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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.

Fortvivl ikke !

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

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

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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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.

86888413 → Udlån af kamera
86888430
86888687
86888521
86888022 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Leder
Den mørke tid af året kan føles
tung og besværlig. Det er mørkt,
når man står op og mørkt, når
man kommer hjem fra arbejde.
Heldigvis bliver dagene nu mærkbart lysere og lysere, og de små
forårsbebudere pibler op af jorden. Det er en dejlig tid, vi går i
møde.
I Kirkebladet fra marts kunne man
læse, at der var født 26 børn i sognet i 2005 mod 18 året før. I
LOKALBLADET har vi også bemærket de mange nye børn, og
langt de fleste har vi bragt billeder af. Det er dejligt at bringe bil-

dig med taknemmelighed. Næste
nummer af LOKALBLADET udkommer ca. 1. juli, så der er lidt
tid at løbe på. Dog er det vigtigt
at huske, at sidste frist for indlevering af stof eller ønsker er ca.
1 ½ måned før udgivelsestidspunktet. Det tager jo tid at lave
artiklerne, at sætte LOKALBLADET op - så bl.a. sidetallet
passer - at få det trykt samt få
I LOKALBLADET har vi i hvert uddelt de godt 700 eksemplarer
fald intention om at sprede artik- af bladet.
lerne, således at vi både bringer
noget for børn, ældre og dem Kom nu med nogle ideer!
midtimellem. MEN ideer eller
ønsker om artikler modtages staRedaktionen
leder af alle de dejlige børn, men
det er ikke altid, LOKALBLADET
får kendskab til de nyfødte. Derfor opfordrer vi de unge mødre
til at snakke om LOKALBLADET,
når I er i mødregrupper o.lign. og
så kontakte os, hvis vi ikke har
besøgt jer. Vi kan jo håbe på, det
er fremtidens læsere af LOKALBLADET?

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole
Lærere 1967/68

Forreste række til venstre:
Anna Andersen, Anna Sørensen, Andreas Pretzmann, Jytte Nielsen, Otto Andersen og Birgit Rugaard.
Anden række fra venstre:
Rasmus Gregersen, Knud Sørensen, Inga Plougmann, Inga Brink, Ellen Skov, Orla Duelund og Regnar Nielsen.
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Nyfødte

Lisbeth og Jan Kristensen, Dalbakkevej 2, fik d. 30/10 tvillinger.
Børnene Karla og Klaus blev født på
Viborg Sygehus og var henholdsvis
2160 og 1970 gram og 48 og 47 cm,
men som man kan se på billederne,
er de vokset godt.

HGD*
Majbrit Blohm Haarup og Michael
Straagaard, Hønholtvej 6, fik den
17/11 kl. 10.51 en lille pige. Victoria,
som hun hedder, blev taget ved kejsersnit og tabte sig meget i starten,
men er nu helt på toppen.

Velkommen til !
Erantisvej 2

D. 15/2 blev Naja Sørensen født på
Viborg Sygehus kl. 03.30. Hun vejede 3210 g og var 53 cm lang. Hendes forældre hedder Karina og Jan
Sørensen og bor Vinderslevvej 18.
Louise Bech og Holger Buus Christensen, Vinderslev Forsamlingshus, fik en lille dreng d. 25/12 kl 9.16.
Han vejede 3560 g og var 52 cm og
blev født i Silkeborg. Han blev døbt
Jacques i Vinderslev Kirke d. 26/2.

D. 16/2 fik Signe Thomassen og Jakob Sørensen, Tulipanvej 8, en lille
dreng. William Zeuthen Sørensen,
som den lille dreng skal hedde, blev
født i Viborg og vejede 3640 g og
var 50 cm lang. Han så dagens lys
kl. 18.02.

Kl. 6.25 d. 29/12 2005 fik Maja Amfelt
og Allan Johansen, Haugevej 58, en
lille pige. Den lille pige, der skal
hedde Malou, vejede 2500 g og var
50 cm. Fødslen foregik på Silkeborg
Sygehus.
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WHOMHSV

Henriette og Christian Farcinsen,
Tøndborgvej 3, blev forældre til
Mads d. 6/2 kl 20.17. Fødslen foregik på Viborg Sygehus, og han vejede 3840 g og var 52 cm lang.

Erna og Svenni Würtz har solgt deres hus Erantisvej 2 til Henning
Mouritsen. Erna og Svenni er flyttet
ind i Krabbes Gård i Kjellerup.
Henning Mouritsen, som er 57 år,
arbejder som jord- og betonarbejder
i Silkeborg. Da han blev alene, skulle
han til at se sig om efter et nyt sted
at bo, og da husene er billigere i
Vinderslev, og da han godt kan lide
et landsbymiljø, blev det Vinderslev.
Haugevej 22
Preben Thomsen har solgt gården
på Haugevej og gården i Stenrøgel
og er nu på udkig efter en bolig på
landet, men har i skrivende stund
ikke fundet noget. Hvad han vil beskæftige sig med, ved han heller
ikke. Det kommer også an på, hvad
helbredet kan holde til. Helbredet er
også grunden til, at han har solgt
sine ejendomme. Gården på Haugevej er solgt til Per Rosenkrans Fuglsang, som har en ejendom mellem
Sinding og Kragelund. Der er ansat
en driftleder til at passe grisene på
gården der. Det er Knud Jensen og
hans kone Linda samt datteren Mia
på 16 år. De flytter på Haugevej, når
Preben har fundet noget andet. Ejendommen i Stenrøgel har Jørgen
Rask, Thorning, købt.

*DGH

VSHMOHW
Krokusvej 23

Astrupvej 16
Peder Haahr og Karina Reinhold har
købt ejendommen Astrupvej 16. De
købte den sidste sommer, men flyttede først ind i efterårsferien. Lokalbladet er desværre lidt sent med en
præsentation af dem, men her er
den. Peder er læge i Silkeborg og er
ved at uddanne sig til praktiserende
læge. Karina er fysioterapeut, men
har i øjeblikket barselsorlov med
Emil på 5 mdr. De har også Astrid
på 3 år og Magnus på 5 år, der begge
går i børnehave nede på “Gården“.
Karina og Peder fandt ejendommen,
der var til salg i Ugeavisen, og da
Peder kommer fra Viborg, hvor han
har sine forældre, var stedet meget
centralt, og det gjorde det ikke ringere, at der hørte lidt jord med, så
Peder kan dyrke sin hobby nemlig
jagt. Karina har lidt længere til sin
hjemegn, da hun kommer fra Tåsinge.
Vinderslevvej 14

Trine Nielsen (26) og Michael Nielsen (31) kommer fra Kjellerup og
Serup. De har sidst boet i Silkeborg,
men ville gerne tilbage til området.Trine er pædagogstuderende
i Viborg, og Michael er konstruktør
v/Vestas i Hammel. De har hunden
Gaio på 5 mdr. Skulle man stå og
mangle en erfaren barnepige i weekenden eller om aftenen, kan man
kontakte Trine. Flemming og Anette
Holgersen, som de har købt huset
af, er flyttet til Thorning.
Haugevej 16
Mette Lundgård (23) og Bjørn Basse
Jensen (23) har købt huset på
Haugevej 16. Mette kommer fra
Låsby og er pædagogmedhjælper,
og Bjørn er murer. Mettes store interesse er gymnastikken, og hun har
været instruktør i flere år. Det er den
helt store omgang, de er i gang med
på Haugevej. Da Lokalbladet var
på besøg, var der kun de rå vægge
i huset, og en højgravid Mette svang
murskeen (termin d.15/3).

Henriette Winter Hansen (26) og
Mads Lykke Nielsen (25) har købt
Vinderslevvej 14 af Gunhild og Åge
Jensen, som også er flyttet i Krabbes
Gård. Henriette er lærer på
Langsøskolen i Silkeborg. Mads er
slagter og arbejder i Herning. De
kommer begge fra Silkeborg, og det
var også de billige huse, der lokkede,
men da de har familie i byen, kendte
de området, Den brune labrador
Freja er også flyttet med til Vinderslev.
Mausingvej 34
Den gamle smedie i Mausing er
overtaget af Tom Nielsen (34). Han
er i øjeblikket ved at modernisere
huset. Tom kommer fra Sabro. Han
er selvstændig vognmand og autoforhandler. Vognmandsfirmaet råder
over seks lastbiler, der bl.a. fragter
møbelgods fra butik til private. Endvidere er en person ansat som bilsælger. Tom styrer kontoret i
Mausing.

Mausingvej 21

Kirsten Poulsen (37) og Matthias
Linack (43) flytter ind sammen med
børnene, Michael (8 år), Aleksander
(7 år) og Yasmina på 2½ år. De kommer fra Silkeborg. Kirsten er under
uddannelse til Rudolf Steiner lærer.
Tidligere er Kirsten uddannet som
konditor og siden som maskinopmåltekniker. Matthias kom til Danmark for 20 år siden. Han er født og
opvokset i Vestberlin. Matthias er
oprindelig uddannet Rudolf Steiner
lærer. Siden har han uddannet sig
til fysiurgisk massør (og sportsskadeterapeut). Han arbejder delvis
som underviser og fusiurgisk massør. Han har tidligere haft café og
kan også lave mad til større selskaber. Drengene går til dagligt på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg,
og Yasmina passes derhjemme
Pederstrupvej 44
Efter nogle år med bopæl i Knudstrup er Allan Busk Jensen flyttet tilbage til Pederstrup Han har købt
huset Pederstrupvej 44. Allan kører
lastbil for Jens Kristian Nielsen i
Kjellerup.

Tillykke med dagen
Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej
42, fyldte 70 år d. 27. januar.
Karl Holleufer, Liljevej 8, fyldte 60 år
d. 8. marts.
Anna Mary Hvam, Vinderslevholmvej 18 N, fylder 80 år d. 4. april.
Karen Grønkjær, Vinderslevvej 8, fylder 60 år d. 8. april.
Aase Hansen, Revl Mosevej 10, fylder 60 år d. 13. maj.
Peder Jacobsen, Solsikkevej 25, fylder 60 år d. 14. maj.
Ivan og Kirsten Thomsen, Krokusvej 12, har kobberbryllup d. 22/4, og
Ivan fylder 50 d. 24/5.
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Radiomanden
Radiomanden, der annoncerer
bagerst i Lokalbladet, tilbyder
hurtig ekspeditionstid med hensyn til etablering af nye antenne- og parabolanlæg samt
reparation af radio, tv, video og
satellitmodtagere. Hvem er
Radiomanden egentlig?
Radiomanden hedder Jakob
Sørensen og bor på Tulipanvej
8 i Vinderslev. Siden december
2004 har han boet her sammen
med Signe Thomassen. Som
det kan ses andetsteds i bladet, er husstanden netop udvidet med en søn.
Radiomanden her og nu
I 1992 blev Jakob uddannet radioog elektronikmekaniker. Efter uddannelsen arbejdede han som kvalitetskontrollør hos ITV i Århus. Jakobs
arbejde bestod i at godkende nye
typer tv-apparater. I 1997 skulle der
ske noget nyt, så han startede Expert
i Kjellerup sammen med et par kollegaer. Få år efter bosatte han sig i
Kjellerup. Efter 6 år skulle der atter
ske noget nyt, så Jakob valgte at
blive selvstændig. Han startede firmaet Radiomanden og har nu været selvstændig i tre år. 1. marts i år
skete der så igen noget nyt. Radiomanden fusionerede med 2-tal Radio-TV Huset i Silkeborg. Fusionen

parabol- og antænneanlæg
samt reparation af tv, radio m.v.
Jakob har værksted på bopælen. Efter fusionen er det også
muligt for Radiomanden at levere DVD- og videoapparater.

skete for at give kunderne en bedre
service samt give Jakob selv lidt
mere fritid. Den bedre service skulle
sikres gennem et bredere udvalg af
varer, og fritiden skulle øges ved at
al administrativt arbejde fremover ligger ved firmaet i Silkeborg. Jakob vil
fortsat arbejde selvstændigt, selv
modtage og booke kundeaftaler ind,
og han vil kunne udnytte tiden mere
effektivt ved ikke at skulle tage del i
det administrative arbejde som nu.
Ved fusionen skiftes firmabilen til en
„2tal-bil“, så det vil ikke længere
være den hvide varevogn, der ses i
bybilledet i forbindelse med Radiomanden.
Hvad laver Radiomanden så? Dagen
går med indstilling og opsætning af

Fremtiden
Den 1. april kan DR1, TV2 og
DR2 modtages på en lille TV2antenne som kobles til en lille
digitalboks, der installeres ved
siden af fjernsynet. Dette vil
give perfekte modtagerforhold
af DR1, TV2 og DR2. Modtagelsen vil blive helt uden sne eller
lignende. For mange vil det kunne
klare behovene for ønskede programmer uden installation af
parabolanlæg - og det kan installeres til en overkommelig pris. Radiomanden fortæller gerne mere
herom. Ganske uforpligtende.
Fremtiden byder også på DAB-radioer. At høre radio via DAB betyder, at man kan vælge f. eks kun at
høre jazz eller klassisk. Her i området er der dog ikke nogen god dækning for DAB-modtagelse. Dette problem har Radiomanden også en løsning på. Han kan installere en speciel antenne og dermed sikre optimale modtagerforhold.
Der er nok at se til i det lille firma.
Faktisk er der hele tiden booket opgaver ind til de næste 14 dage.
Fremtiden virker dog lidt lysere og
lettere for Radiomanden. Efter fusionen skulle der nemlig også være lidt
tid til den store lidenskab golf. Det
er en krævende sport, men den overlader dog tid til familien, hus og have.
De næste måneder er der lidt ekstra
at tænke på ud over firma, den lille
ny og golf. Den 3. juni giver Radiomanden og Signe nemlig hinanden
et stort JA.
Ja, der skal ske noget for Radiomanden.
I.O.
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Pensionistforeningen
Nu går vinterens aktiviteter på hæld. Tilbage er generalforsamlingen tirsdag den 18. april kl. 14.30 på ”Malmhøj”.
Vi får nok også en historie. Det er ved at blive en tradition med en sommerudflugt, og det bliver der også i år. Alle
er velkommen til vores arrangementer.
Jens Thorn Jensen

Vinderslev Vandværk
Jubilæum - 100 år
Den 5. februar 2006 rundede Vinderslev Vandværk 100 år.
Det vil vi fejre med et åbent-hus arrangement lørdag den 10. juni 2006 for alle interesserede, hvor vandværket
er vært med et lille traktement. Herom nærmere i dagspressen senere på foråret.
Bestyrelsen

Mausing Forsamlingshus
Generalforsamling
D. 14/2 var der generalforsamling i
Mausing Forsamlingshus, hvor 18
lokale borgere var mødt op.
I formandens beretning kunne Kurt
Løhde oplyse, at forsamlingshuset
havde været udlejet 45 gange i det
forløbne år samt om de arrangementer, bestyrelsen havde afholdt i 2005,
hvilket var fastelavn, forårsfest og
medhjælperfest for medhjælperne til
Mausing Marked. Desuden havde
bestyrelsen været i gang med pens-

len og fået malet både den store og
lille sal i forsamlingshuset. Der blev
i den forbindelse talt om at indkalde
til en årlig vedligeholdelsesdag, hvor
interesserede kunne samles og få
udbedret nogle af husets små-skavanker.
På valg i år til bestyrelsen var Kurt
Løhde, Lone Knudsen og Claus
Agerskov. Claus modtog ikke genvalg, og efter afstemning kom Carsten Hansen fra Mausing ind som nyt
medlem i bestyrelsen.

Næste arrangement i forsamlingshuset er forårsfest, som i år afholdes
den 22. april. Bestyrelsen tager traditionen tro forklæderne på og tryller
i køkkenet, men musikken holder de
fingrene fra. Til denne del af underholdningen har de hyret Asger fra
Randers. Bestyrelsen håber på
endnu en god fest i forsamlingshuset med mange feststemte mennesker. Tilmelding nødvendig til: Kurt
Løhde tlf.: 86 88 84 06.
Bestyrelsen

Vinderslev Borgerforening
Generalforsamling
Borgerforeningen startede året med
generalforsamling på Vinderslev
Skole den 19. januar. Som det sig
hør og bør, lagde formanden ud med
beretningen, hvor hun kort kom ind
på Borgerforeningens aktiviteter i
2005.
Blandt aktiviteterne var der årets

Børnedyreskue, som set med bestyrelsens øjne havde været en rigtig
god dag, blandt andet takket være
klovnen, som havde haft godt fat i
det unge publikum.

ind i bestyrelsen. Henny forbliver formand og Henrik Jakobsen næstformand. Kjeld havde hidtil stået for PRarbejdet. Dette er nu overtaget af
Solveig Kristensen.

På valg i år var Henny Sølager og
Kjeld Hvolgaard. Kjeld modtog ikke
genvalg, og i hans sted blev Poul
Erik Petersen fra Vinderslev meldt

Solveig Kristensen
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Vores liv

Anny og Børge Madsen,
Hønholtvej 10
Anny og Børge Madsen bor på deres dejlige ejendom på Hønholtvej.
Lige nu er haven dækket af frost og
lidt sne, men indenfor er arbejdet i
gang med at forberede sig på foråret og sommerens komme.

Børge har også travlt, men det er i
stalden, for den første kalv er nemlig allerede født. Han tager sig meget af dyrene og har 10 ammekøer
med opdræt. De små kalve lærer allerede som små at få grime på og
bliver kløet bag ørerne, så dyrene
er meget rolige og tillidsfulde. Det synes Børge godt om, og han kan da
også kalde dem alle til sig på marken.
Anny og Børge har boet på ejendommen siden 1966.
Anny er født på en ejendom i Hinge
og er ud af en søskendeflok på fem.
Hun gik i skole i Frausing og kom ud
at tjene som 14-årig. Som regel var
det et år ad gangen hvert sted. I alt
blev det vel til en 5-6 steder.

Anny sår nemlig en masse frø, så
hun har blomsterne klar til haven.

I1955 kom hun til egnen, nemlig til
Ejnar Mølgaard (i dag Pia og Karsten Horup). Når man dengang var
ude at tjene, var det både inde- såvel som udearbejde, og det var ofte
strengt at arbejde på landet.
Børge er født i Revl på en
ejendom. Her var også 5
søskende – i dag er det
sønnen Jens Martin, der
har stedet.
Børge tjente på i alt to
gårde på egnen – sidst på
Tøndborggaard (nu Jytte
og Peder Tøndborg), hvor
han var i 3 år.
Børge fortæller i øvrigt, at
Hauge området var rigt repræsenteret af butikker
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førhen. Der var to benzintanke, en
købmand, en brugsforening, en
mølle og en smed.
Børge havde allerede som stor
dreng ønsket om at blive vognmand,
og da han var 18 år, købte han sin
første lastbil. Det var i 1953. Lastbilen var en Opel Blitz, og den var ikke
helt ny. Børge startede med at køre
mælk og havde to faste ruter.
Allerede i 1954 blev bilen skiftet ud
med en splinterny Ford Tahmnes.
Den kostede 37.000 kr. Børge havde
sparet en del af pengene op.
I 1957 blev denne bil skiftet ud med
en diesellastbil, og denne havde
både tiplad, og der var anhænger på.
Der blev kørt næsten alt – kartofler,
tørv og asfalt. Børge og bil har leveret næsten al asfalt til Vinderslev by
og omegn på det tidspunkt.
Dengang foregik al af- og pålæsning
med håndkraft, og Anny tog tit med
og hjalp og havde siden hen ofte
Jens Martin med i en lille kasse, der
stod placeret i vognen.
Anny og Børge blev gift i 1959 i
Hinge Kirke og købte på samme tidspunkt vognmandsforretningen efter
Jens Rask på Pederstrupvej. Ud
over at køre med materialer blev
vognmandskørslen udvidet til også
at omfatte dyr. Der var på det tidspunkt to biler, og der var faste chauffører. Også her tog Anny dagligt ud
at hjælpe Børge med at læsse.
Børnene Jens Martin er født i 1961,
Karin i 1966 og Britta i 1972.

I 1963 måtte forretningen afhændes,
idet Børge fik dårlig ryg. Det er i øvrigt den forretning, som familien
Knudsen driver. Børge kom til Arne
Bach i Bording, hvor han kom til at
køre bus. Både ruter på landet og
turistkørsel. Børge var faktisk blandt
de første, der var med til at køre de
berømte Tysklandsture.
Anny havde sideløbende hermed lidt
løst arbejde – det kunne være at
tynde roer, husmoderafløsning og
hjælp med fester mv.
Anny og Børge boede fra 1963 til
1966 til leje hos Børge Rask (i dag
Birthe og Ole ”Slagter”).
I 1966 fik de mulighed for at købe
ejendommen på Hønholtvej. Der var
ikke så stor besætning, så Børge
arbejdede ved siden af på Dansk
Autoværn i Pederstrup. Virksomheden havde til huse i fabrikken, der
senere husede Stjerne Køkken,
Aksels Jensens Møbelfabrik og nu
Designa.
I 1972 øgedes bestanden hjemme
til 20 malkekøer og 20 søer, og
Børge arbejde nu på fuld tid hjemme.
I tiden frem til 1984 blev ejendommen drevet med vægten lagt på malkekøer, herefter blev det lavet om til
kun at omfatte søer og opdræt.
I denne periode skal også nævnes,
at Anny og Børge sad i bestyrelsen
for Mausing Forsamlingshus, og i
denne periode var de med til sammen med Lone og Ejgild Knudsen
at starte markedet, lotterispil og præmiewhist op.

Samtidig begyndte Børge at arbejde
hos vognmand Hans Kristiansen i
Frederiksdal. Her kom han til skade
i 1990. Uheldet bestod i, at han skulle
flytte en so, der ”ikke ville som han
ville”, og uheldigvis gav det et knæk
i ryggen. Han var der til 1993.
Samme år kom der sygdom i besætningen hjemme, og Anny og Børge
valgte at sætte det hele ud. Nu havde
de også nået en alder, hvor de rent
fysisk havde bestilt det hårde arbejde, de skulle, og kunne trappe lidt
ned. Der kom dog hurtigt lidt kreaturer ind igen, for Børge skal have noget at gå at passe og pusle om.
Efter at have fået mere tid bliver
mange timer brugt på og i haven.
Børge slår græsset og hjælper til i
urtehaven, som faktisk er ret stor.
Også drivhus bliver passet, og der
bliver høstet mange fine sager i løbet af sæsonen. Det er også Børge,
der sætter kartofler til spiring i kælderen og sørger for at passe dem
omhyggeligt, når de er sat i jorden.
Det gælder om at kunne få nye kartofler så tidligt som muligt, men når
det gælder blomsterne, er det helt
klart Annys domæne. Et år klagede
hun sig over, at hun havde fået sået
for få tagetes – men da Børge talte
dem, var der 2.500 planter!!!!!
Anny undskylder sig med, at hun
også sår til børnene, så deres haver
kan se pæne ud.
Når advent og jul nærmer sig, får
Anny meget travlt. Hun laver nemlig
kranse og dekorationer til både ude
og inde. I løbet af sommer og efter-

året samler hun en del materiale, der
senere skal komme hende til gavn,
når hun går i gang med dekorationsarbejdet.
I vinterhalvåret er Børge også meget aktiv. Han fælder al det træ, der
bruges til at fyre huset op med.
De tre børn bor alle tæt på og er
sammen med svigerbørnene altid
flinke til at give en hånd med. Det er
også gensidigt, og familien nyder at
besøge hinanden. Hjemmet på
Hønholtvej er meget gæstfrit, og der
er altid kaffe på kanden.
Børnebørnene er et kapitel for sig.
De har en stor stjerne og elsker at
komme på besøg. De to store er nok
for store til at komme for at blive passet, men det nyder den mindste.
Især er det godt at få lov at hjælpe
med at køre traktor.
De store ferierejser tager Anny og
Børge ikke på, men om sommeren
elsker de at køre ture for at nyde den
danske natur. Dog ikke lige i den tid,
hvor høet slås. Børge tager ud med
sin presser, og han har ganske travlt
i perioder.
Det bedste sted at opholde sig er
de begge enige om – det er hjemme
på en af terrasserne. Der er nemlig
flere af slagsen, og man kan altid
finde et sted, hvor der er læ. Så ét
er sikkert: Når solen kommer, bliver
alle kaffepauser holdt der – og det
gælder både den tidlige morgenkaffe og den sene aftenskaffe.
C.V. og A.L.
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Line Dance
Dengang vi gik til Line Dance
Vores mor må få æren for, at vi kom
til at gå til Line Dance. Først startede hun, og efter et par år begyndte
vi. Vi startede med at danse i Levring Sognegård en gang om ugen.
Det var rigtigt sjovt, og musikken var
ikke kun Country musik. Vi dansede
også til Funky og mere moderne
musik. Vi var ca. 10-15 børn, der
dansede, og der var kun 1-2 drenge.
Når man danser Line Dance, danser man nærmest med sig selv. Hvis
man f.eks. er 12 børn på et hold, laver man en firkant med dem, man
er. Det kunne være 3 rækker med 4
i hver eller 2 rækker med 6 i hver.
Når man så har fået sin plads, ja så
står man der resten af øveaftenen.
En Line Dance er nærmest en lille
serie af trin, man skal lære udenad.
Den lille serie af trin får et navn, og
den danser man så til et stykke musik. Nogle danse er 2-wall, som betyder, at man danser den lille serie
f.eks. først mod nord og så mod syd.
Andre danse er 4-wall. Så skal man
danse det samme mod nord, syd, øst
og vest.
Da vi havde danset ca. 1 år, begyndte vi at danse på et konkurrencehold, som betød, at vi ville
deltage i en DM-konkurrence. Vi
skulle stille op i 5 slags danse. Der
var en vals, cha-cha-cha, funky, lilt
og en mere. Hele året dansede vi
næsten kun de 5 danse til konkurrencen, så vi kunne blive rigtig dyg-
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tige. Vi var ca. 10, der skulle stille
op. Man skulle konkurrere mod børn,
der var i ens aldersgruppe, og samtidig kunne man vælge, om man var
begynderdanser eller øvede. Vi var
selvfølgelig alle begynderdansere,
fordi vi ikke havde prøvet det før. Der
var mange ting, der skulle være på
plads inden DM i Line Dance. Først
var der selvfølgelig vores dans, som
altid kunne blive bedre, så vi øvede
også derhjemme. Ja og så var der
tøjet, vi skulle have på. Mor syede
lange nederdele, som vi skulle danse
i til valsen. Så var der korte nederdele til cha-cha-cha og cowboybukser til funky. Håret skulle sættes på
dagen og sættes anderledes til en
anden dans, og måske skulle nogle
have hat på. Vi havde rigtigt travlt
lige før, men glædede os meget.
Det var en
stor oplevelse at være
med til DM.
Der var rigtig
mange gode
dansere, der
stillede op, og
konkurrencen var hård.
Vi var så heldige at se
verdens bedste
Line
Dancer, hold

da op, hvor var han bare knaldhamrende dygtig. Frederikke kom
hjem med en bronzemedalje og året
efter en sølvmedalje.
Vi stoppede med konkurrenceholdet,
fordi det blev en smule kedeligt kun
at danse de samme danse igen og
igen. Det sidste år vi dansede, foregik det i Hauge Forsamlingshus hver
mandag. Siden sommeren 2005 har
vi ikke gået til dans og savner det,
men det kan være svært at få tid til
alt det, man gerne vil.
Josefine og Frederikke
Lindberg, Mausing.

Børne- og Fritidsgården
Mange gange kunne man ønske sig,
at Vinderslev enten lå længere
nordpå, sådan at der var en længere
sneperiode eller også, at vi var langt
sydpå med solskin og mindre regn.
Men vi er jo, hvor vi er, og så gælder ordsproget ”Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning!”.
Derfor er børnene godt klædt på til
udeleg med konsekvensen, at personalet her og forældrene derhjemme kæmper med at tørre og
rense dragter for mudder. Før man
bliver træt af det, må man tænke på,
at udeleg er sundt for krop og sjæl,
og det er dejligt, når børnene nyder
det. Det kan man også se på de to
billeder. Et drengehold er livligt beskæftiget med at genbruge en stor
tønde måske som hest, raket,
tromme, kampvogn, eller hvad fantasien forvandler den til. De tre piger med hund bestyrer måske et
cafeteria. Tykke vanter er ingen hindring for at røre pandekagedej og
chokolademousse, og en pige har
taget sin hund med ud, fordi ”min
mormor vasker den, når den bliver
beskidt!” Men hun passer godt på
den, så den forbliver nok ren. En
pædagog kom med en masse
reklamebolde fra …… møbler (det
er jo gækkebrevstid!), og så var det
oplagt at lave et ”kuglebad” i en fhv.
sandkasseramme. Det var så attraktivt, at det ikke var til at se boldene
for børn.
Indenfor er der gang i at klippe masker og katte til fastelavn og i snakken om, hvad man skal klædes ud
som til tøndeslagning.
Snart topper børnetallet for i år.
Mens der hver måned kommer nye
3-årige, er det allerede til 1. april, at
en hel gruppe 5-6 årige flytter til SFO
på skolen. I år er det en rigtig stor
gruppe på 28 fhv. spilopmagere.
Jeg, Kirsten A. J., har i februar haft
besøg af 12 seminariekammerater
fra Fröbelseminariet i København,
og med en vis spænding planlagde
jeg en tur til Gården og kirken. Kalkmalerierne er jo kendte og ekslusive,
men spændingen vedrørte mest
deres syn på Gården, så jeg blev
rigtig glad for de positive kommen-

tarer om alle de legemuligheder, som
indretningen af huset og de spændende udearealer giver børnene.
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Vinderslev Skole
Skolebestyrelsesvalget
Som det vil være de fleste forældre
bekendt, har der rundt om i landet
været afholdt skolebestyrelsesvalg.
Således også på Vinderslev Skole.
Et egentligt valg var der dog ikke tale
om, for ved tidsfristens udløb var der
netop opstillet det antal kandidater,
der skulle vælges, og disse kandidater var derfor valgt ved et såkaldt
fredsvalg.
Da skolebestyrelsen havde fået tilladelse til at afholde forskudte valg,
skulle der vælges 4 personer for en
firårs periode og 3 personer for en
toårs periode. Den nye skolebestyrelse har internt fordelt perioderne
imellem sig, og den nye skolebestyrelse kommer derfor til at se således ud:
For 2 år:
Susanne Søgaard Sørensen
Jørn Dall
Henrik Westergaard
For 4 år:
Rasmus Østerby
Jytte Krog
Dorte Kristiansen
Ellen Høstrup
Suppleanter:
Bodil Birkholt
Marianne Bolander
Jane Brødløs
Til forskel fra mange andre skoler i
landet er skolebestyrelsen altså på
plads; men, men, men …. interessen for at deltage i valgmødet og for
at stille op til skolebestyrelsesvalget
er blevet mindre og mindre. Tilsyneladende vælger kun ganske få forældre at få indflydelse på skolens
udvikling gennem bestyrelsesarbejdet. Det er en tankevækkende
udvikling, som man (politikere og
forældrerepræsentanter) den kommende tid må finde en forklaring på.
På valgmødet blev det nævnt, at
man kunne se det som et tegn på,
at det gik godt, og at forældrene var
tilfredse med udviklingen. Det er for-
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håbentligt en del af forklaringen, men
det er også tidligere gået godt, og
alligevel er mange flere forældre
mødt frem for at vise interesse for
bestyrelsesarbejdet. Samtidig ser vi
en udvikling, hvor flere forældre henvender sig til skolen vedrørende deres eget barn. Det kunne måske tyde
på, at interessen for fællesskabet og
den fælles skoleudvikling er vigende
i forhold til en snæver interesse for
ens eget barns skolegang. Jeg har
ikke kendskab til undersøgelser,
som dokumenterer, at jeg har ret i
denne antagelse, men den samme
udvikling ses andre steder i samfundet, f.eks. i mange bestyrelser for
idrætsforeninger, vandværk og lignende.
Under alle omstændigheder er det
bekymrende, at man på mange skoler har svært ved at få valgt en skolebestyrelse. Politikere og skolefolk
er allerede ved at tale om, at skolebestyrelsernes dage er talte, og det
vil efter min mening være til skade
for bl.a. skolens mulighed for at være
lokal.
Netop retten til at være lokal og være
lidt forskellig fra alle andre skoler
skal der kæmpes for ved indgangen
til en ny stor kommune. Kjellerup
Kommune har et godt og effektivt
skolevæsen, som samtidig er billigt
i drift. Det skyldes ikke mindst politikernes vilje til at decentralisere økonomien og beslutningerne. Også på
specialundervisningen og støtteområdet er der iværksat mange
gode initiativer – f.eks. rådgivningsfunktionen – som det er vigtigt at få
med over i en ny kommune.
Der er derfor mange vigtige problemer, som den nye skolebestyrelse
skal arbejde med, så der skal lyde
et ”Velkommen til arbejdet”.

Hvor bevæger skolen sig hen?
Selv om der er langt til næste skoleår, har planlægningen heraf allerede været i gang i nogen tid. For at

have pejlemærker for, hvilken vej
skolen skal bevæge sig, og hvor indsatsen især skal sættes ind, formulerer skolen hvert år et sæt indsatsområder.
Disse indsatsområder fremkommer
dels som et resultat af overordnede
kommunale krav og forventning til
skolen samt fra beslutninger internt
på skolen, d.v.s. fra ledelsens drøftelser med personalet og med skolebestyrelsen.
Selv om de endelige formuleringer
ikke er færdige endnu, vil jeg nævne
nogle områder.
Forældreinformation – forældreansvar
Under denne overskrift arbejder skolen på at gøre skole-hjemsamtalerne
meget konkrete ved at have et skriftligt materiale som oplæg til samtalerne. Ligeledes er det planen, at der
skal være et skriftligt materiale, så
man tydeligt kan se, hvad skole og
hjem er blevet enige om. Skolen har
udviklet dette område gennem flere
år, og undervisningsministerens planer ligger tæt op ad den form, som
vi har fundet.
Ligeledes er det målet at få præciseret, at forældrene har stor indflydelse på og stort ansvar for, hvordan det enkelte barn udvikler sig i
skolen. Det er vigtigt, at forældrene
forstår, at forældregruppen har et
fælles socialt ansvar for, at der bliver plads til alle elever i en klasse.
Rummelighed – undervisningsformer og evaluering
Med en øget rummelighed i folkeskolen øges behovet for at tage hensyn til, at børn er meget forskellige
og lærer meget forskelligt. Derfor
sætter skolen igen fokus på, at undervisningen og undervisningsformerne skal varieres, så der bliver
stillet passende krav og udfordringer
til alle børn. Det er ikke en ny tanke
på Vinderslev Skole, men det er

meget lettere sagt end gjort.
For at få et retvisende billede af, hvor
det enkelte barn befinder sig, bliver
der sat endnu mere fokus på evalueringen. Ministeren har planer om
landsdækkende test i flere fag, men
skolen anvender allerede test af
mange forskellige former. Disse testresultater skal bruges i evalueringen
bl.a. sammen med forældrene, så
man med afsæt i skole-hjemsamtalerne kan sætte nye mål for
eleven. Det er ligeledes tanken, at
forældrene i større omfang, end det
er tilfældet nu, skal være medansvarlig for, at eleven når målene. Det
kan f.eks. dreje sig om forældrenes
aktive hjælp til lektielæsning.
Rummelighed – holddeling og supervision
Under denne lidt kryptiske overskrift
gemmer der sig planer om, hvordan
skolen på mange forskellige måder
vil arbejde på, at eleverne i forskellige fag kan opdeles i mindre hold,
så der bliver bedre mulighed for at
tage hensyn til den enkelte elev og
dennes specielle behov.
Endvidere sætter vi fokus på, at det
er vigtigt at være opmærksom på,
at hvis en elev har problemer i skolen, er det ikke en god ide blot at
finde fejl hos eleven. I stedet vil vi
være mere bevidste om at se på alle
de relationer, som barnet indgår i
bl.a. i forhold til lærere, pædagoger,
kammerater og forældre. I alle disse
relationer kan der være indbyggede
problemer, som skaber vanskeligheder for barnet i skolen og SFO‘en.
Derfor vil vi anvende en supervisionsteknik for at belyse de forskellige relationer, som barnet indgår i.
Læsning
Der sættes større fokus på elevernes læseevner. Derfor afsættes der
i det kommende år flere timer til en
læsevejleder, så der gennem test og
faglig vurdering kan sættes ind meget tidligt og målrettet, hvis læseudviklingen hos en elev ikke går som
forventet. Ligeledes vil faglærerne
være mere opmærksomme på at
træne den faglige læsning, hvor der
er relevante muligheder.

Nogle af ovenstående punkter skulle
vise hovedpejlemærkerne for
Vinderslev Skole, men ved indgangen til en ny kommune vil der også
skulle arbejdes på at fastholde skole
og institutioner i lokalområderne. Ingen ansvarlige politikere hverken
kan eller vil sige noget om dette
område endnu, men da økonomien
ser ud til at blive stram, kan det
næppe undgå at blive en del af dagsordenen inden for de næste par
byrådsperioder. Så handler det om,
at vi har velfungerende og effektive
skoler og institutioner i lokalområdet,
samt at der er stor forældreopbakning omkring dem.

Jørn Dall, Henrik Westergaard, Rasmus Østerby, Dorte Kristiansen, Ellen Høstrup, Jytte Krogh, Susanne
Søgaard Sørensen

Thorkild Skovbo

Forældreinformation – forældreansvar
Rummelighed – undervisningsformer og evaluering
Rummelighed – holddeling og supervision
Læsning

Nyt fra skolebestyrelsen
På martsmødet i skolebestyrelsen
(SB) besluttede vi, at vi gerne vil
bringe et indlæg i Lokalbladet fremover. Så i fremtiden vil der være nyt
fra skolebestyrelsen.
Først og fremmest kan vi se tilbage
på et overstået valg til SB her i februar måned. Jeg skriver ikke veloverstået, for faktisk var det et skuffende fremmøde. Vi havde ikke kandidater nok til at få opstillet en liste
blandt de fremmødte, men efter
nogle telefonopkald lykkedes det at
opstille de nødvendige 7 kandidater.
Efterfølgende har vi kunnet læse i
dagspressen, at det har været et
landsdækkende problem med fremmøde/kandidater til SB. Så måske
skal vi være glade for, at det overhovedet er lykkedes at få sammensat en ny bestyrelse. Man kan jo
også vælge at tage det lave antal
fremmødte som et positivt tegn på,
at ”den gamle bestyrelse” har gjort
et tilfredsstillende stykke arbejde. Nå
- men tak til de fremmødte og et stort
velkommen til den nye bestyrelse,
som fremover tegner sig således:

Som nævnt i forrige udgave skal vi
have valg igen om 2 år. Jørn, Henrik
og Susanne er på valg igen om 2 år.
Den nye bestyrelse holder konstituerende møde den 4. april 2006.
Planlægningen af det nye skoleår er
allerede godt i gang. For skoleåret
2006/2007 vil der bl.a. på vores skole
blive arbejdet med følgende 4
indsatsområder:

På skolens hjemmeside vil der med
tiden følge en ”forældrevenlig” beskrivelse af ovennævnte 4 punkter.

På SB’s vegne
Susanne Søgaard Sørensen
Formand

Ferieplan for skoleåret 2005/06
Påskeferie
Mandag d. 10/4 - Mandag d. 17/4
Store bededag
Fredag d. 12/5
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag d. 25/5
Fridag
Fredag d. 26/5
Pinse
Mandag d. 5/6
Sommerferie
Lørdag d. 24/6 - 13/8
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Fuldt hus i Sognehuset!
Den 25. januar var Pastor Martin Herbst fra Ådum i Sognehuset. Her fortalte han om sin
tid i Moon-sekten.
Da han som attenårig gymnasieelev mødte sekten, blev han grebet af læren og fællesskabet.
Han afbrød gymnasiet og flyttede ind i Moon-bevægelsens
kollektiv.
Senere blev han gift ved et bunkebryllup på et stadion i Sydkorea med 6000 andre par og
20.000 tilskuere. Det var ”Fader
Moon”, der personligt gik rundt
blandt de giftefærdige og helt tilfældigt udpegede dem, der
skulle danne par. Martin syntes,
han var heldig med at få en japaner. Hun var 5 år ældre end
ham, men det kunne meget let
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være gået helt forkert. Ægteskabet har været godt, og de har nu
en familie med 4 børn.
Senere, da han var blevet leder,
havde han adgang til ”Fader
Moons” hus. Det liv, han fik set
her, fik ham til at forstå, at ’fisken
stank fra hovedet’. Sammen
med sin japanske kone gjorde
de op med 18 års engagement,
brød med bevægelsen og rejste
til Danmark.
Samtidig med at Martin søgte at
skabe en ny tilværelse i Danmark, havde han en tilbagevendende oplevelse. Når han bad
efter at have været i kirke, fik han
ofte den indskydelse at læse til
præst, så han kunne fortælle
andre om, hvad kristendommen
egentlig går ud på. Han vidste
imidlertid ikke, om hans fortid var

for belastende. Derfor tog han
ind og talte med Københavns
biskop. Efter en times samtale
sagde biskoppen, at han godt
ville være med til at ordinere
Martin.
Martin Herbst gennemførte
teologistudierne på tre år med
et gennemsnit på 13.
Hele foredraget blev en selvbiografi, fortalt meget livligt og med
humor. Sognehuset var helt fyldt
med forventningsfulde tilhørere,
og det blev en spændende aften.
Havde Martin Herbst ikke valgt
præstegerningen, kunne han
være blevet en god skuespiller.
Jens Thorn Jensen

KIRKENYT
Sognemenigheden
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2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9 (Nadver), Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (Erik Derlev, Nørresundby)
Hinge 9 (Nadver), Vinderslev 10.15 (Konfirmation)

7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

Hinge 10.15 (Konfirmation), Vinderslev 19.30 (Nadver)
Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 12 (Skr.)
Vinderslev 10.15 (Hartvig Wagner), Hinge 19.30 (Knud Ove Mandrup)
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15

4. juni
5. juni
11. juni
18. juni
25. juni

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

2. juli

Vinderslev 9, Hinge 10.15
(K) = Kirkekaffe

(Skr.) = Skriftemål

(O) = Offergang
Fastelavn i Vinderslev Kirke
startede med en familiegudstjeneste. Mange bedsteforældre og
forældre med deres børn var
mødt. Et festligt indslag var børnenes sang for os.
Tøndeslagningen foregik ved
skolen, og mange spillede rigtigt
med musklerne for at blive konge
eller dronning.
Efter mange hårde og velmente
slag med kniplen var der sodavand og fastelavnsboller. Vi
voksne fik kaffe, og samtalen gik
livligt rundt ved bordene.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker
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2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april
2. maj

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

Ingen
Vinderslev
Levring
Hørup
Levring
Ingen
Ingen
Ingen, men hverdagsaftensgudtjeneste

tirsdag kl. 19

Hørup, læsning ved konfirmanderne
Aftenkaffe i Salen med højskolesang
Vinderslev
Vinderslev kl. 10. Konfirmation
Ingen
Vinderslev
Levring
Vinderslev

7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

3. søn. efter påske
St. Bededag
4. søn. efter påske
5. søn. efter påske
Kristi Himmelfart
6. søn. efter påske

4. juni
5. juni
11. juni
18. juni

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. søn. efter Trinitatis

25. juni

2. søn. efter Trinitatis

Hørup
Ingen
Levring
Vrå Valgmenighedskirke kl. 10
Årsmøde på Vrå Højskole i valgmenighedernes landsforening: „Foreningen af
grundtvigske valg- og frimenigheder“
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 og arrangementer:
Tirsdag d. 11. april kl. 13-15
er tirsdag i påskeferien, hvor
nogle børn bare er hjemme,
mens forældrene er på arbejde.
Valgmenigheden holder den dag
Påskelotto for de 9-12årige med
genfortælling af bibelske historier ved Karen Marie Ravn. Der
er forfriskning og mulighed for at
vinde påskeæg, og valgmenigheden sørger for afhentning og bringning. Tilmelding på
86 88 11 10 eller e-mail:
kmravn@ofir.dk.
Forårsaften med gudstjeneste
tirsdag den 2. maj kl. 19
Da der søndag den 30. maj er
konfirmation i sognemenighederne i alle tre kirker, som
Valgmenigheden lejer sig ind,
lægger Valgmenigheden gudstjeneste tirsdag aften den 2.
maj i Hørup Kirke. Her medvirker konfirmanderne med læsning af bibeltekster fra
Johannesevangeliet. Karen Marie Ravn prædiker, og efter gudstjenesten samles kirkegængerne til aftenkaffe og samvær i
salen. En forårsaften i menighedens sammenhæng for konfirmander og deres pårørende
som afslutning på vinterens undervisning og som fælles optakt
til de fire konfirmanders konfirmation, som finder sted i Vinderslev Kirke St. bededag, fredag
den 12. maj kl. 10.

Højskoleuge på Vrå Højskole
med tilmelding inden 1. maj
Årets højskoleuge for de midt –
og vestjyske valgmenigheder fra
mandag den 14. august til søndag den 20. august er for både
valgmenighedsmedlemmer og
ikke-medlemmer.

Prisen for alt – inklusive udflugter og bustransport fra og til
Kjellerup – er kr. 2.990,-.

Og så er der vores egen fællessang af højskolesangbogen i forbindelse med programpunkterne
foruden om aftenen til kaffen eller rødvinen.

Husk at også ikke-medlemmer
som sædvanligt er velkomne.

Ønskes enkeltværelse er merprisen kr. 500,- .

Folder kan rekvireres hos Karen
Marie Ravn på 86 88 11 10 eller
Vi tager i år nordpå til Vrå Høj- tages i reolen i Vinderslev Kirkes
skole, som har tilrettelagt ”For- våbenhus.
tællinger i Vendsyssel” - en fin
uge med en blanding af udflugter Løvspringstur
og foredrag. Et vigtigt tema er her tirsdag den 16. maj
Skagens særegne natur, kultur og Sæsonens sidste programpunkt
folk. Der bliver fortalt om er aftenbusturen i løvspringet.
Skagensmalerne, kunstnerkolonien i Bangsbo og maleren I år har Valgmenighedens forJ.F.Willumsen. Der er musik ved mand Inga Nielsen planlagt tuvisesangeren Kurt Kaas og en ren nordvestpå langs Limfjorden
kirkekoncert, hvor vi også ser via Hessel og Louns over Hvalpkalkmalerier i Vrå Sognekirke.
sund til Grinderslev Klosterkirke,
som vil blive forevist, og videre
Og så er der folkelige foredrag om til Skive. Der drikkes kaffe på
livsspørgsmål som Ole Jensen: Breum Landevejskro inden
”Det dyrebare liv – tomhed og hjemturen.
fulde”, Niels Willemoes: ”Hvorfor
skal alting laves om?” og David Tilmelding inden den 11. maj til
Samsøe: ”Det skal gå langsomt Inga Nielsen på tlf. på 86 88 12
– ellers når vi det ikke!”.
53.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Årets første arrangement
var nytårsparaden søndag den 8.
januar med et dejligt stort fremmøde
af spejderbørn og deres forældre.
Efter kaffe/saftevand og kage var
alle børnene på et „kan du huske“løb, mens de voksne holdt gruppemøde.
Gruppeleder Ingerlise Olesen berettede om 2005, hvor naturkatastrofer,
krig, vold og ødelæggelser fyldte
meget. Til sammenligning er
spejderarbejdet i Vinderslev som et
smørhul, hvor vi trygt kan aflevere
vores børn, og hvor de lærer en
masse spejderfærdigheder, men
også noget om medmenneskelighed. Vi er så heldige at have nogle
gode ledere, som bruger deres fritid
og ferier på at give vores børn spændende oplevelser. Vi har et stabilt
grupperåd, som sammen med øvrige forældre yder en stor støtte til
spejderarbejdet, renovering af huset,
indtjening af penge, hjælp til lejre,
osv.
2006 vil sikkert også byde på en
masse gode oplevelser, bl.a. gruppens 25 års jubilæum.
Efter regnskabsaflæggelse v/kasserer Annemette Skou Mortensen og
snak om gruppens arbejde i 2006 var
der valg til grupperådet. Jan
Søndergaard, Pia B. Nielsen og
Ingerlise Olesen blev genvalgt, men
da flere gerne ville deltage i arbejdet, blev det vedtaget at udvide
grupperådet med Ellen Hejlsø og
Allan Kristiansen.
Efter gruppemødet deltog alle i fakkeltog gennem Vinderslev - inklusive
en journalist og en fotograf fra Midtjyllands Avis. Efter fakkeltoget havde
Kim Christensen hjemmelavet suppe
klar til servering.
A.A.
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Ulve-weekendtur
Ulvene var den 20.-21. januar på
tur i Sindstouhytten. Vi startede
med at mødes på Silkeborg station
for at køre det meget lille stykke,
som der er til Sejs - kun for lige at
få suset af, hvordan man kom til en
spejderlejr i ’gamle dage’. Ulvene
syntes, det var meget hårdt at gå
de par kilometer, som der var fra
stationen og op til hytten, men da
huset duftede dejligt af mad, og de
kunne sætte sig direkte til bordet,
glemte de det hurtigt. Fredag aften
gik med indkvartering, opvask,
historiefortælling, lejrbål og et godt
spil matador. Lørdag startede med
morgenandagt og morgenmad,
flaghejsning – og så en tur op på
bakkerne! (Det var vist for øvrigt
sjovest at komme ned igen, da det
foregik i sorte plastiksække på bagen ned ad den tilsneede bakke.
Det gik stærkt!).
Inden det blev tid til at tage hjem,
havde vi en kæmpe stammekrig.
Ulvene blev delt op i tre hold med
hver en ’af de store’ som hjælpere.
De lavede totempæle med udskæringer, og så var det ellers bare at
stjæle de andre gruppers totem.

Først på lørdag eftermiddag kom
forældrene og drak kaffe og hentede trætte ulve, hvorefter spejderne overtog hytten. Vi havde en
rigtigt hyggelig tur, og der vil forhåbentlig gå lang tid, inden den går
helt i glemmebogen.
Ellers går det godt i ulveflokken.
Der sker masser af spændende
ting. Fx havde vi den 23. februar
besøg af DR1 og programmet
Genbrugsguld. De ville gerne se,
hvad man laver, når man er spejder i Windir – vi laver nemlig
Genbrugsguld. Det vil sige, gør
gamle loppesager sjove og nye. De
vil alle sammen blive solgt på auktion til loppemarkedet ved Mausing
Marked til sommer.
DR1 skulle også aflevere et armbånd, som jeg havde vundet fra et
af deres programmer. Genbrugsguld kommer hver mandag aften på
DR1 klokken 19:30. Hvilken mandag vi er med i, ved vi ikke endnu –
men vi glæder os til at se os selv!
Anne Kathrine Østerby
Troppen hygger sig ved spillebordet

Stine er i gang med forberedelser til bålmad

Førstehjælp
De store spejdere har brugt
nogle af deres mødeaftener til
at lære eller få opfrisket førstehjælp. De har haft besøg af Henrik fra Langå, der er sygeplejer,
og han har undervist så livagtigt,
at nogle af de yngste spejdere
blev dårligt tilpas, men de har
forhåbentligt lært noget alligevel!

en tilbagevendede begivenhed,
hvor man kan få testet sine evner for vildmarksliv.

Overlevelsestur
Sammen med Kjellerup-spejderne blev der arrangeret
overlevelsestur ved Hald Sø den
sidste weekend i februar. Det er

Ulvene mødes også om torsdagen i Spejderhuset kl. 16.3017.50 med Inge Østerby (tlf.
86888826) og Leif Brønd (tlf.
86888053) som ledere.

Ellers byder foråret på morse,
pionering, bålmad, O-løb og
rappelling hver torsdag i
Spejderhuset kl. 19-21 under
ledelse af Thomas Olesen (tlf.
22912572).

Aviser
Når der står avisindsamling på
kalenderen, drejer det sig ikke
kun om aviser. Spejderne vil
meget gerne have aviser, reklamer, blade samt pap - ikke
plastikposer. Avisindsamlingen
foregår i samarbejde med Y’s
Men klubben i Kjellerup, men
Thomas Olesen (tropleder) er
ansvarlig for området omkring
Vinderslev. I Vinderslev by kan
man stille aviser m.m. ud til vejen, men uden for Vinderslev by
må man ringe til Thomas
(22912572), hvis man ønsker
afhentning. Alt det indsamlede
sorteres i to containere i
Kjellerup - én til pap og én til det
øvrige. Der samles aviser 4
gange om året, og næste gang
er tirsdag den 6. juni kl. 18.
Loppesager
er en anden vigtig indtægtskilde
for spejderne. Loppesagerne
modtages hele året i stalden på
Pederstrupvej 66, hvor man selv
kan aflevere eller bede om afhentning på tlf. 86888430. Spejderne tager med glæde mod alt
undtagen tøj og hvidevarer. Indtægten fra loppemarkedet på
Mausing Marked går ubeskåret
til spejderarbejdet.
A.A.

Babysalmesangen
Babysang i
Vinderslev
Fra august til november var vi i alt 9
mødre med børn fra 3 til 9 måneder,
der gik til babysalmesang i Vinderslev Sogn, ledsaget af Karen Marie
Ravn.
Det har været en oplevelse for både
mødre og børn. Alle har sunget og
”danset” med de små på armen i
rundkreds.
Salmer som ”I østen stiger solen op”
og ”Sorrig og glæde de vandre til
hobe” samt børnesange som ”Lille
Peter Edderkop” og ”Lasse Lasse
lille” er blevet sunget igen og igen til

stor fornøjelse for de kære små.
Selvom der har været en aldersforskel på børnene, har alle kunnet
være med på enten den ene eller
anden måde. Her har Karen Marie
formået at få alle med, lige fra de
små hvor de bæres af mødrene til
”Sorrig og glæde de vandre til hobe”
og de store, hvor ”Ride ride ranke”
er gået rent ind. Hver gang afsluttes
det med, at der er en kop kaffe eller
te til mødrene, og børnene leger på
bedste vis.
På holdet har der såmænd også været besøg af både Midtjyllands Avis,
der har skrevet det stykke om hol-

det, samt Viborg Kirkeradio der har
optaget en halv time, som blev sendt
i februar.
Babysalmesang for denne gang blev
afsluttet med, at alle mødtes i Vinderslev Kirke sammen med dagplejere
med børn den 22. december til sang
og hygge.
Det kan varmt anbefales til alle
mødre at prøve babysalmesang, og
vi kan kun håbe, at der kommer et
hold igen her i Vinderslev med Karen Marie Ravn.
Gitte Bøgvad Bisgaard
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Ecuador
Ecuador
er beliggende, hvor ækvator skærer
Sydamerika. Ecuador grænser op
mod Colombia mod nord og Peru
mod syd. Landet består af tre dele,
kysten mod Stillehavet, Andes-bjergene og Amazonas. Langs Stillehavskysten finder man palmestrande. Andesbjergene er med de
mange snedækkede vulkaner på 46310 meters højde en verden for sig.
Her findes verdens højeste aktive
vulkan Cotopaxi på 5943 m over
havet. Her lever høj-landsindianerne
i en fantastisk natur med tågeskov,
vandfald og et græslandskab over
trægrænsen, der kaldes ”paramo”.
Øst for Andes-bjergene findes
Amazonas floden med regnskovene
og et fantastisk dyreliv.
Ecuador er tre gange så stor som
Danmark og har 13 mill. indbyggere.
Ecuador udgjorde det store Inkarige
sammen med Peru. I 1500-tallet blev
Ecuador erobret som koloni af Spanien, og inkaerne blev dræbt eller
gjort til slaver.
Ecuador februar 2005
„At rejse er at leve!“ sagde H.C. Andersen. At bevæge sig om på den
anden side af jorden og skrue tiden
tilbage eller frem, mærke solen
skinne lige ovenfra, når man står på
ækvatorlinien kl. 12, og der ikke er
nogen skygge, det kan ikke beskrives, men det skal opleves. En rejse
er en personlig oplevelse, og dog er der nogen, der har lyst til at ”rejse
med”, så er I velkommen.

Bente og hendes højskoleveninde
ved midten af verden

”Der var en gang” - sådan begynder
alle eventyr, og der er stadigvæk en
lille gruppe, der synger sammen med
mig i Sandgårdsparken hver tirsdag
eftermiddag. Således også Rebekka
Andersen, der er født og opvokset i
Ecuador. Hun blev gift med Carsten
Andersen, som rejste til Ecuador i
sine unge dage, men det er en hel
anden historie.
I sommeren 2003 havde Rebekka en
gæst med til sang. Hun hed Grethe
Jensen og rejste til Ecuador i 1951
sammen med sin mand. Hun var
dengang 24 år og nygift. Først arbejdede de for en dansk farmer.
Derefter fik de egen gård og under-

Rejseholdet med byen Quito i baggrunden
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vejs fik de fire drenge og en pige.
Efter mandens død solgte hun gården og flyttede til en forstad til hovedstaden Quito.
Nu var Grethe i Danmark for at besøge to af sine sønner, som er bosat her samt venner og familie, således også Rebekka.
Grethe sang med på alle de gamle
danske sange. Det var en rigtig god
oplevelse for hende, og jeg var nok
lidt overrasket over, at hun kendte
dem alle sammen, og så fortalte hun,
at hun havde været på Kerteminde
Højskole, inden de rejste. „Og så
synger vi jo også i den danske koloni, selv om det efterhånden begynder at knibe lidt især med de unge“,
sagde hun. „Så kommer vi og synger med jer”, sagde jeg promte. ”Så
giver jeg kaffe“, sagde Grethe. „Ja,
hvorfor ikke?“, tænkte jeg.
Nu var spiren lagt og interessen for
Ecuador vakt. I oktober 2003 inviterede vi så Grethes søn Jens Ole
Jensen, der bor i Solbjerg ved Århus, til at fortælle og vise billeder fra
Ecuador, og inden aftenen var slut,
sagde Robert Kristiansen: „Sådan en
tur må vi have lavet, Bente!“. ”Det
gør vi da”, svarede jeg, og så indkaldte vi til møde, hvor mange interesserede meldte sig. Nogen faldt fra,
og andre kom til. Jens Ole arrangerede rejsen sammen med Rebekka
og mig, og vi rejste i februar 2005 i
knap tre uger.
Vores lille gruppe bestod af Jens
Oles kone og to børn, to damer fra
Odder, hvor den ene har boet i Ecuador i 19 år og var veninde med Grethe, Robert Kristiansens veninde
med to søstre og en svoger, Roberts
søster fra København, min højskoleveninde fra Sønderjylland og
Rebekka og mig og sidst, men ikke
mindst Karen Lise Kirkegård fra

på hele turen, men om aftenen på
hotellet nød vi et glas og hyggede
os. Der er buldrende mørkt kl. 19,
og det er uklogt at gå uden for hotellets område. Der var tyve og røvere
overalt. Alt var hegnet inde, og i murværket omkring sad glasskår.

Ananasplantage
Fredensgade, der var alderspræsident på 87 år, og den mest friske af
os alle.
Vi rejste fra Billund til Amsterdam,
hvor vi ventede i 4 timer, inden vi lettede for 15 timer senere at lande i
hovedstaden Quito, der er verdens
højest beliggende hovedstad i knap
3000 m højde. Vi havde dog mellemlandet på Bonair, en lille hollandsk ø
i Caribien, for at skifte besætningen
og få flyet gjort rent.

Postkort
Der var ved at opstå panik: Ingen
steder kunne man købe postkort!
Først på tredjedagen lykkedes det.
De blev hurtigt skrevet og skulle sendes. Det kunne man ikke fra hotellet, men skulle finde et posthus. Det
lykkedes efter endnu et par dage, og
så kostede det tre dollars at sende
et postkort til Danmark. For tre dollars fik man også en hel liter rom eller vodka og cola eller juice dertil, så
min familie fik ingen postkort. Nu skal
det ikke forstås sådan, at vi lå i sprit

På besøg hos Grethe
Vi havde lejet en bus, som vi kørte i
på hele turen, og en af de første
dage var vi til kaffe hos Grethe. Det
var den bedste kaffe, jeg nogensinde
har fået. Den var rejsen værd. Jeg
drak så meget, jeg kunne nå i de to
timer, vi var der.
Grethe er 79 år og bor i eget hus.
Pensionen er 40 dollars om måneden (det koster 12 dollars at blive
permanentet). For at skaffe ekstra
indtægt har hun lejet sit baghus ud
til en ung familie. Desuden broderer
hun korssting, duge, klokkestrenge,
puder o.s.v. Eva Rosenstand og
Clara Mærker mønstre, som vi
kendte dem i 1960erne. Alt dette
sælger hun, da det er ret populært
blandt danskerne i Ecuador. Vi var
sammen med Grethe en stor del af
tiden, da hun var med os på de forskellige ture rundt i landet.
Grethe er opereret for grå stær i det
ene øje og skal i år opereres i det
andet. Det koster 350 dollars. Jeg
talte forleden med Jens Ole, sønnen

Præcis 24 timer efter at have forladt
Vinderslev stod jeg i Quitos lufthavn.
Uret skulle nu stilles 6 timer tilbage,
og så var klokken 9 om formiddagen.
Vi fik en højtidelig velkomst i lufthavnen af familie og venner, hvorefter
vi kørte til det hotel, vi boede på de
første dage og senere vendte tilbage
til imellem ”udflugterne”.
I først omgang skulle vi blive i Quito
i fem dage. De to første dage for at
tage den med ro. Vi skulle vænne
os til den tynde luft og mindre ilt til
blodet. Det var ikke lige nemt for alle.
Man er vel ikke rejst om på den anden side af Jorden for at hvile. Vi fik
en lille forskrækkelse, da en fik et
ildebefindende og måtte på klinikken, men blev heldigvis hurtig frisk
igen efter at have fået ilt.

Overnatning i hytte i skoven
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fra Solbjerg, der fortalte, at han
havde sendt penge til hende.
De andre danskere
Vi var inviteret til frokost hos Alfred
Mortensen, der er en stor stoffabrikant i Quito. Det er gået ham
godt, og gamle strikkemaskiner fra
Asani (i Viborg), hvor han tidligere
har arbejdet, er kommet til ære og
værdighed her. Alfred er netop fyldt
70 år, men har en ung kone og to
drenge på 17 og 18 år. De går i skole
i USA, hvor familien også har en lejlighed.
Det var en fantastisk eftermiddag.
Herskab og tjenestefolk, chauffører
fungerede også som tjenere. Pludselig kom der et 5 mands mexikansk
orkester. Alfred snuppede mig, og så
dansede vi alle. Hvordan vi fandt luft
til det, ved jeg ikke, og jeg glemmer
det aldrig. Alfreds villa lå 3200 m over
havet.
Siden besøgte vi Hans Andersen,
der er farmer og dyrker sine 100 ha
op selv. Han har oliepalmer og
citrontræer.
Vi besøgte Svend Rasmussen, der
dyrker ananas, olietræer og har en
grusgrav. Han går med skarpladt
revolver, og hans kone og børn bor
på en gård på Djursland, hvor han
besøger dem til jul og om sommeren. Han er bange for, at børnene
skal blive kidnappet, når de er i
Ecuador.
Vi besøgte Søren Groes Petersen,
der driver sin jord med frugter, som
vi slet ikke kender her. Han bor i
nærheden af en vulkan, der er i udbrud, og asken herfra er gødning for
jorden. På grund af vulkanudbrud
boede de ikke på gården hele tiden,
men havde en villa 1 times kørsel
derfra.
Vi havde naturligvis gaver med til
danskerne: Rugbrød, sild og snaps
og så et lille Dannebrogsflag på
stang.
Turist i Ecuador
Besøgene hos danskerne var indpasset i de ture, vi var på. Vi var jo
også rigtige turister. Andesbjergene
går gennem landet, og hvor man end
bevæger sig her, så er der bjerge,
og dem må man krydse.
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Vandfald

Afslapning ved Stillehavet

Karen Lise blev gift med høvdingen af de røde indianere

En kop kaffe i Quito

En edderkop
På vejen ned til Stillehavet, hvor vi
var i nogle dage, overnattede vi i hytter inde midt i skoven. Der var også
bygget hytter oppe i træerne. Luftfugtigheden var høj, og der fløj kolibrier og sommerfugle overalt. I mit
badekar var der en edderkop, hvor
kroppen var på størrelse med en
kop! Den fjernede Tove.

Fra Otavah marked

Vi var i yderkanten af regnskoven,
hvor vi besøgte en dyrepark og
mødte regnskovens dyr. Vi besøgte
Røde Indianerne, og Karen Lise blev
gift med høvdingen. Vi besøgte et
indianermarked. Vi stod på ækvatorlinien, vi så vulkaner overalt. I nærheden af Grethes hjem ved hun, at
en vulkan vil gå i udbrud inden for
en nærmere årrække, det kan man
måle.
Den sidste dag vi var i Ecuador, badede vi i varme kilder i 4200 m højde.
Verden er blevet mindre. Man kan
slå op på nettet og læse alt om Ecuador.
Det var en fantastisk tur for mig og
mine rejsekammerater, og moralen
er: I skal ikke byde mig på kaffe, hvis
I ikke mener det!
Bente Sørensen

På vej ind i Orkide Reservatet
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Hauge Forsamlingshus
Country fest
i Hauge Forsamlingshus den 4. februar.
Ud fra overskriften ”Country fest” var
der lørdag den 4. februar lagt op til
en hyggelig aften i Hauge Forsamlingshus. Efter flere opfordringer om
fællesspisning i huset besluttedes
det at prøve og se, om der ville være
opbakning til et arrangement med
både spisning og dans.
Aftenen blev en stor succes. Efter
at have spist en solid omgang chili
con carne blev der danset til Country Jørgens store udvalg af musik
inden for genren til langt ud på natten.
Fra start til slut var stemningen god,
og da folk glade og tilfredse forlod
festen, var det med mange positive
tilbagemeldinger og med ønsket om
at gentage succesen til næste år.
Tina Ravn
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Fastelavnsfest
i Hauge
D. 26/2 var der fastelavnsfest i
Hauge med stort fremmøde: 60 børn
og 50 voksne, der alle havde en festlig eftermiddag med tøndeslagning,
kaffe til de voksne og slikposer, sodavand og fastelavnsboller til de
festligt udklædte børn.
Børnene var delt op i to kategorier:
Dem fra 0-5 og dem fra 5 år og op
efter.
Ved de små var det Mads Bech Pedersen og Martin Mai Lemming, der
blev konge og dronning.
Ved de store børn var det Simon Kristiansen og Helena Henriksen.
Bedst udklædt var Charlotte Kristensen, der var en børnefødselsdag, og
ved de små var det Isabella Lindberg
Kaxe, der var jordbær.

A.L.
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Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.1515.45
Hver tirsdag: Åbent center 911.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30 og
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
7. kl. 9:30: Banko
21. kl. 9:30: Banko
Maj
3. kl. 13:00: Løvspringstur
5. kl. 9:30: Banko
8. kl. 14:00: Brugerrådets
generalforsamling
19. kl. 9:30: Banko
Juni
2. kl. 9:30:
9. kl. 10:00:
16. kl. 9:30:
21. kl. 18:00:
30. kl. 9:30:

Banko
GJ Konfektion
Banko
Sct. Hans
Banko

Løvspringstur onsdag den 3. maj
kl 13:00.
Der køres som altid en skøn tur,
hvorefter kaffen drikkes på en af
vore hyggelige gamle kroer.
Tilmelding senest fredag den 28.
april kl. 12:00 til Malmhøj, tlf.
87702494 eller Jens Thorn Jensen tlf. 86888552.

Oplysende sammenkomst
Den 28. februar havde brugerrådet for ”Malmhøj” inviteret de
frivillige hjælpere og venner af
huset til en oplysende og hyggelig sammenkomst på ”Malmhøj”.
Flemming Grønkjær bød velkommen og takkede de 55, der var
kommet, for deres store frivillige
hjælp, når vi var på ture, og når vi
kørte kørestolsbrugerne en tur
rundt i byen. Dette var til uvurderlig stor fornøjelse for beboere på
”Malmhøj”.

Områdeleder for vest Knud
Callesen gav en detaljeret beskrivelse af ældreplejen både for
beboere på plejecentre og ældre
i hjemmene. Hvordan strukturen
bliver efter kommunesammenlægningen, er der ingen, der ved
Zenitta Kaalby endnu, men han mente ikke, at
Bente Sørensen brugerne ville mærke nogen forskel.

Annonce
Mother Theresa strikkegruppen
søger alle slags garn og trøjer
til optrevling.
Leveres på Malmhøj eller afhentes af Bente tlf. 86888681.
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„Kom maj, du søde Generalforsamling i
milde“
Brugerrådet
Mandag den 8. maj kl. 14:00.
Kom og deltag i Brugerrådets generalforsamling. Hør hvad er sker
og kom med gode ideer.

Nyt sommertøj til
„Skæve Thorvald“
Fredag den 9. juni kl 10:00 kommer Anna Olsen fra GJ Konfektion og viser sommertøj: Det er
her hos os med de skæve mål,
du kan få syet tøj. Se opslag.

Sct. Hans
Er allerede onsdag den 21. juni
kl 18:00.
Tilmelding senest mandag den
19. juni kl 12:00 til Malmhøj tlf.
87702494 eller Flemming
Grønkjær tlf. 86888421. Se opslag.

Fastelavn

På ”Malmhøj” blev fastelavn fejret. Foruden beboerne var en del
børn af personalet og børnebørn
og oldebørn til beboerne mødt op
for at være med i løjerne. Der
måtte mange omgange ved tøndeslagningen til, før den genstridige tønde endelig gav efter. Børnene fik deres slikposer, hvorefter vi alle fik kaffe med fastelavnsMedens det dejlige kaffebord blev boller bagt af beboerne. Alle synnydt, gik samtalen hyggeligt rundt tes, det var dejligt at se de mange
ved bordene. Der blev også tid til udklædte børn.
at synge mange sange fra højEn af deltagerne
skolesangbogen.
Alle syntes de havde en rigtig
hyggelig eftermiddag.
Jens Thorn Jensen

Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
 



 

Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88


 

Klinik for fysiurgisk massage


 

Peter Tholstrup
Formand
Privat 86 88 82 66
Mobil 22 70 87 16
Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning . Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Mausingvej 45, 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 88 82 / 279 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl
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Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

„

KVALITET TIL TIDEN“

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


 

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
 86888266
40428266
Se nr: 25158105

NF Jord & Beton ApS
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 A/S

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

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for
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
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Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

GISSEL
v/ansvarlige indehavere
Anni & John Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

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...

Begravelse Danmark

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

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

Etabl. 1881 Kjellerup
De betjenes af bedemand
Kjeld Salomonsen

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

Vinderslev 86 82 00 64
Døgnvagt
Forudbetalt begravelse
til fast pris fra 10.800,www.begravelsedanmark.dk

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

      
 

 

  
     !"""   !

Pederstrup Tagservice

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

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 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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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
Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

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

v/ Jan Storm
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

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

KLS Byg ApS

- Et anderledes skoletilbud

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kaj Andersen
86888003

Undervisning fra 0 - 9 klasse

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

Åbningstider : Man.,tirs.,ons.,fre.
Tors.
Lør. og søn.
Henvendelse : Tlf.
Fax

8:00 - 17:00
8:00 - 20:00
Lukket
86 88 88 32
86 88 88 92

WEB - Side : www.landhandlen.dk
E-MAIL : post@landhandlen.dk
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FORENINGS- OG GRUPPEVEJVISER
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.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

Dagplejere
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

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

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32
Præst : Mai Bjerregaard, Blichersvej 31b

Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Tlf. 86888237

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

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

Søndagsskolen - Vinderslev

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Fmd.: Karl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Vinderslev Brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269
Tlf. 23393417

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

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

Tlf. 87702494
Tlf. 87700617
Tlf. 87700628
Tlf. 87702496

Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Tlf. 86888499

Vinderslev Vandværk

Vinderslev Idrætsforening

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Tlf. 86888406

Tlf. 86888408

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888358

Tlf. 86888518

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888308

Tlf. 86867476

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Valgmenigheden

Tlf. 87702370

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

Tlf. 86888352

Venstre Vinderslev

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

Tlf. 86888157

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002
Tlf. 86886686

Soldatervennekredsen

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hauge Forsamlingshus

Tlf. 86888552

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909
Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. maj
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

SPEJDER
6. juni kl. 18
Indsamling af aviser, pap, reklamer
og blade

VALGMENIGHEDEN
11. april kl. 13-15
Påskelotto for de 9-12 årige

MAUSING
MISSIONSHUS

2. maj kl. 19
Forårsaften med gudstjeneste

6. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/Pastor Frede Møller, Hinge

16. maj kl. 17.30
Løvspringstur

11. maj kl. 19.30
i Vinderslev Missionshus
KLF-møde v/redaktør Hanne
Baltzer, Ulstrup
18. maj kl. 18.30
Udflugt til Kronjyllands Valgmenighed, Randers. Start fra Vinderslev
Missionshus. Tilmelding senest
den 12. maj til Knud Christensen,
86888375

BORGERFORENINGEN

MALMHØJ

20. april kl. 19.30
Danmissionsfest v/Henning
Kirkfeldt, Silkeborg

3. maj kl. 13
Løvspringstur
8. maj kl. 14
Brugerrådet afholder generalforsamling

MAUSING
FORSAMLINGSHUS

21. juni kl. 18
Sct. Hans

10. juni
100-års jubilæumsfest m/åbent
hus

PENSIONISTFORENINGEN
18. april kl. 14.30
Generalforsamling på Malmhøj
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21. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sportsplads v/missionær Henning Sørensen, Grindsted

VINDERSLEV
MISSIONSHUS

9. juni kl. 10
GJ Konfektion fremviser sommertøj

VINDERSLEV
VANDVÆRK

18. juni kl. 10
i Vinderslev og Mausing Missionshus

23. juni kl. 20
Sct. Hans ved Mausing Forsamlingshus

11. maj kl. 19.30
Soldatervennefest v/generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia

22. april kl. 19
Forårsfest. Tilmelding til Kurt
Løhde, 86888406

25. maj
Familiedag på Kjelsølejren

SØNDAGSSKOLERNE I
VINDERSELV OG
MAUSING
9. april kl. 10
v/Fam. Brondbjerg, Herning med
besøg af Vinderslev og Mausing
Søndagsskoler. Forældre og søskende er velkommen. Vi starter
med kaffe og rundstykker.
7. maj kl. 10
i Vinderslev Missionshus
21. maj kl. 10
i Vinderslev og Mausing Missionshus

27. april kl. 19.30
Samtalemøde
4. maj kl. 19.30
Bibelforedrag v/Sognepræst Frede
Møller, Hinge
11. maj kl. 19.30
KLF-møde v/redaktør Hanne
Baltzer, Ulstrup
8. juni kl. 19.30
Samtalemøde
15. juni kl. 19.30
Blå Kors aften v/kons. Poul Arne
Nyborg, Silkeborg
29. juni kl. 19.30
Samtalemøde

