sat gennemsnit indbetalt 100 kr.
sine spor i naturen. Der er målt
nedbør siden 1874, og
Abonnenter
nedbørsmængden i februar var
tre gange den normale mængde
Abonnenterne har været støt
for februar.
stigende året igennem, og vi er
nu oppe på ialt 56 abonnenter

uden for området. Det er dejligt
at se, at LOKALBLADET har
interesse for andre end
nuværende borgere i området.
Abonnentprisen er i år steget til
100 kr. pr. år inklusiv forsendelse.

Tak
TAK for alle frivillige bidrag fra
såvel foreninger, grupper,
husstande og ikke mindst
sponsorerne.

Girokort
I dette nummer er der indlagt et
girokort, som kun vedlægges 1
gang årligt. Så vi håber og tror, at
endnu flere vil være med til at give
et bidrag efter deres formåen til
Lokalbladet.
Lokalbladet skulle gerne
udkomme næste år - og næste
år igen.
Redaktionen

Nyt læsestof

LOKALBLADET har også sat
sine spor. Et nyt blad er blevet til
med forhåbentlig masser af
læsestof. Vi mener, at der er
mulighed for at finde læsestof af
interesse for de fleste. Er dette
ikke tilfældet, er vi meget
interesserede i høre herom.

Afsked med Brian
Af nyt fra redaktionsgruppen må
vi nævne, at Brian Pedersen har
valgt at holde en pause fra
redaktionsgruppen
i
LOKALBLADET. Vi har nydt godt

Regnskab for 2001
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
25.500,00
4.600,00
7.874,00
3.605,00

1.051,63
42.630,63
42.630,63

Udgifter

33.450,00
5.673,43
2.368,75
500,00
605,00
42.597,18
33,45
42.630,63
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Nyfødte

Karin og Kurt Dybdal Hansen,
Liljevej 17, fik d. 18 dec.
Kristopher som vejede 4 kg. og
Carl Aage og Tina på Liljevej fik var 56 cm lang.
d. 30. dec. kl. 12:37 en stor dreng
på 4 kg. og 30 g og han var 53
cm lang.
Drengen skal hedde Asker
Heden Okkels.

edaG
teljeps

Forretning
overdragelse.
Torben og Marlene Kristensen på
Vinderslevsholmvej fik d. 3. feb.
kl. 12:10 en dreng. Han vejede
4500 g og var 55 cm. Den unge
mand skal hedde Tobias.

Bente og Henning Würtz har solgt
Vinderslev Vognmandsforretning
til Gunnar Johansen, Purhus pr.
1. april 2002. Vi ønsker Bente og
Henning held og lykke med deres
nye tilværelse.

Fortæl os ALT
D. 8. nov. fik Hanne og Finn
Pinholt, Kjellerupvej 73, en datter
på 3790 g. Den lille pige har en
storebror på 15 mdr. (født
17.10.00) Mathias og en
storesøster, Marie på 6 år, der går
i børnehaveklasse. Familien
flyttede til Kjellerupvej 73 i feb.
1995, altså før Lokalbladet var
opstået, derfor en lille
præsentation. Finn er ingeniør, og
Hanne er sælger. De stammer
begge fra Thy, men har ikke boet
der i mange år. Efter en afstikker AnneMette og Jesper Mortensen,
til Sjæland besluttede Hanne og Mausingvej 43, fik d. 19. dec. en
Finn sig for Midtjylland.
pige på 3380 g. og 51 cm. Pigen
skal hedde Amalie.
4

Kan det passe !
Er der slet ingen, der kender en
eller anden i området, som har
rund eller halvrund fødselsdag,
bryllup, sølvbryllup eller anden
mærkedag ?.
Er der slet ingen, der har oplevet
noget sjovt, som andre kan have
glæde af ?
Det eneste Lokalbladet mangler,
er blot en påmindelse om det, så ordner vi resten, - vi spørger
selvfølgelig personen, om
vedkommende ønsker, at blive
nævnt i Lokalbladet.

Tillykke med
dagen.
* Erik Madsen, Trekronevej 28,
blev 75 år d. 20. jan.
* Søren Hansen, Vinderslevvej
44, blev 65 år d. 4. marts.
* Jens Pedersen, Vinderslevvej
11, blev 90 år d. 30. marts.
* Grethe Juhl, Tøndborgvej 49,
blev 50 år d. 30. marts.
* Bent Kragh, Pederstrupvej 52,
fylder 50 år d. 24. april
* Frede Hvam, Mausingvej 28,
fylder 60 år d. 26. april.
* Elly Stenholt, Mausingvej 39,
fylder 50 år d. 26. april.

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.

Læserne
vil vide
ALT

Solsikkevej 12
Her bor Tanja og Rene Pedersen,
de har 3 børn, Marlene 17 år, Kenni
på 16 år og Sabrina på 8 år. De
kommer fra Silkeborg, men har
boet 5 mdr. i Sjørslev, inden de
kom til Vinderslev, hvor de skal
være velkommen.
Krokusvej 11
Der bor Kate og Arne Storgård, de
har 2 børn, Mette på 5 år og Maibritt
på 7 år. Kate er 37 år og arbejder i
hjemmeplejen i Kjellerup by. Arne
er 32 år og maskinfører.

Solsikkevej 14
D. 15. december 2001 flyttede
Trine Jensen og Martin Kalsgaard
Velkommen til !
ind på Solsikkevej 14 i Vinderslev.
Før denne dato boede de i lejlighed
Holmsløkkevej 10
Den 1. nov. overtog Ninna i Kjellerup. Trine er uddannet
Thanning (55) og hendes mand økonoma og arbejder på Cafeteria
Torben Gissel (54) ejendommen. Centrum A-13 ved Knudstrup.
Ninna er kontoruddannet, ansat Martin har været ved landbruget,
ved Interdata i Silkeborg. Torben men er nu specialarbejder. Fritiden
Martin
bl.a.
i
er chauffør ved Anco-trans i Århus. bruger
Fritidsinteresser er hus - have - ungdomsklubben i Vinderslev.
båd.
Vinderslevvej 45
Marianne og Niels Erik Nielsen
Mausingvej 20
Mette Møller Nielsen er flyttet ind i samt deres børn Martin, Kathrine
huset. Hun er ikke flyttet så langt. og Søren er flyttet til Vinderslevvej
Hun boede tidligere nabo til sine 45 fra Pederstrup, det er nu ikke
forældre, Karen og Børge Møller. meningen de vil blive boende der,
Mette er 24 år, studerer biologi i men de leder efter noget i området.
Århus, har studeret i 4½ år og er i
gang med sit speciale der Haugevej 32
omhandler: Hvordan amerikanske Poul Erik Lykke (58), overtog
knivmuslinger
fungerer
i ejendommen pr. 15. okt. Er
pensionist og kommer fra Skien i
Vadehavet.
Norge. Har 2 sønner som er bosat
i Norge.
Tiden os
gårALT
bl.a. med
Haugevej 10
Fortæl
Der bor Martin Petersen (27) modernisering af huset.
sammen med Helle Nielsen (26).
Helle sælger reservedele til biler, Pederstrupvej 103
og Martin er entreprenører Kim Petersen (32), indflytter i
denne ejendom sidst på foråret, når
mekaniker.
Før de kom til Vinderslev, boede den er blevet resturareret. Kim
de i henholdsvis Skanderborg og kommer fra Bjerringbro og har eget
firma, KP afløsning, som er alt
Nisset.
afløsning inden for landbrugsvikar,
dog uden svinpasning. Kim
Tøndborgvej 25
Eva Mortensen (44), har overtaget arbejder en del for AnneMarie og
Christensen,
Marianne og NielsErik’s hus pr. 1. HansHenrik
Pederstrup,
som
også
er ejer af
jan. Eva kommer fra Silkeborg,
hvor
hun
arbejder
som Pederstrupvej 103.
kirkegårdsgartner.
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Hauge Forsamlingshus
Generalforsamling
Den 4/2 var der generalforsamlig i
Hauge Forsamlingshus.
Bestyrelsesformand Ellen Schläger
berettede om året, der gik:
Forsamlingshuset har været udlejet
18 gange. Der udover har der været
folkedans og squaredans.
Lejeaftalen er lavet om, så lejer nu
selv kan vælge, om de vil gøre rent i
huset efter brug, eller om de vil
betale for rengøring. Hvis lejer selv
gør rent (undtagen gulvvask), er
prisen 700,- kr. + 5 kr. pr. kuvert, hvis
man ikke ønsker selv at gøre rent,
er prisen 900,- kr. + 5 kr. pr. kuvert.
Desuden kan der lejes musikanlæg
med højtalere.
Forsamlingshuset har fået to nye
ovne og 6 nye kogeplader. Ligeledes
er al porcelæn, bestik og glas flyttet
ud i huset, så det nu er blevet lettere
at tilberede og servere mad fra
køkkenet.
Af aktiviteter i forsamlingshuset har
der været rengøringsweekend, hvor
huset fik en velfortjent forårsklargøring. Sankt Hans blev afholdt
ved søen med båltale af Thorkild
Skovbo. I august havde vi som noget
nyt arrangeret grillfest for hele
familien, og vi var så heldige med
vejret, at vi kunne sidde ude den
halve nat. Julestuen i december med
salgsboder,
luciaoptog
og
underholdning af børnene fra Hauge
og omegn blev en stor succes, ikke
mindst på grund af de flotte gaver,
der
var
skænket
af
forretningsdrivende i Kjellerup og
Hauge. Juletræsfesten, der blev
afholdt d. 29/12, var arrangeret af
juletræskomitéen. Fastelavnsfesten
d. 10. februar er omtalt andetsteds.
Regnskabet blev fremlagt og
godkendt, ligesom budgettet blev
fremlagt.
Til sidst var der valg af bestyrelse.
Af nye medlemmer blev valgt Malene
Johansen, Maja Amfelt og Jes
Kristensen. Birgitte Rasmussen blev
genvalgt. Den nye bestyrelse ser ud
som følger:
Formand
Ellen
Schläger,
næstformand Jes Kristensen,
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Lucia.

Julestue.
sekretær Birgitte Rasmussen,
kasserer Ellen Høstrup, Lisbeth
Sonne, Malene Johansen og Maja
Amfelt
Bestyrelsen

Fastelavnsfest
Den 10. februar blev der afholdt
fastelavnsfest i Hauge Forsamlingshus. Huset var fyldt med flot
udklædte børn- og deres forældre.
Der var 61 børn og 42 voksne.
Børnene blev delt i to grupper til
tøndeslagning. Hos de små børn
blev Cecilie Johannesen kattekonge
og Emma Visgaard Duch blev
kattedronning. Hos de store børn
blev Sofie Marie B. Larsen
kattekonge og Anne Nørskov
kattedronning.

Opgaven med at udpege de bedst
udklædte var vanskeligt, da alle børn
havde gjort meget ud af
udklædningen. Til sidst faldt
afgørelsen på Anne Thomsen, der
var udklædt som Minnie Mouse,
samt Anne Nørskov og Sabrina
Kousgaard, der var udklædt som
hest.
Herefter var der kaffebord med
fastelavnsboller og småkager. Der
var sodavand til børnene og kaffe til
de voksne.
Efter amerikansk lotteri var der
konkurrencer og sanglege for
børnene.
Det var en vellykket dag, ikke mindst
på grund af den store opbakning, der
er til vore fastelavnsfester
Bestyrelsen

Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
April
2. - Dilletant med pensionister
fra Alhuset
pris med kaffe 10 kr.
9. - Vi bager vafler
16. - Indendørs petanque
23. - Ferie
30. - Banko
Maj
7. - Ferie
14. - Løvspringstur
kl. 13:30 - 17:00
21. - Aflyst
28. - Aflyst

Fastelavnsfest
fik gjort kål på den.
Derefter skulle vi have kaffe og
hjemmelavede fastelavnsboller,
som Zenitta og beboerne havde
bagt.
Det var en hyggelig dag.
Signe

Juni
4. - Vi bager vafler
11. - Vi spiller petanque
18. - Sct.Hans fest
kl. 18:00 - 21:00
25. - Banko
Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
April
11. Folkedansopvisning
pris med kaffe 10 kr.
25.
Maj
16.
23. Bankospil
Juni
13., 20., 27.
Kom og vær med til nogle
hyggelige eftermiddage.
Joan Oddershede

Der laves bolsjer

Fastelavnsfest
D. 5. februar var der
fastelavnsfest på Malmhøj. Inden
da havde vi arbejdet hårdt i
mange dage i forvejen med at
klippe og klistre for at lave en
masse fastelavns- ris og katte.
Vi fik pyntet flot op i centret, og
der var mødt mange, ca. 35
beboere og deres pårørende, ja
endda en helt fra Hedensted.
Vi startede med at slå katten af
tønden, men den var meget
sejlivet at få bugt med. Der var
heldigvis et par raske drenge, der

Jens laver gymnastik
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En dansker i Schweiz
Fortsættelse fra januar..............

Restaurant Magnus set fra liften.
Det var selvfølgelig ikke altid lige
nemt at være så langt væk
hjemmefra. Specielt højtiderne og
mærkedagene krævede et ekstra
godt humør!
Jeg skulle jo tilbringe julen væk fra
min familie for første gang, og jeg
var da en smule nervøs over det.
Men det gik over al forventning, for
jeg fik nemlig hænderne fulde, da
min værelseskammerat, Helena fra
Sverige, fik en større depression
juleaften, fordi hun savnede sin
familie. Hun havde det tydeligvis ti
gange værre end mig, så jeg brugte
tiden på at få hende i godt humør
igen…hvilket rent faktisk virkede til
sidst - til min store glæde!
Nytårsaften var helt vidunderlig. Jeg
arbejdede til kl. 22.00 i baren,
hvorefter vi var 20, der tog ind til St.
Moritz for at se fyrværkeri ved søen.
Der fornemmede man virkelig, at
man
fejrede
nytår
med
millionærerne. Jeg har aldrig set
magen til fyrværkeri! Det var mindst
15 grader under frysepunktet, men
af en eller anden grund betød det
ikke så meget. Det var virkelig en
speciel oplevelse. Bagefter tog vi ind
til barerne og festede hele natten
indtil kl. 7 om morgenen…hvorefter
jeg gik på arbejde kl. 9!
Når jeg tænker tilbage, så fatter jeg
ikke, at jeg kunne holde til det liv, for
nytårsaften var jo ikke speciel med
hensyn til nattelivet! Det blev hurtigt
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sådan, at alt over 4 timers søvn blev
betegnet som luksus! Vi var
simpelthen nødt til at leve livet om
natten, fordi vi arbejdede konstant mindst 6 dage om ugen og tit 10
timer om dagen.
Vi var altid sammen, når vi havde fri
- vi 12 unge, der boede i huset, så vi
fik hurtigt knyttet bånd på kryds og
tværs. Jeg knyttede mig specielt til
en hollandsk pige; Liesbeth, som
flyttede ind til Helena og mig. Vi fik
et helt specielt forhold, som jeg er
lykkelig for - og som gjorde, at jeg
tog til Rotterdam og besøgte hende
i efteråret 2001.
Hun var også med til at arrangere
min fødselsdag, som vi holdt på
vores yndlingsrestaurant inde i St.

Moritz. Vi var over 20 mennesker;
kolleger og skilærere, og det var
bare så hyggeligt. Endnu en
mærkedag var overstået uden det
store savn efter familie og venner
derhjemme. Det havde nu nok også
noget at gøre med, at familien lige
havde været nede at besøge mig i
uge 7 sammen med nogle venner.
Og hvilken perfekt uge det var. Vi
stod på ski sammen, og eftersom
ingen af Arhøj’erne har brugt
synderligt meget tid på skiløb, kom
der utrolig meget grin ud af vores
forsøg på børnebakken. Det skal
dog siges, at far og Lotte hurtigt viste
sig at være naturtalenter - Lotte var
sågar i gang med at lære min
veninde nogle tricks på andendagen.
Familien var selvfølgelig helt
duperede af de omgivelser, jeg
levede i. Mine forældre forelskede
sig i landskabet, så det ville ikke
undre mig, om de en dag emigrerer!
Det var dejligt at have dem dernede,
så jeg kunne introducere alle mine
venner for dem. Ugen gik bare alt
for hurtigt!
I slutningen af marts lukkede
Restaurant ”Skilift”, hvilket betød at
jeg skulle op i bjergene og arbejde
på en anden restaurant, som lå
placeret oppe imellem pisterne. Det
var noget af en omvæltning, idet
”Skilift” i højere grad er for familier
med børn og de dertil hørende

Frokost i 2200 m. højde med gæster fra Danmark

After-skiing med de danske gæster
skilærere, hvor ”Glünetta” er for de
”hærdede” og samtidig ældre
skiløbere, som var meget
rundhåndede, og mine, i forvejen
gode, drikkepenge nåede uanede
højder. Der var også gode
drikkepenge fra tyskerne, når de
opdagede, at jeg var fra Danmark,
fordi de alle sammen havde et eller
andet forhold til Danmark!
Jeg nød at arbejde på ”Glünetta”,
fordi vi havde en udendørs terrasse,
og eftersom der var høj sol det meste
af tiden, kunne man oparbejde en
flot teint samtidig med, at man var
på job - skønt!
Hospitalsbesøget
Desværre kom jeg ikke til at arbejde
i restauranten længere end et par
uger…skæbnen ville nemlig, at jeg
skulle tilbringe mine sidste to uger i
Schweiz på et hospital.
Jeg fik det pludselig ufattelig dårligt
- smerterne var det værste, jeg
nogensinde havde prøvet, så jeg
valgte at gå til læge. Her fik jeg
besked om, at jeg højst sandsynligt
havde blindtarms-betændelse og
skulle
tage
en
taxa
til
hospitalet…Uha, jeg blev chokeret
og må da indrømme, at min første
tanke var: ”Hvorfor er jeg ikke
derhjemme?!” Jeg havde det meget
skidt - både fysisk og psykisk, men
da jeg kom over chokket, kunne jeg
alligevel ikke lade være med at grine
lidt ad situationen, fordi det hele
egentlig var lidt komisk. Min veninde
Liesbeth var nemlig blevet opereret
for blindtarms-betændelse 1½ uge

tidligere! Jeg tog med taxa til
Samedan og blev modtaget af flere
sygeplejersker. De var simpelthen så
søde alle sammen, så lige fra starten
følte jeg mig i virkelig gode hænder.
Jeg blev opereret senere samme
dag efter at have ringet hjem og
fortalt familien nyheden. Jeg havde
besluttet mig for, at de ikke skulle
have en grædende datter i telefonen,
og utroligt nok lykkedes det mig at
bevare fatningen! Operationen gik
umiddelbart godt, og jeg helede
planmæssigt.
Lægerne
og
sygeplejerskerne var utroligt søde,
så de var med til at holde humøret
oppe. Mine ”værelses-kammerater”
var et par ældre, hypokondriske
kvinder, som hver især satte en ære
i at beklage sig den ene højere end
den anden. Er der noget at sige til,
at jeg var ved at blive sindssyg af
det til sidst?! Jeg blev opereret om
tirsdagen, og fredag aften fortalte
min læge, som i øvrigt havde en
vidunderlig lighed med Ricky Martin,,
at jeg kunne tage hjem lørdag eller
søndag. Desværre gik det ikke som
planlagt; for i løbet af natten fik jeg
store smerter igen, og om søndagen
blev jeg opereret endnu en gang.
Jeg vågnede op på intensiv og fik at
vide, at de havde opereret mig for
akut tarmslyng! Jeg har aldrig haft
det så dårligt som i dagene efter
denne operation, hvilket der ikke er
noget at sige til, eftersom arret er 30
cm langt!! Alligevel var dagene på
intensivafdelingen de bedste af de
14 dage, jeg var indlagt. Jeg blev
nusset om af min private

sygeplejerske, familie og venner
ringede hele tiden; ja, jeg følte mig
nærmest som en dronning!! Men
alting har en ende, og de sidste 4
dage tilbragte jeg på en almindelig
stue.
Nu var problemet bare, hvordan jeg
skulle komme hjem til Danmark, for
jeg kunne naturligvis ikke rejse selv.
Det blev til, at mine kære forældre
fik en ekstra tur til Schweiz, for de
kom i Volvoen og hentede mig! Jeg
blev udskrevet den samme dag, som
de kom, men inden de dukkede op,
nåede jeg at se alle vennerne og
kollegerne, som festede på livet løs,
fordi det var den sidste dag i
sæsonen. Det var dejligt at se dem
alle sammen igen, selv om de fleste
havde været og besøge mig…så jeg
havde en god sidste aften i Celerina,
trods alt. Det værste var bare, at jeg
skulle sige farvel til alle de
mennesker, der var kommet til at
betyde så meget for mig i løbet af
vinteren.
Næste morgen startede vi turen
tilbage mod Danmark. Vi forlod
Celerina i det skønneste solskin, alt
var gyldent! Jeg er glad for, at det er
sidste indtryk, jeg har af byen…
Her ender så beretningen om min tid
i Schweiz. Som I forhåbentlig har
udledt af mine skriverier, var det lille
halve år et af de bedste i mit liv. På
trods af afslutningen vil jeg aldrig
fortryde, at jeg hev nogle måneder
ud kalenderen for at prøve lykken i
et andet land. Jeg fik nogle
pragtfulde oplevelser med nogle
vidunderlige mennesker…den
eneste hage er, at man savner det
helt forfærdeligt.
Hvis du har fået lyst til at prøve
lykken i Schweiz, kan du henvende
dig til Gastrosuisse, Job Service,
Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zürich,
Die Schweiz, der formidler jobs inden
for restaurationsbranchen, det være
sig kok, tjener, rengøring m.m. Ellers
er du velkommen til at kontakte mig
på tlf. 75507151 eller pr. mail
tinearhoej@hotmail.com
............Slut............
Tine Arhøj
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Børne- og Fritidsgården

De som kommer forbi børnehaven, har måske lagt mærke til
det lille røde skilderhus i hjørnet
af
frugthaven
mod
parkeringspladsen. Her kan
gæster nemt komme til at møde
små gardere, godt nok uden
skindhuer, men mindst lige så
vagtsomme
som
deres
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professionelle kollegaer. Dog
bliver skilderhuset mest brugt til
at vente på forældre eller til at
lege dronning og prins med
skilderhuset som slot.
Men der er også sket noget med
børnehaven. Mod Haugevej kan
man se, at brædderne foran den
gamle
gennemkørsel
er

forsvundet og erstattet af en mur
med vindue i. Mere imponerende
er forandringen mod gårdspladsen. Her er brædderne i den
gamle port erstattet af et glasparti
med dør og vinduer. Selve
gennemkørslen er blevet til en
garderobe til personalet, så deres
”Harboøre habitter ” og ”vaders”
får mere plads. Det er rart,
specielt når det har været
regnvejr, og det har vi jo ikke så
sjældent i Danmark. Vi sætter pris
på, at børn kan nyde de flotte
udearealer, ikke kun når solen
skinner, og så er vi voksne jo også

med ude. Leg i og med mudder
er ofte endda rigtig sjovt, som
læserne sikkert husker fra deres
barndom!
Observerer man røg ud af vinduet
mod Haugevej, så er der en mere
naturlig forklaring, end at der er
gået ild i bygningen Ombygningen af laden betyder, at
rygerne, altså fra personalet, kan
tage sig en lovlig smøg.
I hjørnet, hvor hovedbygningen
går over i laden, har vi fået et
vindfang af glaselementer med
dør og vinduer op. Så kan man
komme
tørskoet
fra
hovedbygningen til garderobe og
værkstedet.
Mindre synlig er den nye
uglekasse på gavlen, som
uglerne forhåbentligt opdager.
For en sikkerhedsskyld er der

tegnet en ugle på, det må de
kunne forstå, hvis de er så kloge,
som man siger. Sidste år havde
de overtaget falkenes kasse i
højspændningsmasten.
Mens det før var til august, at de
ældste børn forlod børnehaven
for at komme i skole, forlader de
allerede til april børnehaven for
at starte i skolefritidsordningen på
skolen (mini-SFO). Til gengæld
har vi fået nye søde, små
spilopper (efter synonymordbogen: gavstrikke, grinebidere, humørspredere, livstykker, spasmagere), som
kommer fra dagplejen, lige før de
fylder tre år.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Vinderslev borgerforening
Borgerforeningen har den 16.
januar holdt generalforsamling på
Vinderslev skole. Efter formand
John Iversens beretning og
kasserer Agnes Hansens
fremlæggelse af regnskabet, var
der valg til bestyrelsen.
På valg var Henny Sølager,
Grethe Nielsen og Kjeld
Hvolgaard, som alle blev
genvalgt.
Som suppleanter blev Michael
Bach og Folmer Bech begge
genvalgt.
Revisorerne Andreas Pretzmann
og Lars Mølgaard blev ligeledes
genvalgt. Som revisorsuppleant
blev Flemming Grønkjær valgt i
stedet for Ejnar Mølgaard.
Bestyrelsen konstituerede sig
således:
Formand: John Iversen
Næstformand: Henny Sølager
Kasserer: Agnes Hansen
Pr. og sekretær: Kjeld Hvolgaard
Bestyrelsen består derudover af:
Malene Christensen, Grethe

Nielsen, og Kim Hansen.
Programmet for 2002 er nu på
plads, og vil blive omdelt sammen
med medlemskortene. Forårets
arrangementer ser således ud:

Fællesspisning

fisk eller to. Er man ikke til
fiskestænger, kan man bare få en
dejlig eftermiddag ved søbredden
og nyde den medbragte kaffe.

Skt. Hans

ved Mausing Forsamlingshus.
Aftenen starter kl. 17.00, hvor der
er arrangeret kondibingo, som
udgår fra forsamlingshuset. Hvis
sulten melder sig, kan der i
forsamlingshuset købes en let
anretning med tilhørende
drikkevarer.
Der er båltale kl. 20.00, hvorefter
bålet tændes.
Spejderne vil være på pladsen for
at foretage snobrødsbagning
Forårsudflugt
”Træk en gammel sweater som sædvanlig.
på…….og tag med ud og fisk!
Kjeld Hvolgaard
Søndag d. 26. maj findes støvler
og fiskestænger frem fra
gemmerne. Turen går til en ”put
and take” fiskesø, hvor børn og
voksne kan få en hyggelig
eftermiddag, og måske fange en
Vi lægger ud med fællesspisning
i Mausing Forsamlingshus d. 15
marts. Efter maden er der banko
med pæne gevinster. Der er
ligeledes underholdning for
børnene. Tag familie, venner eller
de nye naboer med til en hyggelig
aften med god mad og billige
drikkevarer.
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Andrea Lauritsen

Mit liv
Når man er næsten 91 år og har levet
et aktivt liv, har man oplevet meget.
Man mærkes af de oplevelser, man
har haft, nogen påvirkes mere end
andre. Andrea Lauritsen på
Solsikkevej 15 A i Vinderslev blev af
sin far opfordret til, at rejse til byen
og få plads i et „rigmandshjem“, så
hun kunne lære noget „pænere“ end
derhjemme. Andrea mener nu ikke
selv, at det har smittet særlig meget
af.
Barndommen
Andrea blev født 30. jan. 1911 på
„Hedehusgård“
i
Astrup.
Forældrene, Kathrine og Peter
Nielsen, havde i forvejen sønnen
Johannes og fik siden Marie og
Knud. Andrea har et billede fra 1911
til at hænge på væggen. Hendes far
har fortalt, at det er taget først på
vinteren. I barnevognen sidder
Andrea, der således er ca. ti mdr.
Gården var firlænget, og der var en
dam sydvest for stuehuset. Som
navnet siger, var det tæt på et
hedeområde.
Dengang tog alle i familien del i
arbejdet
ved
landbruget.
Indtjeningen var ikke så stor, så der
var brug for al den arbejdskraft, der
var at finde i familien. Der var dog
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også ansat både
en karl og en pige
på „Hedehusgård“. Specielt
den sidstnævnte
husker Andrea
som
meget
betydningsfuld.
Hendes
mor
måtte,
mens
Andrea var lille,
ofte rejse til
København og få
b e h a n d l i n g e r,
fordi hun var
tunghør.
Det
hjalp desværre
ikke. Hun måtte
rejse med toget
derover. Det var
en lang rejse,
men det hjalp lidt, at „trinbrættet“ i
Nørskovlund lå få hundrede meter
fra hjemmet.
På „Hedehusgård“ blev der drevet
traditionelt landbrug med køer, grise
og høns. Og så var der selvfølgelig
også heste til markarbejdet, to og
ofte tre.
Andrea‘s mor malkede, og Andrea
var ikke særlig gammel, inden hun
lærte at malke. Hun husker, at hun
nogen gange var oppe at malke, før
hun gik i skole. Hun har malket hele
sit liv, hver dag - i perioder tre gange
om dagen, men det, synes hun, nu
var en uskik. Hun blev pensioneret
som malkepige for ca. 25 år siden,
da sønnen Johannes købte landbrug
i Hauge og overtog besætningen af
malkekøer. De første mange år blev

der håndmalket ned i en spand, først
efter Andrea var blevet gift, begyndte
det at foregå med malkemaskine.
De første år af Andrea‘s skoletid
foregik i Hinge Skole, hvor der siden
blev museum. Lærerinden hed frk.
Hansen. Andrea var glad for at gå i
skole ved frk. Hansen. De sad ved
træpulte, skrev med grifler på små
skiffer-tavler og viskede ud med en
våd klud. Da Andrea blev ældre var
hun med til K.F.U.M.-møder om
aftenen i Missionshuset i
Nørskovlund. Her underviste frk.
Hansen også de unge piger.
Efter de første år i den lille skole kom
børnene over i „Hovedskolen“ på
den anden side af vejen. Her blev
de undervist af lærer Enggaard.
Ham var de også meget glade for.
Her skrev de også i hæfter og havde
både læsebøger og andre bøger. De
havde af og til lektier for hjemme.
De mødte i skole kl. halv otte.
Skolevejen gik for Andrea og hendes
søskendes vedkommende syd om
gården, udenom mosen og over til
Peter Lykkegaard`s ejendom, der lå
tæt på skolen.
En årlig begivenhed var, når skolen
skulle på udflugt. Et år var de med
lærer Enggaard på Himmelbjerget.
Men det år, de skulle til Vesterhavet,
blev Andrea syg, muligvis af
skoldkopper, så da de nåede Viborg,
måtte hun sættes af ved noget
familie. Det var en stor skuffelse. Når
de var på udflugt, benyttede de også
jernbanen. Der var station i Hinge,
og det førnævnte trinbræt, som
Andrea husker som „Karen Marie`s

station“, en gammel dame, der
boede tæt ved. Næste station var i
Hindbjerg o.s.v.
Jernbanen havde en stor betydning
for området. Andrea‘s far var med i
bestyrelsen. Ved indvielsen blev
bestyrelsen og sognerådet i Hinge
inviteret på en gratis tur til Silkeborg.
Årstallet har været ca. 1924, for
Andrea kan huske, at da pastor
Overgaard, der havde været præst i
Hinge i mange år, døde af
tuberkulose på Sanatoriet i
Silkeborg, blev han transporteret
hjem med tog, så han kunne blive
begravet på Hinge kirkegård. Og han
døde det år, hun skulle starte til
præst.
Fra sin barndom husker Andrea, at
når de kom hjem fra skole om
eftermiddagen, så skulle de skifte
tøj, så skoletøjet blev skånet. Og så
var det en selvfølge, at de skulle
hjælpe til derhjemme. Det kunne
være ude i haven eller måske i
marken. At „gå“ i roerne var et træls
stykke arbejde, der strakte sig over
hele sommeren. For det meste var
de igennem roerne tre gange. Man
forsøgte at følges ad, så man kunne
gå og snakke sammen, mens der
blev arbejdet. De små børn var med
i barnevogne. Inden roesæssonen
startede, gjorde de hovedrent
indendøre, alt blev skuret og
skrubbet, for nu fulgte en lang
periode, hvor der ikke var tid til andet
i det daglige end roerne.
Ude i marken og i stalden tog
pigerne, som nævnt, del i flere ting,
men inde i stuehuset, var det kun
pigerne, der hjalp til. Og mændene
passede ikke børnene.
Et arbejde vi slet ikke tænker på i
dag, hvor vi har elektrisk lys, var alle
de lamper, der skulle ordnes.
Petroleumslamperne skulle gøres
rene, og messingen skulle pudses.
Ungdommen
Så kom konfirmationstiden. Efter
pastor Overgaard‘s død kom pastor
Sørensen, som Andrea gik til præst
ved og i 1925 blev konfirmeret ved.
Herefter var det slut med skolegang,
og Andrea hjalp først til derhjemme
på gården. Så fik hun plads i
Skanderborg ved en familie, hvor
manden var ingeniør, det var en

meget anderledes arbejdsdag, hun
havde her. Hun lavede mad og
passede de tre børn. Efter et år der
fik Andrea plads på K.F.U.M. i
Skanderborg. Det var et pensionat,
hvor man kunne bo og spise. Også
her var hun i 1 år, inden hun kom
hjem og arbejdede ved forældrene
igen.
Andrea havde en veninde, der var
rejst til København og fået plads i
huset. Og da Andrea‘s far havde den
holdning, at det var gavnligt, at se
sig lidt omkring, skaffede veninden
en plads til hende. Det var hos en
velhavende familie med to børn, en
dreng og en pige. Manden var fra
Israel og arbejdede som sagfører i
København. Familien havde
sommerhus i Sverige, og hver
sommer tilbragte de en måned i
huset. Manden sejlede fem dage om
ugen over på arbejde. Andrea skulle
i den forbindelse sørge for, at der var
en cykel klar på havnen til ham. Det
blev et godt år for Andrea, hun var
glad for at være ved familien.
Andrea var også i et år på et
pensionat i Odder, hvor hun lavede
mad og ordnede værelser.
I 1933 var hun et halvt år på
Tommerup Højskole. Andrea husker
det som en god tid, hvor skolefagene
blev genopfrisket. De hørte en
masse gode foredrag, og ikke mindst
fik hun mange gode kammerater. De
har holdt forbindelse med hinanden,
bl.a. gennem en vandrebog, som
først holdt sidste år. Andrea boede
på værelse med Jens‘s (hendes
kommende mand’s) søster. Da de
skulle starte på skolen, cyklede de
derned. Det gik fint. Det var værre,
da de skulle hjem. Da regnede det
hele vejen fra Tommerup på Fyn og
til Midtjylland. Det glemmer man ikke
på knap 70 år. Noget af det, der
prægede Højskolen, var lærer
Sandbæk, der i mange år var leder
af skolen.
Voksenlivet og det daglige arbejde
Tilbage i Jylland var Andrea igen
hjemme på gården. I efteråret 1941
blev Andrea gift med Jens Lauritsen
fra Vinderslev i Hinge Kirke. Andrea
var 30 år og Jens var 35 år. De blev
viet af pastor Jeppesen. Brudekjolen
blev syet af en sypige i Vinderslev -

den var hvid og lang. De blev
transporteret til og fra kirken i bil, og
festen blev holdt på „Hedehusgård“,
på stuehusets loft.
Andrea og Jens havde kendt
hinanden i mange år. Dels kom de
unge fra Vinderslev til Hinge, når der
f.eks. var sommermøde i
præstegården, og Hinge‘s unge var
med
til
fastelavnsfest
i
Missionshuset i Vinderslev.
Endvidere havde Andrea og Jens‘s
fædre været på højskole sammen i
Nr.Nissum i deres unge dage. De
holdt kontakten ved lige og besøgte
af og til hinanden sammen med
deres familie.
De første år af ægteskabet boede
de sammen med Jens‘s forældre på
gården på Haugevej 1. Andrea og
Jens havde soveværelse ovenpå, og
de ældre havde nedenunder. Resten
af huset var de fælles om. Sådan
boede de indtil 1969, da Jens‘s mor,
Kathrine, kom på Hvilehjemmet. Hun
døde i 1971. Jens‘s far, Johannes,
var død i 1952.
Andrea og Jens fik tre børn, Ellen
født i 1942, Johannes i 1945 og
Peter i 1949. Dengang var det mere
almindeligt, end det er i dag, at to
generationer boede under samme
tag. Det var også almindelig kendt,
at det kunne give problemer. Andrea
afviser heller ikke, at det ind imellem
var svært.
Gården i Vinderslev blev drevet med
to heste, køer, grise og høns. I Flere
år havde de ca. 300 høns. De solgte
både æg og dyr fra gården. De
havde ikke karle og piger ansat.
Arbejdsfordelingen mellem Andrea
og hendes svigermor var sådan, at
svigermoderen i starten lavede mad
og passede børnebørnene. Andrea
arbejdede i stald og mark. På
forespørgsel, om det ikke var fysisk
hårdt, svarer Andrea, at man da godt
kunne gå hen og blive træt til aften.
Når der var vaskedag hjalp de
hinanden. Der var gruekedel i
kælderen. Først blev tøjet kogt i den,
bagefter
vasket
i
vuggevaskemaskine, og det fineste blev
kogt igen, altsammen i brun
sæbevand.
Der var mange frugttræer og
bærbuske i haven. Frugt og bær blev
syltet og henkogt, så de var
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Haugevej 1 anno 1965
selvforsynende
med
saft,
marmelade, grød og andre
desserter.
I haven dyrkede de også rødbeder,
gulerødder, kartofler m.m. - kål
derimod blev dyrket i marken.
Når der om vinteren blev slagtet en
gris, foregik det på den måde, at en
hjemmeslagter kom med slagtebilen
og slagtede grisen. Andrea og
svigermoderen parterede den selv
ved det store bord i kælderen. Noget
af kødet blev lagt i saltlage, i det
store saltkar. Både medister,
leverpostej og stege blev henkogt i
henkogningsglas med gummiring og
glaslåg, så det blev konserveret ved
opvarmning, således, at der blev
vacum, når det blev afkølet. Engang
imellem var det nødvendigt, at tilse
glassene. Hvis der var sluppet luft
ind i glassene, var man nødt til at
bruge kødet med det samme. Kødet
fra saltkarret skulle ligge et par dage
i vand, før det kunne bruges, så
saltet blev trukket ud.
Set med nutidens øjne var mange
ting meget upraktiske, f.eks. hvis
man skulle på toilet, var det i stalden,
det foregik, senere blev det i
kælderen, men stadigvæk med das,
altså en spand, der skulle tømmes
ude på møddingen.
Fritiden
Når man driver landbrug, kan det
være svært, at adskille arbejde og
fritid. I sommerhalvåret, når der var
lyst længe, kunne man arbejde til
langt ud på aftenen. Andrea og Jens
forsøgte at holde fri om aftenen. Så
kunne man gå og lave noget i haven.
Tøjreparerationer foregik også tit om
aftenen. Det var også om aftenen,

14

Andrea tog til
D . M . S . kvindemøder. Fra
barndommen var
hun kendt med
DMS. Hendes far
var formand for
kredsen i Hinge. I
Vinderslev var
Andrea med alle
årene, en kort tid
også som formand. På et
tidspunkt gik det
over til at være eftermiddagsmøder.
Om søndagen var de i kirke, og
ellers blev den dag brugt til at besøge
familie og venner.
Andre fritidsaktiviteter, Andrea har
interesseret sig for, var broderi,
hækling og at strikke vanter og
strømper. Hun har da også syet et
par kjoler til Ellen, da hun var lille.
Tidens gang
I 1960‘erne blev et par stuer lagt
sammen, og tidligere var der blevet
lavet værelser på loftet til børnene.
Tiden gik, og snart var Andrea og
Jens alene tilbage på gården. Alle
børnene var fløjet fra reden.
Johannes, der er landmand, bor med
sin familie i Hauge og har tre børn.
Ellen bor i Bjerringbro og er
sygehjælper. Den yngste, Peder, der
er uddannet elektriker, er gift, har to
børn og bor også i Bjerringbro.
For ca. ni år siden blev Jens
afhængig af andres hjælp, og han
flyttede
på
plejehjemmet,
„Rydalsminde“. Han boede der et par
år, inden han døde.
Andrea følte, at det begyndte at
knibe med kræfterne. Hun kunne
ikke blive ved at overskue at passe
haven, og havde efterhånden et
ønske om at flytte til noget mindre.
Omkring samme tid var Kjellerup
Kommune og en arbejdsgruppe på
udkig efter et egnet sted til en
børneinstitution. Beliggenheden tæt
på skolen og velegnede bygninger
afgjorde, at valget faldt på Jens og
Andrea´s gård. Så gården, der aldrig
har haft et navn, hedder nu „Børneog fritidsgården“. Stuehuset råder
KFUM-spejderne over, så det er
blevet et ganske andet liv, der
udfolder sig på gården nu.

Flytning
For godt syv år siden blev
boligforeningen færdig med fire nye
ældreboliger på Solsikkevej. Her
blev der en lejlighed til Andrea, og
hun har boet der siden. Hun er glad
for at bo der på trods af, at hun aldrig
har haft naboer så tæt på. Men
Andrea er glad for sine naboer. Da
hun flyttede ind ønskede hun så
meget have som muligt, helst også
med plads til lidt kartoffeldyrkning.
For det er Andrea‘s holdning, at man
skal udnytte den jord, der er at råde
over, på bedst mulig vis. Men hun er
kommet på andre tanker. Hun kan
godt nøjes med lidt mindre nu. Med
den kommunale hjemmehjælp til
rengøring,
varm
mad
fra
plejehjemmet nogen dage og Ellen‘s
hjælp på hendes fridage, så klarer
Andrea sig i det daglige.
Andrea er ikke den, der beklager sig,
men man kan godt forstå, at Andrea
har svært ved at acceptere, at
hendes venstre hånd ikke altid vil,
som hun vil, i betragtning af hvad
hendes hænder har udrettet gennem
et langt og aktivt liv.
Haugevej 1
Matrikel nr. 3 a, Vinderslev
1848 skøde til Rasmus Sørensen
Bach, d. 3. nov. 1948
1864 skøde til Niels Sørensen
Damgaard, d. 8. jan 1864
1873 skøde til Niels Nielsen, d. 10.
jan. 1873
1878 skøde til Jens Lauritsen, d.
30 aug. 1878
1881 skøde til Søren Peter
Sørensen, d. 24 juni 1881
1895 skøde til Laurits Peter
Hoberg, d. 25 jan 1895
1899 skøde til Niels Chr.
Johansen, d. 21 juli 1899
1900 skøde til Morten Mortensen,
d. 2. nov. 1900
1920 skøde til Johannes Lauritsen,
d. 18. juni 1920
1947 skøde til Jens Andreas
Lauritsen, d. 4. feb. 1947
1994 skøde til Kjellerup Kommune

K.H.

Vinderslev Vandværk
Generalforsamling.
Tirsdag d. 19/2-2002 afholdt
vandværket generalforsamling i
Vinderslev forsamlingshus. Søren
Hansen omtalte i sin beretning, at
der i årets løb er oppumpet 75.580
m3 , og deraf er udpumpet 69.436 m3.
I årets løb er der taget 2 vandprøver,
hvoraf den ene viste, at der var
fundet 3 coliforme bakterier i den
ene,
men
ikke
af
de
sygdomsfremkaldende. Fejlen
kunne skyldes, at der var en mindre
utæthed
ved
låget
på
rentvandsbeholderen. Den blev
omgående rettet, og en ny prøve 14
dage senere viste ingen spor af
colibakterier.
En ny drikkevands-bekendtgørelse
påbyder, at der fremover skal tages
langt flere vandprøver, end det er
tilfældet i dag.
På og omkring vandværket er der i
årets løb foretaget en del. Sydgavlen
er fuget om, rentvandsbeholderen er
blevet renoveret med mere jord på
toppen, og der er lavet en
kørerampe, så man kan klippe
toppen med plæneklipperen. Endelig
er alle hække blevet maskinklippet.
Mellem jul og nytår opstod et større
brud på Vinderslevvej, hvor der
forsvandt ca. 200 m3 i døgnet. Det
gav én del arbejde at finde bruddet,
da vandet forsvandt i gamle kloakrør,
som ingen kendte noget til. I foråret

2002 udskiftes de gamle rør på
Vinderslevvej fra nr.45 til nr.53.
Bestyrelsen har deltaget i en del
møder og kurser i årets løb, bl. a.
har hele bestyrelsen været på
grundkursus i bestyrelsesarbejde.
Økonomien har det godt. Vi har i
2001 ekstraordinært nedbragt vores
gæld med 200.000 kr., så gælden i
dag er på 309.000 kr. Der er tilsluttet
4 nye interessenter, så vi nu har 319
i alt.
A.
Pretzmann
fremlagde
regnskabet, som viste indtægter på
393.364,44 kr. og udgifter på
208.682,72 kr., efter afskrivning på
175.890,92 kr. bliver driftsresultatet
på 8.790,80 kr. Regnskabet
balancerede med 2.935.946,76 kr.,
og vandværkets egenkapital er nu
2.454.889,76 kr. Beretning og
regnskab blev godkendt.
Søren Hansen og Niels Brink blev
genvalgt til bestyrelsen, og Karsten
Lørup og Ivan Klok blev genvalgt
som suppleanter, Villy Laigård
genvalgtes til revisor.

Vinderslev Vandværk informerer.

desuden
oplyses
om
forsyningsområde, indvindingsmængde og vandbehandling.
Generelt kan det siges, at Vinderslev
vandværk har rigeligt og godt vand.
Vi oppumper ca. 75.ooo m3 om året,
og vandet hentes op via 2 boringer
på henholdsvis 74 og 102 meters
dybde. Vandet behandles i lukkede
trykfiltre, og ca. 4 gange om året
tilsættes akdolit (kalkstensprodukt),
da grundvandet indeholder
aggressivt kuldioxid, som angriber
jernrør.
Analyserne viser for de vigtigste
parametre, at total hårdhed er 11-12
(middel), jern < 0,01 mg/l, Ph. 7,7,
nitrat 0,2 mg/l (tilladt værdi 50 mg/l).
I 1998 blev vandet analyseret for 23
pesticider, uden at der blev fundet
noget. Yderligere oplysninger kan
indhentes hos formand Søren
Hansen, Vinderslevvej 44, tlf.
86888308 og kass. A. Pretzmann,
Vinderslevvej 10, 86888220.
Vinderslev vandværk er beliggende
på Trekronervej 12, og forsyningsområdet strækker sig fra
Silkeborgvej i øst til Haugevej 49 i
vest.
Andreas Pretzmann

Ifølge en ny drikkevandsbekendtgørelse skal vandværkerne
mindst 1 gang om året informere
forbrugerne om drikkevandets
kvalitet i et trykt medie. Der skal

Vinderslev Idrætsforening
En solstrålehistorie

fundet to nye bestyrelsesmedlemmer, ville idrætsforeningen
Torsdag d. 28.februar var der blive nedlagt. Disse dystre trusler var
ekstraordinær generalforsamling i kommet Vinderslevfolket for øre.
Vinderslev Idrætsforening. Det Ikke mindre end 19 personer mødte
havde nemlig ikke været muligt at op for at støtte op om foreningen,
finde folk nok til bestyrelsen på og til alles forbavselse måtte
generalforsamlingen d. 7. februar. stemmesedlerne findes frem af
Den mellemliggende tid måtte derfor gemmerne. Der var nemlig mere end
bruges til at finde mulige emner til to, der var villige til at træde ind i
bestyrelsen. Hvis der ikke blev bestyrelsen! Nyvalgte blev Martin

Graves og Minna Würtz Jensen.
Martin og Minna udgør den
fremtidige bestyrelse sammen med
Tina Nielsen, Søren Damsted og
Solvej Pedersen. Held og lykke med
Vinderslev Idrætsforening.
I.O.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Graverstillingen i Vinderslev.
Den ledige stilling som graver og inden for landbruget og arbejder
kirketjener ved Vinderslev kirke i øjeblikket på et økologisk
har været opslået ledig.
landbrug. Bjarne er gift med Linda
Nebel, der er sygeplejerske og
Der var stor interesse for arbejder i Silkeborg.
stillingen, og det blev til 13
ansøgninger, før tidsfristen udløb.
Menighedsrådet konstaterede, at
der var mange velkvalificerede
ansøgere imellem, og den første
gennemgang resulterede i, at der
blev indkaldt 3 ansøgere til
samtale.

Bjarne Nebel vil blive budt
velkommen ved gudstjenesten
påskedag kl. 9.00., og han
tiltræder stillingen pr 1. april.
Peder Bitsch Pedersen.

Selv om opgaven ikke bliver
lettere, når der er så mange
velkvalificerede at vælge imellem,
så endte det alligevel med, at
menighedsrådet nåede frem til
en enstemmig indstilling.
Valget faldt på den 28 årige
Bjarne Nebel, Silkeborg. Bjarne
har en driftslederuddannelse
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1. april
7. april
14. april
21. april
28. april
5. maj
9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj
2. juni
9. juni
16. juni
23. juni
30. juni

Hinge 9 Jørgen Vingborg, Vinderslev 10.15 Jørgen Vingborg
Vinderslev 14, Mandrup, Hinge 19.30 Fuglsang (nadver)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 Konfirmation
Vinderslev 9, Hinge 10.15 Konfirmation
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 9 Thomas Poulsen, Vinderslev 14 Knud Åge Mandrup
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9,Vinderslev 10.15
Hinge ?, Vinderslev ?
Hinge ?, Vinderslev ?

KIRKENYT
Sognemenigheden
Fastelavn.
Traditionen tro var der
fastelavnssøndag familiegudstjeneste kl. 14.
Kirken var fint pyntet med
udklippede fastelavnsfigurer.
Børnene opførte ved gudstjenesten et spil med masker,
som en for en blev lagt bort, alt
imens der fremførtes udvalgte
læsestykker fra bibelen.
Senere hørte vi om den blinde
Barthimæus, der efter sit møde
med Jesus fik sit syn igen, og om
hans derpå følgende oplevelser i
følget med Jesus på dennes
sidste rejse til påskefesten i
Jerusalem.
Efter gudstjenesten samledes
voksne og børn til kaffe og
tøndeslagning
m.v.
på
Fuglemosegård.

Peder Bitsch Pedersen.

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.

ses i kalenderen, er det nogle
gange andre dage.
Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med
i et kristent fællesskab, er meget velkomne.

Hvor mødes vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, Vinderslevholmvej 8 ( ved
kirken / på hjørnet af Vinderslevholmvej og Pederstrupvej )

Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Ruth Borg
tlf. 86 88 85 18

Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag
aften kl. 19.30, men som det kan

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
Poul Jensen
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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. bare kom og vær med.
3 - 13 år, men vi kan sagtens være
mange flere.
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Det koster ikke noget at være med
Tlf. 86 867117
i søndagsskolen. Har du lyst, så
Kirsten Kristensen
Tlf. 86 888375

Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

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

Vi spiller forskelligt boldspil.
Har diverse former for
”orienteringsløb”. Vi har ” bål
hygge ” med pølser og snobrød
m.m.

Her er ALLE børn små som store DET SKER :
+ deres forældre MEGET
velkommen ( der er sandkasse og Onsdag aften kl. 18.45 - 20.00.
rutschebane til de små ).
Hilsen Idrætsafdelingen
klub 73 er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Vi
mødes
i
Vinderslev derigennem møde evangeliet om
Missionshus, ca. hveranden Jesus.
søndag kl. 10.00 - 11.15.
Så har du lyst til at være med - så
Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
kom og vær med sammen med
os.
Vi hører fortællinger fra bibelen,
tegner, maler og synger, og

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Søndagsskolen er tilsluttet Danmarks
folkekirkelige søndagsskoler
18

Helle Frølund
Tlf 86 88 83 52
Hanne Frølund
Tlf 86 88 82 42
Lisbeth Christensen
Tlf 86 88 84 84

KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og OmegnsValgmenighed 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.
Valgmenigheden har sit eget hus
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1. april
7. april
14. april
21. april
26. april
28. april
30. april
5. maj
9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj

i Hørup med mødesal, der
benyttes til blandt andet foredrag
og konfirmandundervisning.
Desuden har valgmenighedspræst Karen Marie Ravn kontor i
huset.

Ruskjærs Taxa kører en fast rute
hvor man kan stige på til
gudstjenester
-Vinderslev
ved
hjørnet
Solsikkevej/Vinderslevvej 25
minutter før gudstjenesten
-Torvet ved boghandelen 15
Hun træffes også telefonisk på minutter før gudstjenesten
valgmenighedens tlf. 86 88 11 10, -til møder er bilens faste afgang
der svarer hele døgnet, hvis der 10 minutter tidligere, nemlig 35
er nogen hjemme.
minutter før fra Vinderslev, 25
minutter før fra Torvet.
Valgmenighedens
lokale
repræsentanter i Vinderslev sogn Man kan også både til guder:
stjenester og møder selv ringe
-Dorte Iversen, Kjellerupvej 67,
halvanden time før til Ruskjærs
tlf. 86 88 82 94
taxa 86 88 33 33, hvis man gerne
-Lene Boilesen, Liljevej 43,
vil hentes hjemme ved sin egen
tlf. 86 88 84 66
dør og bringes hjem igen. Benyt
-Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37. Jer endelig af at ringe, da bilen
tlf. 86 88 88 68 .
er ude at køre alligevel.

2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Store Bededag
4. søndag efter påske
(tirsdag)
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

2. juni

1. søndag efter Trinitatis

9. juni

2. søndag efter Trinitatis

16. juni
23. juni
30. juni

3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter Trinitatis

ingen
ingen
Hørup
Levring
Vinderslev kl. 10. Konfirmation
ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste
Hørup kl. 19. Derefter aftenkaffe i salen.
Vinderslev
Hørup
Levring kl. 19
Vinderslev
ingen
Hørup kl. 14. Biskop Kjeld Holm.
Derefter foredrag i salen. Se under møder.
Sdr. Nærå Valgmenighedskirke kl. 10.
Årsmøde. Se under møder
ingen (De midt- og vestjyske valgmenigheders
højskolerejse til Norge).
Hørup
Vinderslev
Hørup

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenighedens møder og arrangementer
er ikke kun for medlemmer. Ligesom ved gudstjenester, er enhver altid velkommen, - så hvis emnet
interesserer, skal man bare komme og være med. Det har en del ikke-medlemmer benyttet sig af i tidens
løb - især naturligvis de gange, hvor valgmenigheden har haft de kendte medienavne som fortællere og
foredragsholdere.
mere kommer man til at overveje, læsegudstjeneste sammen med de
hvad man bør, mener foredrags- sydsjællandske konfirmander.
Fredag d. 5. april kl. 17:30 – 19:30. holderen. Bør vi alt det vi kan? Etik Denne søndag har de lejlighed til at
Vi samles forældre og mindre børn i kaldes også „bør-lære“. Med de nye medvirke ved en gudstjeneste
valgmenighedens sal direkte fra genteknologier har mennesket fået hjemme i valgmenigheden.
arbejde, hjemmefra, fra børnehave uanede muligheder for at gribe ind i
eller SFO. Vi spiser først – som regel sin egen udvikling.
frikadeller med persillesovs! - og
derefter sætter vi os over til pejsen, Nogle mener, at her er vi for tæt på
skaberværket, andre at det
hvor vi hører fortælling og synger.
naturgivne allerede er krænket så Store Bededag, fredag d. 26. april
Jens Bøgestrand sidder ved klaveret, mange gange og så grundigt, at kl. 10.
mens Karen Marie Ravn fortæller og ændringer af arvematerialet, kloning Siden den første konfirmationssynger for. Både kendte og nye osv. blot er en „naturlig“ udvikling af gudstjeneste i Kjellerup og Omegns
børnesange og salmer bliver sunget. menneskets muligheder for at have Valgmenighed i 1918 har
valgmenigheden altid fejret
De mindste, der ikke forstår ret magt over liv.
meget, sidder på skødet og hygger Spørgsmålet er, om nye muligheder konfirmation i Hørup Kirke.
Bestyrelsen er af og til blevet spurgt,
sig, ved at høre mor og far synge kræver en ny etik.
Foredragsholderen
mener
selv
nej;
hvorfor
valgmenighedens familier fra
efter det omdelte sangblad. Nogle
små kommer sammen med nye muligheder er nye udfordringer Vinderslev sogn ikke kunne have
bedstemor i stedet for med og kræver måske nye regler, men konfirmation i Vinderslev kirke, og
det etiske grundlag ændres ikke. sidste år var spørgsmålet så på
forældrene.
Enhver er hjertelig velkommen i bestyrelsens dagsorden.
Bestyrelsen besluttede, at konfirValgmenighedens børnefamilier får valgmenighedens sal.
mationen fortsat skal finde sted i
brev med indbydelse og svarkupon
Hørup
kirke
over
for
til dette arrangement. Man kan også
valgmenighedens hus, hvor
bare ringe til på 86 88 11 10 og melde
undervisningen er foregået vinteren
sig til, selvom man ikke har fået brev.
igennem - dog med den undtagelse,
Mødebilen kører ikke til dette
at hvis holdet består af børn fra kun
arrangement, men skriv
på
eet sogn - enten Levring eller
svarkuponen eller ring 86 88 11 10,
Søndag d. 14. april kl. 10.30
Vinderslev sogne - kan holdet ved
hvis der er brug for kørsel.
Denne søndags gudstjeneste er i
afstemning
bestemme,
om
Hørup kirke, hvor valgmenighedens
konfirmationsgudstjenesten skal
konfirmandhold læser op af
holdes i deres eget sogns kirke.
bibeltekster fra Det Nye Testamente,
Konfirmandholdet for i år har ved
og Karen Marie Ravn prædiker og
afstemning valgt at blive konfirmeret
Torsdag d. 11. april kl. 19,30.
holder altergang som sædvanligt.
i Vinderslev kirke, hvor valgmenigForedrag i Valgmenighedens sal ved Konfirmanderne har
under
overlæge Ole Hartling, Vejle, som er konfirmandturen til Jelling, Odense heden holder konfirmationsgudsmedlem af Etisk Råd. Han vil tale om, og Sydsjælland fra den 15. til den tjeneste St. Bededag, fredag den
hvad den teknologiske udvikling 17. marts sammen med valgmenig- 26. april 2002 kl. 10. Det er noget
betyder for vores grundlæggende hedspræsten været på besøg hos helt nyt i menighedens snart 85-årige
historie.
livsværdier.
konfirmandholdet i Magleby sogn
Jo mere lægevidenskaben kan, des ved Skælskør og har derovre holdt

Persillesovs.

Konfirmationsgudstjeneste.

Konfirmanderne
læser ved gudstjenesten.

Foredrag om etiske
spørgsmål.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Aftenbustur
Tirsdag den14.maj kl.10:30
Valgmenigheden har efterhånden
tradition for at fylde en bus med
medlemmer i forårsstemning til en
aftentur i løvspringet. Vi kører fra
Hallen kl. 18, og denne gang går
turen mod vest ud på heden ved
Kongenshus, hvor vi vil få guidet
omvisning på kartoffeltyskernes egn.
Vi besøger også Karup Kirke, og
turen slutter med aftenkaffe inden
hjemkørsel.

Kristendommen og
menneskerettighederne
Søndag d. 26. maj kl. 14
Kjellerup og Omegns Valgmenigheds gæst ved forsommermødet er
i år biskoppen i Århus, Kjeld Holm,
som først holder gudstjeneste i
Hørup kirke kl. 14 og efter kaffen i
valgmenighedens sal holder
foredrag med titlen: ”Kristendommen
og menneskerettighederne”.
I en tale sidste år ved åbningen af
en udstilling i Silkeborg sagde Kjeld
Holm, at ethvert foredrag skal
begynde med en polemik, for det
holder tilhørerne vågne!. Han
citerede filosoffen Levinas, der af
egen erfaring vidste, hvad det er at
være fremmed, og som havde
erfaring for, at mennesker dybest
set er fremmede for hinanden.
Vi oplever i disse tider i vort eget
land, sagde Kjeld Holm i sin tale ved
den lejlighed, at den anden er
fremmed, fordi vi ikke har fælles
fædreland. Vi oplever for tiden
fremmedfjendskhed og ulidelig
selvglæde i grotesk angst for, at vi
skal miste vores nationale og
kulturelle identitet, fordi andre –
vores nye landsmænd - værner om

deres. Men den fremmedes ansigt
udgør er krav, som vi ikke kan gøre
os fri af, sagde Kjeld Holm.
Biskoppens foredrag i valgmenigheden vil blandt andet handle om,
hvad der forener og adskiller
rettighedstænkningen og kristendommens menneskesyn.
Enhver er velkommen til for sommermøde med Århusbispen i kirken og i
valgmenighedens sal.

Årsmøde Sdr. Nærå på Fyn
Lør. d. 1. juni og søn. d. 2. juni
Kjellerup og Omegns valgmenighed
er sammen med landets ca. 30
grundtvigske valgmenigheder og
frimenigheder medlem af den
landsdækkende sammenslutning
”Foreningen af grundtvigske valg- og
frimenigheder i Danmark”. Hvert år
samles medlemmer og ansatte fra
menighederne
til
et
stort
højskolemøde, som hvert år holdes
på skift i de forskellige menigheder.
I år er valgmenigheden i Sdr. Nærå
på Fyn vært.
Deltagere indkvarteres på den lokale
fri- og efterskole. Foruden
generalforsamling og hyggelige
måltider og snak på kryds og tværs i
pauserne består programmet af
gudstjeneste, hvor taget plejer at
løfte sig, mens flere hundrede
kirkegængere synger salmer, samt
foredrag og underholdning.
Foredragene er i år med :
- Erik Lindsø, Højskolernes
informationschef, der taler om
livsglædens nødvendighed og den
muntre alvor med titlen ”Livet er
svært, men matematik er sværere”.

udviklingen fra halvtredsermoral til
nutidsetik: ”Du puslingland, som
hygger dig i smug”.
- Johannes Nørregaard Frandsen,
der taler om det moderne
hverdagsliv mellem tradition og
hyperkompleksitet: ”Vor egen sikre
viden” .
Pris for hele mødet Fra lørdag
eftermiddag til søndag eftermiddag
med overnatning og måltider: kr.
400,-. Man tilmelder sig mødet
senest den 15. maj til Karen Marie
Ravn på 86 88 11 10. Der arrangeres
fælles transport i private biler - også
for deltagere uden bil.

Højskolerejse
Norge

til

Søn. d. 9. juni til lør. d. 15. juni.
Alle pladser er allerede besat til de
midt- og vestjyske valgmenigheders
højskolerejse til
”Hadanger
Folkehøgskule”, der ligger ved en af
de smukke norske fjorde Sørfjorden
med udsigt til den store bræ
Folgefonn.
Under opholdet er deltagerne på
mange busudflugter, og ugens
kulturhistoriske foredrag holdes i
bussen og på de steder, der
besøges.
Næste år vil valgmenighedernes
fælles sommeruge foregå på
Kerteminde Husflidshøjskole på Fyn
i august måned .
Karen Marie Ravn – 86 88 11 10

- Uffe Råhede, forstander ved
Bavnehøj efterskole, der taler
mellem forskellige sange om
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Vinderslev skole
Som det efterhånden har været
sædvane de sidste mange år,
havde vi emneuge for alle skolens
klasser lige før vinterferien, dvs.
at vi i en uge bryder det daglige
skema op, for at arbejde på tværs
af fagene, der ellers står på
skemaet. Ifølge folkeskolens
læseplaner skal en del af
undervisningen foregå på den
måde, sådan at det, der læres
indenfor de enkelte fag, også skal
kunne bruges i en større
sammenhæng. Denne gang var
der ikke tale om et fælles emne
for hele skolen, som vi
sommetider har, idet de yngste
årgange arbejdede med hvert
deres emne, mens de fire ældste

årgange havde valgt at arbejde nogle fugle at kende og prøve at
med ét stort emne på tværs af finde ud af, hvordan fugle kan
overleve i naturen om vinteren.
klassetrin.
For at få svar på det, blev der
lavet
forsøg med varmeisolering.
Børnehaveklassen brugte ugen
på at arbejde med emnet Der blev lavet fuglefoderbrætter
træ,
foderhuse
af
”Fastelavn”, som jo var meget af
aktuelt på det tidspunkt. Der blev mælkekartoner og mange
arbejdet i grupper med at lave forskellige slags fuglefoder. Der
masker, fastelavnspynt, lege blev klippet fugle ud, som skulle
sanglege og bage. Den sidste hænges op i klassen og skrevet
dag blev der slået katten af historier om udvalgte fugle på
tønden sammen med 1. computerne. Torsdagen blev
brugt til et meget vellykket og
klasserne.
spændende
besøg
på
Emnet, som de to førsteklasser naturskolen ved Hald Sø.
brugte ugen på, var ”Vinterfugle”,
og her skulle børnene bl.a. lære

Sofie og Réne. 2. kl. laver
bøger til opskrifter, billeder m.m.

2. kl. laver mad, 1. kl. laver fuglefoder
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”Sund kost” var overskriften for 2.
klasses emneuge. De første tre
dage var de delt mellem tre
værksteder. I det ene blev der
lavet sund mad, i det andet
lavede man en bog, som skulle
bruges i løbet af ugen til opskrifter
og billeder, og i det sidste
værksted lærte man om
madpyramiden. Om torsdagen
var de på besøg hos Evald
Westergaard for at se og høre om
hans landbrug og mejeri. Den
sidste dag havde denne gruppe
inviteret gæster til at komme og
se og smage på nogle af
resultaterne af deres emneuge,
og de var meget glade for, at rigtig
mange havde taget imod
invitationen. Det var en festlig

Frølunds. Den sidste
dag var de på tur til
lossepladsen
i
Tandskov.

3. kl. på besøg hos Frølund

Gruppen 4.-7. klasse
havde ”tegning” som
deres emne. I løbet
af ugen var der ti
forskellige værksteder, som man kunne
vælge imellem. Et af
de mest populære
var værkstedet, hvor
man kunne få hjælp
til at tegne dyr. Mange elever
oplevede sig

afslutning på en spændende uge.
Efter sidste ændring af
folkeskoleloven er ”Arbejdsmarkedsorientering” et område,
der skal arbejdes med gennem
hele skoleforløbet og altså også i
de yngste klasser. Her skal der
arbejdes konkret og ud fra det,
som børnene kender. Faget er et
såkaldt ”timeløst fag” og står ikke
på skemaet med nogle faste
ugentlige timer, men skal indgå i
tværfaglige sammenhænge. Det
er derfor meget oplagt og praktisk
at tage det op i en emneuge, og
det var, hvad 3. klasse gjorde.
”Arbejde og miljø” kaldte de det,
og
de
arbejdede
med
arbejdsmiljø i klassen og på
skolen og desuden med
forurening. I ugens løb var de i
mindre grupper rundt på skolen
og på arbejdspladser i nærheden
af skolen for at lave interviews,
som de havde forberedt
spørgsmål til på forhånd. De
havde digitalt kamera med, så de
også kunne tage billeder og bruge
dem, når de kom hjem og skulle
skrive om deres besøg på
computerne. Udenfor skolen
besøgte de bl.a. Brugsen,
Mogens
Johansens
mekanikerværksted, Salon
”Demuth”, kirken og kirkegården
og et enkelt landbrug, nemlig

man kunne lære noget om at
tegne portrætter. Tegneserier
fylder meget i mange børns liv nu
til dags, og det var der også
mulighed for at fordybe sig i.
Endelig skal nævnes, at
perspektivtegning er kommet ind
i folkeskolen som et emne, der
skal arbejdes med, så det var
selvfølgelig også med som et
tilbud. Den sidste dag blev der
lavet en lille udstilling af de
tegninger, eleverne selv var
gladest for, og inden vi gik på
vinterferie, holdt vi en lille
”fernisering”, hvor forældre og
andre interesserede var inviteret,
og også her var man glad for god
opbakning fra forældrene.

Ferier og fridage
26.-27. april
9.-10. maj
20. maj
5. juni
23. juni

St. Bededags-fri
Kr. Himmelfart-fri
2. pinsedag
Grundlovsdag
Sommerferie-start

Rasmus 6. kl. tegner dyr
selv tegne dyretegninger, som de
selv var tydeligt benovede over
bagefter! Et andet meget
populært værksted var det, hvor

Birthe Clausen

Der skulle selvfølgelig lidt at spise og drikke til „ ferniseringen „
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Vinderslev Junior- og Ungdomsklub

Hver mandag i perioden september
til april mødes ca. 40 unge
mennesker fra 4. – 7. klasse i
Vinderslev Skoles kælder . Ind i
mellem dukker der også enkelte op
fra 8. årgang . Når klokken er 18.30
låser Martin Kalsgaard, Michael
Christensen eller Stine Nielsen
dørene op til klubben, og kl. 21.30
låses der igen. Der er altid to
voksne til stede hver klubaften, så
Martin, Michael og Stine har aftalt
en indbyrdes turnusordning. De
startede alle tre i klubben i
september 2001, men både Martin
og Michael har for øvrigt selv gået
i klubben, da de var lidt yngre.
De fleste aftener er almindelige
klubaftener, hvor der er gang i
bordtennis, play-station, pool, airhockey,
almindelige
spil,
tegneserier og fjernsyn. Fra kl. 19
til 20 er det fast tradition at spille
boldspil i skolens gymnastiksal.
Meget af tiden i klubben går dog
også med råhygge. Mange hygger
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sig omkring klubbens midtpunkt,
kiosken. Her kan der købes slik og
sodavand til købmandspriser. En
sodavand kan købes for bare 5 kr.,
hvoraf der gives 2 kr. tilbage igen i
pant. Andre hygger sig ved at stå
og snakke på gangene eller i
skolegården. I den forbindelse er
det vigtigt at slå fast, at lederne kun
har ansvaret for de, der er nede i
klubbens lokaler. Så snart
klublokalerne forlades, er det på
eget – og forældrenes ansvar!
I løbet af sæsonen er der
arrangeret nogle ture ud af huset.
Det kan være bowlingaften,
vandland, biograftur eller måske en
tur til en skøjtehal. I år slutter
sæsonen med en skøjtetur. Til
disse ture er der altid godt med
tilmeldinger, for prisen er altid holdt
lavest muligt. Af andre attraktioner
kan klubfesterne nævnes.
Klubfesterne går på skift i
kommunen, således at skolerne i
Thorning, Kjellerup, Ans, Sjørslev

og Vinderslev alle besøges en
gang. Til disse fester er der ca.
150 – 170 medlemmer samlet.
Man skal nemlig have medlemskort
for at måtte komme i klubben, og
dermed også til festerne. Et
medlemskort koster 60 kr. for hele
sæsonen.
Klublokalerne er for øvrigt
nyrenoverede, og væggene prydes
af diverse plakater. M.h.t.
brandsikkerheden
er
der
selvfølgelig installeret brandalarmer, og de blev prøvet af, mens
LOKALBLADETS udsendte medarbejder var til stede for bl.a. at tage
billeder. Det var heldigvis falsk
alarm, og det blev ikke afsløret
hvem, der havde udløst alarmen,
for det var ene små uskyldige
væsener, der gik omkring i
lokalerne!
I.O.

Den skægge friskole
Vi er en gruppe forældre, fra
Silkeborg og Kjellerup Kommuner,
som den 5. december 2001 afholdt
stiftende
generalforsamling
vedrørende ” Den Skægge Friskole”.
Hvorfor så navnet ”Den Skægge”, jo
fordi det skal være sjovt at gå i skole,
børnene skal simpelthen bare have
lyst til deres arbejdsplads. Som alle
voksne ved, så skal mange ting
fungere, for at man kan sige, at man
har et sjovt arbejdsmiljø. Følgende
ord kunne sættes på sådan en
arbejdsplads : Indbyrdes respekt,
tolerance, engagement, ansvarlighed og livsglæde. Det er vigtigt for
os, at børnene bevarer lysten til
skolen for livet. Vores børn tilhører
en generation, der kommer til at
gennemgå
adskillige
efteruddannelser/ omskolinger i
forbindelse med deres fremtidige
jobs. Samfundet bliver stadig mere
dynamisk, og denne generation skal
ikke kun finde jobs i konkurrence
med andre fra det midtjyske, men
unge fra andre EU lande vil også
gøre deres entre. Derfor er det
vigtigt, at vi udover at gøre vores
børn faglig dygtige også giver dem
selvværd, gå på mod og virkelyst.
Skolens formålsparagraf ser således
ud :
”Skolens formål er at udøve
skolevirksomhed med udspring i de
Grundtvig/koldske skoletanker. En
skole med fællesskabet som det
bærende element, hvor åndsfrihed,
ligeværd og tolerance er en
forudsætning for udvikling af det hele
menneske. Samarbejdet bygger på
den demokratiske tankegang, som
kræver
ansvarlighed
og
engagement.
Med udgangspunkt i det enkelte
barns udviklingstrin ønsker vi en
undervisning, der stimulerer
børnenes naturlige nysgerrighed og
lærelyst.
Undervisningen skal give plads til
forskellighed og styrke børnenes
selvværd. Skoledagen skal give
børnene fælles oplevelser, som
deres egen personlige læring kan

videreføres på grundlag af.
Oplevelser, der er medvirkende til at
børnenes virkelyst og gå på mod
bevares, så børnene bliver ved med
at have lysten til skolen for livet.
Læringen skal finde sted på en
sådan måde, at alle børnenes
kompetencer bibeholdes og
udvikles. Dette sker blandt andet
ved, at leg, sang og musik, drama
og teater bliver centrale elementer i
undervisningen.
Der undervises i vid udstrækning på
tværs af årgange og faggrænser.
Det er vigtigt, at børnene kender
deres historie, kulturelle arv og
baggrund. Megen af denne viden vil
børnene få ved den daglige
morgensang og fortælling.
En forudsætning for læring er
tryghed. Denne skal opnås ved at
skolen er kendetegnet af hjemlig
hygge, varm atmosfære og
overskuelighed. Det er derfor vigtigt,
at skolen forbliver lille.
Det samlede elevtal må ikke
overstige 90, fordelt på stamgrupper
med ca. 18 i hver.
Skolen tilbyder undervisning fra
børnehaveklasse til og med 9.
klasse. Der kan afsluttes med
folkeskolens afgangsprøve i dansk,
matematik, engelsk og tysk.
Endvidere er der til skolen knyttet en
skolefritidsordning for børn fra
børnehaveklassen til og med 3.
klasse. Skolefritidsordningen
fungerer efter skolens formål og
grundholdning i øvrigt.”
I en Friskole eksisterer det direkte
demokrati, der betyder, at
forældrene er tæt på beslutningerne.
Bestyrelse, skoleleder og lærere vil
indgå i et team, der med
engagement og virkelyst skaber
rammen for, at skolens formål kan
virkeliggøres.
Friskolen er en selvejende institution,
der i statstilskud modtager 75 % af
udgiften for en elev i folkeskolen.
Men hvor kommunerne ejer
folkeskolernes bygninger, er det
”Den Skægge Friskole” selv, der skal

stå for at erhverve bygninger og
grund. Derfor er det heller ikke gratis
at have sine børn til at gå på en
friskole.
Det første barn koster 750 kr. pr
måned , nr. 2 barn koster 375 kr. pr
måned og nr. 3 barn er gratis.
En SFO-plads koster 500 kr. pr
måned. De første 4 år af barnets
skoleliv er altså ikke dyrere end i det
almindelige system.

Skolen køber en bus og kan, hvor
de offentlige transportmuligheder
ikke slår til, tilbyde at sørge for
transporten mellem hjem og skole.
Det bliver ikke dyrere end almindeligt
buskort. Bussen skal også
anvendes i undervisningsøjemed.
Skolen får beliggenhed i Lemming
By, hvor vi har købt en grund på 7000
m2. Vi påbegynder byggeri i løbet
af foråret. På nuværende tidspunkt
har vi ansat Allan Dantoft ( 50 år)
som skoleleder og Annette Jellesen
(31 år) som lærer. De har begge
friskoleerfaring. Begge lærere
spænder vidt fagligt, desuden har de
begge stort kørekort til bus. Vi kan
med disse to ildsjæle garantere
personlighed i undervisningen. En
skole kan aflønne en lærer for hver
12 elever. De fremtidige lærere, som
vi skal ansætte, skal også besidde
evner som gå på mod, livslyst og
personlighed.
Skolestart bliver onsdag den 7.
august 2002. Vi tager allerede nu
imod indskrivning af børn fra
børnehaveklasse til 8. klasse.
Skulle ovennævnte have vakt
interesse, så kontakt undertegnede
Anne
Marie
Christensen,
Pederstupvej 68, Pederstup tlf. 86
88 84 52.
Anne Marie Christensen
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Lokalhistorie
Anna Würtz fortæller
lidt om handelslivet
i Vinderslev.

”Pige-Marie” og Bette-Mine
Ved siden af Brugsen havde ”PigeMarie” en butik med bånd, sytråd
m.m. Ovenpå boede ”Bette-Mine”,
som tog sig af reparationer og syning
af tøj.
Gartner
På Vinderslevvej 40 var der et
gartneri, som solgte planter og frugt
– det lukkede i begyndelsen af 70erne.

Anna Würtz :
- født i 1924 på Haugevej
- gift 1945 med Henrik Würtz, kaldet
Kyt
- 1945: Vognmandsforretning. Anna
var en af de første, der fik
erhvervskort, og i 1953 begyndte
Anna at køre taxa i en folkevogn.
Anna blev tit standset af politiet, da
det var usædvanligt at se en kvinde
bag rattet i en taxa.
- 1958: Kyt købte sin første lastbil
m.h.p. bl.a. mælketur.
- 1986: Ophør af vognmandsforretning.
- 1990: Kyt dør efter et længere
sygdomsforløb.
- 4 børn samt deres børn er alle
bosiddende i eller i nærheden af
Vinderslev.
Den
længste
sammenhængende periode, Anna
har været væk fra Vinderslev, er 3
uger – det var i forbindelse med en
operation.
- Fritiden går med at hjælpe familie
og venner.

DER VAR ENGANG...
Anna husker meget om Vinderslev
og har oplevet Vinderslev som en by
med masser af handlende til nu, hvor
der ikke er mange butikker tilbage.
Manufakturhandler
Anna husker, at der var en
manufakturhandler overfor Brugsen,
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Skomager, sparekasse og
plejehjem
På Vinderslevvej 19 var der en
skomager. Han lukkede forretningen
for at blive sparekassedirektør i
filialen på Vinderslevholmvej 14.
Dette hus havde tidligere fingeret
som plejehjem, men lukkede da
Rydalsminde blev bygget i 30-erne.
Skrædder
På Vinderslevvej 27 havde en af
Vinderslevs skræddere til huse. Han
stivede bl.a. Annas fars kravetøj.
Bødker
På Vinderslevholmvej 23 boede
bødkeren.
Bager
Har ligget på nuværende adresse i
mange år. Anna husker bager
Lejsgaard, som døde i 1943. Så kom
bager Holk. Han var ikke selv
uddannet bager og måtte derfor
ansætte en bagersvend. Nuværende
bager Svenningsen startede
omkring 68.
Foderstof
Der har også været tradition for at
have en foderstofforretning i
Vinderslev. Først lå den overfor den
gamle købmandsforretning på
Vinderslevholmvej 29. Her fik man
malet kornet i møllen, som lå tæt ved
den gamle købmandsforretning.
Møllen blev først fjernet fuldstændigt
for få år siden. Foderstofforretningen
flyttede så hen i nr. 15. Her var der
aktivitet indtil midten af 60-erne. I
1968 startede Mogens Johansen
bilværksted i disse bygninger. Der

Vinderslevmølle anno ?
blev bygget en ny foderstofforretning lidt længere henne på
Vinderslevholmvej. Den lukkede for
ca. 12 år siden.
Købmand
Købmandsforretningen
på
Vinderslevholmvej 29 lukkede i
begyndelsen af 8o-erne. Huset blev
renoveret og lavet i lejligheder. Anna
husker, at hun af og til måtte køre til
Silkeborg for købmanden og hente
varer til butikken. Selv handlede
Anna på skift ved købmanden og
Brugsen, for man måtte jo støtte
begge forretninger.
Forsamlingshus
På hjørnet af Solsikkevej og
Vinderslevholmvej lå Vinderslev
Forsamlingshus. Forsamlingshuset
blev bygget i 1887. I 1908 flyttede
Forsamlingshuset til nuværende
adresse, da man mente, at det lå for
tæt på kroen.
Kro
Kroen lå nede ved møllen på
Vinderslevholmvej 29. Kroen blev
dog ret hurtigt nedlagt.

Kommunekontor og sygekasse
Vejen til Pederstrup er blevet udvidet
for længe siden. Før denne
udvidelse husker Anna, at der var
kommunekontor og sygekasse på
stedet. Man hentede også aviser i
det samme hus.
Fagforening
På
Vinderslevvej
53
lå
Fagforeningen, hvor man kunne
indbetale sit kontingent
Cykelforretning, barber , damefrisør og slagterforretning
På Vinderslevvej 28 var der i tiden
1927 og til 46 cykelforretning, barber,
damefrisør m.v. I 1946 blev der så
startet slagterforretning på
adressen, og denne bestod til ca.
1987.
„Svåt-Karen“

Anna husker også ”Svåt-Karen” som
boede i et gammelt hus på Verner

„

Brinks mark.
”Svåt-Karen”
var
meget
fattig, og Anna
husker, at hun
og moderen gik
ned til ”SvåtKaren” med en
lille slagterpakke, hver
gang de havde
Vinderslevvej 47 - 51 anno ca. 1930
slagtet.
Anna husker, at hun fik en lille hvid kirkegården, stoppede tyskerne med
sukkerknald af ”Svåt-Karen” – og at grave og kiggede på hende. Anna
sukkerknalden var alt andet end tænkte ” nu bliver jeg nok skudt”,
hvid! En af de ting, Anna også husker men sådan gik det heldigvis ikke.
om ”Svåt-Karen”, var, at ligtøjet lå Oplevelsen satte dog sine spor.
parat i den øverste skuffe i
kommoden – det gjorde indtryk. Smedie
Anna mindes, at huset blev raget ned I 1908 startede Kristian Nielsen en
i hendes barndom.
smedieforretning op på hjørnet af
Vinderslevvej og Solsikkevej.
Frk. Pedersen
Smedien var ikke ret stor, og i den
En af byens kendte personer var frk. ene ende var der privatbolig. I 1957
Pedersen, kaldet frk. Pers. Frk. Pers overtog sønnen forretningen.
var sygeplejerske. Hun kom fra Sønnen hed Elis og han var gift med
København og var hjemme- Margrethe. I smedien gjorde de
sygeplejerske i området fra 30-erne meget i at sko heste, og en dag hvor
til begyndelsen af 70-erne. I starten Elis havde brugt meget af sin tid på
cyklede frk. Pers rundt, men til slut at sko en hest, gik han ind til
havde hun dog bil. Hun fik bygget Margrethe og sagde, at nu var det
hus på Solsikkevej 3 i 1947. Frk. slut. Ryggen blev ødelagt af alle de
Pers døde i begyndelsen af 70-erne arrige krikker! Alt værktøjet blev
på Rydalsminde og blev begravet i derefter solgt, og fra den dag var det
de ukendtes grav. Det var dog før plove og andre landbrugsredskaber,
de ukendtes grav, som vi kender det der blev lavet. Senere kom vvsnu, blev anlagt.
installationerne til, og der blev bygget
til. Efter Elis overtog Peter Carlsen
Anden verdenskrig
forretningen. Han var et kendt ansigt
Under krigen besatte tyskerne i smedien. Han havde nemlig været
skolen,
missionshuset
og smedesvend i firmaet i en årrække.
plejehjemmet, og Anna husker Peter Carlsen drev forretningen i ca.
tydeligt oplevelsen omkring en 10 år, inden han pludselig døde.
tyskers
død. Siden har der været et par forsøg
Tyskeren skød sig på at starte en smedeforretning op
i Brugsen. Han igen, men bygningerne har ikke
blev fragtet op til genlydt af hammerslag de senere år.
kirkegården i en
papkasse,
og Husker du…………………
Anna
husker
tydeligt synet af
M.J. og I. O.
denne papkasse
og nogle tyskere,
der var i færd med
at grave en grav
kl.
6.30
om
morgenen. Da
Anna passerede

„
Svåt-Karen’s hus anno ca. 1930
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Windir spejderne
Hytte- / hyggetur
Den første weekend i februar holdt
de store spejdere afslapningsweekend i ”Lindehytten” i Them. En
lille flok på 9 inklusive ledere
råhyggede sig igennem weekenden
med at spille kort, se fjernsyn, høre
Kaj i teori (lastbilkørekort!), spise slik
og gå ture. Lidt frisk luft blev det dog
også til, når forsyningerne slap op
og nye skulle hentes i Them – en
gåtur på 2-3 km.

Shelteren

Hele ulve flokken

De store spejdere
kunne slet ikke vente med at få
startet på det nye år og havde første
mødeaften allerede den 3. januar.
Ellers startede det nye år officielt
med NYTÅRSPARADE søndag den
6. januar, hvor ca. 30 børn og voksne
mødtes i spejderhuset kl. 16. Alle
under 17 år blev sendt
på
„
”stjerneløb” med temaet Jagten på
ilden“ hvor de på poster fordelt i
Vinderslev skulle finde ingredienser
til at lave bål med. Imens holdt
forældre og ledere gruppemøde
med
beretning
om
årets
begivenheder, aflæggelse af
regnskab og valg til grupperådet. Der
var heldigvis mødt flere forældre end
sædvanligt, og der var ingen
problemer med at få de 2 ledige
poster i grupperådet bemandet, som
herefter består af Rasmus Østerby
(formand), Annemette Mortensen
(kasserer), Anna Arhøj (sekretær)
samt Karsten Thøgersen, Ingerlise
Olesen og Leif Brønd Christensen.
Lotte Fisker blev valgt som
suppleant. Lotte Kragh er gået af
som gruppeleder og er nu blevet
ulveleder. I stedet er Kaj Andersen
blevet gruppeleder og er den, man
kontakter, hvis man vil høre lidt om,
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hvordan man bliver spejder eller
leder.
Efter indtagelse af den traditionelle
suppe tændte vi fakler i det bål, som
spejderne havde fået tændt og
sluttede dagen med en tur gennem
byen i et flot fakkeltog. Vi havde
overtalt Mogens Johansen til at
fotografere med Lokalbladets
kamera, men billederne blev
desværre for mørke, så I må tænke
jer til det flotte syn!

begynder at tage form. Bent Kragh
og Lars Arhøj har tilbragt flere
weekender med at svinge
motorsaven og knudetømre. I
skrivende stund er de klar til at lægge
gulv, så der er god mulighed for en
overnatning i shelter, når sommeren
kommer.

Gruppeweekend
Forårssæsonens
største
begivenhed er gruppeweekenden,
som i år foregår den 12.-14. april på
”Grønnegården” i Bryrup. De
kommende uger kommer til at gå
med planlægning af lejrturen, hvor
både små og store spejdere deltager
og tit har både forældre og søskende
med. Vi plejer at kunne samle

3 ulvepiger

Juniortroppen snitter blyanter

i en særskilt container. Alle aviserne
m.m. køres til Kjellerup, hvor der er
2 containere, som det hele skal
læsses over i. Disse containere er
bestilt i samarbejde med Kjellerup
Spejderne.
Hvis aviserne m.m. skal afhentes
udenfor byzone eller i kælder,
garage eller lignende, kan der ringes
til Poul Erik på 86888478, senest
dagen før indsamlingen. Datoerne
bliver annonceret i Kjellerup Tidende
og LOKALBLADET.
Indsamlingerne i år vil være d 11. juni
kl. 18.00, 10.september kl. 18.00 og
7. december kl. 10.00.
I.O.

omkring 60 børn og voksne, som får
en masse frisk luft, lærer noget om
spejderliv og –aktiviteter samtidig
med, at der er god tid til at få snakket
sammen.

Lopperne
er blevet stuvet godt sammen i
stalden, så nu er der god plads til
flere effekter. Adressen er
Pederstrupvej 66 i Pederstrup, og
hvis I ikke selv har mulighed for at
transportere, kan der ringes til tlf.
86888430, så kommer vi og henter.
Anna Arhøj

Avisindsamling.
Fire gange om året er der
avisindsamling i Vinderslev,
Pederstrup, Mausing og omegn.
Poul Erik Petersen, Vinderslev, er
hovedansvarlig herfor, og han og
hans hjælpere gør det for at hjælpe
Vinderslev Spejderne.
Det er dog ikke kun aviser, der
samles. Der modtages også gerne
reklamer, blade og pap. Det er
dejligt, hvis det hele stilles synligt og
er bundtet. Pappet må meget gerne
være bundtet for sig selv, da det skal

Skal du være medhjælper ved HingeSøstival.
Windir spejderne tilbyder dig en god
oplevelse sammen med andre, der
gerne vil bakke op om spejderarbejdet i Vinderslev.
Du får : God musik og hyggeligt
samvær.
Du gi’r : Gratis arbejde og det gode
humør.
Kontakt :
Rasmus Østerby tlf. 86 88 88 26
I.T.

Avisindsamling
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Salon Demuth v/ Rita D. Krogsdal
Portræt af en lokal
virksomhed
Frisørsalonen på Liljevej 39 i
Vinderslev er dette blads lokale
virksomhed. Indehaveren er Rita
Krogsdal, som har givet salonen
navn efter sig selv, Rita hedder
Demuth til mellemnavn. Hun er
uddannet damefrisør i 1973, og har
det meste af tiden været
selvstændig.
Starten
Efter 8. kl. var Rita et år i huset,
som mange piger var dengang.
Det var hos Carl Salling i Kjellerup.
Rita var glad for at være der, men
var klar over, at der skulle ske
noget andet i fremtiden. Om
lørdagen sad hun ofte og
betragtede en anden ung pige fra
Pederstrup, Randi Jørgensen, der
som frisørlærling ofte havde sine
egne kunder derhjemme. Rita var
klar over, at det var i den retning,
hendes interesser gik.
„Soli- salonen“ på Søndergade i
Kjellerup (hvor Torvecafèen/
Kristoffer Krabbe nu ligger)
annoncerede efter en elev, Rita
søgte og fik lærepladsen. I 3½ år
var hun i lære hos Vita Mørk
Nielsen. Det var en god tid, og Rita
tog lærdommen til sig, men siden
har hun sorteret i, hvad hun lærte.
Selv om fru Nielsen var et sødt
menneske, var det ikke alt, Rita
ville gøre på samme måde. Hun
skulle selv finde sin stil, da hun
startede som selvstændig.
Som 21-årig startede Rita med sin
første salon. Det var i Thorning.
Hun har stadig kunder fra
dengang. Hun husker huslejen var
800 kr for lokalet. Da Rita og
hendes mand, Svend Erik, i juli
1975 overtog Rita‘s mors hus på
Tøndborgvej 23 i Pederstrup,
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startede hun salon der d. 1. dec.
Da Rita og Svend Erik fik deres
første barn, Janni, i starten af 1980,
oplevede Rita som selvstændig,
kun at være berettiget til 4 ugers
barselsorlov. Det var ikke rimeligt i
forhold til andre, og har vel også
haft indflydelse på, at Rita holdt en
pause med frisørfaget. Fra 198084 oplevede hun at være ansat på
både møbelfabrik, champignonfabrik og tekstilfabrik.
I 1984 blev Michael født, Rita og
Svend Erik‘s andet barn. I 1986
byggede familien hus på Liljevej i
Vinderslev, så der blev plads til
frisørsalon. Det har fungeret siden,
dog med en udvidelse i 1989. Her
blev der også plads til Anders, der
blev født i 1993.
En arbejdsdag
Rita arbejder på fuld tid i salonen.
Timeantallet kan svinge fra uge til
uge, og fra den ene sæson til den
anden. I tiden op til jul, konfirmation
e.l. er der altid travlt. Men der er
åbent i salonen kl. 9-17.30 ti. ons.
tors. og fredag, lørdag 7.30-12.30.
Der er lukket mandag. Rita holder

altid tre ugers sommerferie.
Der er fordele og ulemper ved alle
job. Når man har mindre børn, der
går i skole, er det meget praktisk,
at arbejde hjemme. Man sparer
også en bil. Der må tages hensyn
til kunderne. Salon og omgivelser
skal være rene og indbydende.
Ligeledes må resten af familien
vise hensyn til, at der ikke skal
udkæmpes en krig inde i køkkenet,
mens der er kunder.
Hvad der kommer børnene for
øre, er der en stiltiende aftale om,
at det kommer ikke længere - en
form for tavshedspligt.
Der er arbejdsrutiner, der er
afgørende for, hvordan en
arbejdsdag kommer til at forløbe.
Bl.a. er det vigtigt, når man er alene
om
en
virksomhed,
at
telefonpasningen foregår rimelig
kontant. Af hensyn til kunderne og
frisøren er det vigtigt, at der er afsat
tilstrækkelig tid, ellers giver det
stress for alle parter, og det fører
ikke noget godt med sig. På
samme måde kan Rita bedre lide
at have ordentlig tid til sine kunder,
så resultatet bliver så godt som

muligt. Hvis Rita skal behandle „et dampene.
hår“, hun ikke kender, kræver det
ekstra tid.
Kundepleje
Når man har forretning i et lille
At være selvstændig
samfund, er det ikke mindst vigtigt,
Det kræver flere ting, end man at kunderne behandles godt. Alle
skulle forestille sig, at være ved, at der skal tolv successer til
selvstændig. Rita er f.eks. medlem at ophæve en fiasko, så der er kun
af en fagforening. Hun er også plads til de positive resultater. Der
medlem af „Frisørmester- er kunder fra et halvt år og op til
foreningen“, der arrangerer kurser over 90 år. Der er mange faste
og andre arrangementer samt kunder. En tidligere kunde, der
orienterer om nye materialer. Man aldersmæssigt hørte til den sidste
kan også få en livsforsikring der gruppe, blev troligt ved at tage
igennem. Endvidere har Rita en turen fra Kjellerup med bus og
speciel forsikring, der i tilfælde af rollator op til Rita.
brand m.m. erstatter både løsøre
og tabt arbejdsfortjeneste. I Handelspartnere
kommunen kan man også tegne en Når Rita køber de varer ind, hun
sygeforsikring, der er meget bruger i salonen, har hun ganske
fornuftig at have. Rita har også en bestemte firmaer, hun handler
revisor til at sikre, at regnskabet med: Bella Vista, Cutrin, hvor hun
laves korrekt.
mest køber hårfarve og Goldwell,
Som selvstændig skal man også hvor hun også deltager i en del
tænke på kundekredsen. Efter en kurser. Rita forhandler også
længere fraværsperiode, f.eks. hårplejeprodukter, som kunderne
barselsorlov tager det op til to år, køber med hjem. Så de selv kan
før forretningen igen er arbejdet op. behandle den nye frisure korrekt og
Til trods for det har Rita ikke haft evt. friske den lidt op. Det er blevet
behov for at reklamere. Hun bruger mere almindeligt, end det var
kun de lokale blade for her førhen.
igennem også at støtte de lokale
foreninger m.m.
Materialer
På hylderne i salonen står alt muligt
Salonen
forskelligt til håret. Der er hårfarve,
Når man træder ind i Rita‘s salon, både til at bruge rene eller til at
fornemmer man, at her er orden i blande, bejse i forskellige styrker,
tingene, og det der kræves af en neutralisering (efter hårfarvning ),
arbejdsplads, hvor der er rart at forskellig efter hvilken farve, der er
være. Der er god plads til hårvaske- blevet anvendt. Desuden er der
kumme med bruser, tørrehjelm, permanentvæsker og shampo,
spejle og ikke mindst en stol til balsam, hårlak og meget mere.
kunden, der kan hæves og
sænkes. De senere år er man Fagets udvikling
begyndt at bruge arbejdsstole til Før i tiden havde Rita lige så
frisøren også. Der er ofte talt om mange permanentninger om
de dårlige arbejdsstillinger med dagen op til jul, som hun nu har
nedslidning til følge. Der er ingen om ugen. Til gengæld er
tvivl om, at det er et fysisk hårdt hårfarvning blevet meget populært.
job. Mange af de forskellige midler, Ved en permanentning kan Rita
der bruges til hårpleje er temmelig notere vigtige resultater i sit
skrappe at indånde, derfor er der kartotek. M.h.t. farvning har kunden
installeret kraftig udsugning i loftet, ofte meget forskellige ønsker fra
der skal fjerne bl.a. ammoniak- gang til gang.

Trods mange kurser m.m.
betegner Rita sig ikke som en
mode-salon sammenlignet med
storbyernes hurtigt omskiftelige
tendenser. Til gengæld er hendes
salon ikke så sårbar.
Tidsperspektiv
Erfaring kommer med årene, Rita
har været selvstændig frisør i ca.
24 år. Der er sket meget siden Rita
som helt ung 1. års-elev, sad på
Thisted Tekniske Skole og undrede
sig over 3. års-eleverne. Hver
fredag eftermiddag kunne
smedelærlingene, der gik i skole
samme sted, blive klippet gratis.
Drengene sad på en lang række,
og når pigerne kom ind, råbte de i
munden på hinanden : Helle for
ham med den røde trøje o.s.v.,
man kunne fundere over, hvad det
var, de gik efter, mon det var håret?
Det viser sig, at der er meget
forskel på hår. Noget hår er lettere
at klippe end andet, men Rita
mener nu, at det er mest lærerigt
at klippe et såkaldt vanskeligt hår.
Fremtiden
Rita bliver ofte ringet op af unge,
der kunne tænke sig at få en
læreplads hos hende. Rita kunne
godt være interesseret. Dels er det
altid vigtigt at lære nye op, og dels
kunne der også være opgaver nok
i salonen, men det kræver
desværre meget, i administration
af forskellig art, at have en lærling
ansat.
Der er ingen tvivl om, at Rita kan
lide sit arbejde og også fungerer
godt som sin egen arbejdsgiver.
Man må håbe, at Rita‘s fysik holder
til belastningerne, så hun kommer
til at fejre sit 50 års jubilæum, som
hendes gamle læremester, fru
Nielsen, gjorde for et par år siden.
K.H.
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter LOKALBLADET.
Hauge Data
Salg - Reparation
Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

info@hauge-data.dk
Haugevej 62 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

„
John’s Auto & Smedie
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

v. JOHN NILSSON

TLF FAX. 86 88 88 30 TØNDBORGVEJ 64
BIL.
40 18 94 74 8620 KJELLERUP

Tel. 86 88 01 75
Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...
Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Internetbutik

Klik og Spar
- i døgnets 24 timer - året rundt Klik på :

www.shopping.ofir.dk/h-kontor
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Salon Deluxe

KVALITET TIL TIDEN“

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

Kjellerup VVS service ApS

V/ Anne-catharina Petersen

Lægeeexamineret kosmetolog
Fodpleje og negletekniker

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Tidsbestilling: man.-tirs.-ons.-tors.-fre.

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86881330

kl. 16.30 - 17.30

Tlf: 86888686

Gør minus til plus dage

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71

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

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/ murermester Hans Henrik Schnoor
Mausingvej 21, Mausing, 8620 Kjellerup

NY- OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER:
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44

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

Biltlf. 40 42 87 44

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.
- Den rigtige ramme om festen...

www.jyskebank.dk

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

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16 - FRE. 9-15
T L F. 8 6 8 8 2 4 0 0 - FA X 8 6 8 8 3 7 1 7
*

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

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

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

Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.
*

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked
MØBLER

A/S

Industriparken 1 - DK-8620 Kjellerup - Tel.: +45 86 88 39 00 - Fax: +45 86 88 39 50

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

Stampes
Murerforretning
VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
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

Vognmand

Tømrermester
Leif Kristensen

Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660
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

34

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel
Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

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 :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
9.00 - 15.00
86 88 88 32
86 88 88 92

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

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.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

Børne- og fritidsgården

Menighedsrådet

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86888313

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Dagplejemødre

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Tlf. 86888597
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 Lindegaard, Trekronevej 22
Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Skolebestyrelsen

Hauge forsamlingshus

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Fmd.: Ellen Schlæger, Haugevej 34

Tlf. 86888237

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86888383

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen Mausing
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Valgmenighed

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Venstrevælgerforening
Tlf. 87702370

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

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888110

Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Tlf. 86888408

Vinderslev skole
Tlf. 86888868

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888821

Vinderslev idrætsforening
Tlf. 86888352

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Vinderslev forsamlingshus
Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888421

Vinderslev brugsforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Vinderslev borgerforening
Tlf. 86867476

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888687

Vinderslev aftenskole
Tlf. 86888445

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

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

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

35

