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Fortvivl ikke !

Mangler du
Lokalbladet?
Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har
modtaget Lokalbladet, bedes I
rette
henvendelse
til
redaktionen.

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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.

Giv en god gave

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

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Bolander, Tøndborgvej 44
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86888413 → Udlån af kamera
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
LOKALBLADETS
86888022
E-mail adresse er:
86888509
lokalblad@hotmail.com
86888499
86888032

Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca.15. januar
ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober

Leder
I år kan vi da vist ikke klage over
mangel på sne. Skal vi klage, må vi
nok finde på noget andet at klage
over. Fra LOKALBLADETS side har
vi nu ikke tænkt os at klage, for det
er atter lykkedes os at finde stof til
en ny udgave af LOKALBLADET.
HOTMAIL
Bladets hotmail er nu øget således,
at det er muligt for redaktionen at
modtage større dokumenter og billeder. Det skulle gerne være en fordel for alle de, der sender stof/billeder til LOKALBLADET, og er så afgjort også en fordel for redaktions-

gruppen. Vi håber, at mange vil benytte sig af at sende en masse interessante
indlæg/billeder
på
lokalblad@hotmail.dk
Det vil dog også stadig være muligt
at aflevere stof personligt til
redaktionsgruppen.

diverse arrangementer afholdt i
december måned har vi valgt at
trække trykning af bladet til sidst i
december. Vi synes, at det er
dejligt med julebilleder i januarudgaven, og at det er for sent at
bringe dem i april måned. Vi håber
på forståelse for dette.
FORÅRSHILSEN FRA

KOM JANUAR-UDGAVEN TIL TIDEN?
Mange har spurgt os, hvorfor
Januar-udgaven først kom ud midt
i januar måned. Det er der en
simpel forklaring på: For at dække

Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole
Klassebillede 7b 1965/66

Forreste række fra venstre:
Elly Jeppesen, Kirsten Rasmussen, Herdis Rasmussen, Helene Krogh Graversen, Doris Dahl, Ingelise Katballe,
Katrine Gjødvad, Lisbeth Nonbo, Anne Margrethe Boye.
Bagerste række fra venstre:
Knud Sørensen (lærer), Marianne Hansen, Ulla Ør Jensen, Ole Holm, Johnny Andersen, Knud Leth Jørgensen,
Jens Benner Larsen, Kjeld Vistisen, Lejf Sørensen.
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Lundgårde 13
Inge og Rasmus Østerby flytter fra
Mausingvej 26 til Lundgårde 13 i
Mausing.

Forskellige måder
at gøreopmærksom på, at der er en
mærkedag at fejre.

Hønholtvej 2

Gade
spejlet
Velkommen til !
Vinderslevholmvej 20
Ellen Hejlsø er sammen med børnene Anne og Anders flyttet fra
Vinderslevholmvej 18 g til Vinderslevholmvej 20
Trekronervej 3

Trine Thullesen og Michael
Bjerregaard er flyttet fra Thisted til
Trekronervej 3.
Trine er 27 år og er ved at uddanne
sig til social- og sundhedsassistent.
Michael er økonomikonsulent i en
landboforening i Silkeborg. Det var
på grund af Michaels arbejde, at de
flyttede til det midtjyske. De er begge
glade for dyr. De har hund, og Trine
har også en hest, dog ikke på Trekronervej, den er opstaldet på en
gård.
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Majken Bach Thomsen er flyttet til
Hønholtvej 2.
Majken er 26 år og arbejder på
Fuglemosen som social- og
sundhedshjælper.

Til lykke med
dagen!
* John „Domus“ Kristensen, Vinder
slevvej 111, fyldte 50 år d. 17.
marts
* Laurits Christensen, Oddermarksvej 2, fylder 50 år d. 12. april
* Bente Sørensen, Vinderslevvej 1,
fylder 60 år d. 25. april
* Børge Madsen, Hønholtvej 10,
fylder 70 år d. 30. april.
* Ruth og Johannes Nørskov,
Vinderslevvej 3, har guldbryllup
d. 30. april
* Anna Marie Ammitzbøll, Pederstrupvej 99, fylder 60 år d. 6. maj

Norske tilstande på
Haugevej

Krokusvej kalder!
Vi mangler en M/K til at passe det
grønne område/legepladsen.
Der skal klippes græs i sommersæsonen efter behov.
Pris for en sommersæson: 3000 kr.
Forhør nærmere ved Grundejerforeningens formand: Carsten Jensen,
Krokusvej 4, Vinderslev

Vinderslev Skole
Fastelavnstid
Februar er fastelavnstid, og skolen
og SFO‘en har da også markeret
begivenheden.
Fredag den 4. februar skulle 0. kl.
og 1. klasse slå katten af tønden.
Alle børn og voksne var klædt ud til
ukendelighed – fra smukke prinsesser til onde hekse, fra Spiderman til
løvernes konge, fra postkasse til…;
ja fantasien havde fået frit løb.
Katten blev slået ud af tønderne, selv
om det holdt hårdt, og der blev sunget, leget, spist og hygget det meste af formiddagen, og alle havde en
rigtig god dag.

Emneuge om H.C. Andersen
I begyndelsen af maj skal der være
emneuge på skolen, og alle kræfter
vil blive sat ind på, at vi får markeret, at H.C. Andersen kunne være
fyldt 200 år i 2005.
Forberedelserne er i fuld gang, men
endnu er der ikke overblik over, hvad
der præcist skal arbejdes med, men
der vil blive arbejdet på, at der fremkommer produkter – historier, sange,
skuespil, forskellig optræden og lig-

nende, som forældre og andre interesserede kan komme og se og beundre.
Der vil blive informeret mere senere,
så dette er blot den første appetitvækker.
Thorkild Skovbo

Den 10. februar var det så 2. kl. og
3. kl., som var inviteret til karneval i
SFO‘en fra kl. 18.00 til ca. 20.30.
Børnene havde været spændte hele
dagen, og der var tænkt mange tanker og gjort mange forberedelser til
de fantastiske kostumer, som blev
vist frem.
Programmet begyndte med fællesspisning, hvorefter man gik over til
at slå katten af tønden. Herefter var
der dans og almindelig hygge, indtil
en særdeles vellykket aften sluttede
med, at børnene blev hentet ved
20.30 tiden.
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Rejseholdet
Vi har hørt, at der bor en politibetjent i ”det af Nyrups”, der arbejder
ved ”Rejseholdet” . Mon han må fortælle Lokalbladet om sit arbejde?
Det måtte han, når blot han ikke fortalte om enkeltsager og i øvrigt overholdt tavshedspligten.
Det næste spørgsmål er:
Er Nyrups tidligere ejendom indhyllet i pigtråd, med overvågningsudstyr på strategiske steder, ligger der
en stor glubsk schæfer-hund på vagt
rundt om hushjørnet, er det bedst at
lade den gamle bil blive hjemme, og
træder der en frygtindgydende politibetjent ud af døren, når man ankommer, eller er det en Fischer eller
la Cour ……..?
Svarene er: Ikke nogen af delene,….. så vidt man kunne se.

På Hønholtvej 6, lige uden for
Pederstrup, bor Michael Straagaard,
som ganske rigtigt er ansat ved Rejseholdet. Han bor sammen med
Majbrit Blohm Haarup, der læser på
Handelsskolen.
Majbrit er hønseavler, men det vender vi tilbage til en anden gang.
Uddannelsen
Michael er født og opvokset i Århus.
Efter endt skolegang tog han en uddannelse som tjener. Allerede dengang havde han en drøm om at få
en fremtid ved Politiet. Når man søger ind på uddannelsen, ser man
bl.a. positivt på, om man har erhvervserfaring og ikke mindst en
anden uddannelse.
Adgangsbetingelser i øvrigt er gode
skoleresultater, god almenviden og
en vurdering af personlighed og
samarbejdsevner.
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Michael startede 1995 uddannelsen
på Gentofte politistation. Han var da
26 år. Uddannelsen tager 3 år, og
man får løn i hele perioden. Man
starter med 8 mdr.‘s teori på politiskolen efterfulgt af 12 mdr. i praktik.
Herefter 8 mdr.‘s teori og eksamen
til sidst, hvorefter man er et halvt år
i beredsskabssektionen. Det er her,
man er med til de store demonstrationer, større uroligheder og store
fodboldkampe. Hvis alt er forløbet
tilfredsstillende, bliver man så fastansat ved den stamstation, hvor man
er uddannet. Michael blev i Gentofte
i Civilpatruljen indtil marts 2000, hvor
han startede ved Rejseholdet.
Politiarbejdet
Danmark består i politisammenhænge af 6 regioner, der igen er delt
op i Politikredse, 54 i alt. Hver Politikreds består af 2 afdelinger, ordenspolitiet og kriminalpolitiet, der hver
har underafdelinger.
Rigspolitiets Færdselsafdeling dækker hele landet.
I hver Politikreds er der et vist antal
politianklagere, for det meste politimesteren og vicepolitimesteren. Det
er oftest sidstnævnte, der er Politiets repræsentant i retten sammen
med en advokatfuldmægtig.
Generelt kræver det en god fysik og
en stabil psyke at arbejde som politibetjent. Under uddannelsen indgår
en del psykologi, men det er i praktikken, man virkelig prøves af, mener Michael. Han har ikke selv haft
problemer med at tage arbejdet
”med hjem” og dermed ikke haft
mareridt og søvnløse nætter af den
grund.
Rejseholdet
Hvis en lokal politistation har en ”tung
sag”, hvor der skal bruges mange
timer på at efterforske, kan der sendes bud efter Rejseholdet. Det kan
være mange forskellige sagstyper:
Tyveri, narko, drab, økonomisk kriminalitet osv.
Rejseholdet består af 3-4 grupper,

med 16 betjente tilknyttet hver. De
16 personer er igen delt op i 3-4
mands ”hold”.
Og hvad er det for politityper, der
arbejder inden for så specielt et
område?
Når man udvælger, sker det ud fra
et pænt stort antal ansøgere, der har
udfyldt en standard-formular med
generelle oplysninger og kort fortalt,
hvem det er, der søger.
De folk, man har brug for, er nogen
med erfaring, og nogen man kender
fra andre politisammenhænge, som
”gode folk” med sans for ikke at være
for åbenmundede. For trods almen
tavshedspligt i politifaget er der i
Rejseholdet specielt fokus på det,
fordi det er så svære sager.
Arbejdsforhold
Grundlæggende er man på arbejde
fra mandag morgen til fredag aften,
og det kan være på alle tider af døgnet. Man står til rådighed i weekend‘en en gang om måneden, men
reelt har Michael arbejdet ca. 3-4
week-end‘er om året.
Når man er på arbejde, bliver det til
mange arbejdstimer, mellem 500 og
1000 overarbejdstimer om året er
ikke ualmindeligt. Der gives et fast
tillæg om måneden til overarbejde.
Når man starter på arbejde mandag
morgen, ved man ikke, hvor i landet, man skal starte. Michael har
også ofte været udsat for, at han efter et par dage et sted bliver rykket
til en ny sag i den anden ende af landet, hvor der er behov for at gøre en
gruppe større.
Når man er ude, bor man på hotel.
Der udbetales diæter, der er et fast
beløb. Det er op til den enkelte selv
at bestemme, om det er en klapsammen mad, man har lyst til, eller
det er restaurationsmad, der lokker.
Kender sit land
Michael har snart arbejdet på den
måde i 5 år, så han kender Danmark
på kryds og tværs, selv på Bornholm,
har han arbejdet. Det har været et

meget spændende arbejde. For nogen af Michaels kolleger bliver det
en livsstil, og de bliver der hele deres karriere. Men for mange bliver
det en belastning at være så meget
hjemmefra.
Majbrit og Michael flyttede ind på
gården i Pederstrup april 2003, men
Michael føler ikke, han reelt har oplevet at bo der.
Det bliver anderledes nu. D. 1. marts
starter Michael, i en alder af 36 år,
ved Århus Politi og får dermed en
mere ”normal” arbejdstid med et fast
udgangspunkt.
Fjernsynets Rejsehold
Når vi følger Rejseholdet i fjernsynet, bliver der lagt vægt på, at det er
autentiske sager, det omhandler. Det
er også sandt, fortæller Michael,
men ud over det, er der ikke meget,
der ligner den virkelige verden – det
er mest underholdning. Selv har han

ikke set meget mere end et halvt
afsnit.
Pederstrup

En anden interesse er italiensk vin,
mad og rejser.
Arbejdet som politibetjent foregår
som tidligere nævnt efter 1. marts i
Århus Politikreds ved Ordenspolitiet,
Det betyder bl.a. også, at Michael
ikke længere er ”civil”, når han er på
arbejde, men at han nu har en
arbejdsuniform. Det resulterer ikke
i, at vi vil se ham patruljere på gaden i Pederstrup. Som politibetjent
har man altid pligt til at anmelde ulovligheder, men mon ikke det skal
være af særlig grov karakter, hvis
Michael skulle gribe ind lokalt.

Da Majbrit og Michael skulle finde et
sted at bo sammen, var de ikke i tvivl
om, at det skulle være på landet.
Økologi, dyrehold og livet på landet
er vigtige områder i deres fælles
fremtid.
To norske skovkatte og en flok sorte
og blå australorps (høns) er det indtil videre blevet til af dyr. Og så nyder de gåture i naturen.

K.H.

Vinderslev Borgerforening
Borgerforeningen afholdt i januar
generalforsamling på Vinderslev
Skole. Formanden, Henny Sølager,
fremlagde beretning og kunne fortælle, at det havde været et år med
færre arrangementer end tidligere,
men til gengæld havde arrangementerne været godt besøgt. Kasserer,
Agnes Hansen, fremlagde regnskabet, og det viste samlet et lille overskud. Dernæst var der valg til bestyrelsen.
På valg var Henrik Jakobsen, Agnes
Hansen, Anne Brødløs, og Anna Marie Ammitzbøll. Anne Brødløs modtog ikke genvalg. Solveig Kristensen
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 genvalgt.
Bestyrelsen konstituerede sig såle-

des:
Formand: Henny Sølager,
Pederstrup
Næstformand: Henrik Jakobsen,
Pederstrup
Kasserer: Agnes Hansen, Vinderslev
PR og sekretær: Kjeld Hvolgaard,
Pederstrup
Bestyrelsen består derudover af:
Solveig Kristensen, Vinderslev, Grethe Nielsen, Mausing og Anna Marie Ammitzbøll, Pederstrup.
Bestyrelsen har fastlagt programmet
for den kommende sæson. Efter en
veloverstået revy er det næste arrangement udflugt til Søndergårds
have i Skræ. Det foregår den 5. juni,
hvor vi mødes på p-pladsen ved
Vinderslev Skole for fælleskørsel til
Skræ.
Den 23. juni er der Sankt Hans i ”Dalen” ved Mausing forsamlingshus.
Der er båltale kl. 20.00, hvorefter
bålet tændes. Hvis vejret tillader det

vil der blive arrangeret aktiviteter af
forskellig art.
Den 14. august er der børnedyrskue
på Trekronervej, og den 14. oktober
fællesspisning med banko i Mausing
Forsamlingshus.
Det er i år den 10. december 60 år
siden, at Borgerforeningen blev stiftet, og det skal fejres. Der vil på dagen være jubilæumsfest/julehygge i
Mausing Forsamlingshus, som i
årets anledning er udvidet med spisning.
Meget mere om jubilæum og de andre arrangementer i Kjellerup Tidende eller i det trykte program, der
er
omdelt
sammen
med
medlemskortene. Man kan ligeledes
læse om arrangementerne bag på
dette blad.

Kjeld Hvolgaard
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Børne- og Fritidsgården
June, en praktikant
fra Færøerne
Deadline for Lokalbladet er så nær,
at June ikke kunne nå selv at skrive
til bladet, og derfor prøver jeg her at
gengive lidt af en samtale, vi havde
lige før deadline. June er studerende
på Viborg Seminariet, og det er hendes første af de to halvårs-praktikperioder, hvor hun så har søgt om
at være hos os her på ”Gården”.
June er opvokset i en bygd på 900
indbyggere,
som
hedder
Kollafjørdurog og ligger på Færøernes største ø Strømø. Husene
strækker sig over 10 km langs fjorden, der munder ud i Atlanterhavet,
dvs. det er saltvand. Husene ligger
alle ved vejen, som følger fjorden.
June voksede op i et samfund, hvor
man kendte hinanden, og mostre,
onkler, kusiner og grandfætre boede
rundt omkring. Dengang fandtes ingen børnehave, da alle mødre var
hjemme, og hvis de skulle købe ind
og i banken i Torshavn, så kunne
man altid være hos hinanden. På
den måde var der fælles ansvar for
børnene. De fleste fædre sejlede og
var hjemmefra i 4-6 måneder. For 15
år siden begyndte der at komme
dagplejemødre i bygden, og nu er
der kommet en børnehave og også
en SFO, da mødrene er begyndt at
arbejde uden for hjemmet. Og så går
det som i Danmark, at de mødre, der
går hjemme, også sender deres
børn i børnehave, da det er der kammeraterne er.
June fortæller, at hun valgte
pædagoguddannelsen, fordi hun
synes, den er bred og har med mennesker at gøre. Der findes også et
pædagogseminarium i Torshavn. At
hun kom til Danmark har nok også
at gøre med, at hendes bedstefar,
hendes mors far, var dansker, som
giftede sig med en færing og slog
sig ned på øerne, og June føler sig
derfor også hjemme i Danmark, hvor
hun også har familie. Hun har været
på efterskole og højskole i Danmark.
Fordi hun er opvokset i en lille bygd,
følte hun stor udlængsel og har rejst
både i Europa og Asien. Hun mødte
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June sammen med en af børnene.

Fra June’s hjemby, Kollafjørdurog
sin mand i Danmark, og de har også
boet ½ år på Færøerne, men June
ville helst igen til Danmark.
June synes, vi er meget heldige med
de udearealer, som ”Gården” har, og
som kan bruges på alle årstider. Hun
synes, det er sjovt, at vi går ud og
tænder bål i snevejr. Børnene har
megen frihed og kan være udenfor,
som hun var på Færøerne, og der
er plads til, at de kan være sig selv
og få egne ideer. Hun er ikke bekymret for, at børnene i modsætning til
hende selv er mange timer i børnehave. Det er tidens udvikling, og hun
kan jo se, at børnene bliver socialiseret og lærer om kulturen. Samtidig sidder det i hende selv, at hun
gerne vil passe sine børn hjemme
det meste af tiden, men hun vil også,
når de er klar, sende dem i institution nogle timer for at lege med andre børn.
Når alle børn er inde, er det lidt hektisk i børnehaven men det opvejer
af, at man kan gå ud. Det er et dejligt sted med imødekommende forældre, og hun følte sig meget vel-

kommen. Hun synes, hun kan mærke, at forældrene giver sig tid, og her
er megen ro ved aflevering af børnene.
June og hendes mand bor i Silkeborg med åen i baghaven, og June
er meget opmærksom på, at hendes
børn skal lære at omgås vand og
have respekt for vandet. Når June
bekymrer sig for, hvordan det skal
komme til at gå, minder hendes
mand hende om, at hun selv som
barn legede helt tæt på Atlanterhavet.

Invitation til 10 års jubilæum d. 3. september 2005
Vinderslev Børne- og Fritidsgård har
nu eksisteret i 10 år, og det vil vi fejre.
Det kunne være sjovt, hvis også
”gamle” børn og forældre kunne
komme til hyggeligt samvær og se
Gården igen.
Der kommer program og tilmelding i
næste nummer af Lokalbladet.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Hauge Forsamlingshus
I Hauge Forsamlingshus var der d.6/
2 tøndeslagning for børn.
Der var 58 udklædte børn i alle aldre,
og mange af dem havde taget mor
og far med, ja selv bedsteforældre
var mødt op til en festlig eftermiddag.
Der var opstillet 2 tønder, og børnene
var aldersmæssigt blandet. Ved den
første tønde blev Alexander Holgersen konge og Dorit Ankersen blev
dronning. Mette Storgård og Camilla
Skov blev konge og dronning ved
den anden tønde.
Som de bedst udklædte blev Line
Jensen, der var postkasse, og Julia
Winter, der var klovn, præmieret.Det
havde ikke været så galt, hvis der
havde været ligeså mange børn til
juletræsfesten, så skulle der være én
eller flere, der vil gå ind i juletræsudvalget, kan man henvende sig til
Ellen Schlager eller Hauge Minimarked.

Dagplejen
Også dagplejen holdt fastelavnsfest,
dog uden tøndeslagning.
Det foregik i Skyttehuset i Kjellerup,
hvor en masse udklædte børn legede og fik saftevand og fastelavnsboller
I dagens anledning var de forældre
og bedsteforældre, der havde tid, inviteret med i de 1½ time, det varede.
Det var nu nok køreturen i en stor
bus derind, der var mest spændende.
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Vinderslev Vandværk
Generalforsamling
d. 9/2-2005
Formanden, Søren Hansen, aflagde
beretning for året 2004. Først på året
blev der skiftet en gammel ledning
ud for nr. 20 på Trekronervej, og i
efteråret blev forsyningsledningen
forlænget fra Haugevej 36 til Brokhusvej, og 3 nye forbrugere blev koblet på, 2 på Brokhusvej og 1 på
Ulrøgelvej.
I årets løb er der taget 6 vandprøver, der alle viste, at vi har noget fint
vand. En enkelt prøve fra nov. viste
lidt for meget aggressivt CO 2, nem-
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lig 2,9 mg/l, og det skal være under
2 mg/l. I 14 dage kørte vi manuelt
med en boring, et forfilter og et efterfilter for at få mindre flow gennem
filtrene, og efter 14 dage viste en ny
prøve, at der nu var under 2 mg/l
aggr. CO 2. Derfor har vi bestemt at
ændre på vandværket, så vi fremover kun vil køre med den ene boring og samtidig reducere filteranlægget fra 4 til 2 filtre. Det betyder, at pumperne nu kører i op til 20
timer i døgnet i stedet for 5 timer og
dermed langsommere flow gennem
filtrene. Vi har haft mange problemer
med vand i tørbrøndene, og derfor

har vi besluttet at føre boringerne op
til jordoverfladen og samtidig udskifte de 12 år gamle borepumper.
Til at hjælpe os med de forandringer har vi indledt samarbejde med
Jysk Vandrens i Herning. I årets løb
er der udpumpet 70526 m3 vand.
Kass. A. Pretzmann aflagde regnskabet for 2004 og budget for 2005,
som fremgår af nedenstående. Alle
valg var genvalg, og derfor består
bestyrelsen fremover af Søren Hansen (form.), A. Pretzmann (kass.),
Arne Holm, Niels Brink og Ole
Nørskov.

Revy
Fra en øveaften, hvor revyholdet,
som bestod af lokale kræfter, fik lavet lidt af hvert. Der blev danset ballet, sunget om stavgang og egnscenter.
Men skal der være revy næste år, vil
Borgerforeningen gerne høre fra interesserede aktører.
Vi mangler inspiration.
SÅ HVEM HAR TID OG LYST?

Henny, Jette og Randi.

Bagerste fra venstre: Henny Sølager, Randi Lykkegaard, Alice Lemming
og Jette Gundersen.
Forreste fra venstre: Janne Bech Petersen, Mette Lemming, Else Rasmussen og Per Rhiger.
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Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Linedance

i Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening.
-Turn Around Liners
I september 2004 startede der
linedance op i Hauge Forsamlingshus under ledelse af Lene Lykke og
Johnny Jensen.
Det viste sig hurtig at være en
kæmpe succes. Allerede første aften var forsamlingshuset fyldt op.
Der bliver trampet i gulvet hver mandag aften. Fra 19.00 – til 20.00 er
det nybegynderne, der viser deres
kunnen på gulvet, og fra 20.00 –
22.00 er det de øvede, der tager
over.
Hos nybegynderne er der ca. 35
mennesker, der sveder i det, og når
Lene Lykke starter musikken, kan
man hurtig få varmen, og der bliver
virkelig gået til den.
Hos de øvede, som består af ca. 30
mennesker, er det Johnny Jensen,
der bestemmer farten. Efter en sådan aften er det ikke kun benene,
der bliver rørt. Vi får også rørt lattermusklerne, da det jo ikke altid er de
rigtige trin, vi tager til dansen.
Der er også forsøgt at starte et
børnehold op (fra 10 år og op). De
øver også mandag aften, dog fra kl.
18.00 – 18.45.
Vi har lige afholdt Jule-/Nytårsfest,
hvor ca. 50 af medlemmerne var
mødt op, så det er ikke kun til træning, der bliver bakket op omkring
dansen. Vi bliver også indbudt til en
eller anden Linedance fest næsten
hver weekend, så er man først rigtigt bidt af en gal danselyst, kan det
være svært at begrænse sig. Den
19. februar var vi 20 personer af sted
til et begynderstævne i Troldhede,
en hel dag med dans, og efter spisning til aften var der atter dans, til
bussen hentede os ved 23-tiden.
Hvis nogle skulle havde brug for et
festlig indslag til en fest eller andet,
tager vi gerne ud og giver opvisning
eller undervisning, henv., Lene
Lykke, tlf. 86888109.
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Hvis nogle skulle havde lyst til at
prøve at danse linedance, er I altid
velkommen til at møde op. Ellers
starter vi igen op efter sommerferien,
hvilket vil blive annonceret i dagspressen.
Vi kan kun anbefale at prøve. Det er
en sjov måde at få sig rørt på.

plads til mange flere.
Det er let at komme i gang. Det eneste du skal gøre, er at rette henvendelse til kontaktpersonen nederst på
siden og aftale tid for en prøvetime.
Du behøver ikke at investere i en tennisketsjer, idet klubben råder over to
voksen- og to børneketsjere, som
medlemmerne frit kan benytte.

På vegne af Turn Around Liners

Jette Berthel og
Lene Lykke

Har du overvejet at
spille tennis ?
I Hauge har vi siden 1998 haft en
grustennisbane.
Sidste sæson var vi 27 motionister,
der gjorde brug af banen, så der er

Det er heller ikke nødvendigt at have
nogen makker for at starte. Klubben
arrangerer doubleaftener hver uge
gennem sæsonen, hvor man har
mulighed for at komme til at kende
mange af de øvrige medlemmer i
klubben.
Klubben har ikke tilknyttet nogen
træner, men vil prøve i lighed med
tidligere år at få en DGI instruktør
ud til en inspirationsdag.
Hvert medlem kan tegne sig for en

time om ugen ved at skive sit nummer eller navn på ugesedlen i tennisskabet. Man kan reservere 14 dage
frem. Derudover kan man reservere
en time mere i samme uge, efter at
man har spillet. Dette kræver selvfølgelig, at der er ledige timer.
Medlemmerne kan derudover
”dumpe ind”, når banen ikke er reserveret.
Prisen for et medlemskab er heller
ikke overvældende. For en hel sæson fra ca. 1. maj til slutningen af
oktober koster det for voksne 400,kr. og for børn 200,- kr.
Kontaktpersonen i sæsonen 2005 er:
Klaus Henriksen, Haugevej 56, 8620
Kjellerup, tlf. 86888559.
Vi glæder os til at møde dig.
Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening.

Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30-14.15
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen og
Mother Theresa strikkegruppen. Er
dog aflyst ved andre arrangementer - se program.
April
8. april kl. 9:30 Banko
11. april kl. 14:00 Besøg af
seniorshop fra Herning og mannequinopvisning.
Maj
11. maj kl. 14:00 Brugerrådsgeneralforsamling
20. maj kl. 9:30 Banko
25. maj kl. 13.00 Løvspringstur

Juni
10. juni kl. 9:30
20. marts kl.18:00

Banko
Sct.Hansfest
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Banko
En fredag eftermiddag i hver måned
er der banko. Her deltager mange
af Malmhøjs beboere og nogle få fra
byen. Det er vi rigtig glade for, men
vi kunne ønske os, at der kom flere
fra byen. For jo flere vi er, jo mere
spil er der, og så koster en plade kun
5 kr.

Mother
gruppen

Theresa

Vi mangler altid garn, strikkepinde
og trøjer til optrævling.
Har I lyst til at være med så mød op
torsdag kl. 13:30 - 16:00.

Løvspringstur
Den 25. maj
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
og glæd Jer til brugerrådets
løvspringstur. Hvor turen går hen, er
endnu ikke fastlagt, men vi kan love,
at det bliver en skøn tur.

Sct. Hansaften
Forny garderoben
eller bare noget af den. Det bliver
der mulighed for 11. april, når Senior Shop fra Herning kommer på
besøg.
Lokale mannequiner viser sommertøj kl. 14:00. Derefter er der kaffebord og lejlighed til at se på varerne.

fejres allerede mandag d. 20. juni kl.
18:00.
Traditionen tro bliver der severet
pølser og is. Der vil være underholdning, og båltaler er i år formanden
for Skovdyrkerforeningen, Knud
Callesen.
Bente Sørensen
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Vinderslev Idræts- og kulturhus
Siden sidste Lokalblad er der sket
en del i bestræbelserne på at få beskrevet et byggeprojekt, som kan
forelægges byrådet forud for budgetforhandlingerne til budget 2006.
Arbejdet er struktureret i forskellige
grupper:
 Skolebestyrelsen er initiativtager
og øverste beslutningsinstans
 Styregruppen beslutter, hvilke initiativer der skal sættes i gang for
at fremme projektet, samt koordinerer arbejdsgruppernes indsats
 Arbejdsgruppen består af ca. 20
frivillige hjælpere, som har meldt
sig for at hjælpe med at udarbejde
projektet. Arbejdsgruppen kan
splittes op i mindre grupper, som
arbejder med specifikke opgaver
En arbejdsgruppe har interviewet ca.
30 repræsentanter for foreninger og
institutioner i lokalområdet for at få
deres bud på, hvad de ville bruge et
kommende Idræts- og kulturhus til.
Samtidig har der været hængt postkasser op i Brugsen, hos købmanden i Hauge, i Børnehaven og på
skolen, hvor alle har kunnet komme
med forslag og ideer til et kommende
byggeprojekt.
Langt de fleste kommentarer er positive eller meget positive, men enkelte har svært ved at se behovet,
og en enkelt er modstander af projektet. Arbejdsgruppen har lavet et
flot arbejde, men det skinnede igennem, at man gerne havde mærket
en lidt større opbakning og begejstring. På mødet mellem arbejdsgruppen og styregruppen udtrykte
en deltager det på den måde, at beboerne i lokalområdet måtte forstå,
at enten var der udvikling i området, eller også var der afvikling.
Derfor var der kun én ting at gøre,
og det var at arbejde for udvikling –
både for byggeriet, men også på
mange andre områder.
Ønskerne fra interviewerne og besvarelserne fra postkasserne kan
samles i nogle hovedgrupper:
Idræt
Selvforsvar, gymnastik, svømmehal,
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tennisbane, håndbold, motionscenter, badminton, fodbold, dans,
basketball, bordtennis, udeaktiviteter, klatrevæg, skydebane,
genoptræning for handicappede,
linedance.
Kultur
Musik, internet Cafe, foredrag, udstillinger, bogudlån, film, åbent atelier.
Værksted
Autoværksted, blomsterbinding, pileflet m.v., ældrehus.
Andet
Fællesspisning, køkken, festlokaler
- privat, junior- og ungdomsklub,
overdækket bålplads, handicapvenligt, gode depotrum.

Ud fra ovenstående ønsker blev der
på et meget positivt og konstruktivt
møde mellem arbejdsgruppen og
styregruppen truffet beslutning om
de retningslinier, som det kommende
arbejde skal forløbe efter, og skolebestyrelsen har efterfølgende godkendt følgende retningslinier.
 Et demokratisk valgt brugerråd
fordeler og administrerer hal og
lokaletimer efter kl. 17
 Eksisterende lokaler på skolen
dækker ønskerne til kulturelle aktiviteter og værkstedsaktiviteter
Musiklokalet
IT lokalet
Fællesrummet
Billedkunst
Hjemkundskab
Sløjdlokalet
Biblioteket
Mødelokaler
 Der opføres en hal
Udvalget har endnu ikke lagt
sig fast på hallens størrelse,
men en hal i fuld størrelse prioriteres højt.
Eksisterende gymnastiksal
bevares.
 Der planlægges med ude
aktiviteter, der skal ses i sammenhæng med SFO legeplads








Bålplads
Klatretårn
Andet
Der opføres to omklædningsog baderum
Der opføres depot og redskabsrum
Der laves køkkenfaciliteter til brug
i fritiden og evt. til skolens ”kantine”
Alt udføres handicapvenligt
Projektbeskrivelsen forelægges
Kjellerup Byråd forud for budgetforhandlingerne 2006
Der ansøges om, at kommunen
dækker udgifterne til bygningen,
mens lokalområdet dækker udgifterne til inventar.

På mødet mellem styregruppen og
arbejdsgruppen blev der nedsat tre
mindre arbejdsgrupper, som skal
arbejde med:
 tegninger og indretning
 økonomi og selvfinansiering
 information
Et byggeri efter ovenstående retningslinier vil blive til glæde for alle
– unge og ældre, skolesøgende og
ikke skolesøgende, idrætsinteresserede og ikke idrætsinteresserede i lokalområdet, og så
viser erfaringer fra andre områder,
hvor man har arbejdet med lignende
byggeprojekter, at det skaber udvikling i lokalområdet - en udvikling,
som gør det mere interessant at
flytte til området. Det vil på længere
sigt give flere børn i børnehaven og
i skolen, større omsætning i Brugsen og stigende huspriser.
Derfor er det nu på tide, at vi, der
bor og arbejder i lokalområdet, viser, vi kan stå sammen om et projekt, som bliver til glæde for alle, så
vi får udvikling i stedet for afvikling.
Thorkild Skovbo

KIRKENYT
Sognemenigheden
Fastelavnsgudstjeneste i kirken
Traditionen tro blev fastelavnssøndag markeret ved familiegudstjenesten; hvor temaet var
Noas ark. De mange børn medvirkede ved at lave Arken og derefter fylde den op med alle de dyr,
som Noa skulle have med.
Derefter slog børnene, som det
sig hør og bør, katten af tønden.
Kattekonger blev: Morten Pedersen og Tobias Hansen. Dronninger blev Thomas Maagaard og
Thomas Lange. Og der var slikposer til alle børnene.
Så var det tid at gå ind i sognehuset, der blev fyldt til sidste
plads. Der var dejlige fastelavnsboller til alle, børnene fik sodavand og de voksne drak en god
kop kaffe.
Jens Thorn Jensen

Metha 25 år som organist !
I sognehuset markerede menighedsrådet dagen. Formanden holdt en lille tale og sagde
tak og overrakte en stor sammenplantning med gode sager
stukket ind imellem planterne.

I 25 år har Metha trofast spillet
på orgelet i Vinderslev kirke. I kirken takkede Frede Møller Metha
for hendes trofasthed i de mange
år.

I sin tak, der var et causeri over
den tid, hun havde været organist, kom Metha ind på de
forskellige kolleger, hun havde
samarbejdet med: 2 præster,
4 gravere, og de forskellige
menighedsråd, som hun også
havde haft et godt forhold til.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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3. april
10. april
17. april
22. april
24. april

Vinderslev 10.15, Olav Fog, Hinge 14, Mandrup
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 19.30
Hinge 10.15, konfirmation, Vinderslev 19.30, Nadver

1. maj
5. maj
8. maj
15. maj
16. maj
22. maj
29. maj

Hinge 9, Nadver, Vinderslev 10.15, konfirmation
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15

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

Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Vinderslev 10.00 (radiogudstjeneste), Hinge 19.30

3. juli
10. juli
17. juli

Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
(K) = Kirkekaffe

Højskoleaftenen i
Sognehuset

(Skr.) = Skriftemål

med Anna Boisen-Møller fra Egaa
som foredragsholder blev en oplevelse.
Hun fortalte om Eline Boisens dagbøger med erindringer fra 1800-tallet krydret med mange sjove anek-

doter, bl.a. om damer af det finere
selskab, som ikke var blevet gift: De
kunne ikke tillade sig at tage arbejde,
så i kortere perioder opholdt de sig i
hjemmene hos det bedre borgerskab. Deres opgave var så at fortælle ”historier” bl. a. om de forrige
familier, hvor de
havde opholdt
sig. Uha! Og
meget andet fra
livet i de tider.
En meget levende fored r a g s h o l d e r,
gjorde det til en
fornøjelig aften.
Jens Thorn
Jensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn

G
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n
e
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3. april
10. april
17. april
22. april
24. april

1. søndag e. påske
2. søndag e. påske
3. søndag e. påske
Store Bededag
4. søndag e. påske

Ingen
Levring
Levring
Ingen
Vinderslev kl. 10, konfirmation

1. maj
3. maj

5. søndag efter påske
tirsdag

5. maj
8. maj
15. maj
16. maj
22. maj
29. maj

Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis Søndag
1. søn. efter Trinitatis

ingen, men gudstjeneste tirsdag aften
Hørup kl. 19 Mai Bjerregaard, Thorning.
Derefter aftenkaffe i salen.
Ingen
Hørup, Bent Ole Pedersen, tidl. Sahl-Gullev.
Vinderslev
Ingen
Vinderslev
Hørup

5. juni

2. søn. efter Trinitatis

12. juni
19. juni
26. juni

3. søn. efter Trinitatis
4. søn. efter Trinitatis
5. søn. efter Trinitatis

Ryslinge Valgmenighed kl. 10,30.
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Fri- og
Valgmenigheder
Levring
Ingen
Hørup

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet begynder og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvfinansieret og selvbestemmende del af den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal
forening og har udgivet en folder, som man er velkommen til at tage et eksemplar af fra bladhylden i våbenhuset
i Vinderslev Kirke.
Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre
Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om dåb, kærlighed
og tilgivelse.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie 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 med mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens
møder foregår i salen, der i øvrigt kan lånes af medlemmerne til private sammenkomster.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Formand for valgmenighedens bestyrelse er
Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup

tlf. 86 88 12 53

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
er en vigtig del af valgmenighedens virksomhed og finder sted i
sæsonen fra september til maj.
Der er hvert år omkring 14 arrangementer på årsprogrammet for
Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Programmet foreligger til
august.
Først og fremmest er der de klassiske foredragsaftner, der siden
1917 har været valgmenighedens
kendemærke. Foredragsaftnerne
foregår i valgmenighedens sal
med en aften eller to på Levring
Efterskole. Desuden holdes et
par gange hvert år kirkefrokost i
salen, ligesom der er aftenkaffe
på kanden efter de hverdagsaftensgudstjenester, som med
mellemrum holdes på tirsdag aftner kl. 19. Der er også busudflugter med kultur og natur og evt.
teateroplevelser. Til alle disse arrangementer synges flittigt af
højskolesangbogen, og enhver er
altid velkommen.
Juletræsfesten efter julegudstjene-sten for småbørnsfamilier 4.
juledag har stor tilslutning hvert
år. For småbørnsfamilierne holdes et par gange om året
Persillesovs, som valgmenigheden de seneste 5 år har
kaldt de synge- og fortælle18

arrangementer, der foregår kl. 17
– 19 for forældre med børn fra
helt små op til ca. 9 år med fællesspisning i valgmenighedens
sal.
For børnene alene holdes minifortælling for de 8-årige nogle eftermiddage før jul og før påske.
En enkelt eftermiddag hvert år
mødes børnene til påskelotto for
de 9 – 12-årige. Desuden er der
konfirmandundervisningen,
der foregår i de samme timer som
undervisningen i Vinderslev
Sognehus og i Thorning præstegård. Konfirmanderne bliver kørt
fra skolen til valgmenighedens
hus og retur.
I denne forårs- og sommerperiode har valgmenigheden arrangementer på følgende datoer:
Tirsdag den 5. april kl. 19,30
holdes sæsonens sidste foredragsaften. Foredragsholder er
Jørgen Vindvad, Hobro, der i
en lang årrække har været forstander for Taarupgaard Ungdomsskole ved Viborg. Han er
aktiv bl.a. i Viborg Stifts mellemkirkelige udvalg, hvor han er
næstformand, i bestyrelsen for
Grundtvigsk Konvent for Viborg
Stift og i Kirkeradioen i Viborg.

Jørgen Vindvad holder foredraget ”Det utroligste – med afsæt i årets 200 års jubilar
H.C.Andersen”, hvor han tager
afsæt i et mindre kendt eventyr
af H. C. Andersen.
Vi har den aften lige været gennem mediernes massive dækning af jubilæumsweekenden,
hvor Danmark og hele verden
har fejret H. C. Andersens 200årsdag, og vi har hørt meget om
og af vores store eventyrdigter.
Er man blevet træt af at høre om
H.C. Andersen, skal man være
opmærksom på, at denne aften
ikke udelukkende handler om
eventyrdigteren. Jørgen Vindvad
holder et folkeligt foredrag om
vore livsvilkår, hvor han blandt
andet taler om sit personlige
anliggende: At vi som mennesker skal turde træde i karakter
og tage vores liv på os dér, hvor
vi er. For ham at se er vor tids
største problem slet ikke de udefra kommende religioner. Vores
problem er derimod, at vi selv er
for ligegyldige, og at vi i vores
såkaldte humanisme gør os selv
til vores egen guddom.
Fredag den 8. april kl. 17- 19
indbyder valgmenigheden til
Persillesovsaften for forældre

KIRKENYT
Valgmenigheden
med småbørn op til ca. 9 år. Kl.
17 er maden parat: Frikadeller
med persillesovs og kartofler, salat og grønt til ungerne at gnave
af.

keborg med Sejling og Mariehøj
kirker. Aftenkaffen drikkes på
café med udsigt til Gudenåen i
det nye område på Papirfabrikken.

Efter spisningen samles voksne
og børn foran pejsen til fortællesamvær og fællessang med
mange ældre og nye børnesange foruden et par almindelige sange og salmer. Karen
Marie Ravn fortæller og Jens
Bøgestrands veloplagte klaver
sætter tonen og rytmen. De
voksne og de større børn synger, mens de små fra 2-3 års
alderen er med inde i midten.
Inden aftenen slutter kl. 19 med
Sov sødt Barnlille, spiser vi is og
de voksne får en kop kaffe til.

Tilmelding er nødvendig senest
fredag den 6. maj til Inga Nielsen på tlf. 86 88 12 53.

Man tilmelder sig på forhånd på
kmravn@ofir.dk eller på tlf. 86
88 11 10.
Tirsdag aften den 10. maj
afgår bussen kl. 17,45 fra
Kjelleruphallen til valgmenighedens årlige Løvspringstur. Ca.
17,50 kan man stige på ved
Vinderslev Kirke. Valgmenighedens formand Inga Nielsen har
planlagt en tur, der denne gang
går ad naturskønne veje til vores sydlige omegn uden om Sil-

Mandag den 8. august til søndag den 14. august
indbyder de Midt- og vestjyske
valgmenigheder til den årlige
højskoleuge, der i år foregår i
Sydvestsjælland på Skælskør
Folkehøjskole. Enhver kan være
med, og nærmere program med
foredrag og udflugter kan rekvireres hos valgmenighedspræsten
på 86 88 11 10.

Forældrene kan samles en time
en gang om ugen i rundkreds
med babyer fra 3 til 12 måneder.
Med barnet på armen synger og
danser de voksne til især melodierne fra gamle kernesalmer.
Også gamle rim og remser kan
indgå i repertoiret, men som det
vigtigste får børnene nogle slidstærke salmemelodier ind med
modermælken og bliver fortrolige
med deres egen mors sangstemme.

Alle kan være med – også de
mødre, der ikke selv regner med,
at de overhovedet kan synge! Har
man lyst til at høre nærmere allerede på planlægningsstadiet - og
måske være med til at sætte gang
i et initiativ med babysalmesang
i et forløb på f.eks. 10 gange - så
ring op til Karen Marie Ravn på
BABYSALMESANG - SALME- 86 88 11 10.
SANG IND MED MODERMÆLKEN
ET NYT INITIATIV?
Som noget nyt sideløbende med
valgmenighedens arrangementer
har valgmenighedspræst Karen
Marie Ravn planer om at tilbyde
babysalmesang for babyer og
mødre (evt. fædre) generelt i
Vinderslevområdet. I praksis vil
det nok primært være for familier,
der har barselsorlov.

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
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

Nytårsparaden 2005
blev afholdt søndag den 9. januar kl.
15 - 18 med lys som tema. Godt 40
spejdere og forældre trodsede weekendens problemer (stormen lørdag
havde flyttet tagsten, drivhuse, væltet træer, osv.). Efter hygge med
saftevand/kaffe og kage gik spejderne ud på et lille løb, hvor de bl.a.
skulle lave olielamper og lysestager.
Forældrene blev inde og holdt gruppemøde.
Rasmus Østerby aflagde beretning
om det forløbne år med mange aktiviteter: Gruppelejr i Kompedal med
oprykning af ulve, vellykket deltagelse i Hinge Søstival, som gentages i 2005, ulvesommerlejr hos Lotte
og Bent Kragh, de store spejderes
kanotur på Gudenåen, loppemarked, arrangementer i samarbejde
med Kjellerup-spejderne, bl.a.
JOTA, ulvetur til Blokhuset i Hald,
patruljelederkurser og til sidst juleafslutningen.
Efter regnskabsaflæggelse af kassereren, Annemette Skou Mortensen
var der valg til grupperådet, som
herefter består af:
Rasmus Østerby, formand
Annemette S. Mortensen, kass.
Pia B. Nielsen
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Jan Søndergaard
Ingerlise Olesen
Arne Storgaard
Kim Christensen
Efter gruppemødet gik alle en tur
igennem byen med fakler. Turen
sluttede ved Spejderhuset, hvor der
blev afsløret et navneskilt på gavlen
af Spejderhuset. Thomas Olesen har
arbejdet på skiltet i lang tid og fået
et flot resultat ud af det. Træet er
hentet i Kompedal. Dagen sluttede
som sædvanligt med varm suppe.

Arbejdsdag
Der skete store fremskridt med loftet i Spejderhuset en weekend i januar, hvor 6 håndværkerfædre
havde sat hinanden stævne. På
trods af diverse lækre og rigelige
måltider (eller på grund af?) fra Pia
blev der arbejdet hårdt, så nu er gulvet færdigt, og der er sat skelet op
til to patruljerum. Efter 2 års arbejde
er der nu udsigt til at kunne tage det
dejlige rum i brug til efterårssæsonen, og akustikken deroppe er noget mere menneskevenlig end nedenunder.
Ulvene
har haft travlt med at tage „Kokkemærket“, som bl.a. gik ud på at
smøre den lækreste madpakke.
Desuden lavede de suppe af forskellige grøntsager, og til alles store
overraskelse smagte den rigtig godt!
Den 10. februar slog Ulvene katten
af tønden blandt æbletræerne på
Gården. De frøs med anstand, for
det tog 1½ time at få de 2 tønder

Hald Sø var der også tid til at dyrke
socialt samvær med de nye venner i
Kjellerup-gruppen.

sund-lejren“ i uge 28, hvor de mødes med andre spejdere fra ind- og
udland.

Spejderne markerede også fastelavn
med tøndeslagning, som dog foregik på det lune loft. Heidi blev kattekonge, mens Simon blev dronning,
og så blev der hygget med fastelavnsboller.

Gruppeweekenden
der normalt afvikles i april, og hvor
ulve i 4. kl. plejer at blive rykket op til
de store spejdere under store prøvelser, er flyttet til oktober, da flere
ledere er forhindret i at være med i
april. I stedet arrangeres en familiedag søndag den 3. april, hvor der
også arrangeres oprykning af ulvene.
A.A.

Ellers bruger spejderne tiden på forberedelser til Korpslejren „GuldborgPatrick, Mai-Britt, Anne og Pernille.
slået ned. Patrick og Anne blev kattedronninger, mens Pernille Clausen
og Maibritt blev kattekonger. Bagefter var det dejligt at komme ind i varmen og få lækre fastelavnsboller,
som Lene Ahrenfeldt havde leveret.
De store spejdere
har været på „strabadstur“ sammen
med Kjellerup-spejderne. Det foregik den første weekend i februar i
området ved Blokhuset i Hald, hvor
de overnattede i shelter og bivuak,
og der var ingen adgang til den lune
hytte! Foruden en fodtur rundt om

Katrine, Heidi og simon på strabadstur.

Klub 73 og Søndagsskolerne
Vinderslev Søndagsskole inviterer i samarbejde med Mausing
Søndagsskole og Idrætsudvalget
for Mausing Sportsplads til midsommerfest på sportspladsen
ved Mausing Gl.Skole den 15.
juni kl. 19.30.

Båltale ved børnekonsulent Jette Alle er hjerteligt velkommen!
Bak Pedersen, Hammel.
Helle Frølund
Medbring selv stol og tæppe, evt.
paraply!
Kaffe, sodavand, kage, pølser og
snobrød kan købes.

Mausing Søndagsskole
er for alle børn mellem 3-13 år.
Det kristne budskab sker gennem sang, leg, læsning og tegning. Møderne er gratis og holdes ca. hver 2. søndag kl. 1011.30. Program og dato kan ses
i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.

Klub 73
Fra 1. september - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på
Haugevej 1 (stuehuset på „Gården“). Er for alle børn i 2. - 7.
klasse, der har lyst til leg, sjov,
bålhygge, byløb, lejrture og bibelske fortællinger. Program og dato
kan ses i bladene: Kirkebladet, IM
Samfund 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 rutschebane til de
små. Der spilles forskellige boldspil.
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Mit lærerliv

af Birthe Clausen, Liljevej 37
5. juni 1968 var dagen hvor Robert
Kennedy blev skudt. Det er der måske nogen, der kan huske. Men for
Ole og mig var det også dagen, hvor
der skete meget andet, som fik stor
betydning for vores fælles fremtid,
og lige siden har vi to meget naturligt forbundet alle de store og små
begivenheder med erindringen om
det attentat.
På det tidspunkt var vi begge to ved
at være færdige med vor uddannelse, Ole på Aalborg Seminarium
og jeg på Holbæk Seminarium, så
vi var i gang med at søge job. Vi ville
gerne ansættes samme sted, for vi
skulle giftes i løbet af sommeren. Vi
havde aftalt med Knud Sørensen,
som var inspektør på Vinderslev
Skole dengang, at vi skulle komme
den 5. juni om eftermiddagen og tale
med ham og besøge skolekommissionsmedlemmerne, så de
kunne finde ud af, om de kunne
bruge os. Men inden vi kunne tage
af sted, skulle Ole op til sin sidste
eksamen. Han skulle op i sit liniefag
samme formiddag, så det skulle
overstås - og fejres med en middag
med Oles familie, inden vi kunne
begive
os
til
Vinderslev.
I 1968 gik der endnu natbåd mellem
København og Aalborg, og vores
dag startede med, at Ole hentede
mig på havnen i Aalborg ved båden
fra København. For ikke at forstyrre
hans eksamenslæsning skulle jeg
nemlig først ankomme samme dags
morgen. Han blev nu alligevel slået
lidt ud af kurs, da han så mig komme
ned ad landgangen ledsaget af en
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gruppe af mine venner, der så ud,
som om de havde festet hele natten. De havde holdt polterabend for
mig aftenen før, inden jeg skulle af
sted med båden, men hvad jeg ikke
vidste, var, at de havde købt billet
og var taget med båden, efter at vi
skiltes, fordi de syntes, vi skulle fortsætte min polterabend ombord. Vi
havde lagt fra kaj, og jeg var gået til
køjs, da kahytsjomfruen bankede på
døren og sagde, at jeg havde gæster. Det mente jeg nu ikke, kunne
passe, men da hun insisterede, stod
jeg op og fandt ud af, at det var rigtigt nok! Det blev nu ikke den polterabend, som vennerne havde forestillet sig, for jeg insisterede på, at jeg
skulle nå at have en hel del søvn,
for jeg havde en lang og vigtig dag
foran mig, og det fik jeg. Da vi var
gået fra borde næste morgen, fik de
lov til at sejle deres egen sø, så Ole
og jeg kunne koncentrere os om
dagens program.
Mens vi spiste morgenmad, hørte vi
i radioen, at Robert Kennedy var blevet skudt. Mordet fem år tidligere på
broderen, præsident Kennedy, på
Martin Luther King for bare to måneder siden, havde vi stadig i frisk
erindring, og det gjorde et stort og
uhyggeligt indtryk på os. Men Ole
kom godt igennem sin eksamen, vi
spiste en hurtig middag og nåede
Vinderslev, kun lidt forsinkede. Vi
talte med Knud Sørensen, som viste os rundt på skolen og fortalte,
hvor de forskellige skolekommissionsmedlemmer boede, så vi
kunne tage rundt og besøge dem,
og de kunne få et indtryk af os. Ud
over skolespørgsmål var mordet på
Robert Kennedy selvfølgelig et

emne, der blev taget op mange
gange under de besøg, men andre
spørgsmål, der kom flere gange, var,
hvordan vi dog havde truffet hinanden, når vi kom fra to seminarier i
hver sin ende af landet, og om jeg
som falstring nok troede, jeg kunne
falde til i Jylland! Ole var tæt på sin
hjemegn, så ham var man ikke betænkelig ved.
Svaret på det første spørgsmål var,
at vi begge to halvandet år tidligere
var havnet i Gudhjem „på græs“ (en
slags praktik, der skulle afhjælpe
lærermangelen dengang!). Jeg
havde på det tidspunkt været noget
omkring i verden, idet jeg efter studentereksamen havde brugt i alt 1½
år i England, Grækenland og i Panama, men da jeg derefter tog til
Bornholm og mødte en sindig jyde,
faldt jeg for hans humor. Vi havde et
herligt og lærerigt halvt år på Bornholm og har bevaret forbindelsen til
Gudhjem og hinanden lige siden. Til
det andet spørgsmål, om jeg kunne
falde til i Jylland, var der kun at sige,
vi ikke begge to kunne bo nær vores hjemegn, og Vinderslev var tæt
på Oles.
Resultatet af vores besøg i Vinderslev blev, at vi blev ansat på Vinderslev Skole og blev der indtil vores
pension, for mit vedkommende dog
med en lille afstikker undervejs til
Thorning Skole. Ole skulle udfylde
pladsen efter Lærer Andersen, som
var flyttet med til den nye centralskole fra Hauge Skole, men nu gik
på pension. Jeg kom i stedet for Ellen Skov, som flyttede til Silkeborgområdet. Det var inden kommunesammenlægningen, og vi blev ansat

ved Vinderslev Kommune. Dengang
var det almindeligt, at der blev stillet
lejeboliger til rådighed for lærere på
landet, og vi flyttede ind i huset på
Solsikkevej 8. Det var vild luksus for
os, der indtil da havde boet på hvert
sit lille hummer, hvor vi ikke havde
køkken og skulle deles med andre
om toilet og bad. Tænk at kunne gå
fra rum til rum og stadig være
hjemme, eller ud i haven! Vi havde
ikke mange møbler at fylde i huset,
og kort efter at vi var flyttet ind, skulle
sognerådets boligudvalg komme på
besøg for at vurdere, hvad der
trængte til at blive gjort i stand i huset. Resten af sognerådet ville nok
gerne hilse på os - eller måske se,
hvordan vi boede, for de kom i hvert
fald med alle sammen, og vi mindes
endnu den lidt pudsige situation, da
de skulle sidde ned, og de fleste sad
på rad og række på den briks, som
plejede at stå i soveværelset om
natten, men blev båret ind i stuen
og tjente som sofa om dagen!

Og hvordan var så den skole, som
vi blev ansat ved i 1968?
Der; var skolen næsten nybygget.
Den var taget i brug 3 år tidligere.
Før den tid var der skoler i Mausing,
Hauge og Vinderslev.
Der; var vi i alt 13 lærere til at undervise ca. 250 elever i 1. - 9. klasse.
Det var, inden der blev oprettet børnehaveklasse og skolefritidsordning,
og mens der endnu var 8. og 9.
klasse på skolen.
Der; gik vi i skole om lørdagen. To
år senere kom der et år, hvor vi
havde lørdagsfri i sommermånederne, „rullende“ skema resten af tiden, hvor lørdagsskemaet erstattede
de andre dage på skift. Derefter blev
skolegang om lørdagen afskaffet i
folkeskolen.
Der; blev skolebuskørslen klaret af
to „rugbrød“, og de kunne kun medtage de børn, der havde så langt til
skole, at de havde ret til gratis transport. Sådan var det indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor den
nuværende kollektive trafik blev
etableret.

Fra lærerkollegiet i 1969
Øverste række fra venstre:
Rasmus Gregersen (Nielsen), Anna Andersen, Andreas Pretzmann, Inga
Brink.
Midterste række fra venstre:
Birgit Rugaard, Henning Bitsch, Birthe Clausen, Ole Clausen.
Nederste række fra venstre:
Inga Plougmann, Anna Sørensen, Knud Sørensen.
Der; havde man ikke vinterferie, men
7 ugers sommerferie
Der; blev skemaet skubbet en halv
time om vinteren, så tidligste mødetid blev klokken 8.30. På den måde
undgik man, at børnene skulle ud i
trafikken, mens det var mørkt. De
yngste årgange mødte aldrig før
klokken 9, dvs. om vinteren 9.30.

Der; brugte eleverne lærernes efternavne, brugen af fornavne fulgte
med, da børnehaveklassen kom.
Der; skulle eleverne være udendørs
i frikvartererne.

Der; havde drengene sløjd og pigerne håndarbejde og skolekøkken.

Der; var der ikke noget, der hed
forældresamtaler eller elevråd.

Der; fik man først engelsk i 6. klasse.

Der; talte mange børn dialekt, når de
kom i skole.

Der; havde man regning, formning
og sang, ikke matematik, billedkunst,
musik og heller ikke natur og teknik
eller svømning.
Der; varede en lektion 50 minutter.

Der; kunne man få varmeferie, når
temperaturen i klasseværelserne
oversteg 28 gr. (vistnok), for det var
undtagelsen, at der ikke var forældre hjemme til at tage imod børnene,
når de fik fri.

23

Fra Birthes afskedsreception
Der; havde vi ikke computere eller
video, men vi brugte spritduplikator
og filmsapparat.

sine timer! Forældrene kom på skolen til skolefesten, når der var helbredsundersøgelse og til møder for
alle skolens forældre. Derudover forventedes de ikke at deltage i mere.

Der; Osv., osv.
Ja, meget var anderledes, men 1968
var jo også midt i det forrige århundrede, så det er lang tid siden. Samfundet har selvfølgelig ændret sig
meget i løbet af alle de år, der er
gået, og det afspejles naturligt nok i
skolen, hvor der også er sket store
ændringer. Revselsesretten var afskaffet året før, men skolen var stadig mere autoritær, eleverne forventedes at gøre, hvad de fik besked
på og indordne sig efter dens regler
uden at stille spørgsmål. Som lærer
havde man på forhånd en vis autoritet både over for forældre og elever,
og det var et nemt udgangspunkt for
en nyuddannet lærer at starte fra. Så
skulle man selvfølgelig bagefter vise,
at man fortjente deres tillid og respekt, ellers kunne man også godt
dengang få problemer. Den respekt
fik man først og fremmest ved at
kunne holde ro i timerne, undervisningens indhold, og hvordan man
ellers havde det med eleverne, kom
for de fleste andre end lige eleverne
i anden række! Den „gode“ lærer var
den lærer, der havde ro og orden i
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Men 1968 var også året, hvor det
såkaldte ungdomsoprør brød ud i
hele den vestlige verden, og det var
efter det, at både omgangsformer og
undervisningsformer i de danske
skoler ændrede sig voldsomt: Lærerne fik en mindre styrende rolle,
eleverne skulle inddrages meget
mere i både planlægning og gennemførelse af undervisningen. Gruppearbejde blev en meget anvendt
undervisningsform. Senere kom
projektarbejdsformen, emnedage,
emneuger osv. Der blev taget hjælpemidler i brug som båndoptager,
video, overheadprojektor, kopimaskine for ikke at tale om computere
med Internet, videooptager og digitale kameraer. Elevråd blev oprettet,
og der blev givet plads til kreativitet
og fantasi. Undervisningens indhold
ændredes også. Nu skulle skolen
ikke bare undervise i de sædvanlige
fag, men også sørge for at eleverne
blev dannet til „hele“ mennesker via
demokratisering, bevidstgørelse og
selvrealisering. Det væltede samtidig ind med nye emner og fag. Færdselsundervisning, seksualvejledning

var nogle af de allerførste af den
mængde af oplysnings-, omsorgsog opdragelsesopgaver, der dukkede op. Der kom mange nye opgaver, skolen skulle tage sig af, uden
at nogle af de gamle forsvandt. To
gange siden 1968 er der foruden
mange større og mindre ændringer
kommet en helt ny skolelov (75 og
93). Desuden er der opstået en hel
del nye pædagogiske strømninger:
Der blev foretaget mange pædagogiske eksperimenter rundt omkring,
og i kølvandet på dem blev vi på
skolerne med kortere og kortere
mellemrum præsenteret for snart det
ene, snart det andet som værende
den endelige sandhed, måden at
undervise på. Når jeg ser tilbage,
synes jeg, der i de seneste år er blevet større og større afstand fra den
menige lærers hverdag til disse
pædagogiske trendsættere, så skolen ikke får lov at udvikle sig nedefra. Om det er en del af forklaringen
på, at vi i øjeblikket gennem pressen hører, at det går rigtig skidt i folkeskolen, skal jeg ikke kunne sige.
Men hver gang der kommer sådan
en melding, er „eksperter“ og politikere, hvoraf mange ikke har ret stor
føling med skolens hverdag, ved at
falde over hinanden for at komme
med den rigtige løsning på problemet. Resultatet af det bliver en

Fra en emneuge i ca. 1982. De store elever hjælper de små med at lave med.
masse - ofte modsat rettede forslag
- til tiltag, som skolen skal indrette
sig efter! Det har været med til at øge
stressniveauet i skolen. Den offentlige hetz mod folkeskolen, de sidste
års mange tidkrævende møder og
øgede krav om skriftlig rapportering
har heller ikke gjort det nemmere
eller sjovere at være lærer. Kristeligt Dagblad bragte først i februar følgende konklusion på en undersøgelse foretaget af Viborgegnens
Lærerforening: „Seks ud af ti folkeskolelærere føler sig altid eller ofte
stressede, og mere end hver tiende
erkender at have behov for psykologsamtaler eller medicin for at klare
hverdagen.“ Jeg synes, noget tyder
på, at der er behov for at se på lærernes psykiske arbejdsmiljø også.
Hvis nogen spørger mig, hvordan det
har været at være ansat i skolen i
de 36 år, vil jeg alligevel svare, at
jeg har været meget glad for alle
årene her i Vinderslev. Ét er nemlig,
hvordan medier, politikere og andre
udefra ser på folkeskolen, noget helt
andet er, hvordan ens hverdagsliv,
det daglige samarbejde med elever,
forældre og kolleger fungerer, og det
synes jeg, har fungeret rigtig godt i
alle årene for os begge to! Der blev
taget vældig godt imod os fra den
første dag af både børn og forældre, skolen havde den helt rigtige
størrelse, hvor man kunne nå at lære
alle elever og deres baggrund at
kende, og miljøet i en skole på landet har passet os begge fortrinligt.

Jeg synes også, at langt de fleste af
de ændringer, der er sket med skolen i de år, har været til det bedre. I
1978, da Ole blev konstitueret som
skoleinspektør, blev der vist ham stor
tillid og opbakning fra alle sider. Otte
år senere, da Knud Sørensen søgte
sin afsked, søgte Ole inspektørstillingen og fik den, en stilling som
han havde indtil 1998, hvor han pludselig blev ramt af sygdom. Da han
blev rask nok til at genoptage arbejdet, blev det i en anden stilling og
på stærkt nedsat tid, indtil han blev
gammel nok til at gå på førtidspension i 2000.

Vi har mange gode minder om oplevelser i forbindelse med skolen, og
vi nyder det meget, når vi møder
nogle af vores tidligere forældre eller elever og får en lille snak med
dem. Det sker heldigvis tit, for der
bor selvfølgelig mange af dem lige
her omkring. Det er da også mange
år siden, vi fik de første børn af tidligere elever i skolen, men vi opnåede aldrig at få deres børnebørn. De
findes, men går bare ikke i skole her!

Birthe Clausen

Fællesopvarmning til motionsdag, ca. 1992
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Russiske feriebørn
Besøg fra Murmansk
Om vores oplevelser som værtsfamilie for en 6-årig pige fra Rusland. Af Jan Bolander, Pederstrup

De russiske feriebørn sammen med de danske
Diana og Jan
Da man i starten af 2003 på Gården i Vinderslev på vegne af Foreningen Russiske Feriebørn i
Kjellerup søgte familier, der kunne
tænke sig at få et russisk feriebarn,
sagde vi, som er en familie med to
piger på dengang 5 og 8 år plus
deres mor og far, efter lidt betænkning ja tak til at få besøg i 3 uger i
juni 2003. Alle de børn, som kommer til Kjellerup er særligt trængende, men er man først ”udvalgt”,
bliver man tilbudt at komme her til
Danmark hvert 2. år, indtil man er
fyldt 14 år. Vi fik i løbet af foråret
breve med billeder af Diana, som
pigen hedder og kunne begynde at
sætte ansigt på vores tanker om
det at få besøg af et menneske, vi
ikke kunne tale med på et sprog,
nogen af os kunne forstå. Endelig
kom dagen, hvor vi skulle hente
‘vores‘ russiske barn ved hallen i
Kjellerup. Vi mødte op alle 4 for at
tage imod børnene, som kom med
bus, stort set nonstop fra
Murmansk. Ud væltede 30 lidt
blege, men nysgerrige børn i forskellige størrelser. Nogen havde
været her flere gange før, men for
de mindste på 5-6 år var det deres
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første tur til Danmark. Alle stod
spændt og ventede på forening og
genforening med deres barn, men
inden da skulle børnene først fotograferes til sponsorer og aviser. Det
virkede umiddelbart lidt hårdt, at en
flok udkørte børn skulle stilles op
til fotografering. De mindste lignede
nogen, der mest trængte til at
komme i en seng, men det tager
de utroligt pænt. Børn fra
Murmansk bliver vist ikke spurgt
om, hvad de har lyst til, men gør
stort set hvad de får besked på, i
hvert fald når beskeden kommer
fra de pædagoger, som også var
med på turen. Hver familie fik tildelt sit barn og fik en kort information om evt. særlige behov og lign.

uvant for hende. Murmansk er et
ret koldt sted med meget lidt sommer og få måneders lys om året.
Så hovedformålet med, at de kommer her, er at give dem en ”opladning” i form af grøntsager og lys
og varme, så de bedre kan modstå de 9 måneders mørke og kulde.
Muligheden for at få bl.a. tomater
blev da også udnyttet, så når skålen havde været rundt én gang,
kunne man jo ligeså godt tømme
den.
Da turen er finansieret gennem
sponsorater fra firmaer, foreninger
og private, ”betales” der tilbage
bl.a. med opvisninger i form af
sang og dans af de russiske børn.
Så det er ikke kun ferie, når de er
her. Men der er dog også rene
fornøjelsesture bl.a. til Djurs
Sommerland. Herudover havde
nogle tandlæger tilbudt at efterse
og behandle alle børnenes tænder,
da de som regel er meget dårlige,
og det var ikke en af fornøjelserne.
Et besøg hos en russisk skoletandlæge giver åbenbart ikke gode minder.

Børnene her i Vinderslev skulle til
daglig være på Gården, hvor der
også var en russisk pædagog samt
en tolk og ellers indgå i værtsfamiliens dagligdag. Så allerede
den første morgen var det tidligt op
og i børnehave. Diana, som vi
havde på besøg, var en meget glad
og nysgerrig lille pige. Hun skulle
allerede den første aften undersøge stort set alt, bl.a. var det, at
vi havde cykler ret interessant. En De fleste børn er meget glade for
græsplæne, hvor man kunne gå at være her. Men især de mindste
med bare tæer, var vist også ret på 5-6 år savner da også deres

familier indimellem. Det er da også
barskt både for børn og forældre
at undvære hinanden i så lang tid.
Men alting til trods var det for os
en meget positiv oplevelse at have
en så sød og nem pige på besøg,
og vi glæder os til at se hende igen
til sommer.
Bestyrelsen i Foreningen ”Russiske Feriebørn” i Kjellerup gør et
kæmpe stykke arbejde for at stable disse besøg på benene hvert
andet år. Sådan en tur med afhentning og aflevering af børnene i
Murmansk samt diverse udflugter
i Danmark koster rundt regnet kr.
150.000,-. De penge skal som
nævnt skaffes ved sponsorater fra
firmaer, foreninger og private. Er du
interesseret i foreningens arbejde,
eller kunne du tænke dig at blive
værtsfamilie for en russisk pædagog, kan yderligere oplysninger fås
ved formand Niels Peder Bjærre på
tlf. 86882488, eller evt. Jan
Bolander tlf. 86888022.

Danske børns oplevelser med russiske
feriebørn
Af Camilla Bolander, Pederstrup,
10 år, (hvis familie havde Diana, 6
år), og Jeppe Høstup, Elkjær, 10
år, (som sammen med sin familie
havde Kostja på 6 år boende)

Forfatterne Camilla Bolander og Jeppe Høstrup
Vi vil her prøve at skrive om, hvor- De ville også gerne lege med dedan det er at have er russisk barn res venner. Hver gang vi var på tur,
på besøg.
fandt de hurtigt sammen med dem,
de kendte. De var på nogle udflugVi var alle sammen ovre i Hallen i ter, for eksempel til Djurs SommerKjellerup for at hente ”vores” barn. land og Viborg Svømmehal. Så var
Nogen af dem var ikke så glade for vi alle sammen på nogen ture bl.a.
at skulle med en fremmed familie ude at sejle på Silkeborgsøerne.
hjem, men de fleste tog det faktisk
ret pænt. Alt skulle prøves og ses De var svære at forstå, men vi
efter, da de kom hjem i vores hjem, lærte lidt af hinandens sprog og
det var meget sjovt at se.
brugte en del tegnsprog. Det var
mest sjovt at have dem, men vi
Om morgenen tog de med syntes, at de nogle gange var lidt
børnehavebørnene i børnehave og irriterende.
var der om dagen, hvor der også
var nogen pædagoger fra Rusland. Da de tog hjem, var det lidt tomt,
Dem var de glade for at være ved, men også rart nok. 17 dage med
da det var nogen, de kendte.
en fremmed i huset er lidt længe,
da de hele tiden ville bruge vores
Men de var også glade for at være legesager. Men det bliver da også
hjemme hos os og få god mad – lidt sjovt at få dem på besøg igen.
især alle de grøntsager og ikke
mindst søde sager var de glade for.

Mausing Forsamlingshus
Fastelavnsfest
Den 30. januar 2005 var 39 børn
og ca. 50 voksne til fastelavnsfest
i Mausing Forsamlingshus.
Spillemand Panduro underholdt, og
så var der præmier til de bedst udklædte. Den hæder gik til Helle
Hansen fra Pederstrup, som var
klædt ud som Pippi Langstrømpe.

Hos de mindste blev Tobias Hansen fra Pederstrup kattekonge og
Emma Thomsen fra Vinderslev
kattedronning. Hos de ældre tøndeslagere blev Mikkel Busk Jensen
fra Pederstrup kattekonge og Martin Thomsen fra Vinderslev kattedronning.

Britta Løhde

Forårsfest
Bestyrelsen i Forsamlingshuset
gentager succesen fra sidste år, og
holder forårsfest i de nymalede lokaler i Forsamlinghuset d. 9. april
kl. 19:00, med god mad og Carstens musik spiller op til dans.
Senest tilmelding d. 3. april på
86888813
Solveig Kristensen
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Vindeslev by
Her lå den gamle Vinderslev Vindmølle, hvor bønderne kom for at få
malet korn. Den gamle foderstofbygning fra 1912 lå over for køb-

Fortalt af Aage Stenholt Nielsen
Dommerparken 7, 1. th. Kjellerup.
Aage har boet mange år på en ejendom på Oddermarksvej.
Han har gennem årene indsamlet
og skrevet lokalhistorie fra egnen.
Dertil har han en større billedsamling. Lokalbladet har været så heldig at få del i hans materiale - læs
selv her.

Meget har ændret sig i små landsbyer de sidste 50 år. Vinderslev
kunne have været den største by i
dag. Men sådan er det ikke gået.
Vinderslev by havde markedsrettigheder i gamle dage, hvor der
blev holdt markedsdage. Gården,
hvor disse markeder blev holdt,
solgte imidlertid rettighederne til købmand Bang i Kjellerup i 1868. Silkeborg-Viborgvej var anlagt i 1857, og
hvor den kom til at skære ved korsvejen i Kjellerup, opstod Kjellerup by.
Dengang var der fire landsbyer ved
Kjellerup, Dalsgård, Almtoft, Borup
og Kjellerup Da vejkrydset kom til at
gå i Kjellerup, blev det udfra krydset, byen blev bygget.
I min skoletid var der mange butikker i Vinderslev by. Nu er der kun et
par stykker tilbage.
Vinderslev Brugsforening
Den er fra 1896 og eksisterer endnu.
Far var nogle år i bestyrelsen i Brugsforeningen, men det er mange år siden. Far har fortalt meget fra den tid
– det kneb ofte for folk at betale
kontrabogen, der blev gjort op hver
måned. Det blev så indført, at der
blev givet procenter for kontant be-

28

Købmandsforretningen som den
ser ud i dag. (Foto Lokalbladet)

taling. Så kom pengene fra det omtalte sted til tiden hver måned. Det
er helt spændende at se i en gammel kontrabog fra min bedstefars tid.
Her er nogle eksempler på priserne
dengang: 5 liter petroleum 1,40 kr.,
½ kg kaffe 1,05 kr., ¼ kg flormelis
16 øre, 2 kg st. melis 1.08 kr., 1 kg
kartoffelmel 44 øre, ½ chokolade
1,70 kr., 1 kg soda 14 øre, 1 kg ris
56 øre, ½ kg sagogryn 25 øre. Så
meget kostede varer i 1927 i Vinderslev Brugsforening.
Her er 1906 priser: 2 pot eddike 40
øre, 2 pot petroleum 24 øre, hjortetaksalt 7 øre, 2 p sirup 24 øre, 2 p
grøn sæbe 34 øre, ½ p kandis 14
øre, 4 lod kanel 12 øre, 1 rulle skrå
15 øre, 1 pakke tobak 75 øre, 4 pund
boghvedegryn 48 øre. Alle varenavne man ikke bruger i dag.
i 1966 gik Brugsforeningen over til
selvbetjening og kontant betaling,
Mange brugsforeninger har måttet
give op i konkurrencen, men Brugsen i Vinderslev er der endnu.
Vinderslev Købmandsforretning
var engang et sted, hvor der var handel. Her var krostue og forretning.

mandsforretningen. Elektriciteten
slog vindmøllen ud, her blev der ikke
mere malet korn, - og hvad sker der,
da der ikke er brug for møllen mere?
Den forfaldt! - I 1954 faldt møllevingerne, og i dag er hele møllen
nedrevet. I 1950erne var det købmand Ejner Jørgensen, der drev
købmandsforretningen, men efter
hans død varede det ikke længe, inden købmandsforretningen måtte
lukke. Den gamle foderbygning kom
til at stå tom i 1950, da der blev bygget ny foderstofbygning i byen. Den
helt gamle foderstof måtte på grund
af vejomlægning nedrives.
Vinderslev bageri
var bygget sammen med købmands-

Bageriet som det ser ud i dag
(Foto Lokalbladet)
forretningen med en brandmur mellem bygningerne i gammel tid. Det
dannede et lille torv engang, kro med
købmandshandel. Møllen malede
bøndernes korn, når der var vind nok
til at trække vingerne rundt. Den
gamle foderstofbygning og hestestalden. Alt dette lå under ét område.

Bagerbutikken blev genopbygget
som en mere rummelig butik i 1974
efter en brand. Nu har også bageren lukket.

“ Vinderslev Cykelforretning, Hans
Jensen, tlf. 26”. I mange år var byen
uden cykelhandler, men nu har Jens
Primdahl i udkanten af byen som bekendt butik.

og flyttede til Silkeborg. Der kom ingen gartnerforretning i Vinderslev
mere.

Vinderslev Smedeforretning
Vinderslev Slagterforretning

Den gamle smedie
(Foto: Lånt af Margrethe Nielsen)
I 1906 kom Chr. Nielsen til Vinderslev med smedje, som han drev i
mange år. Dengang var der travlhed
med at sko heste. Jernet blev varmet op på essen, fyret op med kul.
Sønnen Elis Nielsen overtog forretningen og byggede nyt værksted til.
Nu var det maskiner, der repareredes på – sammen med oliefyr og
traktorer. Han drev smedjen, til han
blev standset af sygdom. Smedeforretningen blev solgt til smedesvend Peter Carlsen, der så pludselig døde ved juletid for nogle år siden. ”P. Smed”, som han blev kaldt,
blev fundet død i sit hjem. I en tid
stod smedeværkstedet tomt. Som
bekendt driver B.T. Stål og Montage
nu stedet.

Huset, hvor der var slagterforretning, som det ser ud i dag
(Foto: Lokalbladet)
ved Karen og Sigfred Nielsen. Det
var friske varer, folk kunne købe der.
Forretningen lå ved siden af privatboligen. Sigfred tog – ligesom sin
bror Karl – ud som hjemmeslagter
på gårdene.
Telefoncentral
Telefoncentralen blev passet af Karen og Kristian Pedersen – den er
naturligvis nedlagt.
Snedkerværksted

Cykelhandler

Billede 1: Gartneriet set fra vejen,
med lejetøjsforretningen i det lille
hus til venstre.
Billede 2: De 2 drivhuse i baghaven.
Billede 3: Børnene foran butikken
er gartnerbørnene Inge og Ivan
sammen med 2 fætre fra København.
(Foto: Lånt af Linda Nielsen, den
gamle gartners datter)

Huset som det ser ud i dag
(Foto: Lokalbladet)
Vinderslev 21, hvor der har været
cykelforreting med indgang omme
fra gården. (Foto Lokalbladet)
Cykelhandler Hans Jensen havde
cykelforretning og værksted i Vinderslev by. Var det galt med cyklen blev
det ordnet der. Det var ikke noget
stort værksted, men der blev også
repareret knallerter. Købte man en
ny cykel, var der sat et mærke på
cykelstellet, hvorpå der stod

ved Marius Christensen. Det var
Viggo Jakobsen, der gjorde arbejdet.
Han tog ud og arbejdede.
Vinderslev gartneri
ved Jens Frederik Kjeldsen. Jens
Frederik beskæftigede sig med
mange ting foruden blomster og
planter. Paula passede forretningen.
Jens Frederik underviste i husflidsskole og var søndagsskolelærer
samtidig. De nedlagde forretningen

Huset som det ser ud i dag.
(Foto: Lokalbladet)

FORTSÆTTES...........
i juli udgaven
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Vognmand Henrik Andersen
Portræt af en virksomhed Henrik Andersen, Vinderslev

Det går godt for Henrik Andersen
på Vinderslevholmvej. Den dag,
hvor Lokalbladet skulle besøge
Henrik, havde han netop hentet
sin tredje lastbil. Lettere forsinket
var han, for den nye vogn skulle
jo lige vises frem for vennerne på
Tulipanvej. Og så skulle der lige
ringes efter firmaets eneste, men
uundværlige chauffør, Kim Pedersen fra Dalbakkevej.
I de yngre dage (jo, vognmanden
har jo netop rundet de FYRRE år)
nærmere betegnet fra 1984 1994 var Henrik togfører ved DSB
i Århus. 1. august 1994 startede
Henrik i morbroderen Otto B.
Sørensens vognmandsfirma.
Henrik startede som indehaver af
80% af aktierne i vognmandsfirmaet. Dette skete som led i et
generationsskifte. Det fælles aktieselskab fortsatte til 1. januar
1999. På dette tidspunkt købte
Henrik de resterende 20% af
aktierne, og Otto B. Sørensen gik
på efterløn. Otto havde drevet
vognmandsfirmaet i Silkeborg siden 1969. Han havde en lastbil,
som primært kørte for Reimar
Nielsen i Silkeborg. Senere blev
der udvidet med endnu en bil.
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Samarbejdet med Reimar Nielsen bevarede Henrik, indtil Reimar Nielsen lukkede i 2001. Henrik har dog forstået at bevare kontakten til de forhenværende sælgere og kørselsfolk fra Reimar
Nielsen og har en del kørsel via
disse. En del af kørslen stammer
også fra et samarbejde med tre
andre vognmænd i Midt- og Østjylland. Disse fire vognmandsfirmaer fordeler kørslen således,
at det er mest rentabelt for firmaerne og således, at der er størst
mulig service for firmaerne. I
disse tider er det returlæsset, der
giver pengene! Henrik Andersen
har nu tre lastbiler, og de kører
fortrinsvis med industritræ til
møbelproduktion samt pladeprodukter til industrien. Blandt
andet køres der en del for MSK i
Kjellerup - det drejer sig om kørsel med pladeprodukter. Bilerne
kører mest i Jylland og på Fyn.
De få gange, de har haft kørsel til
Sjælland, har de følt sig som
eksportchauffører. Lokalt køres
der også gerne med sand og
grus.

lastbil). Kim Pedersen er firmaets 1. mand. Han passer sit arbejde til punkt og prikke. Det er
vigtigt for Henrik at fortælle om
Kim. Kim er selvstændig og fleksibel, og der findes ikke bedre
arbejdskraft efter Henriks mening. Kim har arbejdet i firmaet
siden 1. januar 2000.

Henrik fik sin vognmandstilladelse i 1998 - det år han flyttede til Vinderslev samt det år,
hvor der var strejke, og alle hamstrede gær. Tilladelsen blev erhvervet på tre uger.
En del af Henriks tid går nu med
regnskab, køresedler samt uddelegering af arbejdet. Firmaet har
heldigvis ikke været plaget af de
store uheld, men Henrik synes,
at det bliver sværere og sværere
at drive en seriøs forretning.
Vognmandsfirmaet er for øvrigt
stadig et aktieselskab. I bestyrelsen udover Henrik sidder den tidligere ejer Otto B. Sørensen samt
Hugo Andersen fra Tulipanvej.
Hvad der holdes af møder i aktieselskabet, vil Henrik ikke rigtig
fortælle om, men vi tror, de må
Firmaet tæller som skrevet tre have det sjovt sammen de tre
biler - en Mercedes 1217 (den lille gode venner.
til kørsel med sand og grus), en
Volvo FM7 (den nyeste af lastbiA.L / I.O.
lerne) samt en Volvo FH12 (Kims

Otto’s næringsbrev fra 1969

Pressefoto: A.L.

Annoncører

Støt
vore
annoncører,
de
støtter
LOKALBLADET
Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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Borgerforeningen for

J.L. Auto
Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

Vinderslev valgdistrikt

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

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

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
•
•
•
•

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold

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

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

„

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser

Vinderslevvej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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.

Kjellerup VVS service ApS

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
32

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

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44
Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Skal du købe eller sælge ...
er det OS du skal vælge !

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

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

- Den rigtige ramme om festen...

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

Eminent Montage

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

- alt i sportsgulve & -udstyr
v. Philip Hvam · Pederstrupvej 97 · DK- 8620 Kjellerup
Telefon:(+45) 86 88 85 41 · Telefax: 86 88 85 36
E-mail: eminent-montage@mail.dk
Homepage: www.eminent-montage.dk

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

VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16
FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 - FAX 86 88 37 17

EL-installationer udføres i

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

Plads til ca. 100 personer.
For udlejning kontaktes Hauge
Minimarked, tlf. 86 88 80 13.

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

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

SØNDERGADE 2 B - 86 00 SILKEBORG
KONTORTID MAN. - ONS. 9-16
TORS. 9-16, FRE. 9-15
TLF. 86 82 04 55 - FAX 86 8 1 60 30
*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

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

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

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

Stampes
Murerforretning

Laurits Hvam

GNING

G H BELÆ

v/ Jan Storm
Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Telefon: 51 50 81 52
Fax: 86 88 81 13

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

KØLECONTAINER

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 
Fax 86 88 85 80

Tømrermester
Leif Kristensen
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 10.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

Undervisning fra 0 - 9 klasse

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

Åbningstider :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

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

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

FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Derfor er det meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller
manglende oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet på Malmhøj
Pensionistforeningen
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Børne- og Fritidsgården

Skolebestyrelsen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

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

Sognemenigheden

Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

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

Dagplejere

Soldatervennekredsen

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schlager, Haugevej 34

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888542
Tlf. 87702370

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86867476

Venstre Vinderslev

Tlf. 86888518

Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

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

Tlf. 86888352

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

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

Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Valgmenigheden
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888499

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888408

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86888242

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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