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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46 Tlf. 86888413

Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Jesper Mortensen, Mausingvej 43 Tlf. 86888509

Kirsten Haugård, Lundgårde 1 Tlf. 86888499

Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032

Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15 Tlf. 86888290   → Udlån af kamera, og

Koordinator for aktivitetskalenderen

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

Mangler du
Lokalbladet

Deadline d.
25. maj

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

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

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS

E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

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

Fortvivl ikke !

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille -
kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 9266-
5902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.

Lån et kamera
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Leder

En god historie
Lokalbladet mangler altid gode
historier. Bor I på en gård eller i
et hus med en speciel historie,
har der boet ”kendte” mennesker
på jeres adresse, eller er I vi-
dende om en spændende histo-
rie fra lokalområdet? Lad os høre
herom. Vi vil gerne bringe disse
historier og fortællinger videre i
Lokalbladet.
 

Lokalbladet truet
I redaktionsgruppen har vi svedt
lidt ekstra den senere tid. Lokal-
bladet truet på sin eksistens!
Den 1. marts 2004 fjernede sta-
ten portotilskuddet til blade som
Lokalbladet. Dette har stor betyd-
ning for Lokalbladet. Tidligere var
omkostningerne til forsendelse af
bladet ca. 6.700 kr. årligt, men
grundet det manglende porto-
tilskud vil omkostningerne frem-
over ligge på ca. 40.000 kr. årligt.
Dette er en meget stor stigning –
og en alvorlig trussel. Da vi mener,
at Lokalbladet har vist sin beretti-
gelse, har vi diskuteret alternative
udbringelsesmetoder. Vi har dog
besluttet at forsøge med uændret
postomdeling, hvilket jo så har an-
dre konsekvenser. Vi har valgt at
forhøje abonnements- samt an-
nonceprisen samt at sende breve
til annoncører og foreninger med

anmodning om økonomisk støtte.
Skulle der være andre, der har lyst
til at yde et ekstraordinært tilskud,
er vi meget taknemmelige herfor.
Tilskud kan indsættes på  konto
9266 5902-942-531 i Nordea,
Kjellerup eller afleveres til en fra
redaktionsgruppen.

Regnskab for 2003
Lokalbladet har igen haft et pænt
overskud selv om udgifterne til
trykning og forsendelse af bladet
er steget med 14,6% (5.476 kr).
Indtægterne fra sponsorer er ste-
get med 1.375 kr. Abonnenter
øget fra 78 til 84 abonnenter, ialt
1000 kr. Frivillige bidrag fra for-
eninger er steget med 750 kr.
Desværre er bidragene fra

            REGNSKAB

        1/1 - 31/12 2003

Indtægter Udgifter

Sponsorer 29.625,00

Foreninger 6.000,00

Private husstande 8.540,00

Abonnenter 7.625,00

Trykning af bladet 36.425,69

Forsendelse af bladet 6.546,41

Kontorartikler ( papir, porto, lasertoner ) 988,66

Teknisk udstyr 3.646,70
Diverse (gaver, renter, gebyr, løssalg m .m .) 3.286,36 2.417,20

I alt 55.076,36 50.024,66

Overskud 5.051,80

I ALT 55.076,36 55.076,46

husstandene faldet med 3.000 kr.
Vi har ikke opfattelsen af, at sidst-
nævnte tal er udtryk for, at bladet
er blevet mindre værd. Det er ikke
det vi hører i folkemunde - tværti-
mod. Mange af de husstande, der
læser bladet, og som ikke har gi-
vet et bidrag i år, opfordres her-
med til at give deres bidrag, hvis
de fortsat ønsker, Lokalbladet skal
fortsætte på samme vilkår som
nu.
Vi vil ikke glemme at takke for alle
de frivillige bidrag, vi trods alt har
modtaget - TAK!

Redaktionen

Generalforsamling
afholdes på „Malmhøj“ torsdag den 15. april kl. 14.30.
Efter generalforsamlingen og kaffen vil Jacob Ildensborg-Hansen læse op på jysk af: Anthon Berntsen.
Alle er meget velkommen. - Har du behov for kørsel: 5 kr. så ring til 86 88 85 52 eller en anden i
bestyrelsen.

                                                 Jens Thorn Jensen

Vinderslev Pensionistforening
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Gade
spejlet

Nyfødte

Velkommen til !

Bodil Birkbak og Ole Bendtsen,
Haugevej 9, fik d. 20. feb. endnu et
medlem til bjørnebanden. Sønnen,
som her ses sammen med Bodil, ve-
jede ved fødslen 4060 gram og var
51 cm lang.

Christian Sørensen og Jane Papsø
Laursen, Hønholtvej 12, fik d. 11.
feb. en søn. Sønnen, som skal
hedde Emil, vejede ved fødslen 2290
gram og var 49 cm lang. Emil kom
til verden 5 uger før beregnet.

Mark Casas Nøhr blev født d. 19/
11-03 kl. 9.19 på Viborg Sygehus.
Han vejede ved fødslen 2350 gram
og var 47 cm, så det var en lille fyr,
som blev født for tidligt.
De heldige forældre er Johnnie og
Rosa Nøhr, Pederstrupvej 63.

I Mathilde‘s hus på Engholmvej 2 i
Mausing er der kommet nye bebo-
ere, Viggo, der fylder 2 år til maj,
Marianne  (26 år) og Palle Kristen-
sen  (32 år). De er begge uddannet
lærere fra Nr. Nissum Seminarium
og har senest boet i Ry, hvor Mari-
anne stammer fra. Palle kommer
oprindeligt fra Thisted. Marianne er
gravid og forventes at føde sidst i
marts. Hun er hjemmegående. Palle
er ansat som pædagog på det so-
cial-psykiatriske bosted i Kjellerup
(“det gamle sygehus”). Han spiller
bas-guitar og andre instrumenter og
har gennem flere år spillet i grup-
pen “Norfolk”.

Robin Lundquist og Christina Le
Fevre, Vinderslevvej 12 fik d. 12/12-
03 kl. 19.22 på Silkeborg sygehus en
lille pige, der vejede 3500 gram og
var 53 cm.
Den lille pige skal hedde Amalie.

Henirette og Christian Farcinsen
Tøndborgvej 3 fik den 20/12-03 en
lille dreng. Anders, som den lille gut
hedder, vejede ved fødslen 3490
gram og var 51 cm lang.
Den 29/11 blev Henriette og Christian
gift på Kjellerup Rådhus. Henriettes
forældre Birthe og Ole (slagter) Niel-
sen var nu vist lidt fortørnet over, at
de først fik det at vide efter vielsen.

Tøndborgvej 26

Nu bor Bjørn Brandsen på 23 år i det
gule hus (som før var grønt) på
Tøndborgvej.
Bjørn er direktør i et firma, som han
driver sammen med sin far. De la-
ver tekniske hjælpemidler til mink-
industrien. Firmaet ligger på Viborg-
vej i Skægkær, hvor Bjørn har boet,
siden han var 5 år. Bjørn flyttede til
Pederstrup, da han kunne se nogle
muligheder i huset og samtidig få det
til en overkommelig pris

Læserne

vil vide

ALT
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Gade
spejlet

OBS
Da der er flere huse i området, der
først er solgt pr. 1. marts, bliver de
nye tilflyttere først præsenteret i næ-
ste nummer. Hvis naboens hus bli-
ver solgt, så giv lige Lokalbladet et
praj!

Klassebillede med årgang 1954

Alle disse unge mennesker er eller bliver 50 år i 2004
Bagerst:

Andreas Pretzmann (lærer), Villy T. Pedersen, Søren Nielsen, Kjeld Vestergård, Preben Pedersen, Åge Bech,
Peter Nørskov, Bent Nielsen, Jøren Jensen, Hans J. Hansen, Martin Hansen.
Midt:

Folmer Bech, Jens J. Christensen, Rud Kristensen, Knud E. Kristensen, Ivan Brink, Sten Jensen, Hanne S.
Nielsen, Gudrun Nielsen.
Forrest:

Anette Sørensen, Lili Kristiansen, Ingelise Mogensen, Kirsten Pedersen, Jytte Møller, Inger E. Christensen,
Birgit S. Nielsen, ????????????, Bente Madsen, Eva Bjørn.

Cykelløb
Sæt nu kryds i kalenderen d. 29/5-
04, for Designa Møbler afholder cy-
kelløb gennem Vinderslev.
Mød op på torvet ved Brugsen, hvor
der i denne anledning vil kunne kø-
bes øl/vand og pølser.
Kom nu! Mød op og få en hyggelig
dag. Arr. Vinderslev I. F.

Pederstrupvej 59

Henning Fisker købte sommeren
2003 huset på Pederstrupvej 59.
Der er flere af borgerne, der synes,
at det er for dårligt, vi ikke har præ-
senteret Henning i bladet, så det er
hermed gjort.
Henning er 26 år og kommer fra
Vinderslev, hvor forældrene bor. Hen-
ning arbejder som soldat i Skive, hvor
han har været siden 1997.

Tillykke med
dagen.

* Djon Laursen, Tøndborgvej 39,
blev 50 år d. 3. marts.
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Med DDV på Tenerife
Ferietur til Tenerife, d. 9. -16. novem-
ber 2003 med DDV, De Danske
Vægtkonsulenter.

Vi var 64 personer, 10 mænd og 54
kvinder, der startede søndag d. 9.
november meget tidligt. Kl. 8.15 let-
tede flyveren i Billund, og 5 timer se-
nere ankom vi på Tenerife i ca. 30 gr.
varme og sol. Derefter i busser til ho-
tellet, Atlantic Holliday Centre i byen
Adeje på den sydlige del af øen,
vendt mod vest, nord for Los
Christianos. Byen var ikke særlig
stor, kun med nogle få butikker, men
mange hoteller og ferielejligheder.

Ved ankomst, kl. ca. 14.00, var der
dækket frokostbord, og vi lærte at
bestille drikkevarer, „con gas“ eller
„sin gas“ (vand med eller uden brus)
på spansk, da det er drikkevanerne
på DDV’s program, suppleret med
cola light.
Derefter velkomstmøde v. Dansk
Folkeferie med praktiske oplysninger
m.m.
Jeg fik hilst på min værelses-
kammerat, en meget sød pige i
30erne fra Amager. Hun er pædagog
i en børnehave.

Mandag
Efter morgenmad var der arrange-
ret en længere travetur med mål i en
perlebutik. Turen gik fra hotellet, hvor

jorden var så gold, at der ikke var en
ukrudtsspire, gennem forskellig na-
tur. Agaver var i blomst, nok mere
sjælden end køn, vi så nerier i blomst
og gik gennem bananplantager, så
palmer med grønne bananer på og
figenkaktus med figen på.
I butikken var der nok at se på,
smykker med ægte perler, som ikke
var til at købe for penge, i hvert fald
ikke dem jeg havde med. Der var
glasperler og en masse souvenirs.
Ved I, at en ægte perle er 3 år om at
udvikle sig?

Om eftermiddagen var der mode-
show ved swimmingpoolen. 2 super-

slanke mannequiner viste gratiøst,
hvordan tøj, der var syet som di-
verse firkanter med nogle bændler,
kunne blive til bukser og overdele ,der
matchede.

Tirsdag
var dagen med heldagsbustur til
Teide, som er Tenerifes vartegn, en
vulkan som ikke har været i udbrud
siden 1393, men stadig er aktiv.
Teide er Spaniens højeste punkt
3.718 m.
Busturen var en oplevelse i sig selv.
Det var lidt skyet, da vi kørte fra ho-
tellet. Det gik op ad stejle veje og i
hårnålesving, der får hårene til at
rejse sig, særlig på mig. Udsigten
var, som sad man i flyveren, op gen-
nem skyerne, hvor man ikke kunne
se en hånd for sig og op i det fineste
solskin. Der skulle synkes nogle
gange for ikke at få ondt i ørerne.
Helt op på toppen kan man kun
komme med særlig tilladelse. Der er
en platform i 3.555 m højde, hvor man
kun kan komme med en kabelbane.
Der var på det tidspunkt, vi var der,
en kø på ca. 1½ times ventetid, så
ingen fra vores bus var deroppe.
Området omkring, som er national-
park, fredet i 1954, Las Canadas, der
har en diameter på 17 km, en om-
kreds på 75 km og dækker et areal
på 135 km² var en hel speciel ople-
velse, nærmest et månelandskab.
Neil Armstrong har været der og ud-Bananplantage

Udsigt til Teide.
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talt, at det så ud præcis som på må-
nen. Iøvrigt var det sidste vulkanud-
brud på De kanariske øer 1971 på
La Palma.

Efter en 3 retters middag var en del
af os på Cafe Europa, som lå i nær-
heden, hvor der var levende musik.
Vi hyggede os med vores dansk vand
og cola light.

Onsdag
„Travetur langs kysten“, stod der. Jeg
havde forventet, det var i sandstrand,
men det var klipper, og der var et par
store kløfter, der skulle forceres.
Undervejs kom vi forbi en faldefær-
dig rønne med hul i væggene og i
taget. Alle troede, huset var forladt,
men vi fik øje på et par hunde. Så
kom der en ung kvinde ud med et lille
barn på armen. Der var nogen, bl.a.
guiden, der var henne og hilse på

hende. Hun hentede nogle hjemme-
strikkede punge, som hun ville
sælge, og nogle købte, så hun fik
udsolgt. Det var hun meget taknem-
melig for. Det var det meste, vi så til
lokalbefolkningen, ellers var vi jo os
selv.

Efter frokost var der mulighed for et
prøvedyk i poolen. Der var ikke plads
til så mange, og da jeg ikke kan lide
at få hovedet under vand, holdt jeg
mig høfligt tilbage.
Derefter var alle i poolen til vand-
aerobic - har nogen mon set Familie
Journalen nr. 1?

Torsdag
startede med et foredrag af Inge
Kauffeldt, stifteren af De Danske
Vægtkonsulenter. Ugen var iøvrigt
krydret med gode foredrag.
Derefter DDV-Olympiade. Der var

arrangeret nogle lege. Vi blev delt i 6
hold og skulle dyste i boldspil, sjip-
ning og tipskupon med paratviden.
Om eftermiddagen var der først
vand-aerobic, derefter bankospil.
DDV havde en del sponsorerede
gaver med.

Fredag
var der heldagstur, hval-delfin safari.
Først i bus til havnen i Christianos,
derefter med en speciel katamaran,
hvor der var solnet, som man kunne
ligge i og se ned på vandet. Vi så en
del hvaler, men vi så ingen delfiner.
Turen var ren afslapning og sol-
badning, der var fri bar og medbragte
madpakker. Vi sejlede i se-afstand fra
land. På et tidspunkt lå vi stille, og
der var mulighed for en svømmetur i
Atlanterhavet.
Om aftenen var der stor grillaften
med levende musik på terrassen -
en rigtig dejlig oplevelse i nov. må-
ned.

Lørdag
var der ikke planlagt så meget, men
der blev arrangeret bus til
Christianos, hvor der var et stort
marked med masser af ting og sa-
ger og noget mere prutten om pri-
ser, end vi er vant til på Mausing  mar-
ked.

Aftenen bød på festmiddag med 3
retters menu. Som tilbehør til hoved-
retten fik vi nogle saltede kartofler.
Desserten var hjemmelavet is.
Derefter var det en aften med fest-
lige indslag, bl.a. lykkehjul med Bengt
Burg og med gode præmier. Nogle
deltagere lavede en parodi på Inge
Kauffeldt. Der var sang m.m.

Søndag
var der hjemrejse. Vi fik pakket og
sagt farvel til københavnerne, som
skulle med fly ½ time før os, der
skulle til Billund. Vi landede kl. 20.00,
godt trætte og en god ferieoplevelse
rigere.

Anna Marie Ammitzbøll,
Pederstrup

Månelandskabet omkring Teide

Huset hvor den unge pige med sit lille barn boede.
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Moderne mælkeproduktion

Moderne mælkeproduktion i
lokalsamfundet

Vi er en familie med tre børn og
så vores 180-200 malkekøer med
opdræt. Vi bor, som de fleste ved,
her midt i Pederstrup by. Vi er der-
med en del af lokal-samfundet med
de fordele og ulemper det giver.
Husdyrproduktion medfører  gener
som støj og lugt; det ved vi godt.
På den anden side pynter de
græssende dyr utvivlsomt i land-
skabet gennem hele sommerhalv-
året.

Strukturudviklingen inden for
landbruget har gennem de sidste
10 –20 år været stærkt præget af
kravene til såvel minimal miljø-
belastning som effektiv produk-

tion. Arealkrav, i form af antal køer
pr. hektar jord, er blevet skærpet
hen over årene. Vi har desuden
valgt at stile efter stordriftsfordele,
hvor omkostningerne, herunder
arbejdskraft pr. kg produceret
mælk, reduceres mest muligt.
Samlet set resulterer det i  høje
jordpriser og et effektivt stald-
system.

Hvis vi i dag vil have succes som
kvægbrugere, er det imidlertid en
forudsætning, at vi fokuserer
stærkt på dyrevelfærd og –kom-
fort.

Det er ikke muligt at presse køer
til en høj ydelse. Kun køer, der
trives og har det rigtig godt, kan
give meget mælk af bedste kvali-
tet. Staldforholdene skal derfor
udover at være pasningsvenlige
også tilgodese dyrenes
adfærdsmæssige behov.
Foderkvalitet og –sammensæt-
ning skal være i orden, ligesom
pasningen af dyrene i øvrigt.

Arbejds- og beslutningsmæssigt
har vores trio bestående af Nico,
som er fodermester, Anne Marie
og jeg, siden september sidste år
haft glæde af at samarbejde med
dyrlæge Karen Helle Sloth  fra Fre-
deriksdal. Vi har lavet en aftale

med Karen Helle, der omfatter alt
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Vinderslev Borgerforening

Generalforsamling
Borgerforeningen afholdt i januar
generalforsamling på Vinderslev
Skole. Formanden, Henny Sølager,
fremlagde beretning og kunne for-
tælle, at det havde været et år med
færre arrangementer end tidligere,
men til gengæld havde arrangemen-
terne været godt besøgt. Kasserer,
Agnes Hansen, fremlagde regnska-
bet, og det viste samlet et lille over-
skud. Dernæst var der valg til be-
styrelsen.
På valg var Henny Sølager, Grethe
Nielsen, Folmer Bech, og Kjeld
Hvolgaard. Folmer Bech modtog
ikke genvalg. Anna Marie Ammitzbøll
blev valgt ind i stedet. De resterende
medlemmer modtog genvalg.
Som suppleant for bestyrelsen blev
Michael Bach og Kim Hansen begge
genvalgt.
Revisorerne Andreas Pretzmann og
Lars Mølgaard blev ligeledes gen-
valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig såle-
des:

Formand: Henny Sølager, Peder-
strup
Næstformand: Henrik Jakobsen,
Pederstrup
Kasserer: Agnes Hansen, Vinder-
slev
PR og sekretær: Kjeld Hvolgaard,
Pederstrup
Bestyrelsen består derudover af:
Anne Brødløs, Vinderslev, Grethe
Nielsen, Mausing og Anna Marie
Ammitzbøll, Pederstrup.

Bestyrelsen har fastlagt programmet
for den kommende sæson. Efter
revyen og billedaften om tur til USA
og Canada på Vinderslev Skole er
det næste arrangement Sankt Hans
i ”Dalen” ved Mausing Forsamlings-
hus. Der er båltale kl. 20.00, hvoref-
ter bålet tændes. Hvis vejret tillader
det, vil der blive arrangeret aktivite-
ter af forskellig art.
Den 15. august er der børnedyrskue
på Trekronervej, og den 22. okto-
ber fællesspisning med banko i
Mausing Forsamlingshus. 8. decem-

ber slutter sæsonen, traditionen tro,
med julehygge aften på Vinderslev
Skole. Der er meget mere at læse
om arrangementerne i det trykte pro-
gram, der er omdelt sammen med
medlemskortene. Man kan ligeledes
læse om arrangementerne bag på
dette blad.

Revy i Vinderslev
Denne beretning er skrevet ud fra
øveaftenerne, da premieren falder ef-
ter Lokalbladets deadline.
Årets revy i Vinderslev forsamlings-
hus er lørdag den 20. marts.
De medvirkende er:  Mette Lemming,
Martin Kalsgård, Sanne Mai Lem-
ming, Flemming Holgersen, Janne
Bech Petersen, Vicki Würtz, Per
Rhiger, John Iversen og Randa
Lykkegaard, som har øvet sig siden
jul, og det vil forhåbentlig resultere i
en god times revy, hvor ingen kan føle
sig sikker for ikke at blive nævnt.
Musikken leveres af Bent Kragh, og
instruktørpladsen er delt imellem
Alice Lemming og Henny Sølager.
For arrangementet står Vinderslev
Borgerforening. Vi glæder os til en ny
revy i 2005, og instruktørerne har lo-
vet, at de allerede er begyndt at
samle stof til den.

Kjeld Hvolgaard

Per Rhiger og Flemming Holgersen

Instruktør
Henny Sølager og Alice Lemming

Revyholdet 2004
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Vinderslev Skole
Drømmegaden
”Drømmegaden” var navnet på et
spændende emne, som børne-
haveklassen arbejdede med i ja-
nuar måned. Det blev afsluttet
med, at deres forældre kom på
besøg for at se det, de havde la-
vet. Undervejs i emnet var der
også blevet taget billeder, som
forældrene blev præsenteret for
i et lysbilledshow.

Her fortæller børnehaveklasse-
lærer Birgit Møller-Nielsen lidt
om forløbet:

En regnfuld lørdag i januar havde
Camilla og Julie aftalt, at de
skulle lege sammen. Men øv -
lige da Camilla var kommet,
skulle de med Julies mor til
Kjellerup for at købe ind. Det
havde de ikke lyst til! Julies mor
sagde, at de kunne kigge lidt i
legetøjsbutikken, mens hun
handlede………..
Det vrimlede med børn, men
hvad var det? Alle børn fra bør-
nehaveklassen var her. Alle
skulle vente her, mens der blev
købt ind. Det var mystisk. ”Pling,
pling” lød det blidt, og en smuk
snehvid fe kom til syne og lan-
dede på skulderen af Dennis: ”I
er blevet udvalgt til at lave en
drømmegade for børn…..”
Sådan startede vores emne
”Drømmegaden”. Børnene gik i
gang med at bygge gaden. Det
har været et forrygende emne,
hvor vi har blandet fantasi og vir-
kelighed. Hvert barn har lavet en
dukke, en butik og penge.
Vi har arbejdet med demokrati,
åbningstider, varelager, og så har
vi fået brev fra Kronprins Frede-
rik og hans forlovede Mary, der
kom på besøg i Drømmegaden.

Victor, Dennis og Michael har travlt med
at producere mønter og pengesedler

Julie og Mikkel syntes, det er sjovt at lave deres egen pung

Line skænker saftevand til Mary og Frederik fra sin lille bod
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Her er nogle udtalel-
ser til ”Avisen” fra de
deltagende børn:
Louise: At lave butikker og klippe
ting ud til butikken var sjovt.
Frederik: Vi lavede varelager til
vores butik og handlede med de
andre butikker.
Mikael: Vi pyntede op, til Kron-
prins Frederik og Mary skulle
komme på besøg. Vi pyntede vo-
res butikker med flag og blomster.
Jeg troede faktisk, det var de rig-
tige, der kom, men det var bare et
brev, Gunhild (lærer) skrev.

Johanne: Det var sjovt, da
kronprinsparret kom på besøg!
Kamilla: Jeg har lært lidt mere
med klokken, da vi lavede åb-
ningstider. Starthistorien med feen
var god, fordi vi alle blev nævnt.
Tina: Jeg kunne godt lide at sy
pungen.
Julie: Det var sjovt at lave penge.
Line: Det var sjovt at tage imod
kronprinsparret. Det var lidt sjovt
at blive snydt.
Dennis: Jeg synes også, det var
sjovt at Frederik og Mary kom,
fordi vi skulle pynte op med bal-
loner.

Sine: Jeg synes, det var sjovt at
lave åbningstider.
Louise: Det var sjovt at lave duk-
ker, fordi vi skulle klippe sådan
noget pelsagtigt ud.
Camilla: Det var sjovt at lave
dukke-rollekort, fordi man kunne
give dukkerne forskellige navne.

Indskrivning
Ved indskrivningen sidst i februar
blev der indskrevet 21 børn. De
kan starte i ”Mini SFO” til april og
vænne sig til de nye omgivelser,
inden de begynder i børnehave-
klassen til august. Det er en me-
get god størrelse på en klasse.

Birthe Clausen

Børnehaveklassen klar til at slå katten af tønden

Fastelavnstønden males

Ferieplan
Påskeferie 5. - 12. april
St. Bededag 7. maj
Kristi Himmelfartsdag 20. maj
Fridag 21. maj
Pinseferie 31. maj
Sommerferie 19. juni
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Vinderslev Vandværk

Efterlysning.
Den 6. feb. 2006 fylder Vinderslev Vandværk 100 år. I den anledning
efterlyser vi gamle protokoller og regnskaber fra vandværkers start
og frem til ca. 1940. Billedmaterialer fra vandværkers ældste tid kan
også have interesse.
Skulle der et eller andet sted ligge noget materiale, ville det glæde os
at låne det.

Generalforsamling
D. 24.02.2004 afholdt Vandvær-
ket sin årlige generalforsamling.
Formanden, Sten Hansen,
aflagde beretning for året 2003.
Det har været et meget stille år
uden de store arbejdsopgaver.
Der har kun været et par mindre
opgaver vedrørende sprængning
af vandrør eller udskiftning af
stophaner. I årets løb er der til-
koblet 2 nye forbrugere, idet
Rydalsminde er tilkoblet med 11
nye lejligheder og derudover
Haugevej 54.
Søren Hansen omtalte også, at
vi har noget godt og rent vand,
som er lige så rent, som det man
køber på flaske til 10,- kr. pr. liter
(1 liter vandværksvand kst. 33
øre, incl. afledning). Alle prøver
viser, at vandet overholder alle
krav til rent drikkevand: Nitratfrit
og fri for pesticider. Vi må passe
godt på det, ikke kun lige omkring
vandværket, men også ude i
landområdet og i byen. Det er jo
ikke bare lige under vandværket,
at vandet ligger. Nogle vandvær-
ker er gået så vidt, at de er be-
gyndt at opkøbe jord omkring
vandværkerne for at beskytte
vandet. Det kunne formanden
ikke se nogen mening i, da van-
det kommer langvejs fra. Hvis
man f.eks. henter sit nede i Ribe-
formationen, vil man være nødt
til at opkøbe det halve Jylland.
Vi har i år udpumpet 71.639 ku-
bikmeter, og vores el-forbrug har
været 55.851 kwh.
Vandværket er nu gældfri, så nu
drejer det sig om at få opbygget
en kapital til sikkerhed for fremti-
dige opgaver.
Kassereren, A. Pretzmann, kunne
også glæde sig over, at vandvær-
ket for første gang i de 18 år, han
havde haft med det at gøre, var
helt gældfrit. Fra slutningen af 80-
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erne og i begyndelsen af 90-erne
blev der investeret omkring 2 mill.
kr. i nybygninger og udbygning af
det nye forsyningsområde mod
vest. På det tidspunkt var gælden
helt oppe på 1,7 mill. kr.
Årets indtægter var på 362.412,-
kr. og udgifterne på 189.253,- kr.
Der er afskrevet 174.170,- kr. på
bygninger og øvrige anlæg.
Vandværkets egenkapital er
2.602.008,- kr.
Alle valg var genvalg. Bestyrel-
sen består derfor stadig af: Sø-
ren Hansen, A. Pretzmann, Arne
Holm, Niels Brink og Ole
Nørskov. Suppl. Karsten Lørup
og Ivan Klok. Revisorer: Villy
Lajgård og Flemming Grønkjær.
Bestyrelsen behandlede efterføl-
gende kubikmeter-prisen, og det
er vedtaget at nedsætte kubikme-
ter-prisen med 60 øre til 2,40 kr.

Andreas Pretzmann
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Af en degns dagbog fra 1923 - 1952

I august 1923 blev jeg født i en
landsby nær Sorø, men jeg var kun
sjællænder i et halvt års tid, da
mine forældre i den strenge vinter
1923-24 flyttede til Jylland, og her
i hovedlandet har jeg stort set op-
holdt mig lige siden. Vi var fire
børn, en yngre søster og to ældre
brødre. Min skolegang foregik i
Herning. Jeg skulle gå  til skole på
grund af forholdsvis kort afstand og
skolens ret få cykelstativer. Efter
fem gode år i Nørregades skole
var jeg til optagelsesprøve til Mel-
lemskolen. Den klarede jeg hel-
digvis og havde så på gymnasiet i
Bethaniegade fire gode år i mel-
lemskolen og et år i realklassen
sluttende med eksamen i 1941.
Vi fire børn havde en god
opvækst med en god op-
dragelse, lejlighedsvis,
når vi havde ”forsyndet”
os, med kontant afreg-
ning. Min fader var tøm-
rer, og moder uddannet
syerske.
1930erne var for mange,
både på landet og i byen,
en svær tid. Fader havde
dog næsten hele tiden godt
arbejde, og moder arbej-
dede på en trikotagefa-

brik. Mange dage gik jeg hende i
møde ved arbejdstids ophør. Hun
havde ingen cykel og havde vist
heller aldrig lært at bruge en. Selv
om der ind imellem var små kår,
kan jeg ikke mindes, at vi nogen
sinde følte, at vi manglede noget.
Vi havde en god og tryg barndom.
Det år jeg gik i realklassen, beslut-
tede jeg mig til, at jeg ville forsøge
optagelse på et seminarium for at
uddanne mig til lærer. Valget faldt
på Silkeborg Se-
minarium, men
der var trængsel,
så jeg kunne først
blive optaget i
1942 efter som-
merferien.
Et nyt  - og meget
væsentligt – af-
snit i mit liv be-
gyndte. Nu skulle
grundlaget for re-
sten af mit liv for-
beredes og byg-
ges op bedst mu-
ligt, så det gjaldt
om at suge til sig
og bestille noget.
Uddannelsen tog fire år. I hele
denne periode boede jeg på
Åhavevej hos Karoline Mogensen
i en stor villa foran vandrerhjem-
met, som hun bestyrede. Hun drev
også pensionat, så jeg fik fuld kost
der. Hos hende boede også i den

værste vintertid de tre  præste-
sønner Peder, Mads og Jens
Lidegaard fra Kragelund.
Danmark var, som nogle endnu
husker, besat af tyskerne fra 9.
april 1940 til 5. maj 1945. Det
påvirkede os alle på forskellig vis,
men det store og gode kamme-
ratskab, vi fik, blev stort set ikke
berørt heraf, og undervisningen
blev det slet ikke, selv om tyskerne
beslaglagde skolen, og vi måttte

flytte til Vestre skole og senere til
Søndergades skole, inden vi en-
delig i 1945 kunne flytte tilbage til
seminariebygningerne.  Nogle af
eleverne deltog aktivt i frihedskam-
pen mod tyskerne. En enkelt blev
desværre pågrebet  og senere

skudt i Ryvangen. Om af-
tenen den 4. maj 45 kom
så over den engelske ra-
dio BBC den glædelige
meddelelse, at tyskerne
havde kapituleret. Al
mørkelægning blev fjer-
net, og der kom igen
masser af lys over landet.
Folk strømmede ud på
gader og veje for at dele
den store glæde med an-
dre. 5. maj var også en
stor festdag. Uforglem-

Silkeborg Serminarium 1942

Haven ved vandrerhjemmet

Knud Sørensen ca. 1950
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melig.
Vi havde gode lærere og blev un-
dervist i alle almindelige skolefag
og fik yderligere undervisning i to
fag, vi selv måtte vælge. Jeg valgte
fysik og matematik. Når der var tid
til det, øvede jeg mig meget i at
spille violin og var med i skole-
orkesteret samt et lille ensemble,
jeg fik oprettet. Det havde vi me-
gen glæde af. Vi spillede til skole-
fester og var engang - ved en eller
anden fest - på Bøgildgaard for at
underholde gæsterne med instru-
mentalmusik og sang. Da vi skulle
hjem, overrakte forstander Olsen
mig 100  kr., som vi kunne holde
fest for.
I 1946 var vi til afsluttende lærer-
eksamen. Jeg må ikke glemme at
fortælle, at der i klassen også var
en vestjysk pige, Anna. Vi var i
hinandens hjem første gang i som-
merferien 1944, og efter fem års
forlovelse blev vi gift.
Jeg kunne godt tænke mig at

snuse lidt til højskoleatmosfæren
og søgte derfor en stilling på Fyns
Stifts Husmandsskole. Den fik
jeg, men da den først skulle til-
trædes første oktober, fik jeg i
august og september et vikariat på
mellemskolen i Herning. Det var
ret ejendommeligt at blive kollega

med de lærere, der for få år
siden havde undervist  mig.
Husmandsskolen lå i
Odense, men den var ble-
vet ødelagt under besættel-
sen og havde derfor fået
midlertidige lokaler i Fåborg
på sommerrestaurationen
Klinten.
Det var vejrmæssigt en me-
get streng vinter. Bælter og
sunde frøs til, så der blev
trafik over isen til småøerne
syd for Fyn. Inde gik det no-
genlunde med at holde var-
men, og det var dejligt at
være sammen med de fri-
ske unge videbegærlige
karle døgnet rundt. Jeg nød
de måneder, jeg var der.
Den 13. maj 1947 måtte jeg
så efter ordre møde i Viborg
ved 3. regiment, 6. bataljon,
4. kompagni til et halvt års rekrut-
uddannelse. Det må være gået no-
genlunde, for jeg blev tvunget på

kornetskolen på
Kronborg. Det
blev til et halvt års
ophold med godt
kammeratskab og
megen undervis-
ning i krigs-
kunsten. Jeg lærte
meget, også hvor
stor forskel der
kan være på befa-
lingsmænd. Nogle
var meget dygtige
og medmenne-
skelige, men vi
havde også en ret
højtstående, der
var aldeles uegnet
til  at have med
mennesker at

gøre. Den slags findes forhåbent-
lig ikke længere i vort forsvar. Næ-
ste halvår var jeg kornet i Viborg
og derefter et halvt år sekondløjt-
nant i Aurich i Tyskland. På det tids-
punkt var der 4000 danske solda-
ter dernede som besættelsestrop-
per fordelt på fire garnisoner. De

to år, jeg i alt var ved militæret,
mindes jeg med glæde. Jeg blev
stærkt opfordret til at fortsætte,
men efter grundig drøftelse med
Anna besluttede vi, at jeg skulle
sige nej tak.
Efter hjemsendelsen i 1949 fik jeg
1. maj ansættelse som anden-
lærer i Horne ved Varde, og Anna
blev vinterlærerinde. Den 24. maj
samme år stod vort bryllup i
Annas hjemsogn, Herborg. Sidst
i maj året efter blev Søren født.
Vi havde tre gode år med mange
venner i Horne, inden vi søgte til
Vinderslev. Herom senere.

Knud Sørensen

Anna 1945

Soldat forår 1949
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KIRKENYT

Sognemenigheden

Højskoleaften i
Sognehuset

Trods megen sne og dårligt føre
kom der en del tilhørere for at
høre Niels Kristensen fra Silke-
borg, der med sit lysbilled-
foredrag ”Israel i fortid og nutid”
betog os alle med sine gode for-
tællinger og store indsigt i emnet.

Først  fik  vi en god historisk gen-
nemgang. Hvor civilisationens
vugge for 4000 år siden stod i
mellemøsten, altså også i Israel.
Befolkningen i Israel, Semitterne,
der sammen med Romanerne
(sydeuropæere), Germanerne (vi
nordeuropæere) og Slaverne
(østeuropæere) hører til den
hvide race. Fra Semitterne udgik
de 3 religioner: Jødedom, hvis
kalender begynder ved verdens
skabelse, er nu år 5757; Kristen-

Niels Kristensen

dom, hvis kalender  begynder ved
Jesu fødsel, er - som vi ved - år
2004, og Islam begynder ved
Muhammeds fødsel, er kun nået
til år 1435.

Hvordan der også i oldtiden var
ufred og krige i Israel. Ligeledes
blev mange af de personer, vi
kender, omtalt: Noas søn Sem –
Moses – Isak og Jakob – Kong
David og efter ham Salomon.
Aleksander den store der i år 332
f. kr. indtager området. I 314 bli-
ver kristendommen verdens-
religion. l 1089 erobrer korstogs-
ridderne Jerusalem.

Efter denne gennemgang blev re-
sten af foredraget ledsaget af dej-
lige lysbilleder. Vi så og fik fortalt
om, hvor gold og ufrugtbar jorden
er fra naturens side; men hvor-
dan Israelerne har forstået,
blandt andet ved vanding, at gøre
store dele frugtbar. Vi så, hvor-
dan de i gamle dage, 700 år før
Kristi fødsel, med håndkraft gra-
vede en kanal, der gik gennem
et bjeg fra en kilde og ind til dam,
der var i Jerusalem.  Foruden bil-
leder fra naturen var der mange
skønne billeder fra de  hellige ste-
der.

Niels Kristensen, Silkeborg gav
os med sine gode fortælleevner
og fine billeder  en rigtig god og
oplysende aften.

Jens Thorn Jensen

Familiegudstjene-
ste med fastelavns-
islæt i kirken

Fastelavnssøndag havde mange
børn med deres forældre fundet
vej til kirken, hvor der i anledning
af fastelavn var familiegudstjene-
ste. Minikonfirmander, konfirman-
der og flere børn var hjælpere ved
gudstjenesten. Ved alle stole-
stader var der pyntet med faste-
lavnsris.

Temaet for gudstjenesten var: Fra
hyrdedreng til konge. Om hvor-
dan hyrdedrengen David, den
mindste og mest upåagtede af en
stor børneflok, blev af Gud udset
til at være konge i Israel i stedet
for Saul, der var uduelig. Mens
David var hyrdedreng i Betlehem,
havde han også på en måde ma-
ske på, for der var ingen, der
kunne se, at han en dag skulle
være konge. Når det var David,
der blev udset til at være konge,
var det på grund af, at han havde
hjertet på rette sted. En dag mø-
der David den store og stærke
Goliat. Goliat, der ikke kendte
David, var sikker på, at han kunne
slå den meget mindre David, men
David ramte ham i panden med
en sten fra sin slynge, så Goliat
besvimede, og så rendte David
hen og huggede hovedet af ham.
Sådan hjalp Gud David.

Børnene sang en del smukke
sange for os.

Efter gudstjenesten slog børnene
katten af tønden. Blandt dem op
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KIRKENYT

Sognemenigheden
til 10 år blev Mathias Frølund
konge, og Pernille Poulsen blev
dronning. Blandt dem over 10 år
blev Anders Beck konge, og Eli-
sabeth Poulsen blev dronning.

Derefter samledes alle i Sogne-
huset til fastelavnsboller, soda-
vand og kaffe. Børnene morede
sig herligt, og vi andre havde en
hyggelig eftermiddag.

Jens Thorn Jensen
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  8. april Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 19.30 (Skr.)
  9. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
11. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(Biskop Karsten Nissen i begge kirker)
12. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
18. april Vinderslev 9.00 (dåb), Hinge 10.15
25. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (konfirmation)

  2. maj Vinderslev 19.30 (nadver), Hinge 10.15 (konfirmation)
  7. maj Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 14.00 (Skr., nadver) (K)
  9. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
16. maj Vinderslev 9.00 (Skr.), Hinge 10.15
20. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
23. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
30. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
31. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

  6. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
13. juni Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
20. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
27. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(J.Østerlund Nielsen, Mammem, i begge kirker)

   4. juli Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
(Hartvig Wagner, Gullestrup, i begge kirker)

(K) = Kirkekaffe (Skr.) = Skriftemål

KIRKENYT

Sognemenigheden
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.

  4. april Palmesøndag Hørup
  8. april Skærtorsdag Levring
  9. april Langfredag Hørup
11. april Påskedag Vinderslev
12. april 2. påskedag INGEN
18. april 1. søndag efter påske Levring
25. april 2. søndag efter påske INGEN men følgende tirsdag aften
27. april Tirsdagsaftensgudstjeneste Hørup kl. 19

Konfirmanderne medvirker. Derefter aftenkaffe i salen

  2. maj 3. søndag efter påske Vinderslev
  7. maj St. Bededag Vinderslev kl. 10 konfirmation
  9. maj 4. søndag efter påske Hørup
16. maj 5. søndag efter påske INGEN
20. maj Kristi Himmelfartsdag Hørup
23. maj 6. søndag efter påske Vinderslev
30. maj Pinsedag Hørup
31. maj 2. pinsedag INGEN

  6. juni Trinitatis Søndag Hørup
13. juni 1. søndag efter Trinitatis Levring
20. juni 2. søndag efter Trinitatis Hørup
27. juni 3. søndag efter Trinitatis Herning Valgmenighedskirke kl. 10

Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Se under møder.

  4. juli 4. søndag efter Trinitatis Hørup
11. juli 5. søndag efter Trinitatis Vinderslev
18. juli 6. søndag efter Trinitatis Hørup
25. juli 7. søndag efter Trinitatis Levring

  1. august 8. søndag efter Trinitatis Hørup
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Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 samme
morgen og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed
er en selvfinansieret og selv-
bestemmende del af den danske
folkekirke.

Menigheden er organiseret som
en lokal forening og har netop
udgivet en ny folder, som man er

velkommen til at tage et eksem-
plar af fra bladhylden i våbenhu-
set i Vinderslev Kirke.

Valgmenighedspræst Karen Ma-
rie Ravn træffes på tlf. 86 88 11
10. E-mail: kmravn@ofir.dk.

Valgmenigheden har sit eget hus
på Kirkebakken 13, 8620

Kjellerup - lige over for Hørup
Kirke.

Valgmenighedens nye formand
fra 2003, Lene Boilesen, har lagt
et stort arbejde og engagement i
hvervet, men er af helbredsmæs-
sige grunde blevet nødt til at
stoppe som formand og holde en
pause i bestyrelsesarbejdet.
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Valgmenigheden

Vinderslev indre Mission

Vinderslev indre Mission, Vinderslevholmvej 8.

Er for alle som har lyst til at være med i et kristent fællesskab. Møderne holdes normalt hver torsdag kl.
19.30.
Program og dato kan ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.

Se også www.jesusnet.dk

Nogle af valgmenighedens øvrige lokale bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet
træffes på følgende numre:

Torben Gyldenberg Pedersen, Oustrupvej 17 Tlf. 86 88 80 06
Lars Westerberg, Lundgårde 23 Tlf. 86 88 84 34

Valgmenighedens
møder og arrange-
menter

Konfirmanderne læser op
Tirsdag den 27. april kl. 19 hol-
der valgmenigheden aften-
gudstjeneste i Hørup Kirke, hvor
konfirmanderne bidrager med
bl.a. læsninger, og Karen Marie
Ravn prædiker. Bagefter samles
generationerne i valgmenighed-
ens sal til aftenkaffe/sodavand og
livlig sang af Højskole-
sangbogen. Sidste år havde vi en
god tilslutning til denne aften og
ser frem til, at menigheden også
slutter op om dette års lille hold.
Konfirmationen finder sted i
Vinderslev Kirke St. Bededag,
fredag den 7. maj kl. 10.

Vi tager ud i det lysegrønne
Tirsdag den 11. maj kl. 17.45 star-
ter valgmenighedens årlige

løvspringstur fra Hallen i Kjellerup
(med en lidt tidligere afgang end
angivet i årsprogrammet), hvoref-
ter der samles op ved Vinderslev
Kirke kl. ca. 17.55. Turen går ad
Långawten gennem Grønbæk og
Svostrup til Gjern Bakker forbi
Søbygård, hvor bøgeskoven spej-
ler sig lysegrøn i søen. I Hammel
Kirke bliver vi modtaget af en re-
præsentant for sognet. Videre
over Frijsenborg til Pøt Mølle, hvor
vi drikker aftenkaffen og synger
forårets sange. Hjemturen køres
via Hagsholm og Kongensbro.
Tilmelding til Karen Marie Ravn in-
den søndag den 9. maj. Betaling i
bussen.

De Frie Grundtvigske menighe-
der samles
lørdag og søndag den 26. og 27.
juni i Herning, hvor Herning og
Hammerum Valgmenigheder er
værter for årsmødet i Foreningen
af Grundtvigske valg- og fri-

menigheder i Danmark. Hvert år
giver sangen et løft til flere hun-
drede deltagere, der i løbet af de
to dage hører foredrag, er til
gudstjeneste og ikke mindst taler
med medlemmer af andre menig-
heder på kryds og tværs.

Fælles oplysning og oplivelse
på højskoleuge i Ry
Fra mandag den 9. august til søn-
dag den 15. august kan man
komme med for 2.750,- inklusive
alt - også bustransport og udflug-
ter. Kunst, revy, litteratur og EU
er nogle af temaerne for ugens
foredrag.
Tilmelding til valgmenigheds-
præsten inden den 1. maj.

Karen Marie Ravn
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Børne- og Ungdomsarbejde

Klub 73 og Søndagsskolerne

Vinderslev Søndagsskole

Mausing Søndagsskole
Er for alle børn mellem 3-13 år. Det
kristne budskab sker gennem
sang, leg, læsning og tegning. Mø-
derne er gratis og holdes ca. hver
2. søndag kl. 10-11.30. Program og
dato kan ses i bladene: Kirke-
bladet, IM Samfund og bag på
Lokalbladet

Klub 73
Fra 1. sept. - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på
Haugevej 1 (stuehuset på „går-
den“). Er for alle børn i 2. - 7.
klasse, der har lyst til leg, sjov, bål-
hygge, byløb, lejrture og bibelske
fortællinger. Program og dato kan
ses i bladene: Kirkebladet, IM Sam-

Søndagsskole er dåbsoplæring, hvor vi samles og gerne
vil være med til at fortælle om Jesus. Vi hører fortællin-
ger fra Biblen, synger,  leger og laver tekstark til da-
gens tekst, klipper og andre småting.

Vi holder søndagsskole i missionshuset ca. hver anden
søndag kl. 10:00 til 11.15. Datoer står bag på Lokal-
bladet. Alle børn fra ca. 3 år og til 6-7 klasse kan være
med.

Skulle du som læser dette eller dit barn have lyst til at
komme og være sammen med os, er du velkommen. Vi
glæder os til at du kommer.

Det største

til de mindste

Lisbeth Christensen Hanne Frølund Helle Frølund Alice Mogensen
86888484      86888242    86888352       86888597

fund og bag på Lokalbladet.
Fra 1. maj - 31. august:
Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00 på
Mausing sportsplads (på bakken
over Mausing Forsamlingshus). Er
for alle børn og deres forældre (der
er sandkasse og rutchebane til de
små). Der spilles forskellige bold-
spil.
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Windir spejderne

En flok fjantede ulve!

Nytårsparaden 2004
havde et pænt deltagerantal på
ca. 50 børn og voksne. Gruppe-
rådsformand Rasmus Østerby
berettede om det forløbne år. Der
er liv i gruppen med en ulveflok
på 27 og en spejdertrop på 9,
hvor der stadig kommer flere til.
Efter beretning og regnskabs-
aflæggelse blev der taget afsked
med Karsten Thøgersen og Anna
Arhøj, som ikke ønskede genvalg
til grupperådet. I stedet valgtes
Pia Bech Nielsen, Vinderslev og

Jan Søndergaard, Pederstrup.
Som revisorer genvalgtes Henrik
Westergaard, Vinderslev, og Lars
Arhøj, Pederstrup blev nyvalgt i
stedet for Flemming Grønkjær,
der ikke ønskede at fortsætte.

Ulveflokken
er i gang med at tage mærket
„Spejderven“. Det går ud på, at
hver bande (5-6 ulve med bande-
leder og -assistent) skal lave sit
eget særpræg. Det kan være et

bestemt knob eller et billede på en
skindlap til at sætte på uniformen
eller på bandens stander. Des-
uden skal de lave en liste over de-
res spejdervenner med adresse
og telefonnummer. De skal lære
nye spejdersange og høre om den-
gang, Baden-Powell startede
spejderarbejdet.

Fastelavnsmandag var der fest i
Spejderhuset med udklædte ulve,
der slog katten af tønden.
Michelle H. blev kattekonge, og
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Pernille J. blev kattedronning. Bag-
efter spillede de „gulvhockey“ -
Danmark mod Norge, hvor gulvklu-
den var puck, så gulvet er sikkert
blevet støvet godt af. Til sidst hyg-
gede de sig med fastelavnsbol-
ler, slik og sodavand.

I marts skal ulvene have
fuldmånemøde. Hvis vejret tilla-
der det, foregår det udendørs
omkring bålet, hvor de drikker
„okseblod“ og hører historier fra
Junglebogen. Hvis fundmåne-
mødet foregår indendørs, er der
levende lys, så junglestemningen
kan indfinde sig. De, der endnu
ikke har et junglenavn, bliver
døbt, f.eks. Kaa, Bagheera osv.
Desuden skal der tages afsked
med de 6 ulve, der skal rykke op
til de store spejdere på gruppe-
lejren den første weekend i april,
hvor der også plejer at deltage
mange forældre og søskende. I
år foregår lejren i Kompedal, så
der bliver ikke så langt at køre.

Godnat og tak for i aften

Klar til løb

Spejderne
er ved at lave bålkapper. Det fore-
går i håndarbejdslokalet på sko-
len med hjælp fra flinke spejder-
mødre. Kapperne sys sammen af
„hundetæpper“ og dekoreres
med spejdermærker. Indimellem
syarbejdet tager spejderne også
mærket „lege“, som går ud på at
finde og lære gammeldags lege,
fra da far og mor var børn. De
store spejdere er også flinke til
at tage en tørn med oprydning og
rengøring i spejderhuset.

Lopper
Der er allerede mange loppe-
sager i stalden på Pederstrupvej
66, men der er plads til mange
flere inden Mausing Marked, så
skulle foråret give nogen lyst og
energi til oprydning, er man me-
get velkommen til selv at aflevere
eller ringe til Anna Arhøj,
86888430, hvis der er brug for
transport af sager.

A.A.
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Børne- og Fritidsgården

Vintermånederne i børnehaven er som i en bikube, fordi
det er på den her tid, vi er flest børn. Den 1. april flytter
22 børn i miniSFO på Vinderslev Skole. Men vi har jo
også mange rum og kroge, hvor det summer af leg.
Mange børn elsker også at tegne og klippe, og til faste-
lavn har vi travlt med masker. De er ikke ens, og det er
spændende at gå med dem og føle sig som Superman
eller kat.
Selve fastelavnsdagen er en stor fest, og her er det
kostumerne hjemmefra, der gør børnene til andre væ-
sener. Selvfølgelig er børnene også spændt på, hvor-
dan de voksne klæder sig ud, og disse forventninger
kan give medarbejderne sved på panden: Skal man
være tandpastatube, sørøver, vampyr, heks eller dron-
ning? Der er også børn, der helst kun kigger på uden
selv at være udklædt. Som voksen må man finde på al-
skens tricks, for at Batman og Superman ikke bliver for
aktive, også for børn gælder ”klæder skaber folk”. Mens
de fleste børn nyder at være en anden person, er det at
slå katten af tønden mere for de større. De står derfor
tålmodigt i kø, mens de 3-årige er mere eller mindre
ligeglade med at slå på tønden, og når der kun er 3-4

børn, som prøver, så skal der også tricks
til fra voksenside for at få slikket ud på
rimelig tid.
Når der er så mange børn, er det næ-
sten for godt til at være sandt at få en
uge med sne, men det fik vi i januar.
Mange børn tager så deres kælke med
hjemmefra, og børnehaven har jo også
en del. Vores to kælkebakker ligner et
velbesøgt vintersportscenter. Der mang-
ler kun en lift, så børnene skal mosle,
kravle og kæmpe sig med deres kælk
op ad bakken. Men dem på toppen prø-
ver til gengæld af og til at give de næste
en hånd ved at hale dem op med deres
kælke i snor. Alt efter temperament ta-
ger børnene den lange, lidt langsom-
mere eller den stejle og hurtige tur ned.
De flotte, farverige flyverdragter bidrager
også til billedet af et rigtig vintersports-
miljø. Børnene ville nok sætte pris på det,
hvis vi kunne anskaffe en snekanon.

Kirsten Anneberg Jacobsen
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Generalforsamling
Hauge Forsamlingshus havde
generalforsamling den 4. februar
2004.
Der var mødt 15 personer. Børge
Rasmussen var ordstyrer. For-
manden fortalte om året, der gik.

Huset har været lejet ud til pri-
vate fester 36 gange.
Squaredanserne har brugt det hver
tirsdag i vintersæsonen.
Forsamlingshusets bestyrelse
havde arrangeret følgende aktivi-
teter:
Fastelavn d. 2. marts med 31 børn
og 33 voksne.
Forårsrengøring 22. marts, kun
bestyrelsen mødte op.
Sct. Hans 23. juni, ca. 50 perso-
ner med regntøj og paraplyer. Er-
ling Prang holdt båltalen, meget
underholdende trods regnen. Grill-
fest den 6. september på sports-
pladsen med godt 60 børn og
voksne.
Minimesse den 18. oktober. Et par
friske piger ville prøve med et lille
indendørsmarked med modetøj til
børn og voksne og mange andre
spændende ting. Forsamlings-
husets bestyrelse solgte kaffe, te
hjemmebagt kage, pølser og so-
davand. Der var mange besø-
gende.
Julestue med Lucia-optog 6. de-
cember med 50 børn og 60
voksne. 19 piger gik Lucia, og
bagefter sang de nogle julesange.
Der var amerikansk lotteri med
mange fine skænkede gevinster
fra de handlende og banker i
Kjellerup, Thorning, Knudstrup,
Gråmose og Hauge. Det gav et
pænt overskud.
Kassereren oplæste regnskabet,
som viste et overskud på 10.264
kr., men vi har købt en opvaske-
maskine, som med understel ko-
ster ca. 23.000 kr., der skal beta-
les først i januar.

Hauge Forsamlingshus

Vi har haft et stort olieforbrug, da
nogen havde tømt tanken for ca.
1000 liter olie først på sommeren.
Det er ikke dækket af forsikringen.
På valg til bestyrelsen var, Birgitte
Rasmussen, Malene Johansen,
Maja Amfeldt og Jes Kristensen.
De 3 sidste ønskede ikke genvalg.
Den nye bestyrelse består af:
Formand: Lisbeth Sommer
Næstformand: Ellen Schlæger
Kasserer: Ellen Høstrup
Sekretær: Poul Erik Lykke:
Kate Kristensen, Birgitte Ras-
mussen, Tine Ravn
Første suppl. Aud Henriksen
Anden suppl: Christoffer Thom-
sen
Revisor: Klaus Henriksen og
Poul Pedersen
Revisorsuppl: Inger Michelsen.

Fastelavnsfest
Søndag d. 22/2 var jeg til
fastelavnsfest i Hauge Forsam-
lingshus med mine 4 børnebørn.
Det er mange år siden, jeg sidst
har været til fastelavnsfest, og jeg
blev overrasket over, at der var så
mange børn.
Der var 60 børn i alt  - de fleste
under 10 år (så der er noget at

bygge videre på for forsamlings-
huset).
Jeg troede ikke, det var noget folk
kom til mere, men der var mødt
spøgelser, Superman, Batman,
Byggemand Bob, dinosaurer, prin-
ser og mange prinsesser frem, så
forældre og ikke mindst bedstefor-
ældre nød synet af de udklædte
børn.
Det var lidt en skam, at der var så
meget larm, at man knapt kunne
høre, hvem der var blevet katte-
konge og -dronning. For de store
blev det: Henriette og Maria Ras-
mussen.
For de små var det: Flemming og
Mette Knudsen.
Klara Bækhøi, der for en dag var
heks, vandt bedste udklædning for
de store, og Martinus Kristensen,
der var udklædt som den sødeste
lille dinosaur, vandt for de små. Da
tønden var slået ned med lidt be-
svær med de smås (der skulle
måske tænkes på en af pap til
næste år?), blev der stillet borde
op, og kaffen kom på bordet med
fastelavnsboller. Til børnene var
der desuden juice, sodavand og en
slikpose.
Mens vi voksne nød kaffen, var der
forskellige lege. Måske var de lidt
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for svære for de små, men efter
støjniveauet at dømme morede
alle sig (måske er jeg bare en Bed-
ste, som ikke forstår?).
En eftermiddag som jeg syntes
bestyrelsen for forsamlingshuset
godt kunne være stolte af.

A.L.

Den 17. februar afholdt Peders-
trup Vandværk generalforsamling
i Mausing Forsamlingshus. Vand-
værket forsyner 134 husstande
med vand, men man kan ikke just
sige, at ret mange af dem møder
op for at høre om, hvad der fore-
går i vandværket. Ud over besty-
relsen var 2 forbrugere mødt!
Bestyrelsen vælger at tro, at det
er, fordi det kører til alles tilfreds-
hed, så vi vil her i Lokalbladet
fortælle lidt om året 2003.

Vandværket har i 2003 udpumpet
27.600 m³ til forbrugerne. Det har
givet en indtægt på 173.359,00
kr. Når man så fratrækker om-
kostningerne (vedligeholdelse,
el, vandanalyser, kontingenter,
forsikringer, vandgebyr til amtet,
afskrivning, administration og
andre driftsomkostninger), får vi
et overskud på 38.977,00 kr. Det
betragter bestyrelsen som til-
fredsstillende. Vandværkets akti-
ver er i alt 2.067.232,00 kr., og
formuen (indestående på konto)
udgør pr. 31. december 2003
394.718,00 kr. Det er en masse
tal, men kan måske interessere
nogen.

Vandets kvalitet bliver løbende
kontrolleret. Mængden af udpum-
pet vand er afgørende for hyppig-

heden. I Pederstrup er det 2 eller
3 gange om året, og det er me-
get sjældent, at det giver anled-
ning til nogen bemærkninger. Har
nogen lyst til at få en kopi af vand-
prøverne, er de velkommen til at
henvende sig.

I vandværkets vedtægter står der,
at formålet er at forsyne ejen-
domme inden for vandværkets
forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand til lavest mu-
lige driftsbidrag, som dog foruden
driftsomkostningerne skal dække
forsvarlige afskrivninger af anlæg
og sikre rimelige henlæggelser til
fornyelser og nødvendige udvi-
delser.
Derfor skal bestyrelsen, når året
er gået, tage stilling til, om vores
indtægter er rimelige. Prisen på
vand til forbrugerne er den
samme for 4. år i træk, nemlig
3,60 + moms pr. m³, og prisen for
at tilslutte en almindelig ejendom
har nu været uændret i 6 år.

Bestyrelsen vil ikke lægge skjul
på, at vi er interesserede i, at flere
tilslutter sig vandværket. Der er
nemlig i vores forsyningsområde
et antal mulige ”kunder”, som
kunne overveje en tilslutning, hvis
behovet pludselig opstod.

Prisen i dag for gruppe 1
(eenfamiliehuse og nedlagte
landbrug med frasolgt landbrugs-
areal uden erhverv tilknyttet) er
27.426,00 kr. + moms. Hertil skal
man så lægge rørlægning på
egen grund samt udgifter til sløjf-
ning af den gamle brønd/boring.
Arbejdet med nedlægning af
brønd/boring skal foretages af
autoriseret brøndborer.

Bestyrelsen står til rådighed for
yderligere oplysninger eller
spørgsmål.

Efter generalforsamlingen 2004
ser bestyrelsen for I/S Pederstrup
Vandværk ud som følger:

Formand:Lars Arhøj
Kasserer:Helge Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Frede Hvam, Hans Henrik
Christensen & Jesper Høst
Suppleanter:
Kurt Løhde & Claus Agerskov
Revisorer:
Jens Stenholt & Jesper Morten-
sen
Revisorsuppleant: Sven Lørup

Med venlig hilsen
   Lars Arhøj

I/S Pederstrup Vandværk
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I huset på Vinderslevvej 33 må der
herske en speciel ånd. I mange år
har der duftet af træ på denne
adresse. For en del år siden var det
”Viggo Tømrer”, der drev tømrer-
virksomhed herfra, og mange i
Vinderslev og omegn har haft be-
søg af Viggo, hvis der skulle laves
en speciel opgave. Han kunne lave
det meste – på god gammeldags
maner – og hvis det drillede, gav han
den manglende tommeltot skylden.
Efter Viggos død har værkstedet
stået stille i en kort årrække, men
nu fremstilles der atter mange ting
efter god gammeldags maner.
Værkstedet er flyttet lidt, men duf-
ten af træ er den samme.
 
 Kim Christensen,  ejer af Vindes-
levvej 33 – det lange hus rundt i svin-
get overfor Brugsen - har gennem
mange år haft en drøm om at få et
rigtigt langbord i sin stue. Denne
drøm er nu gået i opfyldelse. I stuen
står det flotteste langbord med plads
til 16 personer. De 14 kan sidde
behageligt på de til bordet hørende
– og hjemmelavede – stole. Alt sam-
men lavet af elmetræ. Elmetræ
chancherer meget og er nemt at få
fat i p.g.a. de mange træer med el-
mesyge.
 
Kim har selv været med til at fælde
de mange elmetræer, som er blevet

En gammel drøm

til bord og stole. Han har svedt, da
stammerne skulle løftes op på en
lastbil for herefter at blive fragtet til et
savværk. Her blev stammerne savet
op, så det var muligt selv at hånd-
tere træet. Hjemme blev træet savet
ud i mindre stykker; faktisk lange
strimler. Træet lå så i Kims værksted
½ år inden den videre forarbejdning.
Fugtigheden skulle bl.a. ned på 10
%. Herefter blev træet høvlet og plø-
jet for så at blive naglet og limet sam-
men. Der er brugt ca. 20 planker til
langbordet. Grunden til det store an-
tal skyldes en del fraskær.  Langbor-
det blev færdigt for tre år siden, og
for et år siden stod der 14 flotte stole
parate til brug. Alt er sirligt olieret, og
ridser og mærker fjernes let med en
gang sandpapir og lidt ny olie. Rid-
ser kan ikke undgås, da Kim og hans
kone Nina har to mindre børn – og
børnene skal der være plads til. Så-
vel bord som stole er af eget design,
og Kim har også selv betrukket sto-
lene. Der ligger stadig en del elme-
træ i værkstedet til et nyt projekt.
 
Kim er uddannet maskinsnedker og
arbejder ved Vindum i Kjellerup. Her
er det mest døre og vinduer, han
arbejder med, men for nylig var Kim
på et 14-dages møbelrestaurerings-
kursus i Skive. Kurset var sand guf
for sjælen og kan bruges såvel i det
daglige arbejde som i fritiden. Hos

tømrer Vindum vil man nemlig gerne
restaurere gamle møbler for folk el-
ler måske lave helt specielle møb-
ler efter kundens anvisning, og dette
job er lige noget for Kim.
 
Fritiden de sidste mange år er gået
med at restaurere huset på Vinder-
slevvej, og alt er nu næsten lavet i
familiens helt egen ånd. Kim har
mange gode ideer, men han kan
ikke nå alt det, han gerne vil. Han
har dog mange projekter hele tiden,
og da sønnen skulle begynde som
spejder, var det en selvfølge for Kim,
at han måtte lave en dolk med
læderetui til sønnen. Alt blev lavet
fra bunden og helt efter fri fantasi.
Kim er god til at fokusere på en ting
ad gangen, for ellers bliver det alt for
uoverskueligt, når man nu så gerne
vil alt. Næste projekt, eller nærmere
projekter, er istandgørelse af et cha-
tol til hans mor, klargøring af båden,
der står ude ved siden af huset,
trægulv i stuen, et skab af elmetræ
til spisestuen o.s.v. Mange kunne
måske få stress af alle de projekter,
men det gør Kim ikke.
Kim siger: ”Ting tager tid – og gode
ting tager meget tid”.
                                                                                                                                        I.O.
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Tirsdags-
arrangementer
kl. 10:00 - 11:30, hvis ikke andet
er nævnt.
Der bliver som forsøg kun aktivitet i
lige uger.

April

13. - Vi ser film „Dengang i
  Danmark 1945 - 1970

27. - Banko

Maj

11. - Vi fletter små kurve af
  peddigrør og papirsnor

18. - Løvspringstur 13.30 - 17.00
25. - Banko

juni

  8. - Vi laver filtbilleder
22. - Banko

Alle pensionister er velkommen.

Malmhøj

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

April

22. - Åbent værksted
29.  - Seniorshop og Lykke sko

Maj

13. - Folkedansere på besøg
27. - Åbent værksted

Juni

10. - Åbent værksted
17. - Vi spiller petanque

Husk
Der er altid mulighed for at lave
sølvsmykker og glasgravering samt
mulighed for indføring i com-
puterens spændende verden.
Har du selv forslag til aktiviteter, hører
vi gerne fra dig.

Vibeke og Zenitta

Fastelavn
Den 24. feb. var der fastelavnsfest
på Malmhøj. Kl. 14 begyndte de at
slå katten af tønden. Mange af be-
boerne var mødt op sammen med 4
små tigre. De gik alle rigtigt til den,
men da det var en frygtelig solid
tønde, tog det 1½ time at få den slået
ned. Vi sad og blev rigtigt kaffetør-
stige, men endelig fik Jakob slået tøn-
den ned, så han blev kattekonge. En
af de små tigre blev kattedronning.
Det var en hyggelig eftermiddag.

Tak for det.
Signe

Kommende
arrangementer
11. maj  Generalforsamling kl. 14
18. maj  Løvspringstur kl. 9.30 -16
16. juni  Sct. Hans kl. 18
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Portræt af en virk-
somhed

Hauge Data
v/Erling Ankersen

På Haugevej 62 ligger en butik. Man
ser det allerede ved indkørslen – for
her står et skilt med navnet Hauge
Data. Samtidig er der også et godt
tilbud på plakaten.

Erling Ankersen startede Hauge
Data den 1. januar 2001. Han havde
gået med ideen i tankerne i nogen
tid, før han i efteråret 2000 beslut-
tede sig for at prøve kræfter med
det. For at være selvstændig kræ-
ver det naturligvis et momsnummer
og noget administrativt arbejde in-
den opstart. Edb har i mange år
været Erlings store interesse, og det
er helt klart dette, der har gjort det
så spændende, at han også synes,
det kunne være en udfordring at
hjælpe andre.

Erling er i dag 49 år. Han blev født
på Tøndborgvej, men familien flyt-
tede til Frederiksdalvej da han var
1½ år. Her voksede han op, blev
uddannet kommis i Knudstrup
Brugsforening. Har været i Føtex,
Silkeborg, aftjent sin værnepligt og
kom herefter til Danæg, Thorning,
hvor han var i 23 år.

En kort tid var han ansat på Designa
og er nu leder af dagholdet på
Scanglas. Erling er gift med Britta,
som jo også er lokal og kendt i om-
rådet. De har Rasmus på 15 år og
Dorit på 12 år. Rasmus slægter sin
far på. Han tager også del i arbej-
det. Stort set alle pc´ere, der sælges,
samles af Rasmus. Det drejer sig ca.
om 300 pr. år, så der sælges faktisk
en på hver åbningsdag.

Erling bogfører selv og passer det
daglige arbejde med at tjekke ind-
betalinger og mangler på samme på
både bankkonto og girokonto, mens
det er Britta, der færdiggør selve regn-
skabet. Det må også siges at være

Hauge Data

noget, hun kender til fra sit daglige
arbejde på Landbo Midt i Viborg.

Dorit går meget op i heste, og hel-
digvis har far stadig tid til at hjælpe
på rideskolen i Kjellerup, hvor det er
ham, der står for at tegne, udmåle
og bygge springbaner til konkurren-
cer.

På et stort værelse i huset er der
indrettet butik, og hylderne bugner af
reservedele til computere. Der er alt
fra bundkort til mus og andre dele,
der kan tilkobles. Telefonen ringer
mange gange i den daglige åbnings-
tid, der er fra 15.00 til 18.00, og på
en almindelig dag er det ikke unor-
malt, at der kommer 4 – 6 kunder per-
sonligt for at gøre en handel.

Erling har efterhånden fået opbyg-
get en mindre kundekreds, men
mange kunder ringer også bare en
enkelt gang for at få råd og vejled-
ning samt hjælp til et eller andet.

Erling kommer også ud i folks hjem
for at hjælpe med alle mulige edb-
programmer. En typisk fejl er noget
med virus eller en internetopkobling,
der ikke virker. Derudover kan det
spænde fra en simpel ting på en
printer, der ikke virker til en større
kompliceret fejl, der måske betyder,

at Erling er nødt til at tage kundens
computer med hjem for at reparere
den.

Det største salg foregår dog helt
klart fra hjemmesiden
www.Haugedata.dk. Her kan man
lave sin bestilling direkte og få va-
ren leveret 2 – 3 dage herefter, hvis
det ellers er en af de gængse varer,
der er på lager eller kan skaffes fra
dag til dag. Hvis ikke varen kan le-
veres hurtigt, kontakter Erling kun-
den, og de aftaler nærmere herom.
Priserne er typisk lavere på Internettet
end i butikker, fordi omkostningerne
kan holdes nede på et lavt niveau.
Det kender vi fra andre områder end
bare edb. Det at handle via Internettet
er ved at være temmelig udbredt in-
den for utroligt mange områder.

Når først hjemmesiden er opbygget,
er der ikke meget dagligt arbejde og
vedligeholdelse af siden. Det system,
hjemmesiden er bygget op omkring,
passer næsten sig selv. Når en
kunde har bestilt en vare, popper der
simpelthen en besked op på Erlings
skærm, og han kan behandle ordren.
Typisk er der slet ingen personlig
kontakt med kunden - kun i særlige
tilfælde, hvor noget skal uddybes, el-
ler der er tvivlsspørgsmål.
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Annoncører

Støt vore

annoncører,

de støtter

LOKALBLADET

Internetsalget foregår over hele lan-
det. Tre gange er der faktisk sendt
pakker til Grønland, og Erling kunne
da godt drømme om, at han skulle
derop for at installere det indkøbte.

Erling kan godt forestille sig på sigt,
at muligheden for at gøre sin bibe-
skæftigelse og hobby til sin levevej
er til stede.

Der er rigtig mange udbydere på
nettet, der sælger edb, men det må
konstateres, at Hauge Data er kom-
met godt med og har formået at gøre
sig gældende og sagtens kan være
med i konkurrencen blandt de
mange. Endnu en gang kan vi være
stolte af en lokal virksomhed, der
sætter vores lokalområde på
Danmarkskortet.

C.V.

Reparation og syn af biler,
landbrugsmaskiner m.m.

Tlf: 86 88 88 30
Tøndborgvej 64, 8620 Kjelleup
Fax.: 86 88 88 30 Bil.: 21 84 88 16
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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

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
� 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTER

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup

Tlf.: 86 88 85 84   Mobil:   40 19 80 83

Borgerforeningen for

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Vinderslev valgdistrikt

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com

Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47
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 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
Kurt Jensen

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

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV

CHAMPIGNON A/S

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

*

*

*

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

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

SØNDERGADE 2 B -  8600 SILKEBORG
KONTORTID MAN. -  ONS.  9-16

                                     TORS. 9-16, FRE. 9-15
TLF. 86 82 04 55 -  FAX 86 81 60 30

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

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

Skal du købe eller sælge ...

er der OS du skal vælge !

Anni & John Gissel - 86 81 38 00
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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

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9  3  8620 Kjellerup.

Telefon 86 88 81 70  3 Fax 86 88 85 80

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 86888808

SALG, SERVICE & REP

Man. - Fre. 10.00 - 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

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

ÅB
NIN

GS
-

TIDER

v/ Jan Storm

Telte-Service

Borde og Stole

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a

8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Vognmand
Henrik J Andersen

Vinderslev  8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

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



35

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
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

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

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

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

Pensionistforeningen
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

Valgmenigheden
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Lene Boilesen, Liljevej 43 Tlf. 86888466

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. 87702900

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

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




