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Leder

Vinderslev pensionistforening
Foreningens generalforsamling
er flyttet til torsdag den 24 april
kl. 14.30. Bemærk den ændrede
dato.
Efter generalforsamlingen og kaf-

fen er der lagt op til et fornøjeligt
og interessant indlæg af Jakob
Ildensborg-Hansen om Kong Fre-
derik den 7. og Grevinde Danners
besøg i Mausing. m. m.

Alle er velkommen. Har du be-
hov for kørsel, 5 kr. Henvendelse
på telf. 86888552 eller en anden
i bestyrelsen.
                  Jens Thorn Jensen

Regnskab for 2002

Indtægter Udgifter
Sponsorer 28.250,00
Foreninger 5.250,00
Private husstande 11.635,00
Abonnenter 6.650,00
Trykning af bladet 31.265,42
Forsendelse af bladet 6.230,81
Kontorartikler ( papir, porto, lasertoner ) 871,00
Teknisk udstyr 7.476,00
Diverse (gaver, renter, gebyr, løssalg m.m.) 6.253,67 563,00
I alt 58.038,67 46.406,23
Overskud 11.632,44
I ALT 58.038,67 58.038,67

Foråret står for døren og LOKAL-
BLADET er atter udkommet.

Godt regnskabsår

Sidste års regnskab står nu klar.
Vi skal blot nævne her, at vi er
meget glade for at komme ud af
året med overskud. Sidste år for-
søgte vi os med farver i et blad,
og det kostede men det præsen-
terede flot de valgte billeder. Vi
udgav  to lidt større blade – 40
sider! Vi købte også en del
kontormateriel, hvilket var nød-
vendigt. Hver gang, der skal kø-
bes noget nyt, bliver der indhen-
tet priser fra diverse lokale fir-
maer og hos sponsorer, så vi har
været og er meget prisbevidste.

Rekord år for indbe-
talinger

Overskuddet skyldes de mange
private bidrag, som er øget med
4000 kr. i.f.t året før. Bidrag fra
foreninger er øget med 650 kr.
Sponsor indtægten er steget med
2750 kr. Abonnenterne er steget
fra 56 til 78 personer. Derud-over
fik vi, som nævnt i oktober-
udgaven 2002 et pænt tilskud /
støtte fra private og forretnings-
drivende
TUSIND TAK FOR BIDRAGENE.

Det er rart at vide, at vi er rimelig
sikrede rent økonomisk dette år.
Noget af overskuddet er allerede
planlagt til at gå til skiftning af

lasertoner. Kontormateriel slides,
og faktisk stammer en del jo til-
bage fra sidste halvår i 1998!

Velkommen til Anna
Arhøj

LOKALBLADETS redaktion er
blevet udvidet med en Peders-
trup-rapporter. Anna Arhøj er star-
tet i redaktionsgruppen her i det
nye år og har allerede bidraget
med artikler i dette nummer. Anna
er gift med Lars, som er pedel på
Vinderslev skole, og hun arbej-
der som korrespondent på APV
( det gamle Pasilac ) i Silkeborg.
En del af fritiden bruges på det
lokale spejderarbejde samt på at
være Natteravn i Kjellerup. VEL-
KOMMEN ANNA - vi ser frem til
et godt samarbejde.

Fotoundervisning

Vi forsøger hele tiden at gøre bla-
det bedre. Sidste år havde vi Ras-
mus Viuff fra Midtjyllands Avis ude
for at give os gode råd med hen-
syn til layout, og i april kommer
Hans Winther fra Winther Foto i
Kjellerup og lærer os at tage
bedst mulige billeder. Vi håber, at
det vil kunne ses i de følgende
numre.

GOD LÆSELYST.

Redaktionen.
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Gade
spejlet

Nyfødt

D. 1. dec. 2001 flyttede Maja Amfelt
og Allan Johansen til Haugevej 58,
fra Them. D. 19. jan. 03. fik de den
lille Rud, som vejede 2400 g og var
48 cm.

Susanne og Claus Hansen,
Tøndborgvej 53, fik d. 6. feb. en pige
på 3100 g og 52 cm. Pigen, som skal
hedde Frida, er på dette billede kun
8 dage gammel.

Birgitte og Lennart Lerche Reinholt,
Tulipanvej 7, fik d. 21. dec. en lille
pige, som vejede 2690 g og var 49
cm. Pigen skal hedde Natascha.

Heide Inan og Kent Smedegård
Nielsen, Brokhusvej 20, fik d. 3. feb.
en dreng. Frederik, som drengen
skal hedde, vejede ved fødslen 4080
g og var 55 cm.

Andreas Pretzmann ligger på en flot
2. plads inden for tipsning i 86 om-
rådet. Efter Ove, i brugsens udsagn,
havde Andreas købt nyt tøj til en fod-
boldkamp i England, som blev tildelt
den der fik 1. pladsen. Hvis Andreas
næste år husker at kikke gennem
brillegladsset, bliver det nok til en 1.
plads.

Hver mandag er der undervisning i
madlavning på Kjellerup Skole. Der
er en del af lokalbladets læsere, som
deltager i kurset.
Det er Ejnar Sørensen fra Kjellerup,
der underviser i at lave festmad på
en anderledes måde.
Det behøver ikke at være det dyre
oksekød, der laves til gæsterne.
Man kan også lave en masse gode
retter af  andet kød. Det, vi lærer, er
at anrette maden, så det smager
godt og ser så indbydende ud som
muligt. Derfor lærer vi meget at an-
rette på tallerken. Det er utroligt, så
flot det kan tage sig ud. Jeg må sige,
at mændene er gode til at markere
sig  på det kreative område, de vo-
ver mere ”pelsen”, end vi gamle hus-
mødre gør.

Godt på vej til jydsk mester i tips

Gæstemad på en
anderledes måde



5

Velkommen til !

Gade
spejlet

Tillykke med
dagen.

* Inge Würtz, Trekronervej 19,
bliver 50 år d. 3. juli.

* Ellen Nyrup Krokusvej bliver
70 d. 29 Juni.

Vinderslevvej 57
Gitte Bøgvad og Jesper Bisgård er
flyttet fra Silkeborg til Vinderslev.
Gitte er 26 år og i lære på et
reklamebueau som kontorassistent.
Jesper er 29 år og mekaniker ved
Sand Jensen i Silkeborg. I Jespers
fritid makker han med istandsæt-
telse af gamle folkevogne. Gitte kon-
centrere sig i øjeblikket om det nye
hus og sin uddannelse, som hun er
færdig med til sommer.

Krokusvej 9
Ellen og Kristian Nyrup er efter 39
år flyttet fra gården på Hønholtvej til
Krokusvej 9, hvor de nu skal til at
nyde deres otium.

Silkeborgvej 128
Linda Sloth på 24 og Claus Jensen
på 27 flyttede kort før jul til Vinder-
slev, Claus kommer fra Almind og
arbejder ved en entreprenør i Her-
ning.
Linda kommer fra Aarhus og er lige
startet som Social- og sundheds
hjælper i Kjellerup by. De er også
begyndt til dans og går hver man-
dag ved Brøgger i Kjellerup.

Pederstrupvej 93
Anna Marie og Finn Nøhr er flyttet
til Kjellerup og har solgt deres hus
til Connie Germandsen (22) og Ul-
rik Andersen (23), som begge kom-
mer fra Højbjerg Huse ved Rød-
kærsbro. Connie arbejder på Salon
Vibs i Kjellerup, og Ulrik arbejder på
dagholdet hos LM Glasfiber i Enges-
vang. Deres fritid går med istand-
sættelse af huset, men Ulrik vil også
i gang med at spille fodbold i Vinder-
slev.

Revl Mose

Mausing Dalbakke

Vinterstemning

Revl Mose

Holmsløkkevej 10
Wibeke og Claus Holm flyttede fra
Nordsjælland til Mausing 1. dec.
Claus kører lastbil, og Wibeke sø-
ger regnskabsjob.
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Et år med Aquavit
En beretning fra Lissie og
Knud Jensen, Pederstrup.

Her er ikke tale om en alko-
holisk beretning, men hvor-
for sejlbåden med navnet
”Aquavit” er placeret på et
bådstativ i ”baggården” i
Pederstrup i perioden mel-
lem 1 november og 1 april.

”Aquavit” er en 30 fods sejl-
båd (maxi 95), som familien
Jensen købte først på som-
meren 2001, til afløsning for
sejlbåden ”Maxine”, der
blev købt 1989 efter en sommerfe-
rie på Tåsinge, hvor familien kon-
staterede,  at de ikke kunne leve
uden egen båd, efter at have ople-
vet det Sydfynske øhav. Da Knud
samtidigt tidligere år havde erhver-
vet duelighedstegn for lystbåde
samt radiocertifikat for bådradio af
type VHF, var de praktiske detaljer i
orden.

”Maxine” har i mange år, mens Ca-
milla og Claus var ”små” (indtil
1997), været familiens base i som-
merferien. Både det Sydfynske
øhav samt Limfjorden er blevet sej-
let tyndt.  Efter Claus og Camilla fik
andre ønsker omkring sommerferie
og på egen hånd ville udforske ”ver-
den”, enedes den resterende del af
familien om, at Maxine var for lille,
og derfor blev ”Aquavit” købt.

Aquavit er indrettet med 3 kahytter,
hovedkahytten (den midterste), hvor
der ved nedgang fra cockpit til bag-
bord (venstre) er et pantry (køkken)
med 2 kogeblus, køleskab og vask.
Et pantry, hvor man sammen med
grillen, kan fremstille udsøgte retter.
Til styrbord (højre) er et toilet, så de
menneskelige fornødenheder kan
klares, selv om der er langt til land-
baserede latrinære forhold. I den
forreste del af denne kahyt er et
bordarrangement med god plads til
6 personer. Under kahytbordet er en
25 hk dieselmotor placeret (jern ge-
nua). Den bruges ved havne-
manøvre samt ved manglende vind.

Aquavit i den Svenske Skærgård

Styrmand med „styr“ på det hele

I begge ender af båden er placeret
sovekahytter med plads til 2 perso-
ner i hver kahyt. Cockpittet er
opholdsplads under sejlads, da ud-
styr til sejlads er placeret her. Cock-
pittet er som oftest mandskabets
opholdsted. Herfra kan alle herlig-
heder beses, og i dårligt vejr kan
cockpittet overdækkes.

Et sejlår ligger i dvale mellem no-
vember og april. I denne periode
klargøres skibet til forestående op-
levelser. Denne beretning starter i
marts 2002, hvor Aquavit skulle
igennem sådan en klargøring.
Denne klargøring var mere omfat-
tende end normalt, da der var kon-
stateret flere mangler og fejl efter
overtagelsen. Der er samtidigt tale
om en ældre ”dame” (fra 1978), så
derfor har hun fået div. ” rynker” un-
dervejs. Denne klargøring er vigtig,
så grej og udstyr kan klare de be-
lastninger, der må forekomme, un-
der sejlads under hårde forhold,
således at besætningen ”aldrig” er i
tvivl om,  at båden kan klare stra-
badserne.

Efter endt klargøring bliver hun kørt
med kranbil til Hvalpsund Marina,
hvor hun har fast havneplads. Val-
get af Hvalpsund er taget, da den
giver gode muligheder for varierede
weekendture. Når hun så er søsat,
bliver der rigget til med mast og sejl,
og hun er derefter klar til at bringe
besætningen ud på årets oplevelser.

Eftersom årene går, bli-
ver der steder, der helst
skal besøges bestemte
tider på året, idet de ta-
ger sig bedst ud på
disse tider. Specielt
øerne Fur og Livø  be-
søges ofte for at iagt-
tage de skiftende årsti-
der. Fast besøg er også
Skive, når det årlige
Beach Party løber af
stablen. En musik-
festival, som er en af de
få steder, hvor ung som
ældre deltager.

Sommertogtet 2002 var planlagt til
at gå til det Sydfynske Øhav  i uge
29,30 og 31. sammen med en an-
den båd, Jens og Åse’s fra Bjerring-
bro. De havde ikke været i det Syd-
fynske før, og da vi efter 2 tidligere
togter til Sverige havde fungeret
godt sammen, ville vi gerne vise
dem det Sydfynske.
Weekenden før ferien tyvstartes
med, at 8 mandspersoner mødes i
Hvalpsund fredag aften for at sejle
bådene til Ålborg om lørdagen, hvor
bådene så ligger klar for hurtigere
at komme ud i Kattegats bølger.
Denne mandetur, hvor flere af bla-
dets læsere deltager, er igen opta-
get som en årlig tradition.  Og mens
Hauge Marked var ved at drukne i
vand fra oven, sejlede de barske
”vikinger” i høj solskin gennem Lim-
fjorden. Turen foregik på grund af
manglende vind med motor, men
dette gav mulighed for at iagttage
mange sæler omkring Livø.
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Maxine igennem sluser i Trolhattan

Mandetur i Kattegat i Maxine

Tilbage i Pederstrup
søndag for at arbejde
de sidste 5 ”lange”
dage inden det sker.
Endelig bliver det fre-
dag. Bådene læsses
med den sidste pro-
viant, inden turen går
til Limfjordens ud-
munding ved
Egense, hvor der
lægges for anker om
natten. Næste dag
startes tidlig for hur-
tigst muligt at komme
til Svendborg. Erfaringsmæssigt lig-
ger gennemsnithastigheden på ca.
5 knob (ca. 9 km/t) . Turen sydpå er
dog afslapning, idet man med auto-
matisk selvstyrer kan nøjes med
udkik, og tiden kan da bruges på
læsning og alm. hygge.

På vejen lægges ind i Grenå og
Samsø, inden der opstår motor-
problemer på Aquavit 5 sømil nord
for Kerteminde. Det, som ikke skulle
ske, skete og på slæb efter den an-
den båd anduves Kerteminde, hvor
motorproblemerne undersøges. En
anselig mængde motorolie havde
forladt sin sædvanlige plads inde i
motoren og var nu at finde i dørken.
Lækagen konstateres til at være
imellem motor og gear. Man enedes
om at søge professionel hjælp, og
denne ankommer tidligt næste mor-
gen. Efter kort tid konstaterer denne,
at lækagen skyldes revnet olie-
indikator.  Så bange forudsigelser
med evt. at skulle udskifte motor
blev heldigvis reduceret til en ny in-
dikator til 250 kr. plus arbejdsløn.
Inden ferien var der anskaffet gum-
mibåd med på-
hængsmotor, såle-
des at anker-
muligheden øges,
da landgang så
kan foregå med
gummibåden. Der
blev mange gange
ankret op, og af-
tensmaden blev
bragt på land og til-
beredt på grill, som
senere blev om-
dannet til bål for at
nyde solnedgan-

gen.

På Avernakø mødes vi med Peders-
trup-familien Nøhr, som havde lejet
sommerhus, så den hårde vind blev
udnyttet til et par dages hyggeligt
sammenvær med Finn og Anne
Marie.
Som dagene gik, steg temperaturen,
og påklædning bestod fra tidlig mor-
gen til sen aften af shorts og bade-
tøj, så med en solnedgang i Lille-
bælt med bål på fynsiden er det en
fantastik oplevelse, og man undres
ikke længere over, hvorfor vi er sej-
lere, men mere over hvorfor ikke
flere bruger denne ferieform for at
opleve den enestående natur, Dan-
mark består af, som opleves helt an-
derledes fra søsiden. Dette blev be-
kræftet ved indsejling til Kattegat fra
Lillebælt med et kæmpe-antal af
marsvin, som ikke på nogen måde
viser menneskefrygt, men kan
iagttages i store flokke tæt på bå-
den.

Alt får en ende, og efter at have sej-
let ca. 500 sømil, er vi vel hjemme i

Hvalpsund efter 3
ugers total-
oplevelse, som ikke
kan genfortælles
fuldtud, men skal
opleves. Sensom-
meren og efteråret
fortsætter i sejler-
nes tegn med eks-
tremt godt vejr, og
sejleråret afsluttes
med en tur til Hjar-
bæk med den tradi-
tionelle middag på
Hjarbæk Kro.

Kroen, hvor der stadigvæk er mu-
lighed for at få stegt flæsk med
persillesovs.

”Aguavit” afrigges og køres hjem til
Pederstrup og klargøres til vinteren.
Besætningen kan så bruge den mel-
lemliggende periode til at pleje, den
lokale vennekreds, som er blevet
forsømt i sommerens løb, inden en
ny sæson begynder.
Sommerens togt går sandsynligvis
igen til den svenske skærgård, som
igen giver mulighed for en afstikker
til Kattegats perle, Læsø.

Sejlsport kan for midtjyder virke
fremmed, når vi kun er vant til Hauge
og Hinge Sø. Vi kan kun opfordre til
at springe ud i det, og er der læsere,
der har spørgsmål eller påtænker
køb af båd, er de velkommne til at
rette henvendelse  til undertegnede.
I det hele taget burde alle par inden
giftemål tilbringe mindst 3 uger på
båd (ca. 8 ½ kvm.), og såfremt par-
ret stadigvæk har kærligheden i be-
hold, er sandsynligheden for en se-
nere skilsmisse reduceret markant.

”Aquavit’s” be-
sætning ønsker
bladets læsere ”
God Vind ” frem-
over

Lissie og Knud
Jensen
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Gårdens historie
Vinderslev Børne- og
Fritidsgård  (VBF) – et
borgerinitiativs drøm star-
tede for 10 år siden.

Fra ide til beslutning.
At skrive en daginstitutions historie
består i at vælge blandt mange men-
neskers bidrag, som spænder fra
spæde ideer til benhårdt lobby-
arbejde og fra nedbrydningsarbejde
til håndlanger ved ombygningen, for
ikke at glemme den nødvendige op-
rydning. Det er i hvert fald ikke af
ond vilje, hvis der mangler noget,
som andre synes skulle nævnes.
Om det nu lige er 10 års fødselsdag
for VBF’s åndelige spadestik, er ikke
sikkert, men i avisen kan man i marts
93 læse, at der er nedsat en initiativ-
gruppe i Vinderslev bestående af
Lene Boilesen, Anna Arhøj og
Hanne Hansen, foruden Lotte Kragh
(spejder) og Bent Kragh (borgerfor-
eningen). Gruppen gør kommunen
opmærksom på de relevante børne-
tal i Vinderslev og ventelisten i
Kjellerup.
Socialudvalget med Hans-Jørgen
Hørning beder så forvaltningen om
at undersøge nødvendigheden af
nye børnehaver i Sjørslev og Vinder-
slev, hvis pasningsgarantien skal
fastholdes.
Allerede i maj 93 kommer initiativ-
gruppen med konkrete forslag til en
integreret institution med børnehave
og fritidsordning fx i den gamle skole
i Vinderslev. Arbejdsgruppen formu-
lerer i marts 93 målsætninger til den
nye institution, og man prioriterer
bl.a. tryghed for børn, udvikling af
børns færdigheder, kreativitet, ude-
liv og naturoplevelser og samar-
bejde mellem forældre og medarbej-
dere. Og der var opbakning fra bor-
gerne, der kom 80 tilhørere til et bor-
germøde i Vinderslev, mens der kun
var 20 til et borgermøde i Thorning.
Avisens journalist undrer sig over,
at der var flest mænd i Thorning,
mens der kom flest kvinder i Vinder-
slev, og mener en daginstitution dog
også burde interessere fædrene.
Måske var den kolossale opbakning

med til, at byrå-
det ser meget
velvilligt på pla-
nerne, og de ro-
ser initiativgrup-
pens arbejde.
Men en politiker
”følte sig dog ikke
overbevist om, at
den gamle skole
er den bedste
løsning, den lig-
ger så tæt på kir-
kegården.” Han tænkte måske på
den nye børnekarakter, hvor tingene
ikke går så stille for sig. Med posi-
tive signaler fra politikerne bliver
initiativgruppen til en bredt sammen-
sat arbejdsgruppe. Deres undersø-
gelse viser et behov for 50
børnehavepladser og 30 fritids-
ordningspladser. Placeringen i den
gamle skole opgives, og man tæn-
ker på en nybygning ved skolen. Al-
lerede ved byrådsmødet i juni 93 får
gruppen til opgave at komme med
konkrete forslag til den integrerede
institution, og hvis der findes en vel-
egnet bygning, så er der økonomisk
grønt lys i 1994. I december 93 er
der igen et velbesøgt møde med
politikere og nogle eksperter, hvor
man drøfter købet af en landejen-
dom. Kommunen køber så i somme-
ren 94 landejendommen på Hauge-
vej 1, som ejedes af Andrea
Lauritsen.

[ Hanne Hansen: Når jeg tænker til-
bage, kommer jeg til at tænke på en
tid med masser af gå-på-mod, men
også en tid med skuffelser og travl-
hed. Ideen til institutionen fik jeg,
fordi vores ældste søn, Allan (nu 18
år), gik i fritidsordning på skolen i
Vinderslev, hvor jeg syntes forhol-
dene var for ringe. Vi ville forbedre
dem. Det første møde blev til rigtig
mange møder (rigtig, rigtig mange
kopper kaffe og bradepandekager),
undersøgelser, ekskursioner til an-
dre institutioner, til meget brev-
skriveri til kommune og presse, og
vores udgifter var på egen regning.
Da byrådet besluttede at oprette
institutionen:Lene, Anna og jeg fej-

rede det ved at give os selv en mid-
dag på Torvecafeen: Det var jo en
lille sejr for os, at vores initiativ var
lykkedes.]

Forældrene tager også skovlen i
egen hånd.
Nu kommer der gang i arbejdet, så-
vel mht. den pædagogiske planlæg-
ning som den omfattende ombyg-
ning. Der skal en kæmpe-indsats fra
forældrenes side til, for at budgettet
ikke løber løbsk. Børnehave og fri-
tidsordning skal etableres i stald-
bygningen, mens spejderne flytter i
stuehuset. At politikerne gjorde VBF
til en selvejende institution, kom-
menterer Hans-Jørgen Hørning
med, at det er ”… et signal til foræl-
drene om, at vi vil give dem indfly-
delse. Det mener vi alvorligt.”
Og ”Forældrene har travlt” hedder
overskriften i Midtjyllands Avis
(19.1.95), og det er nok ikke over-
drevet. 30 forældre lover at gøre en
indsats. Avisen undrer sig denne
gang ikke over, at ”Forleden var
mændene i gang med at brække
gulvet op i kostalden…”. Mændenes
tilbageholdenhed ved borgermødet
var åbenbart ikke udtryk for mang-
lende interesse i at få en daginstitu-
tion i gang. En selvejende institution
har brug for en aktiv og engageret
bestyrelse, og den blev valgt på den
stiftende generalforsamling den 6.
marts 95, hvor der deltog 46 foræl-
dre.
I en mappe på Gården er der fotos,
som på imponerende vis dokumen-
terer udviklingen fra en ældre stald-
bygning til en smuk daginstitution.

Den officelle indvidelse med Andrea Lauritsen
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Kostallen før ombygning

Kostallen er blevet til børnehave

Og billederne viser forældrenes
håndfaste bidrag såvel ved ned-
brydningen som ved ombygningen.
Det er ikke småpenge, som foræl-
drenes arbejde betyder for ”Går-
dens” budget.

[Hanne Hansen: Det var en svær
opgave at få pengene til at slå
til…meget måtte droppes undervejs.
Vi mødte stor velvillighed, når vi
spurgte folk om hjælp til det prakti-
ske. Alt nedrivningsarbejdet blev la-
vet på lørdage og søndage med
lånte maskiner.
Den stiftende generalforsamling hu-
sker jeg som et vendepunkt, nu var
projektet officielt. Der var rigtig
mange interesserede i at stille op til
bestyrelsen. Lise Lotte Lyngvad blev
den første formand.]

Børnene indtager deres ”Gård”
I foråret 95 ansættes det nye per-
sonale, og Byrådet godkender i maj
driftsoverenstkomst og vedtægter. I
juni flytter skolebørnene fra skolen
til ”Gårdens” første sal, mens hånd-
værkerne arbejder på høj tryk for at
få stuetagen færdig, som de første
børnehavebørn kan indtage allerede
i juli. Den officielle indvielse er i sep-
tember 95, og Andrea Lauritsen af-
slører  skiltet med institutionens

navn ”Vinderslev Børne- og
Fritidsgård”. Som der skri-
ves i Avisen ”…blev drøm
til virkelighed”, da kostalden
blev til børnehus. I maj 96
ønsker man pga. efter-
spørgsel flere pladser på
”Gården”, og politikerne
nævner, muligheden for at
indrette en skovgruppe,
men allerede i 97 bliver
Gården i stedet udvidet.

[Hanne Hansen: Jeg stod
og så på den dag, de før-
ste børn trådte ind på Går-
den, det var med en klump
i halsen, men også med
stolthed. Der var nu gået
mere end 2 år, siden vores
første initiativ og Allan var
blevet så gammel, at han
kun fik  få måneder på Går-
den, men så fik Lasse,( vo-
res yngste dreng, nu 13 år)

heldigvis glæde af stedet.
Det var også en meget stor dag, da
den officielle indvielse fandt sted, da
flaget gik til tops, måtte nogle af os
knibe os i armen.Jeg var selv me-
get berørt af Andrea Lauritsens del-
tagelse i arrangementet, selv om
hun syntes, vi havde mishandlet
hendes have…]

Fra integreret institution til børne-
have
Den almene udvikling på
daginstitutionsområdet mærkes
også på ”Gården”, hvor bestyrelse
og forældre prøver at afværge for-
ringelser, som de mener går ud over
”Gården”s pædagogiske ideer og
børnene. For at opfylde kravene til
pasningsgarantien samtidigt med at
undgå større udgifter beslutter poli-
tikerne, at børnene flyttes fra dag-
plejen til børnehaven, når de fylder
3 år, og børnehavebørn skal alle-
rede i april starte i skolefritids-
ordningen på skolen, hvor Fritids-
ordningen har fået nye lokaler. At
børnene løbende kommer fra dag-
plejen, mens de ældste børn forla-
der børnehaven samlet, er en større
pædagogisk og organisatorisk ud-
fordring, og der er ikke færdige løs-
ninger. Nu er der børnehave på
Gården, og spejderne holder stadig-

væk til i det gamle stuehus.

[Hanne Hansen: Bestyrelsen havde
udarbejdet vedtægter i samarbejde
med kommunen. Som styringsform
i forhold til kommunen blev Gården
selvejende, fordi vi dengang mente,
at det var den måde, forældre-
bestyrelsen og Gårdens leder fik
mest indflydelse på den daglige drift.
Man kunne jo spørge sig selv, om
man var villig til at gentage en så-
dan indsats? Hertil vil jeg svare, at
lige netop en børneinstitution nok
ikke kunne” tænde mig” igen, men
ellers har jeg det sådan, at hvis jeg
brænder for en sag, er jeg også pa-
rat til at yde en indsats…]

Forældrene fortsætter med at yde
en indsats med hånd og ånd
I løbet af ”Gårdens” historie har for-
ældrene, udover deres indsats ved
ombygningen, været engageret i
sammen med medarbejderne at
skabe et rigtig godt legemiljø til bør-
nene: En gokartbane, en bålplads,
en fiskerbåd, en stor sandkasse, et
klatrestativ, legehuse, en Mini-brugs,
”Bil- og Cykelcenter”, en  pileskov
med spændende stier og huler, en
stor ”sportsplads”, to bakker osv.
osv. Sidste år blev der med kommu-
nens hjælp indrettet et flot værksted,
en personalegarderobe til vaders og
harboørehabitter og et glas-
indgangsparti, som samtidigt skaf-
fer sammenhæng mellem værksted
og resten af huset. Udover indsat-
sen ved alle de nye tiltag, glemmer
forældrene ikke vedligeholdelse og
oprydning, som nemt kan blive til
krævende arbejde. På trods af al det
arbejde, er der plads til socialt sam-
vær ikke kun ved den årlige ”høst-
fest”.
Spejderne plantede i 99 en blandet
skov på et stort areal ved siden af
”Gården”, og den er snart impone-
rende, i det mindste set i børnehave-
børns perspektiv, og at der nu er
bygget en shelter (åben hytte), gør
skoven endnu mere spændende for
små jægere og opdagelsesrej-
sende.

Kirsten Anneberg Jacobsen
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Børne- og Fritidsgården
Hvad husker børn
fra tiden på Gården?
Historien om Gården handler om
at skabe et miljø, børnene trives
i. Derfor har jeg spurgt 2 børn om
deres erindring fra dengang, Går-
den var ung. Ved at se på bille-
der fra Gårdens arkiv lykkedes
det at få nogle oplevelser frem
igen.

Fra en samtale med
Jakob Steffensen.

Jakob er nu 14 år og går i 7.
klasse på Vinderslev skole.
Jakobs første tid på Gården var
sommeren før, han startede i bør-
nehaveklasse. Han kendte alle-
rede noget til ”Gården”, fordi hans
hans far, Torben, deltog i ombyg-
ningen. Derfor var selve indviel-
sen ikke så interessant, men han
husker festdagen, ”fordi alle
havde stråhatte på, og der var ga-
ver fra forskellige steder, f. eks.
et legoskib.” Om yndlings-
beskæftigelsen: ”Sammen med
Rune Thomsen legede jeg meget
på nogle tykke skumgummipuder,
som var i laden og var gode til at
hoppe på. Hængekøjen var også
sjov, ikke til at slappe af i men
gynge vildt.” Han husker også, at
han sammen med Paw gik i frugt-
haven, hvor han måtte sande, at
stikkelsbærrene ikke skulle være
grønne, når de kunne spises.
Han husker også nogle gamle

børnecykler, man kunne få me-
get fart på. ” Jeg spillede meget
dødbold i gocartskuret, men også
på græsset. I starten på „Gården“
var vi ofte i puderummet, men jeg
kunne også godt lide at lege med
lego og med fisherpriceborgen.
Om morgenen spillede jeg tit
brætspil f. eks. Danmarkspillet,
det blev jeg ret god til efterhån-
den.. For det meste var jeg sam-
men med dem fra klassen, vi
snakkede ikke meget med børn-
havebørnene. Efterårsfesterne
kan jeg tydeligt huske. Vi kunne
skyde dåser ned og sælge bol-
cher, vi havde lavet. Vi lavede
også nøgleringe og græskar-
hoveder. Lasses mor hjalp os
med at fremstille creme, som vi
så solgte. Vi var på koloni f. eks.
ved Finderup. Der spillede vi rol-
lespil, hvor vi fægtede med sværd
og gik tur til en mindesten.
Med Fritteren rykkede jeg ned til
skolen,  der var  ikke så megen
plads, men det var ikke så slemt.
Jeg gik ud af Fritteren i 4. klasse,
det blev til sidst mere kedeligt, da
de fleste af klassen var gået ud.

Fra en samtale med
Michelle

Michelle Eskildsen er nu 11 år
gammel og startede på Gården
som børnehavebarn. Hun går på
Vinderslev skole i 5. klasse.
”Når jeg tænker tilbage, så husker
jeg, at jeg skulle gå på line til en

fest. Jeg havde en hvid bluse på
med påsyede pailletter og en ly-
serød strutnederdel, desuden
havde jeg en paraply. Jeg syntes
dengang, jeg lignede en rigtig
prinsesse. Jeg kan også huske,
jeg græd første gang, min mor gik
igen. Vi legede meget i pude-
rummet. Det var sjovt, da der kom
sand i den nye store sandkasse,
det var rigtig fint sand som ved
stranden. Det var hyggeligt, når
pædagogen Gitte fortalte histo-
rier om gamle dage, og der var
levende lys. Jeg kunne også lide,
da hun  lavede et skuespil med
os, mange ville være med, og
derfor bestemte hun, at familien i
stykket skulle have 7 børn! Jeg
kan huske, da jeg lærte at hoppe
i sjippetov. Det var en af de
voksne, som svingede tovet, som
var bundet fast i den anden ende
til en krog i muren. Det var fak-
tisk hyggeligt, selvom man nogle
gange skulle vente i køen, når
nogen ikke lærte det hurtigt. Da
vi fik skibet, legede vi meget, at
vi var ude og sejle. Og det var
rigtig sjovt, da vi fik gyngestativet
med det bløde sæde, man kunne
vende. Man kunne gynge rigtig
højt. Om sommeren blev der fyldt
et bassin op, og vi kunne tage
badedragter på. Når vi også blev
sprøjtet på, var det sjovt men
koldt.”

Kirsten Anneberg Jacobsen
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Vinderslev vandværk

Generalforsamling.

Den 18.02.2003 afholdt vandvær-
ket sin årlige generalforsamling.
Søren Hansen aflagde beretning
om året 2002. Året var startet med
et ret voldsomt brud på Vinder-
slevvej ud for nr.45, og på et be-
styrelsesmøde d. 15/3. blev det
besluttet at udskifte de gamle
jernrør fra nr.45 til nr.53.
Konfirmationssøndag kom der et
nyt brud på hovedledningen (160
mm) på Trekronervej. Det var til-
syneladende en tidligere beska-
diget muffe, der revnede. Sand-
synligvis var skaden forårsaget af
er gravemaskine. Hvis sådan
noget sker, vil vandværket gerne
have besked, så det kan blive
repareret straks, for det er helt
sikkert, at der vil komme en
sprængning på et tidspunkt. Det
er jo ikke særligt rart for vandvær-
ket at skulle ud og lukke for van-
det konfirmationssøndag midt på
formiddagen! Som noget nyt er
der etableret et kontaktudvalg for
almene vandværker i Kjellerup
Kommune. Formålet er at for-
bedre samarbejdet mellem vand-
værkerne, og at vi kan hjælpe hin-
anden i alle forhold af fælles in-
teresse, herunder optræde som
forhandler for og med de enkelte
vandværker i deres forhold til of-
fentlige myndigheder, samt bistå
i spørgsmål af vandteknisk, ad-
ministrativt og økonomisk art,
hvor der er tale om fælles inte-
resser. Som formand for kontakt-
udvalget er valgt Jørgen Jensen,
Nørskovlund vandværk, A.
Pretzmann, Vinderslev vand-
værk, er kasserer, og Harald
Pehrson, Thorning vandværk, er
sekretær.
Der er i løbet af året koblet 3 nye
forbrugere på vandværket:

Oddermarksvej 2, Grågårdevej
25 og Haugevej 16, og vi har i alt
været ude og skifte 12 stophaner.
Søren Hansen omtalte, at vi har
noget godt vand, der er værd at
passe på. Der er ingen nitrat el-
ler andre giftstoffer i vandet. Ved
prøven, der blev taget den 30.
okt. 2002, blev der målt aggres-
sivt kuldioxid (4), men da PH-
værdien er 7,8, skulle det ikke
kunne være der, siger en inge-
niør fra Kemic-vandrens, som vil
undersøge sagen. Formanden
sluttede med en opfordring til alle:
Brug aldrig gift mod ukrudt, du går
oven på vandet! A. Pretzmann
fremlagde regnskabet, som viste
indtægter på 354.623,23 kr. og
udgifter på 256.207,29 kr., og ef-
ter afskrivninger bygninger og
øvrige anlæg på 125.313,43 kr.
slutter regnskabet med et drifts-
resultat på -26.897,30 kr. Vand-
værkets gæld er nedbragt til
209.000 kr., og regnskabet balan-
cerer med 2.865.073,23 kr..
Beretning og regnskab blev god-
kendt. A. Pretzmann, Arne Holm
og Ole Nørskov blev alle genvalgt
til bestyrelsen, Karsten Lørup og
Ivan Klok blev genvalgt som
suppl., og Flemming Grønkjær
blev genvalgt som revisor.

I/S Vinderslev Vand-
værk informerer.

Som tidligere nævnt har vand-
værkerne pligt til at oplyse forbru-
gerne i gang årligt om drikkevan-
dets kvalitet, indvindings-
mængde, forsyningsområde m.v.
I 2002 har vi oppumpet ca. 77.000
m3, og alle 4 prøver, der er taget
i løbet af året, viser, at vandets
kvalitet er OK på nær et punkt.

Ved den sidste prøve fra nov.
2002, en såkaldt udvidet prøve,
var tallet for aggressivt kuldioxid
for højt (4 mg/i, det må højest
være 2 mg/i). Der er allerede sket
visse tiltag for at bringe tallet ned.
Prøven blev analyseret for 28 for-
skellige stoffer, og værdierne for
de vigtigste parametre viser: To-
tal hårdhed 11-12 (middel), PH
7,8, nitrat < 1 mg/l, og for jern
<0,01 mg/1. Derudover blev van-
det undersøgt for 2 chlorphnoler,
20 pesticider, 6 aromatiske kul-
brinter og 6 organiske
chiorforbindelser, uden at der kan
påvises noget.
Vinderslev vandværk har efter
vandforsyningsplanen for
Kjellerup kommune pligt til at for-
syne området fra Silkeborgvej i
øst til Haugevej nr.49 i vest, langs
Fruerlundvej i syd og Brokhusvej
i nord til og med området ved
Ulrøgelvej, en del af Ulrøgelvej
samt en del af Mallingvej. Yderli-
gere oplysninger kan indhentes
hos fmd. Søren Hansen, Vinder-
slevvej 44, tlf. 86888308 eller hos
kass. A. Pretzmann, Vinderslev-
vej 10, tlf. 86888220.
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Fortsættelse af artiklen „ At være
forkælet dansker “ – se januar
udgave 2003.

Den 29. april 2002 rejste min
veninde og jeg sammen med 24
andre Vinterskoleelever til
Thailand, nærmere betegnet
Chiang Mai i det nordlige Thailand.
Her startede et udvekslings-
program med 17 burmesiske
eksilflygtninge. Vi rejste til Thailand
for at få et nærmere indblik i livet
for en eksilflygtning og for at se,
hvordan de alle kæmper for et
demokratisk Burma og deres
frihed.
Efter 14 dage i Thailand med
besøg hos forskellige
organisationer bl.a. NCUB
(National Council of Union of
Burma) og WLB (Womens League
of Burma), besøg i flygtningelejre,
klinikker, skoler mm, rejste
burmeserne så med os til
Danmark, hvor vi har arrangeret et
program, som skulle give
burmeserne indblik i, hvordan en
demokratisk stat fungerer.
Forhåbentlig fik de nye ideer og ny
energi til den fortsatte kamp for
frihed, der ventede dem, når de
kom tilbage til Thailand.
Vi har valgt at fortælle Khins
historie. Den er rystende, men
måske kan den få folk til at åbne
øjnene for de problemer,
modstanderne af det burmesiske
militærregime må kæmpe mod.

Da vi først lagde mærke til Khin,
virkede hun på os, som så mange
andre 20-årige piger.Glad, varm og

smilende. Det viste sig også at
holde stik, men Khin har en
historie, som ikke er lig mange
vestliges, men desværre er
hverdagskost for en stor del af det
burmesiske folk.

I Burma arbejder Khin som frivillig
underviser i sin landsby.
Sommeren 99 besluttede hun og
hendes søster at tage på ferie i det
Thailandske grænseområde. I
landsbyen var der ingen
nyhedsformidling, og hun anede
derfor intet til den uretfærdighed
militærjuntaen udsatte det
burmesiske folk for. Hun vidste
ikke, at der rent faktisk var andre
måder at leve på. Hun kendte intet
til menneskerettigheder og
demokrati. Da virkeligheds-
situationen i Burma gik op for
hende, valgte hun at blive i
Thailand, og her begyndte hendes
kamp for menneskerettigheder og
frihed.

Khin og søsteren sluttede sig til en
burmesisk undergrundsbevægel-
se i Thailand. Det var nødvendigt
for Khin at gennemgå en
træningsperiode, hvor hun bl.a.
måtte lære om demokrati,
formidling, kommunikation og at
arbejde ved en computer, men
vigtigst af alt måtte hun lære at leve
i skjul. Planen var, at efter endt
træningsperiode skulle hun tilbage
til Burma, for at oplyse om
situationen og virkeligheden for alle
de andre uvidende rundt om i
landsbyerne. Desværre nåede
dette ikke at blive aktuelt. Mens
Khin stadigvæk arbejdede med
formidling og andet kontorarbejde,
rejste hendes søster frem og
tilbage mellem Thailand og Burma
med aviser, plakater, breve og
andet, der kunne hjælpe til at
oplyse sagen. En aften i nyhederne
så Khin at hendes søster blev
anholdt af det burmesiske militær.
Hun sidder nu i fængsel på livstid i

Burma. Som følge af søsterens
anholdelse, er Khin i dag efterlyst
af det burmesiske militær og står
ligeså til livstid, hvis hun rejser
tilbage til Burma. Af militærregimet
er Khin sammen med hendes
søster blevet hængt ud som
forrædere og modstandere af
deres eget land. Hun er heller ikke
i stand til at kontakte sin familie i
Burma, da de så kan risikere straf
for ledtog. I slutningen af 99,
samme år som søsterens
anholdelse, fængslede regimet
Khins eneste bror. Uden grund,
kun at han var bror til Khin og
søsteren, og de mente, at han
også kæmpede for et frit Burma.
Han er nu uskyldig fængslet. Fik 29
år. Den resterende familie, der
stadig lever i Burma, har også fået
en form for straf. De må nu ikke
længere forlade landsbyen og
lever under konstant overvågning.

En gang er Khin dog blevet
fængslet. I Mae Sot, en by nær den
burmesiske grænse, sad hun og
arbejdede for undergrunds-
bevægelsen, da to civile bankede
på døren. Ude foran huset
vrimlede det med politi og militær. I
to døgn delte hun en 4
kvadratmeter stor celle med 6
voksne mænd. Hun skulle
udleveres til det burmesiske
militær. Skæbnen ville hende
heldigvis andet, og det lykkedes
hende at undslippe udleveringen,
og hun blev i Thailand.

Under vores ophold i Thailand, blev
frihedskæmperen Aung San Sue
Kyi løsladt fra hendes lange
husarrest. Dette beskriver Khin
som hendes lykkeligste øjeblik:
”Det er det første skridt på vejen
mod et frit Burma”, sukkede hun.

Trods de mange farer og
modgangen, der konstant slår dem
tilbage, kæmper Khin, sammen
med mange andre, fortsat for et frit

Historien om Khin
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Burma. Hun vil ikke lade sig
undertrykke og nægter at give op.

Lille Khin var blot en af de mange
frihedskæmpere, vi fik fornøjelsen
af at møde i Thailand.

Dette er desværre kun en historie
ud af mange. I et land som Burma
lever der mennesker, som finder
bombebrag og skud beroligende.
Det minder dem om dengang, de
havde en familie. De lever i en
konstant frygt for deres liv.
Militærjuntaen styrer landet med en
fuldstændig umenneskelig diktatur.
Børn og voksne har aldrig kendt til
andet end væbnet konflikt, og
desværre må vi være realistiske og
sige, at der er lang vej endnu. Men

det kan da ikke være rigtigt, at der
i år 2002,  stadig forefindes lande
hvor børn og voksne udfører
tvangsarbejde med lænker om
hænder og fødder. Folk bliver
fængslet for at sige deres mening.
Børn bliver nægtet skolegang, og
de må bruge deres barndom på at
arbejde for regimet. Tusindvis af
kvinder bliver voldtaget hver dag,
og størstedelen af voldtægts-
forbryderne er soldater.
Undertrykkelsen af kvinder er helt
forfærdeligt. Personlig besøgte vi
WLB. Vi kom med indstillingen, at
vi skulle diskutere ligestilling og
kvinderettigheder. Men sørgeligt
var det at finde ud af, at de stadig
kæmper for at få kvinder anerkendt
som mennesker.

Militæret har lukket alle
universiteter, da de på den måde
kan sikre, at der ikke bliver
uddannet mennesker, som senere
kan vælte regimet. Militæret sidder
på ALT. To % af  statsbudgettet går
til undervisning. 45% går til
militæret!

Vi håber, at I vil klikke ind på   http:/
/www.aif.dk/burma.asp og læse
nærmere, og måske give os og
vores burmesiske venner en hånd
i kampen mod frihed.

Sanne Mai Lemming
 og Mette Hansen
Vinterskolen 2002

Vinderslev borgerforening
Generalforsamling
Borgerforeningen afholdt den 15.
januar generalforsamling på
Vinderslev skole. Formanden,
John Iversen, fremlagde beretning
og kunne oplyse, at det havde væ-
ret et år med mange gode arran-
gementer, og tilslutningen til de fle-
ste arrangementer havde været til-
fredsstillende. Kasserer, Agnes
Hansen, fremlagde regnskabet,
som viste et lille underskud i for-
hold til sidste år.
Der var 4 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Malene Christensen, John
Iversen og Kim Hansen, som ikke
modtog genvalg, og Agnes Han-
sen som modtog  genvalg. Anna
Brødløs fra Vinderslev blev valgt i
stedet for Malene Christensen,
men da der ikke var flere der stil-
lede op til valg, besluttede besty-
relsen at afholde en ekstraordinær
generalforsamling den 29. januar.

Eneste punkt på dagsordenen til
den ekstraordinære generalfor-
samling var at få besat de sidste 2
pladser i bestyrelsen. Hvad der
ikke lykkedes på den ordinære ge-
neralforsamling, lykkedes til gen-
gæld på den ekstraordinære gene-

ralforsamling. Folmer Bech fra
Vinderslev og Henrik Jakobsen fra
Pederstrup blev begge valgt ind i
bestyrelsen. I stedet for Folmer
Bech, som var 2. suppleant, blev
Kim Hansen fra Vinderslev valgt til
2. suppleant.

På et senere bestyrelsesmøde
konstituerede bestyrelsen sig så-
ledes:
Formand: Henny Sølager
Næstformand: Henrik Jakobsen
Kasser: Agnes Hansen
Pr. og sekretær: Kjeld Hvolgaard
Bestyrelsen består derudover af:
Anne Brødløs, Vinderslev, Grethe
Nielsen, Mausing og Folmer Bech,
Vinderslev.

Program for den
kommende sæson
Det første arrangement løber af
stablen den 22. marts i Vinderslev
forsamlingshus, og det er en revy
med spisning. Tekstforfattere, in-
struktør og ikke mindst 8-10 aktø-
rer har sat hinanden stævne, og ud
af sådan en sammensætning kan
der kun komme en forrygende

revy. Det andet arrangement er
Sankt Hans aften, som igen i år ar-
rangeres i ”Dalen” ved Mausing
forsamlingshus. Efter sommerfe-
rien er der børnedyrskue på Tre-
kronervej 17, og i oktober er der
fællesspisning med banko i
Mausing forsamlingshus. I decem-
ber slutter sæsonen traditionen tro
med en julehyggeaften. Der er
meget mere at læse om arrange-
menterne i det trykte program, som
kommer rundt sammen med
medlemskortene, der kommer ud i
den nærmeste fremtid. Alle arran-
gementerne vil ligeledes blive an-
nonceret i Kjellerup tidende.

Som noget nyt har borgerforenin-
gen indkøbt et antal havestole,
som kan lejes til forskellige arran-
gementer, ved at man henvender
sig til formanden. Prisen for lejen
er kr. 2,- pr. stol.
Alle medlemmer af borgerforenin-
gen kan få 10 % rabat, når man
handler hos Flügger farver, man
skal blot vise gyldigt medlemskort.

Kjeld Hvolgaard
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Vinderslev skole
Astrid Lindgren-
emneuge.
Ugen før vinterferien har vi de sid-
ste mange år brugt på en emneuge.
Emnet denne gang var Astrid Lind-
gren, og det var fælles for hele sko-
len, men vi arbejdede selvfølgelig
med forskellige fortællinger og på
forskellige niveauer, alt efter alder

og interesser.
Yngste gruppe, 0.-1. klasse
havde valgt at bruge ugen på Pippi
Langstrømpe, 2.-3. klasse arbej-
dede med Emil fra Lønneberg, og
4.-5. samt 6.-7. klasse havde alle
valgt Ronja Røverdatter. I de æld-
ste årgange arbejdede vi også med
Astrid Lindgrens liv og øvrige forfat-
terskab, og her var det også oplagt
at inddrage svensk-undervisning i
ugens løb. På Amtscentret for Un-
dervisning i Viborg havde vi foruden
bøger også lånt  kulisser, udklæd-
ning, rekvisitter og andet, som
havde forbindelse til Astrid
Lindgrens forfatterskab, og det me-
ste blev brugt flittigt hele ugen.

”Det rullende Børne-
teater” på besøg i
SFO.
Sidst i januar måned havde Skole
Fritids Ordningen endnu en gang
besøg af Tove Marks teater, ”Det
rullende Børneteater”. Tove kommer
med udklædning, bagtæppe, rekvi-
sitter, musikinstrumenter og lyd-
udstyr til forestillingen, og så er bør-
nene med til at lave et helt teater-
stykke, enten som skuespillere el-

ler som scenefolk. Det var en ny
forestilling, folkeeventyret ”Jesper
Næsvis”, der skulle opføres, og også
denne gang gik børnene op i det
med liv og sjæl.

Fastelavn
I år blev der blev holdt fastelavns-
fest på skolen i to omgange: Tors-
dag d. 27. februar var der
fastelavnsfest for 2.-3. klasse i SFO,
og dagen efter var det børnehave-
klassen og 1. klasses tur til at slå
katten af tønden i skoletiden.

Birthe Clausen

Camilla 2.a spiller Emil

0.-1. klasse leger giftig jord, ligesom Pippi gjorde i sit køkken

Michael 1. kl. og Henriette 0. kl.
blev kattekonge og kattedronning.

Ferieplan
Påskeferie 12. - 21. april
St.Bedag 16. maj
Kristi Himmelfart 29. - 30. maj
Grundlov 5. - 6. juni
Pinse 7. - 9. juni
Sommerferie 21. juni
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Mai-Bitt og Peter 2.b spiller med i „Jesper Næsvis“ Helena og Clara 1. kl. syntes, pandekager smager godt.

Hauge forsamlingshus
Foreningen Hauge forsamlingshus
havde generalforsamling d.3-2-03
med 13 deltagere. Børge Rasmus-
sen blev valgt til ordstyrer, og gav
derefter ordet til formanden Ellen
Schlæger.
Hun fortalte, at vore arrangementer
er gået rigtig godt, som noget nyt
holdt vi grillfest på sportspladsen,
det var godt for børnene, at de
kunne lege uden at komme ud på
vejen.
H.G.F var så venlige at låne os klub-
huset, en stor tak for det.
Andre arrangementer har været
fastelavnsfest, Sankthansfest ved
søen med Ulrik Holm som båltaler
og en julestue, som også var meget
godt besøgt.
Der er sat nye radiatorer op i salen,

så nu er der god varme, også i gulv-
højde.
Huset har været lejet ud til fester 26
gange,
Squaredanserne har brugt det om
tirsdagen i sæsonen.
Kasserer Ellen Høstrup oplæste
regnskabet, som viste et underskud
på 3719 kr. mod ca.8000  sidste år
Leje af huset koster 7oo kr +plus 5
kr. pr. kuvert (ekstra  for reng 900
kr).
Udlejningen foregår stadig gennem
Hauge Minimarked, det er en stor
hjælp for os.
Man kan også købe mad med ser-
vering og oprydning af forskellige
firmaer i omegnen, hvis man ikke
selv vil stå for festen.
På valg til bestyrelsen var Ellen

Høstrup, Ellen Schlæger,og Lisbeth
Sonne, alle modtog genvalg.:
Ellen ønskede dog ikke at forsætte
som formand, et job hun ellers har
gjort godt.
Bestyrelsen har konstitueret sig som
følger:
Formand Lisbeth Sonne, Næstfor-
mand Ellen Schlæger, Kasserer El-
len Høstrup,
øvrige medlemmer:  Marlene Johan-
sen, Maja Amfeldt, Jes Kristensen.
1.suppleant Christoffer Thomsen, 2.
suppleant Vivian Rasmussen.
Revisorer Poul Pedersen og Klaus
Henriksen suppleant Karl Aage
Bech.

På bestyrelsens vegne
Lisbeth Sonne

Kamilla og Anne, 5. kl. ser på de små rumpenisser,
som er blevet lavet.

Vi har en „hjælpe-pedel“ på skolen i øjeblikket, hvor
Ove Jakobsen er i jobtræning. Her er han og Lars

Arhøj ved at installere en CD-rom-brænder på en af
vores computere.
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KIRKENYT

Sognemenigheden

  6. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
13. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
17. april Vinderslev 10.15, Hinge19.30 Nadver
18. april Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
20. april Hinge 9.00 Nadver, Vinderslev 10.15
21. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
28. april Hinge 10.15 Konfirmation, Vinderslev 19.30Nadver
  4. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Konfirmation
11. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
16. maj Hinge 9.00, Vinderslev 19.30 (skr. + nadver)
18. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
25. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
29. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
  1. juni Hinge 9.00 Mandrup, Vinderslev kl. 19.30 Jørgen Vingborg(nadver)
  8. juni (pinsedag) Vinderslev 9.00 Nadver, Hinge 10.15
  9. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
15. juni Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
22. juni Hinge 9.00 Steen Sunesen, Århus, Vinderslev 10.15 Steen Sunesen
29. juni Vinderslev 8.30 ?, Hinge 11.00

                                 K=Kirkekaffe
Torsdag den 5. juni 14.00 Grundlovsmøde Hinge Kirke og Præstegård

Menighedsrådsmøde
Vinderslev sogn

Der blev holdt menigheds-
rådsmøde den 22. januar hos
Peder Bitsch Pedersen.
Flemming Grønkjær gennemgik
revisionen  af Hinge –Vinderslev
præstegårdskasse for år 2001.
Der havde fået påtegningen,
ingen fejl eller mangler. Derefter
blev driftsregnskabet for 2002 af
Hinge – Vinderslev præstegårds-
kasse og Vinderslev Kirkekasse
gennemgået. Efter en gennem-
gang af teleslynge anlægget
virker det igen. Der skal anskaffes
en ny mikrofon ved døbefonden,
da den gamle er slidt op. Samtidig
trækker vi ledninger fra kirken og
over til sognehuset, det bliver i
rør, der tidligere er lagt i jorden.
Så gudstjenesterne kan høres,
både i en ny højtaler, i
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våbenhuset og i de højtalere der
er i sognehuset. Den automatiske
klokkeringning er slidt op og skal
fornyes. Da overfladevandet fra
kirkens parkeringsplads løber
ned til missionshuset, vedtoges
det, at føre en ny kloakledning
ned til en kloakbrønd ved
Pederstrupvej. Der købes 150
stk. af de nye salmebøger hos

Marie Hedegaard Lange, Pederstrupvej 80
Maria Wedel Madsen, Haugevej 2
Charlotte Thorup Andersen, Pederstrupvej 38
Brian Braüner Frølund, Vinderslevholmvej 44
Magnus Sung Okkels, Liljevej 24
André Tore Abildskov, Astrupvej 10
Rasmus Overgaard Jensen, Pederstrupvej 45
Rune Lind Thomsen, Tøndborgvej 51
Michael Hartvigsen Døssing, Pederstrupvej 101
Lasse Hansen, Trekronervej 5
Søren Andersen, Mausing Skolevej 11

Kjellerup bøger og papir. Til
udvalget for sogneudflugten
valgtes Henry Borg, Bodil
Lundgaard og Jens Thorn
Jensen. Læg mærke til at
udflugten er for alle.

Jens Thorn Jensen.

Konfirmationer 2003
Søndag den 4. maj konfirmeres i Vinderslev Kirke:
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Biskoppen i
sognehuset
Højskoleaftenen den 11. marts
havde samlet næsten fuldt hus.
Emnet der var: ”Er kirken for
alle?”
I sit foredrag kom biskoppen ind
på mange betydninger for folke-
kirken. Den er ikke  ejet hverken
af biskoppen eller præsten; men
af menigheden.
Men alt skal foregå underhensyn
til de love der gælder for kirken.
Nogle kommer  ofte i kirken, an-
dre få gange. Hvis kirken ikke var
der måtte vi opfinde den. Kirken
er det sted, hvor alle grupper kan
mødes. Efter den 11. september
2001 er der stigende interesse for
kirken og dens betydning. Den
danske folkekirke er mangfoldig;
men fælles er  troen, forskellen
ligger i, at vi alle har forskellig
meninger.

Jens Thorn Jensen

Vinderslev sogn.
Der blev holdt menighedsråds-
møde i sognehuset, med regn-
skabs- og budgetmøde den 4 –

3- 2003 .Efter der var tilføjet et
nyt punkt (4 a.) til dagsordenen;
blev dagsordenen godkendt. Her-
efter gennemgik Peder Bitsch de
meddelelser der var kommer si-
den sidste møde. Det meste af
tiden på mødet gik med at gen-
nemgå regnskaberne.  Flemming
Grønkjær gennemgik regnska-
berne og budgetter.

Regnskab for  præstegårds-
kassen 2002:
Udbetalinger         228071.32 kr.
Indbetalinger:          142205.12 kr.
Kirkeligligning:          77395.00 kr.
Ny kassebeholdning:
                             151317.90 kr.

Budget for præstegårdskassen
2004.
Udbetalinger:             241950 kr.
Indbetalinger              134000 kr.
Kirkeligligning:           107950 kr.
Ny kassebeholdning:    91318 kr.

Regnskab for kirkekassen 2002.
Udbetalinger: 1452057.83 kr.
Indbetalinger         286061.04 kr.
Kirkeligligning:    1221000.00 kr.
Ny kassebeholdning:
                             152587.66 kr.

Budget for kirkekassen 2004.
Udbetalinger:           1451633 kr.
Indbetalinger:             277075 kr.
Kirkeligligning:         1150000 kr.
Ny kassebeholdning: 168373 kr.

Det vedtoges at give 2000 kr. til
de russiske feriebørn, hvor nogle
får nogen tilknytning til vores
sogn. Sognebladet bliver frem-
over forskønnet med en ekstra
farve. Der blev orienteret om de
afholdte højskoleaftener, som vi
var godt tilfredse med. Og næste
sæson er allerede nu fastlagt.
Den 24. september kommer Lone
Hertz og med sin kunstneriske
stemme vil fortolke hele ”Johan-
nes-evangelium”. Den 26. no-
vember er det højskoleforstander
Niels Ole Frederiksen, Sdr.
Felding med: Historier fra tugt-
huse. ”Danmarks mest
afgrænsende sogn”. I 2004 den
28. januar er det  forstander ved
Silkeborgs aftenskoler Niels Kri-
stensen om ”Israel i fortid og nu-
tid”. Den 31. marts kommer Ellen
og Finn Christensen, Skelhøje.
Deres foredrag omhandler Afgha-
nistan. Både om menneskerne,
med deres liv og kultur  . Og om
selve landet. Kirkebilen kører
fremover til alle gudstjenesterne.
Knud Kristensen sørger for at
taskerne med legetøj bliver sup-
pleret op.
Sogneudflugten der er for alle, er
den 11. juni og går ud på heden
til Trehøje, hvor vi får guid med;
til et besøg hos Danmarks ene-
ste professionelle kvindelige fåre-
hyrde og får fortalt om hendes
arbejde med hundene.

Jens Thorn Jensen.
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Sognemenigheden

Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere, der
samles ca. hver  anden søndag mel-
lem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing mis-
sionshus, Pederstrupvej 39.

Vi tegner, maler, synger og hører om
Gud og fortællinger fra biblen.
Vi samles 12 -14 børn i alderen ca.
3 - 13 år, men vi kan sagtens være
mange flere.

Søndagsskolen er tilsluttet Dan-
marks folkekirkelige søndagssko-
ler og børnegudstjenester

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

Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Tlf. 86 867117
Kirsten Kristensen
Tlf. 86 888375

Fastelavns søndag var det især
børnene der var i centrum. Det
startede i kirken, hvor det var
mest børnefamilier, der deltog. En
del børn bar kirkens klenodier fra
våbenhuset og op til koret, hvor

Sogneudflugt
Sogneudflugten, der er for alle al-
dersklasser, bliver onsdag den
11. juni med afgang fra kirken kl.
9.30 med hjemkomst kl. 17.30.
Udflugten koster 150,00 kr.
Traditionen tro vil vi besøge en
kirke, hvorefter vi spiser middag
på et hotel. Derefter får vi guide
med på en tur ud på heden, hvor
vi får fortalt om Tihøje, urfuglen
og egnen.
Besøget hos Danmarks eneste
professionelle fårehyrde, Berit
Killerich omfatter demonstration
af hyrden og hundenes arbejde
samt en kort fortælling om uddan-
nelse og job.
Efter eftermiddagskaffen kører vi,
efter en god oplevelse, hjemad.
Menighedsrådet håber på god til-
slutning, så vi kan bevare den
gode tradition med et godt socialt
samvær.

På menighedsrådets vegne.
Jens Thorn Jensen.

Fastelavn i Vinderslev kirke og sognehus
præsten tog imod. I
gudstjenesten der
var kort og tilpasset
til børnene, var te-
maet, at sige tak til
hinanden.
Børnene gik over i
skolen, hvor den
spændende tønde-
slagning fandt sted,
om hvem der i år
blev kattekonge.

Det blev Fhilip Kristensen,
Pederstrup, - Benjamin Petersen,
Pederstrup, og Jens Jensen,
Vinderslev
Vi vokse havde imens nydt kaf-
fen til fastelavnsbollerne og ord-

net verdens- situa-
tionen. Børnene fik
sodavand til bol-
lerne og havde det
rigtigt sjovt. En hyg-
gelig eftermiddag.
Og børnene havde
moret sig godt.

Jens Thorn
Jensen

Kirkekoncert
I Vinderslev kirke d. 8. april kl.
19.30, med Lemvig Kammerkor.
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Hvad er indre mission ?
Indre mission i Vinderslev er en
lokal afdeling af Indre Mission i
Danmark. Et sted hvor man
mødes i et kristent fællesskab.

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

Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag

aften kl. 19.30, men som det kan
ses i kalenderen, er det nogle
gange andre dage.

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

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

Vinderslev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til
huset :
Vinderslev - søndagsskole
Lisbeth Christensen tlf. 86 888484

KFUM`s Soldatermission Selskab
Gunnar Nielsen tlf. 86 888102

Danmission (DMS og Santalmis-
sionen)
Kristian Nyrup tlf. 86 888213

Poul Jensen

Indre Mission i Vinderslev

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 For-
samlingshus.

Her er ALLE børn små som store +
deres forældre MEGET velkommen

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

DET SKER :
Onsdag aften kl. 18.45 - 20.00.

Hilsen Idrætsafdelingen
klub 73 er tilsluttet

 Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Vinderslev søndagsskole
Hvad laver man i søndagsskole?
Dåbsoplæring.
Vi synger og leger.
Hører fortællinger fra det gamle- og
det nye testamente i biblen.
Laver opgaveark til dagens emne.
Laver små ting (små bibler, blomster,
glasmaling m.m.).
Drama/teater
Udflugter
Søndagsskolefest med fiskedam.
Familiegudstjenester.
Juletræsfest og meget mere.

Hvad koster det at gå i
søndagsskole?
0,- kr. Det er helt gratis

Hvor ofte går man i
søndagsskole?

Vi holder søndagsskole ca. hver
anden Søndag.
Datoerne står i Kirkebladet,
IM Samfundets Mødeprogram og i
Lokalbladet.

Hvem kan gå i søndagsskole?
Alle børn fra ca. 3 år til ca.
6. - 7. kl.

Vinderslev søndagsskole er tilsluttet
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.

Lisbeth Christensen
Oddermarksvej 2

86 88 84 84

Hanne Frølund
Vinderslevholmvej 44

86 88 82 42

Helle Frølund
Krokusvej 2
86 88 83 52
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Valgmenigheden

Kjellerup og omegns valminigheds gudstjenester ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn
holdes altid kl. 10.30 når andet ikke er anført.

  6. april Marie Bebudelsesdag Levring (NB ændring i forhold til valgmenighedens blad)
13. april Palmesøndag Vinderslev
17. april Skærtorsdag Hørup
18. april Langfredag Vinderslev - læsninger
20. april Påskedag Hørup
21. april 2. påskedag Ingen
27. april 1. søndag efter påske Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste tirsdag
29. april Tirsdag Hørup kl. 19.00, læsning ved konfirmanderne, aftenkaffe i salen
  4. maj 2. søndag efter påske Hørup kl. 14.00 (NB ændring i forhold til valgmenighedensblad)
11. maj 3. søndag efter påske Vinderslev
16. maj Store Bededag Vinderslev kl. 10.00 Konfirmation
18. maj 4. søndag efter påske Levring
25. maj 5. søndag efter påske Ingen
29. maj Kristi Himmelfartsdag Vinderslev
  1. juni 6. søndag efter påske Vivild Kirke kl. 10.00. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske

Valg- og frimenigheder)
  8. juni Pinsedag Vinderslev
  9. juni 2. pinsedag Ingen
15. juni Trinitatis søndag Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste tirsdag
17. juni Tirsdag Hørup kl. 19.00, aftenkaffe i salen
22. juni 1. søndag efter Trinitatis Hørup
29. juni 2. søndag efter Trinitatis Vinderslev
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Sangforedrag
Det gælder om at få øje på det
særlige i det ganske
almindelige!
Den 20. februar havde
valgmenigheden sangforedrag i
salen i valgmenighedens hus på
Kirkebakken 13 i Hørup, hvor
omkring 50 deltagere var mødt op
for at høre højskoleforstander
Jørgen Carlsen fra Testrup
Højskole

Jørgen Carlsen fortalte, at der nu
planlægges en ny udgave af
Højskolesangbogen til udgivelse
i 2006. Han er selv med i det
udvalg, der skal arbejde på at
redigere den nye udgave. Han

spillede selv til sangene i
aftenens løb og tog aftenen
igennem udgangspunkt i
Højskolesangbogen.

Ikke alle synger alle sangene i
den, for  Højskolesangbogen
rummer mange forskellige sange
- f.eks. også den kommunistiske
slagsang ”internationale”. Men
mangfoldigheden er det
bemærkelsesværdige ved
højskolesangbogen, foruden at
sangene gør os opmærksomme
på, hvad der er værd at elske.

Vi kan synge med Grundtvig , at
vi ikke vil bytte et jævnt og
muntert, virksomt liv med kongers

liv. Men når vi ikke vil bytte vores
eget liv med et andet liv, er det
ikke fordi, vi vil nedgøre en
tilværelse, som er anderledes
end vores egen. For grunden til,
at vi ikke vil bytte, er:  at sorg er
sorg for ethvert menneske – og
glæde er glæde for ethvert
menneske, og at vi kun rigtig kan
elske det, som vi kender.

Vi kan elske bl.a. Danmark, men
hele menneskeheden kan vi ikke
elske. Kun det, vi selv møder, kan
vi holde af. Højskolesangen kan
imidlertid med sine ord og sin
melodi gøre os opmærksomme
på, at der er ”åbenbarelse” i det
helt almindelige liv: i den lyse nat,
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KIRKENYT

Valgmenigheden
der blunder, mens vi selv sover -
eller i Nina, der reder sit hår,
mens kaffen er klar om lidt. Det
er det underforståede under i
hverdagslivet. Det er det liv, som
journalisterne netop IKKE skriver
om: dér, hvor der IKKE skete et
mord , der hvor der IKKE skete
noget usædvanligt.

Vi har i vores danske kultur en
særlig åbenheden overfor det liv,
der gælder alle mennesker,
sagde Jørgen Carlsen: Se bare,
hvor meget hensyn, vi tager til
hinanden her i landet, ved at vi
ikke smider vores affald alle
vegne til forskel fra mange andre
lande!! Vi tager dette hensyn, når
vi har øjnene åbne for, at vi selv
og det, der er lige omkring os, er
noget værd – og også er værd at
lytte til. Det er netop, når vi er
åbne for, hvad der gælder enhver,
at vi ”finder sammen” i samfundet,
sådan, at få har for meget og
færre for lidt. . Samfundet er et
samfund (og ikke et ”sigselvnok-
fund”!) -  sagde Jørgen Carlsen -
når det virkelig fungerer i vores
danske folkelighed og folkestyre.

Det blev en god og meget
grundtvigsk aften.

Johannes
Møllehave om
dansk kultur
Onsdag aften den 5. marts
mødtes en stor flok mennesker på
Levring efterskole for at høre et
foredrag fortalt af en af Danmarks
største personligheder:
Johannes Møllehave.
Det er svært nogenlunde

kortfattet at redegøre for alle de
guldkorn, Møllehave slyngede fra
hoften, men samtidig synes jeg,
at han fik sagt så meget, som er
så vigtigt og rigtigt, at jeg gerne
vil forsøge at huske det.

Her kommer nogle udpluk og
sætninger fra aftenens løb om det
at være dansk.
” Hjertelyden slår for nogen og
ikke for noget ”, startede
Møllehave med at sige, mon ikke
han hermed mener, at der er en
mening med, at netop vi som
mennesker er her?
Herefter kom han ind på
foredragsformen, som er en
typisk dansk tradition, og som i
øvrigt altid starter med en sang.
Det fælles sprog er vigtigt for at
få noget ud af et foredrag, ligeså
er det fælles sprog vigtigt for
vores kultur, dette blev man
bevidst om allerede i
oplysningstiden (her levede
Holberg og Grundtvig).
Oplysningstiden betyder, ”noget
der lyser op”, så vi finder ud af,

hvem vi selv er. De lærde skulle
lyse folket op ved brug af sproget.

Romantikken (Guldalderen)
repræsenteret ved H.C.
Andersen, den mest læste af alle
forfattere. Denne H.C. Andersen,
som skulle så grueligt meget
igennem, blev skubbet, hånet og
foragtet gennem sin skoletid og
følte sig trykket ned. Han skrev
30 teaterstykker, mange romaner
og blev oversat til 7 sprog.
Eventyrene, som vi alle kender,
gjorde ham verdensberømt. Han
skrev eventyr, som jo egentlig er
kendetegnet ved at ”sige noget
sandt ved at lyve”. H.C. Andersen
kunne tegne sproget. I 1835
udkom hans første
eventyrsamling: ”Eventyr fortalt
for børn”. Fortalt fordi så få havde
læsefærdigheder. 30 gange var
H.C. Andersen i udlandet, hvor
han blev inspireret til eventyrene,
der er så typisk danske.
Eventyrene havde børn som
målgruppe, derfor bliver børn i
vores kultur taget alvorligt.

Karen Marie Ravn og Johannes Møllehave
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Møllehave fortalte eksemplet
med Mathias, hans dengang
3årige barnebarn. Mathias
spørger, hvordan er jeg blevet
født? – Møllehave svarer: ” Først
blev dit hoved født, så skuldrene,
maven og til sidst fødderne”,
hvortil drengen udbryder
bebrejdende: ”Skulle jeg så bare
samle mig selv? ”. Med Mathias‘
sætning drager Møllehave en
linie til Kierkegaard, som
funderede over, hvad det vil sige
at være menneske. Vi skal selv
samle vores liv – tiden går, selv
om jeg sidder ned.

De forfattere og digtere, der er
kendt for at være søjlerne i den
bro, som forbinder historien med
nutiden i dansk kultur, var alle
meget berejste. De tog
udenlandsk og kom tilbage med
inspiration udefra. Dvs. vores
kultur er samlet omkring indtryk
udefra, med stor brug af humor.
Humor er noget meget dansk, og
en meget karakteristisk holdning
i alle forhold er ”ja – men nej ”,
viser at vi typisk er vægelsindede
og ikke tager et markant
standpunkt.

Lige som Kierkegaard funderede
Karen Blixen også over det, at
være/ hvem er jeg?  Møllehave
konkluderede: ” Du skal blive det,
du er” – ifølge Karen Blixen er der
en plan, en mening med livet,
men det kræver en vilje, men
tilfældet spiller også ind. Tilfældet
spiller ind, når der går skæbne i
det, når der sker noget, som vi
ikke selv råder over.

Møllehave fremhæver H.C.
Andersen, Holberg, Halfdan
Rasmussen og Benny Andersen,
fordi han mener, at de udtrykker
den danske humor, som er noget
meget dansk. Et af hans Benny
Andersen citater: ” Borger i
smilets land, det er ikke spor
morsomt”.

Konfirmationer 2003

Store Bededag den 16. maj kl.
10.00 konfirmeres følgende i
Vinderslev Kirke:

Jens Arhøj, Pederstrupvej 66
Thomas Nørgaard Jacobsen,
Pederstrupvej 36
Mathias Bjerregaard Madsen,
Revl Mosevej 5
Lisa Solgård Nøhr, Ågade 4
Heidi Palmkvist Pedersen, Dal-
bakkevej 4
Jacob Gyldenberg Steffensen,
Oustrupvej 17

Valgmenighedens
møder og

arrangementer
Er ikke kun for medlemmer, Li-
gesom ved gudstjenester, er
enhver altid velkommen, - så
hvis emnet interesserer, skal
man bare komme og være med.

Tradition og fornyelse
Torsdag den 3. april 19.30
Jens Grøn, forstander for Vest-
birk Højskole, holder sang-
foredrag i valgmenighedens sal
med eget akkompagnement:

Møllehave slutter med at sige:
”Viden får vi af andre, visdom
skaffer vi os selv” – og Danmark
har ikke skabt sig de store
dramatikere, men mange lyrikere,
hvilket skyldes, at vi ikke har
nogen speciel barsk natur med
f.eks. høje bjerge.

Hermed et forsøg på et referat fra
en aften, hvor vi som lyttende blev
ført vidt omkring af Møllehave og
lyrikkens vingesus.

Lene  Boilsen

TRADITION OG FORNYELSE.
EN FORÅRSAFTEN MED FÆL-
LESSANG

Hverdagsaftensgudstjeneste
Tirsdag aften den 29. april
Hverdagsaftensgudstjeneste kl.
19.00 (hel syv) i Hørup kirke.
Valgmenighedens konfirmander
læser bibeltekster og Karen Ma-
rie Ravn prædiker. Efter guds-tje-
nesten indbydes alle kirke-
gængere til en kop aftenkaffe/
sodavand i valgmenighedens sal.
Vi synger sammen af højskole-
sangbogen inden samværet slut-
ter ca. kl. 21.

Løvspringsaftentur
Torsdag den 8. maj kl. 18
LØVSPRINGSAFTENTUR gen-
nem det lysegrønne landskab
med besøg i Hvorslev kirke un-
dervejs og videre til Ulstrup Slot,
hvor godsejerfruen serverer af-
tenkaffen efter rundvisning på
slottet.
Pris: kr. 90,-.  Busafgang fra
Vinderslev kirkeplads kl.17,50,
fra Hallen i Kjellerup kl. 18.
Tilmelding er nødvendig  inden
mandag den 5. maj til Karen Ma-
rie Ravn på  tlf. 86 88 11 10 eller
på e-mail: kmravn@ofir.dk.

Årsmøde
Lørdag den 31. maj og søndag
den 1. juni 2003
Norddjurslands Valgmenighed i
Vivild er vært for ÅRSMØDET i
Foreningen af grundtvigske Valg-
og Frimenigheder i Danmark. Et
højskoledøgn med overnatning
og fuld forplejning, hvor program-
met består af flere foredrag, søn-
dags-gudstjeneste og  general-
forsamling. Nærmere oplysninger
om program og tilmelding ses i
årsskriftet, der fås hos Karen
Marie Ravn.
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Vellykket 25 års
Jubilæumsfest.
Torsdag d. 2 januar 2003 våg-
nede vi op til en masse sne, men
det skulle ikke forhindre os i at få
en god dag på denne særlige dag
- nemlig dagplejens 25 års jubi-
læum. Vi mødtes med børn og
forældre i Vinderslev forsamlings-
hus, hvor vi havde nogle hygge-
lige timer med sang og musik af
Bo Holk. Vi vil gerne sige tak til
Bo, fordi han formåede at skabe
nogle hyggelige rammer for os -
det var jo trods alt lige efter en
god lang juleferie - men alle børn
og voksne hyggede sig. Senere
fik vi kaffe/saft og kagemand - og
også faldskærmen kom frem til
lidt leg tilmed fyldt med balloner.
Alle børn fik en badebold til at
tage med hjem, venligst
sponseret af Nordea.

Fra os dagplejere skal lyde en
særlig tak til Vinderslev Børne- og
Fritidsgård for det fine gavekort
til legetøjshuset. Vi har købt en
flot politibil, et kaffestel i plastik
og en smart gul kuffert med Pe-
ter Plys motiv til vores sangskatte
i gymnastiksalen. TUSIND TAK.

Vi vil gerne sige tak til de foræl-
dre, der mødte op og bakkede op
om arrangementet.

Fredag d. 3. januar 2003 om af-
tenen var alle Kjellerup kommu-
nes dagplejere m. ægtefæller til
en vellykket jubilæumsfest i Lev-
ring sognegård.

Susanne V. Westergaard

Dagplejen
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Anna Mary Hvam - en travl kvinde

- Anna Mary Hvam er 76 år, bor i
  Vinderslev, mistede sin mand
  Karl for knap et år siden, har 6
  børn.
- Fortæller her om sit meget ak-
  tive liv samt om glæder og sor-
  ger.

At træffe Anna Mary hjemme er et
held, men en lørdag morgen lykke-
des det os at få  Anna Mary til at
sætte sig ned og  fortælle lidt om sit
liv. Vi blev beværtet med kaffe og
rundstykker, men vi havde knap tid
til at løfte kopperne, for Anna Marys
måde at fortælle på fænger – og hun
kunne have fortalt i flere dage.

Anna Mary er 76 år på nuværende
tidspunkt, men forventer at blive 100
år. For 16 år siden blev huset på
Tulipanvej i Vinderslev købt, men nu
er huset sat til salg, for Anna Mary
har lejet en af lejlighederne i det
gamle Rydalsminde. Anna Mary
ønsker at blive i lokalområdet selv
om mange af hendes aktiviteter
foregår i Kjellerup. Hun starter blot
bilen og suser af sted til aktivite-
terne. Ofte er der nogle oppe at
køre, for Anna Mary har masser af
husrum og hjerterum. Kørekortet
blev for øvrigt først erhvervet som
50-årig, og der er tilbagelagt mas-
ser af kilometer uden problemer.
Nåh ja, der var godt nok lige den-
gang, hvor bilen fik en lille bule –
hjemme i egen carport.

Barndom og ungdom
Anna Mary blev født i Mausing for
76 år siden. Har en søster – Ella
Mølgaard, tidligere Vinderslev. Fa-
deren døde, da Anna Mary var 3
måneder gammel. I den forbindelse
flyttede de til moderens bror, som
boede på Lundbjerggård. Moderen
var på det tidspunkt syg. Hun havde
fået en blodprop i forbindelse med
fødslen af Anna Mary og tålte blandt
andet ikke gråd. En moster tog se-
nere Anna Mary med hjem og pas-
sede hende, til moderen atter var
rask.
Anna Mary gik 7 år i skole i Mausing
ved Jenny Overgaard. Jenny
Overgaard kom til Mausing i 1927,
og hun var en rigtig god lærer. Jenny
Overgaard legede med eleverne,
lærte dem masser af sanglege, satte
elevernes støvler til varme o.s.v
o.s.v. Under krigen boede Jenny
Overgaard ved Karl Hvams moder i
Mausing, og der blev holdt skole i
Peter Petersens gård. Hvis der var
behov herfor, gav Jenny Overgaard
gerne en hjælpende hånd i stalden.
I 1942 kom Anna Mary på Jebjerg
Ungdomsskole i Salling. Her var
Anna Mary i 5 måneder. Senere kom
hun ud at tjene. Anna Mary og Ella
var på skift ude at tjene, for der var
også behov for hjælp i hjemmet.
Anna Mary tjente blandt andet i Karl
Hvams fødehjem, og Karl blev siden
hen hendes ægtemand.

Ægteskab
Da Anna Mary var 19 år blev hun
gift med Karl. Det var tilbage i 1945.
Karl og Anna Mary boede tæt ved
hinanden og var kærester et par år
inden giftermålet. De blev gift i
Vinderslev Kirke og holdt fest i tre
dage. Først blev der holdt fest for
familien, så for naboer og siden for
ungdommen. Brudekjolen blev syet
af Anna Henriksen, Vinderslev. Stof-
fet kostede 200 kr. og var tyndt som
papir. I ægteskabet kom der 6 børn
til – 2 piger, 2 drenge, 1 pige og 1
dreng.  To af sønnerne, Lause og
Henning bor i Vinderslev. Bleerne
gik på skift mellem Anna Mary og

søsteren Ella, og masser af tøj blev
syet om, for Anna Mary havde både
evner og fantasi.
Familien levede af landbrug, og
mens børnene var små, var der
både karl og pige på gården.. I 1959
fik Karl en diskusprolaps. Han blev
lagt i gipsryg i Hald og lå her, da
Henning skulle døbes og datteren
konfirmeres, så festerne blev aflyst.
Sidst på året i 1959 blev Karl ope-
reret, og som 45-årig fik Karl sin
invaliderente. Familien havde fort-
sat landbruget, men gradvis blev det
afhændet. Jorden blev forpagtet ud
til Jakob Ildensborg-Hansen samt
Ruth og Johannes Nørskov. I 1963
besluttede Anna Mary sig for at få
et job og gik derfor rundt til samtlige
butikker i Silkeborg for at søge job.
Hun blev ansat ved Materialisten i
Østergade og fik 2,85 kr. i timen i
starten. Anna Mary havde dette job
i 23 år. Jobbet bestod blandt andet i
at male kaffe, måle acetone af,
pakke brun sæbe ind, sælge sprøj-
temidler, slik creme og bladan. Karl
kørte ofte sin kone på arbejde, og
det skete blandt andet i en høj gam-
mel Ford.

Fritid
Ægteparret havde en combicamp,
og den blev luftet meget ofte. De tog
rundt som kræmmere og solgte
Karls hjemmelavede dukkehuse.
Selv da, Karl måtte sidde i kørestol,
var ægteparret aktive campister og
kræmmere.
Karl var også at se i lokale dilettant-
stykker – han var datidens Dirch
Passer. Siden hen  blev Anna Mary
aktiv i dilettantstykkerne, både på
scenen og som instruktør. For tiden
instruerer Anna Mary Kjellerups pen-
sionister. Ud over dette er Anna
Mary også formand for Pensionist-
foreningen i Kjellerup, laver stoftryk
i Alhuset og smykker på Malmhøj,
deltager i Åbent Hus arrangemen-
ter på Malmhøj, går til gymnastik og
lotterispil. Ja alle ugens dage er ta-
get i brug, og derfor er der heller ikke
tid til at have huset på Tulipanvej.
Anna Mary og familie har også altid
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været gode til at feste. De har holdt
mange gode og meget store fester,
og såvel Anna Mary, som de øvrige
deltagere, tænker tilbage derpå med
glæde. Under Anna Marys beretning
blader hun i de mange fotoalbum,
mindes for dernæst at remse nav-
nene op på alle på billederne.

Partstelefon
Af andre minder nævner Anna Mary
den partstelefon, som hun og Karl
havde ved giftermålet. De var 4 par
om telefonen – Jakob Olsen, Flad-
bjerg, Hans Hønholt og så familien
Hvam. De kunne alle høre samta-
lerne, og sommetider hørte man jo
lidt for meget – især når det var en
selv, der blev omtalt.

Fantasi
Som barn havde Anna Mary en liv-
lig fantasi. Hun opdigtede familie
Fisen. De boede omme i en roekule
og havde 100 børn. Anna Mary fik
mange breve fra familien Fisen. Hun
tog blot en avis, og fantaserede så
et brev frem. Altid var der noget at
berette om. Med 100 børn var der
jo mange fester, og der skete altid
noget spændende til disse fester.
Familien Fisens børn måtte for øv-
rigt også selv bestemme, hvornår de
ville i seng! Denne fantasi har givet
Anna Mary mange gode stunder, og
hun husker det, som var det i går.

At flytte
For knap et år siden døde Karl, og
nu er der kun Anna Mary og hun-
den Maja i huset. Maja har mange
rettigheder. Hun sover blandt andet
i Anna Marys seng og kan godt finde
på at gøre opmærksom på, når hun
mener, det er sengetid. Og selv om
Anna Mary er en travl kvinde, skal
der også være tid til Maja. Den nye
lejlighed er også valgt med tanke for
Maja. I lejlighederne er det nemlig
tilladt at have hund, så Anna Mary
og Maja skal snart i gang med at
indrette et nyt hjem. Mon ikke Anna
Mary vælger at klare indretningen
samtidig med de mange gøremål –
der er jo ingen grund til at sidde stille
for længe ad gangen.

M.J og I.O

Udklip fra Anna Mary’s gemmer gennem årene

Fra Anna Mary’s tid som forkedanser

Svinekort som gav tilladelse til
slagtning af 1 stk. svin. Legimationskort

1.række nederst fra venstre: Nr. 1 ? og 2 ? - 3-4  Karen og Gustav
Vestergaard - 5 ?- 6 ?
2. række: nr.  1.  Elly Hummelgaard 2. Karen Hansen - 3-4??   - 5 og 6
Maren Sofie og Jørgen Kristensen - 7-8 Anne Mary Hvam og Poul Isager.
3.række: nr. 1. ? 2. Jens Henrik Bøgild 3. Ingrid Hvam 4. Verner Jensen 5
og 6 Gerda og Aage Jensen 7 og 8 ?? 9 og 10 Johs. Jensen og frue - 11
og 12 Viggo Jensen og frue.
4 række: 1 og 2  Aksel Ørgård og frue 3 og 4 ?? 5 og 6 Karen og Harald
Madsen 7 og 8 Marie og Vagn Thomsen 9 og 10 Fritze Hvam og Sigurd
Rasmussen.

Rationeringskort for sukker og kaffe

Rationerings-
kort for smør
og margarine
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Windir spejderne
Juleafslutning
Hele gruppen holdt juleafslutning
den 2. december i Mausing forsam-
lingshus, og som sædvanlig var der
samlet omkring 100 voksne og børn,
der nød Alice Lemmings og Erna
Pedersens gode risengrød og sco-
rede en masse mandelgaver.

Nytårsparaden
blev holdt søndag den 5. januar i
spejderhuset med ca. 40 voksne og
børn. Vi mødtes 14.30 til kaffe/saf-
tevand og kage, og mens børnene
boltrede sig i sneen, holdt resten af
forsamlingen gruppemøde (general-
forsamling). Efter beretningen (Lotte
Kragh og Kaj Andersen) og regnska-
bet (Annemette Skou Mortensen)
gav grupperådsformanden (Rasmus
Østerby) en kort orientering om det
kommende års aktiviteter. Rasmus
Østerby og Karsten Thøgersen var
på valg til grupperådet og blev gen-
valgt. Som suppleanter valgtes Vinni
Kristiansen og Pia Bech Nielsen.
Flemming Grønkjær blev genvalgt
som revisor, og Henrik Westergaard
blev nyvalgt revisor. Sidste punkt på
dagsordenen var afsked med Kaj
Andersen, der stopper som trop-
leder og gruppeleder. Kaj fik gave
og blomster og en STOR tak for sin
mangeårige indsats i gruppen. Hel-
digvis fortsætter Kaj som vores re-
præsentant i Midtjyske Distrikt, så vi
mister ikke helt forbindelsen med

ham. Bjarne Andersen overtager
posten som tropleder, og Rasmus
Østerby påtager sig gruppeleder-
opgaverne ved siden af sin funktion
som grupperådsformand. Sidst på
eftermiddagen tændte vi faklerne og
gik en tur igennem Vinderslev. Der
var en kraftig blæst, som gjorde det
svært at holde liv i faklerne, men
bortset fra det, så det flot ud i vinter-
landskabet. Da vi godt forfrosne
kom tilbage til spejderhuset, havde
Inge Østerby varm suppe til os.

Spejderhuset
En flok friske fædre har meldt sig
som ”byggebisser” og mødes om
lørdagen i spejderhuset for at gøre
loftet færdigt. Gavlene er blevet iso-
leret, og det nye gulv er ved at blive
lagt. Så mangler der bare at blive
sat skillevægge op og døre i, inden
vi kan tage nogle dejlige lokaler i
brug.

Gruppelejren
Den største begivenhed i forårs-
sæsonen er gruppelejren fra fredag
den 4. til søndag den 6. april, hvor
alle ulve og spejdere med ledere
skal på weekend på Houens Odde
Spejdercenter på nordsiden af Kol-
ding Fjord. Også forældre og sø-
skende er velkommen til at deltage,
og vi håber selvfølgelig, at mange
vil benytte lejligheden til at lege spej-

Nytårsparaden

der for en weekend. Turen foregår i
bus frem og tilbage, og prisen er
overkommelig.

Anna Arhøj

Tøndeslagning

Kattedronning Sabina H.

Kattekonge Mai-Britt
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Pederstrup vandværk
Orientering til for-
brugerne tilsluttet
Pederstrup Vand-
værk

Pederstrup Vandværk afholdt gene-
ralforsamling tirsdag den 25. februar
2003, hvor der foruden bestyrelsen
mødte én forbruger frem. Forman-
den aflagde følgende beretning:

År 2002 er forløbet stille og roligt for
Pederstrup Vandværk. Vi har heldig-
vis været forskånet for ubehagelige
overraskelser i form af nedbrud el-
ler forureninger. I årets løb er van-
det blevet kontrolleret to gange - en
almindelig og en udvidet analyse. I
den sidste bliver vandet kontrolleret
for 34 forskellige pesticider, aroma-
tiske kulbrinter og organiske
chlorforbindelser, og der har ikke
været nogen bemærkninger til resul-
taterne.

Vandanalyserne er tilgængelige på
Viborg Amts hjemmeside.

Pederstrup Vandværk har 133 for-
brugere, og til dem er der udpum-
pet 26501 m³

I det forløbne år er en ny forbruger
blevet tilsluttet, og der er udskiftet
25 vandure.

Vandværket kører godt og er blevet
tilset af amtet. Det gav ikke anled-
ning til bemærkninger. Desuden har
vi et årligt serviceeftersyn af firmaet
Kemic, som gennemgår alle de tek-
niske installationer.

Vores regnskab ser fornuftigt ud -
vores indestående vokser stille og
roligt. Årets resultat viser et over-
skud på 45931,00 kr. Kan vi fort-
sætte sådan, så har vi noget at stå
imod med. Både til vedligeholdelse
og uforudsete ting. Vi læser jo i
dagspressen, at vandværker ram-
mes af forurening af den ene eller
den anden art, og det har altid en
omkostning.

Vi har indfriet vores lån i Kommune-
kredit, så den eneste langfristede
gæld vi har tilbage, er vores I/S lån
ved medlemmerne.

Der bliver ingen prisstigninger på
taksterne i 2003.

Sidste år blev der i kommunen dan-
net et kontaktudvalg, bestående af

10 vandværker, som tilsammen re-
præsenterer ca. 5000 forbrugere.

Formålet med kontaktudvalget er
primært at virke som kontaktorgan
for et nærmere samarbejde mellem
alle almene vandværker i Kjellerup
Kommune i alle forhold af fælles in-
teresse, herunder at optræde som
forhandler for og med de enkelte
vandværker i deres forhold til offent-
lige myndigheder. Kontaktudvalget
kan bistå vandværkerne i spørgsmål
af vandteknisk, administrativ og øko-
nomisk art, hvor der er tale om
fællesinteresser.

Næste møde i kontaktudvalget er i
marts måned, hvor der bl.a. skal
drøftes en udlicitering af vand-
analyser fra alle vandværkerne. Vi
forventer, at det kan give en lavere
pris på analyserne.

Kontingentet til kontaktudvalget er
fastsat til 200 kr. plus 1 kr. pr. for-
bruger. Det giver for vores vedkom-
mende 333 kr./år.

Pederstrup Vandværks forbrugere
er altid velkommen til at henvende
sig for yderligere oplysninger.

På bestyrelsens vegne
Lars Arhøj

De store spejdere har lavet sværd til gruppelejren

2 af de udklædte fra fastelavn
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Inge og Nille Würtz
Portræt af en virk-
somhed

– ja eller man burde sige to –
for NW Faldsikring og NW Køler- og
Containerudlejning
er nemlig to vidt forskellige virksom-
heder ejet af samme ægtepar – Inge
og Niels (bedre kendt som Nille)
Würtz.

Inge og Nille Würtz byggede deres
hus på Trekronervej 17 i 1980. Det
er fra denne adresse begge firmaer
drives. Samme år blev der sat en
lille vindmølle op. Det hændte, at der
var lidt vrøvl med møllen, og Nille
klatrede selv op og reparerede den.
Efter at have kravlet op i møllen tre
gange mente Inge, det kunne være
nok med at risikere liv og lemmer
ved det. Nille fik bud på at købe en
sikringsanordning, så han ikke risi-
kerede at falde ned. Han havde selv
ideen til en tegning og skitserede lidt
ned på et stykke papir.

Christian Salling i Kjellerup havde,
hvad der skulle til. Han leverede det
første beslag til faldsikring, og der-
med var ideen skabt. Der gik ikke
lang tid, før de første var produce-
ret – i 1981 lavede Nille de første
beslag. Dengang var der meget ar-
bejde ved det. Alt skulle
udformes og skæres.

I 1982 kom der rigtig gang
i firmaet, og efter henven-
delse til forskellige mølle-
firmaer blev der skabt et
kundegrundlag. Der blev
bl.a. solgt til Vestas, Nord-
tank, Carl C. Jensen og
Nordex.

Inden virksomheden kunne
få lov til at producere fald-
sikringer, krævedes der en
typegodkendelse, så Inge
og Nille drog til Køben-
havn, hvor de på FORCE
instituttet fik afprøvet de-
lene for at se, om sikker-

heden var helt i top.

En gang årligt sender virksomheden
stadigvæk lås, strop og bælte til sik-
kerhedskontrol. Selvom der ingen
ændring og udvikling sker med pro-
dukterne, kræves dette.

Nille har altid haft arbejde udover at
drive virksomhed, så hurtigt måtte
der ansættes folk til at stå for pro-
duktionen. Både Inge og Nilles
fædre har været beskæftiget i virk-
somheden. Listen over tidligere an-

sætte tæller flere lokale folk, der i
kortere eller længere perioder har
været ansat.

I dag er der ikke så meget arbejde
ved at producere beslagene. Selve
råjernet kommer fra Sanistål i Silke-
borg eller Damstahl i Skanderborg.
Firmaet JPBC i Rødkjærsbro bear-
bejder jernet og laserskærer besla-
gene. Når det efterfølgende er le-
veret til Nille, skal det slibes til, buk-
kes og behandles, og der skal bo-
res huller de rigtige steder.

Nu er det Nille selv, der står
for det praktiske arbejde. På
grund af den gode forarbejd-
ning af materialet er der ikke
længere grundlag for at
have ansatte.

Det administrative klarer han
også selv. Kun i spids-
belastninger hjælper Inge til.
Det hele startede jo på
grund af en lille mølle i
Vinderslev, men også skor-
stene, siloer og andre tæn-
kelige høje skabninger kan
have gavn af den fald-
sikring, der produceres.

Som noget nyt vil NW Fald-
sikring til at søge ind på
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skorstensmarkedet.
Det, der har givet
ideen til dette, er en
skorstensfejer fra
Sørvad, som Nille
kender temmelig
godt. Denne skor-
stensfejer er faldet
ned to gange. Anden
gang resulterede det
i to brækkede ben og
en brækket arm. Det
har naturligvis givet
grund til eftertanke,
og nu kravler han kun
op i skorstene, hvor der er fald-
sikring. Han anbefaler i øvrigt sine
kollegaer til det samme.

NW Faldsikring er netop i gang med
at udarbejde nye brochurer, der spe-
cielt henvender sig til firmaer, der har
disse høje skorstene. Samtidig med,
at dette materiale skal sendes ud til
alle landets skorstensfejere, er det
meningen jævnligt at annoncere i
Skorstensfejerbladet.

80% af de danske skorstene mang-
ler sikkerhed, når der skal kravles
op. Det giver stof til eftertanke.

Inden for faldsikring er der få leve-
randører på det danske marked,
hvorimod der inden for  seler og
bælter er flere konkurrenter. Det,
som firmaet ikke selv kan producere
købes hos underleverandører, såle-
des at NW Faldsikring kan tilbyde
en samlet løsning, lige meget hvad
behovet er, og hvor høj den enkelte
mølle eller skorsten er.

Som hovedregel sælges fald-
sikringer uden opsættelse, men ef-
ter aftale kan Nille godt sørge for, at
sikringen bliver fastgjort.

Samlet set bruger Nille ca. 10 ugent-
lige timer i gennemsnit til arbejdet
med firmaet, så set over et år er det
godt 500 timer, der går i værkstedet
på Trekronervej med at lave sikrin-
ger og dermed helt sikkert være med
til at redde andres liv.

Den anden virksomhed, der har
samme hjemstedsadresse, er NW
Køler- og Containerudlejning. Man

kan vel ikke sige, den nødvendigvis
er med til at redde liv, men den gi-
ver garanti på kolde øl og vand til
mangen markedsgæst eller festival-
deltager.

Ligesom den pudsige grund til op-
start af faldsikringsvirksomheden er
der selvfølgelig også en grund til, at
Inge og Nille startede køler- og
containerudlejning. I 1991 da Nep-
tun lukkede, mente Jørgen ”Neptun”
Pedersen, at det ville blive svært for
idrætsforeninger og andre, der tidli-
gere havde lejet containere til
sports- og byfester, at finde mulig-
hed for opbevaring og nedkøling af
drikkevarer. Det skulle i hvert fald
ikke blive noget problem, mente
Inge og Nille, så de købte 4 små 20
fods containere – satte dem pænt i
stand og lejede dem ud med det
samme.

I to sæsoner slog de til, så måtte der
købes lidt flere og lidt flere. I dag
tæller beholdningen af containere 9
store 30 fods og 15 små 20 fods
containere.

Alle containere er klargjort af Inge
og Nille selv. De bliver slebet af og
malet, og der kommes epoxy på gul-
vene, således at gulvbelægningen
er nem at holde ren og skridsikker.
Der sættes ramper på alle contai-
nere, så det er nem at komme ind i
dem med en sækkevogn.
På alle containere er ligeledes sat
en ramme, så de nemt kan place-
res på en lastbil.

Kundekredsen er gennem årene
blevet meget fast, men i starten blev

der sendt brochurer ud til
de forskellige bryggerier
for at reklamere for det
nyetablerede firma. Ef-
terhånden blev det mund
til mund metoden, der
gør, at containerne i høj-
sæsonen, som strækker
sig fra starten af maj til
slutningen af august,
som regel altid er udle-
jet. Som faste kunder
kan nævnes Mausing
Marked, Skanderborg
Festival, Hinge Søstival

og adskillige idrætsforeninger.

Enkelte lejemål omfatter også pri-
vate kunder, der eksempelvis holder
fest hjemme og har brug for et kø-
ligt sted til drikkevarer og mad.

Under ombygninger er der flere for-
retningsdrivende, der har benyttet
sig af en container. To af containerne
kan nemlig laves om til at fryse helt
ned til 18 grader. Det betyder, at
også slagterbutikker i perioden op
til jul gerne lejer en container til op-
bevaring af kødvarer.

Inden sæsonens opstart i maj må-
ned rengøres, kontrolleres og efter-
ses alle containere. Denne klargø-
ring foretages af Inge og Nille selv,
og det er sjældent, at der må tilkal-
des kølemontør.

Modsat NW Faldsikring har Inge her
ansvaret for det administrative ar-
bejde. Da det hovedsaligt er de
samme kunder, der år efter år lejer
containere, er der naturligt opbyg-
get et arkiv, der gør det nemt at mod-
tage datoer for leje, udbringning og
afhentning.

Med næsten 25 år med faldsikring
og godt 20 år med containere må
det konstateres, at Inge og Nille
Würtz har formået at skabe to so-
lide virksomheder, der gør en forskel
i både Danmark og resten af ver-
den, hvad angår faldsikring og nok
mest det nære område, hvad angår
containerudlejning.

C.V.
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Tirsdags-
arrangementer
kl. 10:00 - 11:30, hvis ikke andet
er nævnt.

April
  1. - Vi ser filmen „ Damnark fra

1945- 1975“
  8. - Sanglege
15. - Vi laver bolsjer
29. - Banko

Maj
  6. - Vi bager vafler
13. - Løvspringstur kl. 13:30 -
17:00
20. - Oplæsning og sang,

generalforsamling i bruger-
rådet kl. 14:00 - 16:00

22. - Banko

Juni
  2. - Vi spiller petanque
10. - Vi spiller spil
17. - Sanglege og oplæsning
24. - Banko

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.

April
10. Toftgårds Tekstil - Den

grønne skobutik og Karens
kosmetik kommer på besøg

Maj
8. Vi bager vafler
15.
22. Folkedansere underholder

Juni
12. Vi bager vafler til kaffen
26.

Malmhøj
Efterlysning
Te-indpakninger
Vi efterlyser indpakninger fra te-
breve (især pickwick te), til fremstil-
ling af kort m.m. Hvis der er
tedrikkere, som vil gemme indpak-
ninger, modtager vi dem med glæde.

Akvarie-passer
Findes der en eller flere, som kunne
tænke sig at hjælpe med at passe
vores akvarie på Malmhøj ældre-
center. Den daglige pasning skal vi
nok sørge for. Hver 3. uge kræver

det 2-3 timers arbejde.
Henvendelse :
Zenitta Kålby og Joan Oddershede
Malmhøj ældrecenter tlf. 87702496

Sct. Hans
Torsdag den 19. juni holdes Sct.
Hans på Malmhøj kl. 18.00.
Formand for socialudvalget Ulla
Bach holder båltale.
Der serveres som sædvanligt pøl-
ser, kaffe, småkager.

Brugerrådet.

I dec. månede var børnehaven på besøg, og der blev bagt pebernødder

Arbejde i træværkstedet

I dec. månede hvor der laves julekonfekt
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Sponsorer

Støt vore sponsorer, de
støtter LOKALBLADET

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com

Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

Bestyrelsens beret-
ning for 2002
Møllerne har det godt og arbejder
upåklageligt.

El-produktionen har igen i år været
mindre end det, vi havde forventet,
men det skyldes udelukkende vin-
den eller rettere sagt mangel på
samme.
Ellers har året været meget turbu-
lent. Vi har ligefrem været i en strid
modvind fra flere sider.

Fra regeringens side er der kommet
en afklaring om afregningen til vind-
møllerne. Det betyder for vores ved-
kommende, at vi fra 1/1-2003 højst
får 38,3 øre pr. kWh. Denne pris
fremkommer ved en markedspris på
max. 26 øre, et co2 tillæg på max
10 øre og til slut et tilskud på 2,3
øre til balance-ydelse. Hvis mar-
kedsprisen overstiger 26 øre, vil der
blive fortaget et fratræk på co2-10
øren, som svarer til det beløb, der
overstiger 26 øre på markedsprisen.
Det betyder, når eller hvis
markedsprisen er 36 øre, bortfalder
co2 10 øren, selvom vores strøm er
co2 fri. I øjeblikket er markedspri-
sen noget højere, end man havde
forventet for blot nogle måneder si-
den. Så en markedspris på over 36
øre er ikke urealistisk.
Dette skyldes et stigende forbrug og
dermed større efterspørgsel. Des-
uden mindre regnmængde i Norge
og Sverige i dette efterår, så deres
vandmagasiner er kun halvt fyldt op.

For at kunne klare det mere og mere
komplicerede salgsapparat, har vi
meldt os ind i Dansk Vind-
energiselskab, som forestår alt salg
af vores strøm sammen med 2700
andre møller. Så nu er der kommet
flere led ind i el-sektoren, men det
er godt, det skaber flere arbejds-
pladser, men det gør det hele mere
uoverskueligt for os, der er amatø-
rer på dette felt.
Et andet område, der har været
meget blæst omkring, er vismænde-
nes rapport om vindmøllernes be-
tydning sammenlignet med andre
måder at fremstille energi på. Denne
rapport er skyld i en læn-
gerevarende polemik omkrig rappor-
tens konklusioner. Mange
opponerer mod en mangelfuld rap-
port, hvor der mangler væsentlige
ting i sammenligningen mellem al-
ternative energiformer og de kon-
ventionelle energiformer.

I år har vi haft et lynnedslag i den
ene mølle. Det betød, at generato-
ren brød sammen, og der måtte
sættes en anden i. Det kostede
56.000 kr. Det meste blev dækket
af forsikringsselskabet, men vi måtte
dog betale 13000 kr. i selvrisiko.

Der har været snakket meget om
skrotningsordningen. Ved sidste
generalforsamling blev emnet også
berørt, hvor vi lovede at undersøge
det, og at bestyrelsen ville tage stil-
ling til skrotning eller ej. Bestyrelsen
har den indstilling, at noget der fun-
gerer godt, som producerer ren
strøm og har skabt et sammenhold

i et lokalt miljø, det skal ikke ned-
lægges. Endvidere er der på lands-
basis ikke nedlagt særlig mange
møller af vores type. Og med den
nuværende situation med mangel
på strøm i hele Europa ved man
ikke, hvad der sker på el-markedet
fremover. Derfor mener bestyrelsen,
at vi skal lade møllerne køre videre
til 2008, hvis møllerne ellers vil arte
sig, som de nu har gjort i 15 år.

I bestyrelsen har vi drøftet og er ble-
vet enige om, at vi arbejder videre
efter vores vedtægter og under de
samme gode traditioner, som er ble-
vet skabt igennem møllernes leve-
tid. Dvs. at bestyrelsen mødes 2
gange om året, at nogle fra besty-
relsen deltager i 4-5 møder rundt om
i Midtjylland, hvor vi bliver orienteret
om den nyeste udvikling og har
mulighed for at få politikerne i tale.
Og som det vigtigste vores general-
forsamling her i Mausing Forsam-
lingshus.

Hvad, det kommende år vil bringe
af nye tiltag indenfor vindmøller, er
ikke godt at vide, men jeg tror og
håber, at året vil blive til gavn for
vindmøllerne i det hele taget. Med
hensyn til vinden har den snydt os
de sidste par år, men det har vi ikke
så stor indflydelse på. Vi kan kun
her fra generalforsamlingens side
ønske os alle et godt nyt vindår.

På bestyrelsens vegne
Tom Andreasen

Mausing Vindmøllelaug
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Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon   89 70 70 30

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

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.

„
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/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

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

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

• 4 - 8 pers. taxi

• 12-20 og 50 pers. busser

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

Hauge Data
Salg - Reparation

Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk

info@hauge-data.dk

Haugevej 62 8620 Kjellerup

Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

Kjellerup
Maskin Udlejning

V/ John M. Hinrup,
Klitfyrren 20, 8620 Kjellerup

86 88 23 78 - 20 33 23 78
Bestilling af maskiner 9.00 - 17.00

www.hinrup.dk

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen

•  Alt i Stålmontage
•  Produktion
•  Reparation
•  Vedligehold

Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

ApS

Tlf. 86 88 25 61

Nørregade 8, 8620 Kjellerup

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
� 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTER

Vinderslevvej 47, 8620 Kjellerup
Tlf. 20 76 06 74 / 86 88 83 62 - Fax 86 88 32 44
www.lbj-rulleborde.dk - lbj@lbj-rulleborde.dk
Træffetid : Mandag til fredag fra 11.00 - 16.00

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84   Mobil:   61 46 52 84
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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

 Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

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

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

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

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen

Søndergade 1, 1. . 8620Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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

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

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

*

*

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

Advokater med  møderet  for  Landsret og Højesteret.

Erik Nørregaard
Finn Offersen

Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård

Flemming Jespersen
Malene Værum

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP

KONTORTID MAN. -  TORS. 9-16 -  FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 -  FAX 86 88 37 17

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

NY - OG OMBYGNING
ERHVERV

SPECIALER :
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44
Biltlf. 40 42 87 44

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Jyske Bank .  Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme

Gør en forskel
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Vinderslev . 86 88 80 07

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Tømrermester
Leif Kristensen

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

KØLECONTAINER

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

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
 VOGNMANDSFIRMAET

Rosenvænget 9  3  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70  3 Fax 86 88 85 80

SE nr. 19 26 56 33

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 86888808

SALG, SERVICE & REP

Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.   9.00 - 12.30

Ingen annonceudgifter

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar
MDE

Søndergade 15 C   8620 Kjellerup

Telefon: 86 88 21 00    Telefax: 86 88 38 88

Vognmand
Henrik J Andersen

Vinderslev  8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel

Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

Uafhængig Ejendomsmægler

Hønholt Landhandel

Åbningstider : Man.-fre. 8.00 - 17.00
Lør. 9.00 - 15.00

Henvendelse : Tlf. 86 88 88 32
Fax 86 88 88 92

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

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

Alt i byggematerialer

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86888159

Mausing Forsamlingshus

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen  Tlf. 86 88 81 47

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00

Søn. & helligdage 13.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

ÅBNINGS-

TIDER

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60
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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
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

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

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 86888279

Dagplejemødre
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 20Tlf. 86888800
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

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

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

Hjemmeplejen
Område Vest Tlf. 87702370

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

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33 Tlf. 23393417

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

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37 Tlf. 86888868

Malmhøj
Boenhed Øst Tlf. 87700618
Boenhed Vest Tlf. 87700616
Aktivitetscenter Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1 Tlf. 86888499

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

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

Mausing Vindmølle laug I/S
Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10 Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Susanne S. Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 86888180

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

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

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

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

Venstre Vinderslev
Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

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

Vinderslev borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28 Tlf. 86888358

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 86888408

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

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

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26 Tlf. 86888826




