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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46 Tlf. 86888413 →→→→→  Udlån af kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430 →→→→→   Koordinator for aktivitetskalenderen
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jan Sprogø, Mausingvej 57 Tlf. 86888894
Jesper Mortensen, Mausingvej 43 Tlf. 86888509
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1 Tlf. 86888499
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032

Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har mod-
taget Lokalbladet, bedes I rette
henvendelse til redaktionen.

Mangler du
Lokalbladet?

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

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

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Når du skal til et arrangement,
hvor du synes, det vil være op-
lagt med et billede til Lokal-
bladet, så kan du låne Lokal-
bladets kamera. Det er nemt at
bruge.

Fortvivl ikke !

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

Lån et kamera
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Leder

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6.b 1969/70

Øverste række
fra venstre:
Knud Jensen,
Poul Erik Jensen,
Kurt Ivan Johannesen,
Kaj Smedegaard,
Erik Andersen

2. række
fra venstre:
Kurt Hørup Johansen,
Søren Hansen,
Erik Villumsen,
Elin Knudsen,
Lene Lyngholm Sørensen

Nederste række
fra venstre:
Anni Lynderup,
Jytte Pedersen,
Emma Gjødvad,
Ulla Madsen,
Ole Clausen (lærer)

Så er det forår. Vi har sat rekord med
den mildeste vinter i mands minde.
På trods af pludseligt store mæng-
der sne i februar og deraf følgende
store besværligheder (og snehygge)
blev det en grøn vinter med for årsti-
den høje temperaturer. Bøgen sprang
ud enkelte steder, buske blomstrede,
og masser af forårsblomster tittede
frem længe før beregnet.

I LOKALBLADET kan vi nok ikke
sætte rekord, men vi nærmer os 10-
års dagen for beslutningen om udgi-
velsen af et blad, der skulle dække
lokalområdet Vinderslev, Pederstrup,
Mausing og Hauge.

Der var nok ikke mange, der havde

troet, at LOKALBLADET var kommet
for at blive, da det fuldstændig byg-
ger på frivillig arbejdskraft, men ikke
desto mindre er det en realitet.
Havde bladet ikke haft alle sine an-
noncører samt den store opbakning
fra lokalområdet, havde det heller
ikke været muligt at nå så langt.

Det er dejligt, at LOKALBLADET al-
tid bliver mødt positivt. Tak for det!

Udvikling
På 10 år sker der meget, og LOKAL-
BLADETS redaktion følger med tiden
på bedste vis. Derfor har vi besluttet
at arbejde på at få vores egen
hjemmeside. Jan har arbejdet herpå
og har fået et tilbud hjem på udvik-

ling af en hjemmeside. Jan arbejder
videre og vil også være den, der i
fremtiden skal vedligeholde siden.

Planen er blandt andet, at annoncø-
rer kan få mulighed for en ekstra an-
nonce på hjemmesiden. Det vil sige,
at vore annoncører får større udbytte
af at være sponsor af LOKAL-
BLADET! Der vil også være mange
andre fordele, men når vi kommer lidt
længere med planerne, vil vi give en
mere udførlig information herom.

GOD LÆSELYST!
Redaktionen
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spejlet

GadeEr det De tusind søers Land?
Nej, det er lørdag eftermiddag den 20. januar 2007 i lokalområdet!

Mon alle grunde kan sælges, uanset
hvor små de er, eller er trekanten på
Silkeborgvej/Vinderslevvej ikke til
salg?

Så forsvinder de sidste elmaster på
Vinderslevvej

Den sidste mast

Sne

Så kom vinteren til Danmark, bedst som vi troede, vi havde fået forår

Grunde
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spejlet

Gade

Nyfødte

Velkommen til !

Tillykke med dagen
Anker Svendsen, Vinderslevvej
109, fyldte 60 år den 27. marts.
Lise Garp, Vinderslevvej 109, fylder
60 år den 11. april.
Freddy Hansen, Trekronervej 5,
fylder 50 år den 22. maj.
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9,
fylder 50 år den 22. juni.
Grethe Nielsen, Mausing Skolevej 1,
fylder 70 år den 25. juni.
Svend Erik Krogsdal, Liljevej 39,
fylder 60 år den 27. juni.

Jesper Overgård Holm og Else
Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40
fik den 14/12 2006 en lille pige. Hun
blev født på Viborg Sygehus kl. 01.25
og vejede 3500 gram og var 51 cm.
P.t. er navnet en hemmelighed.

Pederstrupvej 63
Et temmelig sent, men meget vel-
ment velkommen til Stine Kirk (20)
og Martin Riger (24), der flyttede ind
på Pederstrupvej 63 den 1. august
sidste år.
Stine kommer fra Lemming
og begyndte til februar at læse til
pædagog på Viborg Pædagog-
seminarium.
Martin kommer fra Silkeborg og ar-
bejder som mekaniker hos Opel i
Silkeborg.
Husstanden omfatter også katten
Mille, som ikke snakker med hvem
som helst.
I sin fritid kører Martin klubrally i
Kjellerup og Omegns Motorklub med
Jørgen Laursen, J.L. Auto, som
makker.

Anita Andersen og Thomas
Tholstrup, Tøndborgvej 40 fik den 13/
12 2006 en lille Holger. Holger blev
født på Viborg Sygehus kl. 08.15 og
vejede 3840 gram og var 52 cm lang.
Det gælder om at være tryg, og det
var Holger, da Lokalbladet var på
besøg. Han sov roligt i sin barnevogn
og opdagede slet ikke, at han var i
centrum.

Den 4/2 fik Anette og Martin Døssing,
Vinderslevvej 52 en lille dreng. Han
blev født på Viborg Sygehus og ve-
jede 3790 gram og var 56 cm lang.
Den lille dreng skal døbes Anders, og
forældrene regner med, at det skal
ske i påsken. Anders er meget glad
for at sove i denne flotte vugge, som
hænger ned fra loftet.

Fastelavnsfest i Hauge Forsamlingshus
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Vinderslev Skole
Fastelavnsfest på skolen
Her i februar måned er der tradition
for, at der afholdes fastelavnsfester
på skolen.
Den 8. februar fra kl. 18.00 til 20.30
holdt eleverne fra 2. – og 3. klasse
karneval i SFO‘en. Først slog de flot
udklædte elever og deres lærere og
pædagoger katten af tønden og spi-
ste fastelavnsboller, hvorefter der
blev danset på livet løs. Alt i alt en
rigtig god aften.

Fastelavnsmandag var det så blevet
0. og 1. klasses tur til at slå den arme
kat ud af tønden. Der var udvist stor
fantasi, og mange elever var meget
flot udklædte, og eleverne hyggede
sig det meste af formiddagen med
tøndeslagning og bollespisning m.v.

MiniSFO og børnehaveklassen
Der har været indskrivning til den
kommende børnehaveklasse, og 23
børn skal begynde i børnehaveklas-
sen efter sommerferien, men alle-
rede den 2. april begynder de 22 af
dem i MiniSFO‘en på Vinderslev
Skole.
MiniSFO‘en er en ordning, hvor bør-
nene på en lempelig og god måde
bliver introduceret til skolen og den
dagligdag, som de nu skal være en
del af.
I den nye Silkeborg Kommune er
MiniSFO‘er kun kendte på skolerne
i gammel Kjellerup Kommune, og da
alle elever og skoler skal stilles ens,
har politikerne været nødt til at finde
ud af, om MiniSFO‘erne skulle ned-
lægges i gl. Kjellerup, eller om de
skulle fremmes på de øvrige skoler.
Man har valgt at sige, at det kom-
mende år er et overgangsår, hvor
MiniSFO‘en er en frivillig mulighed,
som kan tilbydes, hvis skoler og in-
stitutioner kan blive enige om det, og
det er vi altså blevet her i området.
Som skole hører vi kun positive
tilbagemeldinger fra forældrene, og
vi anbefaler derfor kraftigt, at
MiniSFO‘en bliver et permanent til-
bud. Andre kan selvfølgelig have
andre holdninger, men set gennem
mine briller er det et godt pædago-
gisk tilbud, som er til gavn og glæde

Billederne er fra søndag d. 25.2., hvor 1. kl. slog katten af tønden ved et
forældrerådsarrangement, og billederne er taget af én af forældrene

for børnene, fordi det giver
dem en god skolestart. Da
der er uklarhed om MiniSFO‘ens
fremtid, vil jeg meget gerne høre
tilbagemeldinger fra forældre om,
hvordan I opfatter tilbuddet om en
MiniSFO.

Skolestruktur
Politikerne har så småt startet en
skolestrukturdebat. Udgangspunktet
er, at der bliver mange flere elever i
kommunens skoler i de kommende
år, så debatten handler primært om,
hvilke skoleformer man ønsker sig i
kommunen og altså ikke skole-
lukninger, som ellers er det ord, der
blinker, når politikere nævner skole-
strukturdebat.
Vi skal selvfølgelig ikke være naive
og tro, at vi er usårlige i en sådan
strukturdebat, og skolebestyrelsen

har da også allerede længe drøftet
problematikken. Der er dog absolut
ingen tegn på, at skolen er i fare for
at blive sparet væk! Derfor ærgrer
det mig, når jeg hører et rygte om, at
et nytilflyttet forældrepar vælger ikke
at indskrive deres barn i skolen, ”for
den skal jo alligevel lukkes”. Lad os
hjælpe hinanden med at skyde så-
danne spøgelser ned.

Jeg vil opfordre til, at man – både
personligt og som forening – blan-
der sig positivt og konstruktivt i den
kommende skolestrukturdebat, så
politikerne ikke er i tvivl om, at lokal-
området har en skole, som er værd
at bevare og måske endda udbygge.

Thorkild Skovbo
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Nyt fra Skole-
bestyrelsen
Nogle gange går tingene lidt for hur-
tigt. Det har de gjort for mig sidste
gang, jeg skrev til Lokalbladet. Vi har
ændret i de forældrevalgte i skolebe-
styrelsen. Rasmus Østerby har des-
værre været nødt til at træde ud af
bestyrelsen af arbejdsmæssige år-
sager. Tak til dig, Rasmus, for en al-
tid god og engageret indsats, både
på vores ordinære møder samt i di-
verse udvalg, som du villigt har trådt
ind i.

Igen skal vi sige velkommen til Mari-
anne Bolander, som også i sidste
periode måtte træde til som supple-
ant. Tak, Marianne, og vi glæder os
allerede over det gode samarbejde.

Tirsdag den 27. februar afholdes
møde om fremtidig skolestruktur i
Silkeborg Kommune, hvor samtlige
medlemmer i alle skolebestyrelser er
inviteret. Det er jo et spændende og
meget vigtig emne. Vi er egentlig al-
lerede i gang med at snakke om det
i skolebestyrelsen. Vi har haft emnet
på dagsordnen et par gange, og hver
gang kommer der nye synspunkter,

som bliver vendt og
drejet. Det er godt at
være en smule forbe-
redt. Indtil der er taget
en beslutning i Silke-
borg Kommune, er
”alt” jo i hvert fald til-
ladt og muligt. En sjov
tanke at lege med. Vi
deltager selvfølgelig i
mødet med en ”dele-
gation”. Det bliver
spændende.

Som nævnt sidste
gang havde vi i de-
cember et møde med
bestyrelsen for ”Går-
den” ( jeg var des-
værre selv forhindret i
at deltage). Mødet gik
rigtig godt, og vi fandt
frem til nogle punkter,
som vi vil arbejde sam-
men om i fremtiden. Vi
skal bl.a. formulere et

princip vedr. kost og motion. Vi skal
arbejde sammen om naturprojekter,
den ”gode historie”, dagspressen. Et
udvalg skal tage de første skridt, og
fra skolen er deltagerne i dette ud-
valg 2 forældrevalgte (Ellen Høstrup
og Susanne Søgaard Sørensen)
samt en medarbejder og Thorkild
Skovbo. Foreløbig er det aftalt, at der
fast skal afholdes 2 årlige møder.

Med hensyn til vores madordning har
vi nu fået lavet en aftale med Louise
Bech fra Vinderslev Forsamlinghus
om at levere mad til skolen 2 dage
om ugen. Det glæder vi os til at få
sat i gang. Så nu håber vi, at vi denne
gang har fundet frem til den bedst
mulige løsning, som de fleste kan
være tilfredse med.

Tak for nu.

På Skolebestyrelsens vegne
Susanne Søgaard Sørensen

Formand

”Den gode Skole”

Hvordan fremtidssikre vi vores
skole???

Mød op og giv dit bud på en
kommende skolestruktur i

Silkeborg Kommune

Torsdag den 12. april 2007 kl.
19.00 på Vinderslev Skole

Alle er velkomne

Yderligere information følger i
Kjellerup Tidende

Vinderslev Skole
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Kurt Knudsen (36) overtager
Pederstrup Vognmandsforretning
1. marts 2007.
Sanne Knudsen (36), gift med
Kurt, ansættes 1. marts 2007 som
kørselsfordeler.
Ejgild  trækker sig tilbage som di-
rektør for vognmandsfirmaet.
Lone giver sin erfaring som med-
hjælpende hustru videre.
Firmaet råder over 10 lastbiler,
44 containere,
9 påhængsvogne,
1 gummiged

Status
Lokalbladet skrev for 8 år siden om
Pederstrup Vognmandsforretning.
Men hvorfor så igen?
Den 1. marts 2007 overtager Kurt
Knudsen Pederstrup Vognmandsfor-
retning efter sin far Ejgild Knudsen.
I sidste artikel beskrev vi starten på
generationsskiftet.
1. august 1996 indgik Ejgild og Kurt
et Aps (EK Aps), som starten på et
generationsskifte.
Efter 5 år trak Ejgild sig ud af sel-
skabet, hvorefter Kurt alene blev di-
rektør. Ejgild forblev direktør for
Pederstrup Vognmandsforretning
A/S.

Lidt historie
I 1976 var der i Pederstrup Vogn-
mandsforretning 1 bil -  i 1978 2 bi-
ler. Firmaet udvidede med en bil ad
gangen i takt med, at der blev mere
arbejde.
Fra 2001 og til 2007 har Ejgild og
Kurt kørt sideløbende med hver sin
forretning. Ejgild med Pederstrup
Vognmandsforretning A/S og Kurt
med KK Aps.

Familiefirma
Pederstrup Vognmandsfirretning har
altid været et familiefirma. Mens
Ejgild drev det, var Lone medhjæl-
pende hustru. Når Kurt overtager det,
bliver Sanne ansat på kontoret som
telefonpasser og kørselsfordeler.
Deres 2 børn, Flemming (11 år) og
Mette (8 år) vil komme til at være en
del af fællesskabet, da kontoret lig-

Pederstrup Vognmandsforretning

ger i forbindelse med privaten, og
garagen ligger lige ved siden af.

Arbejdstid
Det er tæt på, at firmaet arbejder
døgnet rundt. For det meste er der
ro mellem midnat og kl. 03, hvor de
første grisetransporter starter op. For
andre ansatte kan en arbejdsdag
f.eks. strække sig til kl. 24.
Ikke sådan at forstå, at køre-hvile-
tids-aftalerne ikke overholdes, for det
er et område, der lægges meget
vægt på i firmaet..

At lære faget
Kurt har fået vognmandsfaget ”ind
med modermælken”. Lastbiler har
altid haft hans store interesse. Da
han i 1987 kom i lære som lastbil-
mekaniker, var det ingen tilfældig-
hed. Det er en god ballast at have
den uddannelse, når man siden hen
bliver lastbilchauffør. Efter uddannel-
sen forblev han svend i 4 år og hjalp
samtidig derhjemme. Kurt tog her-
efter på et 3 ugers vognmandskur-
sus, som er et krav for at kunne
starte som vognmand.

Nyt kontor
I forbindelse med overdragelse af
firmaet til næste generation er der

bygget 50 m²  til privaten, så der nu
er et kontor  på 34 m² + depot + toi-
let. Firmaets sekretær arbejder i øje-
blikket i et meget lille kontor, hvorfra
hun styrer al bogholderi og løn.

Biler
Ejgild bliver ”ansat” som indlejet
vognmand med sin egen bil. Ud over
den er der 9 biler. Heraf er der 5
grisebiler, der henter slagtesvin og
søer ved landmændene og kører
dem til Danish Crown.
De 3 af bilerne er entrepenør-biler.
De 2 af dem er fortrinsvis helliget 2
store kunder, Kingo Karlsen og Gu-
stav H. Christensen. Bilerne kører
med ”alt forefaldende”, f.eks. sand,
grus, haveaffald, træ og brokker fra
nedbrydning.
En af entrepenørbilerne er med kran.
Den kører med pallegods og køre-
plader, (store jernplader), der bruges
ved byggerier. Det er en stor lettelse,
at Kurt selv har lavet en klo til at
sætte på kranen, så kørepladerne
kan lægges direkte ud, hvor de skal
bruges. Førhen skulle man ”have ved
dem” 3 gange, og ofte var der en
ekstra mand med til at hjælpe.
Endvidere er der 1 tankbil. Den kø-
rer for ”Aarhusegnens Andel” med
foder til svin og kreaturer, som den

Hele familien
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henter på fabrikken og kører ud til
landmændene. Bilparken består af  1
Volvo, 3 Scania,   4 DAF og 2 MAN.
I firmaet er der også en gummiged,
der bruges til lastning af materialer,
og der er 44 containere og 9 på-
hængsvogne/trailere.

Samarbejde
Arbejdsmængden kan være meget
varierende. Her er det af stor betyd-
ning, at vognmandsfirmaer i områ-
det kan trække på hinanden. Ved
spidsbelastninger er der af og til ind-
lejet 3-4 biler ud over de faste 10.

Uddannelse
At køre lastbil kræver ikke nødven-
digvis mere uddannelse end at have
”stort kørekort”. Men hvis man skal
køre med grisebil kræves et grise-
transport-kursus på 2 dage. Det er
lovpligtigt og koster for firmaet 2700,-
pr. mand.
Sådan er det i dag, men på længere
sigt bliver det sikkert nødvendigt, at
alle får den eksisterende lastbil-
chauffør-uddannelse.
Hvis man er under 21 år og kører
lastbil, skal der gives en speciel til-
ladelse, ”hvidt bevis”, som man altid
skal have på sig, når man kører.

Loven
Der er mange regler, der skal over-
holdes, når man kører lastbil. Ud over
færdselsloven er der køre-hviletids-
bestemmelserne. I lastbilerne er der
en urskive, der ”sladrer” om, hvor-
når chaufførerne har kørt, og hvor-
når de har holdt pause. Bøderne for
overtrædelse af loven er på min.

Børnene Mette og Flemming

9000,-, så det er dyrt at overtræde
reglerne.

Ansatte
Efter den 1. marts er der ansat 11
chauffører, 2 på kontoret samt en
smed, der bl.a. reparerer containere
og nogen gange også kører lidt, hvis
der mangler en mand i at få det store
puslespil til at gå op.
Ud af de 11 chauffører, er der 2  an-
sat til at køre med tankbilen. De ar-
bejder ca. 40-45 timer om ugen for-
delt på 3 dage: F.eks. torsdag-fre-
dag-lørdag, herefter mandag-tirsdag-
onsdag og  fri 1 uge osv.

Fremtiden
Med overdragelsen af Pederstrup
Vognmandsforretning fra far til søn
er Ejgilds drøm blevet opfyldt.
Kurt vil tilstræbe at føre virksomhe-
den videre i samme ånd som sin far.
Et motto har altid været: ”Intet er for
stort , og intet er for småt” for Peders-
trup Vognmandsforretning. Endvi-
dere er det meget vigtigt for firmaet
at overholde alle aftaler  –  til tiden.
Og det bliver stadig muligt for private
at hente et læs sand eller grus fra
hjemmelageret.

K.H.

Logoet i gulvet på det nye kontor
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ÅRET FØR REJSEN:
Det hele startede med, at jeg be-
søgte min far en lørdag i efteråret
2005. På bordet lå der en rejse-
brochure over en rejse
til Sydamerika. Han
havde ellers snakket
om at skulle til Grøn-
land! Jeg sagde lidt for
sjov, at jeg da gerne
ville med til Sydame-
rika. Jeg blev mere og
mere varm på ideen,
og mandag gik jeg til
min arbejdsgiver og
spurgte, om jeg kunne
få fri næste år i sep-
tember (2006). Jeg fik
fri, men samtidig tilbød
jeg at arbejde ekstra
samt droppe ferie i
2005. Alt sammen for
at få råd til denne store
rejse. Jeg ringede og
fortalte min far, at jeg
gerne ville med. Heldigvis ville far
også gerne af sted og have mig med,
så jeg ringede straks til Ove Mad-
sen, den danske kontaktperson for
Paraguay-rejser – og rejselederens
far.

REJSEN:
Endelig langt om længe var det tid
for at rejse til Sydamerika. 3 ugers
rundrejse i Paraguay og Brasilien
med besøg i Argentina. Jeg glædede
mig helt vildt. Jeg var spændt, for jeg
havde aldrig været ude at flyve før.
Og så starte med en tur om på den
anden side af jorden – en tur på
11000 km x 2! Og 4500 km i bus/bil!
Efter at have rejst i mere end 25 ti-

Mit livs rejse til Sydamerika

Mit livs rejse til Sydamerika sep-
tember 2006

                        Paraguay                                              Brasilien
Indbyggere:     5.800.000                                             170 mill.
Hovedstad:   Asuncion (2 mill. indb.)                      Sao Paulo (17 mill. indb.)
Sprog:            spansk og guarani                                portugisisk
Valuta:            guarani (1000 guarani = 1 kr.)            real (1 real = 2,8 kr.)
Areal:             406752 km²                                        8,5 millioner km²

mer landede vi endelig i Sao Paulo.
Byen dækker et areal, der er større
end Sjælland. Tidsforskellen er -5 ti-
mer.

(Nedenfor dagbogen i en meget for-
kortet udgave)

1. September: Efter at være ble-
vet modtaget af vores rejseledere
Jan og Beatriz, fik vi en rundtur i Sao
Paulo. Jan er dansker og gift med
Beatriz, som er født i Paraguay.
2. Bustur på 500 km til Maringa
igennem Brasiliens mest frugtbare
jord med kaffe-, appelsin- og sukke-
rørsplantager.
3. Min fars 72-års fødselsdag –
fødselsdagssang på brasiliansk.
Bustur på 400 km til Ciuaded del Este
i Paraguay.
4. Tur ud til Beatriz´mor for at se
fødehjemmet. Et meget fattigt hjem.
Vi kørte en tur gennem regnskoven,
eller det der er tilbage af den!
5. Shopping i Ciaded del Este. En

speciel oplevelse. Boder, butikker og
gadesælgere over det hele. Alle pri-
ser skulle vi prutte om. Om eftermid-
dagen tog vi en tur til et meget flot
vandfald, Salto Monday-vandfaldet og
”de tre grænsers punkt” (Paraguay,
Brasilien og Argentina). Om aftenen
var vi til sydamerikansk musikshow
samt et overdådigt aftensmåltid.
6. Vi kørte til verdens største
vandfald, Cataratas, og så det fra den
brasilianske side. Bredden på vand-
faldet er 3 km og vandgennemløbet
var denne dag 1000 m³ pr. sek. Nor-
malt ligger det på 2000 m³. I 1985
var det oppe på 3500 m³. Herefter
var der mulighed for en helikopter-

tur. 70 dollars for 10
min., men det var alle
pengene værd!
7. Tur på 240 km til
Bella Vista. Om afte-
nen var der musik-
underholdning fra
Paraguay samt folke-
dans.
8. Besøg hos en af
landets største tefa-
brikker, Selecta, som
blev startet af tyske
indvandrere.
Om eftermiddagen
var vi på bytur i
Encarnacion. Vi spi-
ste på et hotel, der
kunne rumme mere
end 1000 mennesker.
Her fik vi bl.a. et  k æ

m p e  kagebord. Om aftenen var der
paraguaysk folkemusik.
9. Vi besøgte Jesuitterruinerne i
Trinidad. Det var her Paraguay ”blev
født”. Et kæmpestort område, som
blev ødelagt, da spanierne kom til
landet. Efter dette besøgte vi en
turistfarm på ca. 200 ha., hvoraf de
80 ha. var regnskov. På gården var
der et stort marked i stil med
vores eget Hauge Marked. Der var
også en sydamerikansk musik-
festival. Senere var vi på safaritur ud
i regnskoven med traktor og vogn
samt en gammel militær lastbil. Det
havde regnet meget om natten, så
jorden var meget blød. Vi sad selv-
følgelig fast. Herefter passerede vi en



11

stor flod ved hjælp af en håndcykel.
Det var fedt.
10. Dejlig sejltur på floden Parana,
der skiller Paraguay og Argentina. Vi
var nogen, der måtte køres hjem for
at få tørt tøj på… Spændende køre-
tur i en firhjulstrækker med 120 km/
timen ud ad en våd og glat vej!
11. Besøg i en gammel
Franciskanerkirke i
Yaguaron opført af
jesuitterne. Ophold
på 11-etagers hotel i
hovedstaden i Para-
guay efter en tur på
400 km. Fra hotellet
var der udsigt til Ar-
gentina – lige på den
anden side af floden
Parana.
12. Bytur i
Asuncion, hvor vi
bl.a. så Parlamentet.
Den gamle del af Par-
lamentet er lavet om
til museum.
13. Besøg ved Maka-indianerne.
De levede meget primitivt, men alle
så glade og tilfredse ud – og det vrim-
lede med børn. Herefter kørte vi til en
kæmpefarm på 14.000 ha, svarende
til 25000 tdr. På farmen var der 30000
kyllinger, 6000 stykker kødkvæg og
1200 malkekøer. Der var eget slag-
teri, mejeri, foderstof og
butik med salg af egne
varer. Der var 3500 an-
satte, heraf 50 på selve
farmen.
14. Bustur på 300 km
til Ciaded del Este. Stop
ved Paraguays største
katedral. På turen købte
vi Chipa – majsbrød. Det
mest spiste brød i Para-
guay. En Chipa kostede
1000 guarani. Grillhygge
i  Jan og Beatriz´ grill-
hytte.
15. Besøg på verdens
største vandkraftværk i Taipu. Alene
vand-søen dækkede et areal på 1350
km². Volumen 29 billioner m³ – nok
til at alle mennesker i verden kunne
få 6000 l vand. Søen er så stor, at
hvis det ikke regner i 2 år, vil der sta-
dig være vand nok til, at kraftværket
kan køre for fuld kraft. Der var 18 tur-
biner, hvor der løb 700 m³ igennem i

sekundet. Selve værket producerer
12600000 MV om året. Nok til at
dække 85 % af strømforbruget i Pa-
raguay og 25 % af Brasiliens strøm-
forbrug. Dæmningens totallængde er
7760 m og højden er 196 m. Der er
blevet brugt 8,1 millioner m³ beton
dertil. Beton nok til en 4-sporet mo-
torvej fra Sao Paulo til New York!

Jernforbruget til dæmningen svarer
til 328 x forbruget til Eiffeltårnet. Hele
området med vandkraftværket, søen,
naturreservatet m.v. svarer til 820000
km².
16. Køretur til Argentina. Vi så
Cataratasvandfaldet fra den argen-
tinske side. Vi kørte i tog til de store

fald, Djævelens Gab. Fantastisk syn.
Har ikke ord derfor!
17. Køretur på 600 km til Curitiba
i Brasilien. Sikken en natur.
18. Besøg på Brasiliens største
museum, Øjet – et museum for no-
gen af de træer, der forsvandt, da
man brændte regnskoven af.
19. Besøg i Cortiba. En by med 2

mill. indbyggere. Her ligger Volvos
lastbilfabrik samt VW-fabrikker. Kø-
retur på 400 km. Så kørte vi til Sao
Paulo gennem fantastiske bjergland-
skaber bl.a. med bananplantager. En
af vejene var på fem spor på hver
side samt to lidt ved siden af. Uh ha.
20. Afrejse fra Sao Paulo mod
Danmark.

21. H j e m m e
igen.

Jeg er dybt fasci-
neret af Syd-
amerika. Et fan-
tastisk klima; de
har aldrig frost og
sne – og mig
som hader sne
og vinter. Befolk-
ningen har en
fantastisk livs-
glæde, ser lyst
på tingene.
Paraguayerne er

hjælpsomme, søde og venlige men-
nesker. Et dejligt land at være turist
og gæst i. Tanken har strejfet mig
mange gange, at jeg måske
kunne….. Ja, hvem ved? Det er i
hvert fald IKKE sidste gang, jeg har
besøgt Paraguay – landet i hjertet af
Sydamerika.

Yderligere oplysninger om rejsen
kan fås hos undertegnede eller
www.paraguayrejser.dk

Jørgen Hansen,
Hauge
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Hvad sker der i Sognehuset man-
dag eftermiddag?

Lokalbladet var blevet lidt nysgerig,
da vi havde hørt, at der var flere
damer, der kom i Sognehuset hver
mandag eftermiddag i vinterhalvåret.
Så vi tog på besøg.

Der var en stor aktivitet der, med
knipling, orkis samt nogle, der strik-
kede, og andre lavede hardanger-
syning. Nogen var mere erfarne end
andre, men alle hjalp hinanden.

Agnes Hansen fortæller her, hvordan
det er kommet i stand.

Det hele startede i efteråret 2006, da
der var nogle, som godt kunne
tænke sig at opfriske kniplings-
håndværket og andre at lære det fra
bunden.

Bodil Lundgaard lovede at hjælpe
med mønstre, hjælp og gode råd
undervejs.

Sammen med Lilly Mikkelsen har
hun fået os sat i gang med det gamle
håndarbejde.

Vi skiftes til at have brød med til kaffe
(da Lokalbladet var der, fik de en læk-
ker rugbrødslagkage samt små
dessertkager).

Hvis du vil være med, når vi starter
igen til efteråret, kan du henvende
dig til mig - også hvis du vil lave an-
det håndarbejde.

M.v.h
Agnes Hansen

Mandag eftermiddag

Bodil Lundgaard ser, om det er i
orden

Edith Nielsen er ved at orkére, og
Inga Guldborg er i gang med

strikketøjet

Esther Nielsen

Agnes Hansen kikker på mønstre
for at finde ud af, hvad hun nu skal

gå i gang med

Gudrun Lund og Lilly Mikkelsen i gang med kniplingens svære kunst

Orkisarbejde som Edith Nielsen
har lavet. Det kan købes for 25 kr.

pr stk.
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Barndom og spejderliv i 40’erne

Jeg skal forsøge at fortælle lidt om
vores barndom på Vinderslevgårds
mark, hvor mor og far købte en lille
ejendom på 10 tdr. land – jeg me-
ner, det var i 1930. Jeg er anden
ældst af 5 søskende og født i 1934.
Vi var ikke rige, men jeg husker hel-
ler ikke, at vi var særligt fattige.

Hverdagen gik med skolegang og
leg – dog fik vi hurtigt lov at deltage
i forskelligt arbejde både ude og
inde. Klø fik vi aldrig, men lærte hur-
tigt, hvor langt vi kunne trække det.
Vi var først 4 piger fra 1931 til 1940,
og så i 1946 fik vi en lillebror, Lau-
rits, som i dag har bygget et dejligt
hus sammen med sin fa-
milie, hvor vores barn-
domshjem lå.

Om sommeren tog far
gerne arbejde i tørvemo-
sen, mens mor passede
det derhjemme. Vi kom
altid med i marken, når
der skulle hakkes roer og
køres hø, korn og roer
ind. Det kneb sommeti-
der med ikke at hakke
den roe op, der skulle
blive stående. Så plan-
tede vi dem igen, men
det blev som regel opda-
get, og så fik vi skæld ud.
Vi/jeg ville altid gerne læse, sad på
hovedenden af divanen i stedet for
at hjælpe mor. Så vankede der som-
metider et rap af karkluden.

Mor og far slagtede selv gris. Så
måtte vi hjælpe med at trække kød-
hakkeren. Intet gik til spilde, og så
skulle der saltes kød, og medister-
pølse blev smeltet end i fedt. Mor og
far havde også nogle ældre venner,
som lige skulle smage og have en
lille pakke. Senere kom der så fry-
sehus i Vinderslev, hvor man kunne
leje et rum. Alt blev så pakket og
skrevet nummer på, og så havde
mor en bog med de samme numre,
hvor hun så kunne se, hvad der var
i pakkerne. Mor var god til at lave

Barndom og spejderliv
mad. Vi fik altid 2 retter, selv om den
måske stod på stegt flæsk 4-5 gange
om ugen, og hendes frikadeller var
noget ganske særligt. De er stadig
så mange år efter på tale en gang
imellem blandt børn, børnebørn og
svigerbørn.

Julen var noget ganske særligt, for
da fik vi alle vores egen slikpose og
en hel appelsin til hver. Det var gerne
far, der lavede poserne, så den sid-
ste uge før jul var der aldrig vrøvl
med at få os i seng. Vi var bange
for, at far ikke nåede at få poserne
lavet. Vi fik sikkert også en gave, nok
noget brugbart. Det er poserne, jeg
husker bedst. Noget, der også hørte
julen til, var, at vi skulle lære at lytte

til radioen, når der blev sendt jule-
hilsner til og fra søens folk. Far for-
talte så om de mange danskere, der
holdt jul langt fra familie og venner.

Om vinteren måtte vi så ud i stald
og lade og raspe roer og trække
hakkelsesmaskinen, og da far fik
tærskemaskine, stod vi alle parat til
at tage halm fra. Det blev dog ikke
ved at være så spændende, men vi
slap ikke af den grund.

Om sommeren, når far var i tørve-
mosen, løb vi gerne i møde med ham
for at komme bag på cyklen hjem.
Engang gik det galt! Min lillesøster
Gerda fik en fod i hjulet, så der måtte
bud efter lægen.

Lidt om naboerne: Ingvar på Vinder-
slevgård kom en tur hver dag og
havde sin bestemte stol i køkkenet,
hvor han fik kaffe. På Vinderslev-

holm boede i starten et
grevepar. Min storesøster
Hanne husker, at han gik
tur hver dag og altid kom
op og hilste på. Jeg husker
bedst, da Vinderslevholm
blev solgt, at grevinden
hvert år holdt 14 dages fe-
rie på et hotel i Silkeborg.
Så kom der bud, at hun
ville aflægge besøg en be-
stemt dag og så gerne, at
mor bagte en bestemt rou-
lade. Så blev der dækket
fint op og fordøren låst op.

Jeg tror, vi alle var glade
for at gå i skole, men in-

den vi fik lov at gå, stod mor parat
med levertran – en skefuld hver dag,
værs’go!

Det var en grosserer i manufaktur,
der købte Vinderslevholm. De havde
2 piger, én lidt ældre end min store-
søster Hanne og én mellem hende
og mig. Vi fik en del tøj, når de fik
nyt, og så blev der ellers prøvet tøj.
Hvert år til jul i flere år kom pigerne
klædt ud som nisser. Hvis der var
sne, blev de kørt i kane. De kom med
julegaver – det var gerne nye kjoler.
Jeg husket et år, vi fik lyseblå taft-
kjoler. Jeg tror ikke, mor var så be-
gejstret. Hun mente nok, de var for
fine. De passede nok heller ikke så

Fie på gårdspladsen

Fie (tv.) ved grisehandlerens bil
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godt til ribstrikkede strømper, men
vi havde dem på til juletræ i forsam-
lingshuset, som vi altid var med til.

Krigen husker jeg ikke meget fra ud
over rationeringsmærker, som jo
varede til flere år efter krigen. Mor
havde en gammel bradepande, hvor
hun brændte (det må have været
rug) i ovnen, som så blev kørt igen-
nem kødhakkeren og blandet med
Rich’s til kaffe, måske med lidt rig-
tige bønner, for i pulterkammeret
havde hun en flaske med rigtige kaf-
febønner. På servanten i soveværel-
set stod en lille kuffert (en kitbag
kaldte vi den), som var strengt for-
budt at røre. Senere fik vi at vide, at
det var personlige papirer og lidt tøj
i tilfælde af, at vi blev evakueret.

Vi piger var alle ude at tjene før kon-
firmationen, nok mest som barne-
piger rundt på egnen, men sov altid
hjemme om natten, til efter vi var

konfirmeret. Mine yngre søstre Else
og Gerda påstår, at jeg tiggede om
at komme på Realskolen, men kom
det dog ikke. Jeg har nok været lidt
af en rebel, der har haft min egen
vilje, også fordi jeg er den eneste af
os, der er bosat uden for området,
men det er en helt anden historie.

Til gengæld fik jeg lov at være blå
pigespejder – en dejlig oplevelse,
som jeg nu vil fortælle lidt om:

Vi var 5 i en patrulje i Vinderslev, som
så hørte under Kjellerup Trop. Pa-
truljen hed ”Bierne”, og Esther Mad-
sen var patruljefører. Vi lærte mange
ting. Jeg har endnu min gamle ar-
bejdsbog. Mottoet var: ”Vær beredt”.
Spejderløftet, som vi skulle lære, lød:
”Jeg lover at gøre mit bedste for at
være tro mod min Gud og mit land,
at være vågen, modig og ren og at
holde spejderloven”. Vi lærte om
opbygning af spejderbevægelsen,

om konge og fædreland, flagets hi-
storie – også de nordiske flag og
nationalmelodien.

Indendørs lærte vi om færdselsreg-
ler, og hvordan man gav et signale-
ment af en person og en hel masse
forskellige knuder og knob. Vi lærte
også om kunstigt åndedræt og for-
skellige forbindinger.

Udendørs kastede vi rundt med
redningsreb, lærte morsealfabetet
og en del om fugle og naturen. Vi
var på rundtur i Stenholt Skov. Vi
boede på høloftet og lavede mad på
bål. Vand trak vi op fra en brønd, hvor
de sagde, der var frøer i. Jeg min-
des nu ikke, vi så nogen. Engang
havde vi besøg af Pastor Lidegaards
søn, som gik rundt i skoven med os
og fortalte om naturen og især om
gamle egetræer. Engang der var tor-
denvejr, sov han på høloftet hos os.
Der har nok været nogen, der var

Øverst fra venstre: Lærer Bredal, Henry Visti, Johs. Nørskov, Halle Christiansen, Henry Skov, Lærer Sørensen,
3. række fra venstre: Agne Tougård, ukendt, Bodil Jensen (cykelhandler), Ruth Laj, Bodil Bødtker, Inger Henrik-
sen, Karen Pedersen (Engholm), Fie Kusk, Karen Rasmussen, Gerda Østergård, Else Vestergård, Martha fra
Mathisborg.
2. række fra venstre: Signe Vestergård, Gerda Andersen, Marie fra Ernebjerg, Henny Pedersen, Hanne Kusk,
Karen Christiansen, Anne Lise Brink, Ruth fra Østergård.
Forreste række fra venstre: Henry Mogensen, Ib fra Økilde, ? Rasmussen, Peder Holck, ukendt, Åge Peder-
sen fra Engholm, Peder Nørskov
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bange. Det var på en bondegård –
måske nogen, de voksne kendte.
Det år, Kompedal brændte, kan jeg
huske, at vi kunne se røgen, da vi
var på vej hjem fra en tur.

Tropsmøderne foregik i Kjellerup,
hvor Eli Christensen var tropsfører.
Eli og en søster havde manufaktur-
forretning. Her blev møderne holdt.
Stativer med tøj blev skubbet til side,
og så sad vi rundt på gulvet. Vi sang
meget, og her aflagde vi spejder-
løftet og en form for eksamen i for-
skellige prøver.

Jeg var en gang med på tropslejr ved
Tvis. Her lå vi i telte og lavede mad
på bål. Kl. 9 om aftenen skulle der
være ro. Hvis der var for meget uro,
kom lederen ud og klappede med et
par grydelåg. Så blev der stille! På
en tur til Vesterhavet havde vi mad
med, som bestod af rugbrød med
spegepølse. Jeg mindes stadig, at
det smagte godt.

Engang optrådte vi patruljevis i
Kjellerup – sikkert for at samle ind til
spejderarbejdet. Jeg havde en hvid
papirpose på hovedet og skulle sige
et vers. Jeg husker det endnu. Det
lød:

Jeg vil være kok, når jeg bli’r stor,
lave mad til både far og mor,
købe alt hvad jeg kan li’,
det er der nemlig mening i!

Fie, Grenå

Vinderslev Borgerforening
Til Generalforsamling i Borgerforenin-
gen.

Den 18. januar 2007 var der gene-
ralforsamling i Borgerforeningen, og
da jeg på et tidspunkt havde ytret mig
over for et bestyrelsesmedlem over
noget, der var foregået i Borgerfor-
eningen, sagde vedkommende: „Du
kan bare møde op til generalforsam-
lingen!“ Som sagt så gjort, tog jeg til
mødet, som foregik på skolen. Der
var ikke mange biler på parkerings-
pladsen, men da det var den første

dag med sne, kunne det jo være, at
folk var gående, men nej, jeg var den
eneste ud over bestyrelsen og de-
res ægtefæller, der var mødt op. Jeg
blev ret hurtigt valgt som ordstyrer.
(Jeg havde inden sikret mig, at alle
var villige til genvalg, så der var in-
gen risiko for at blive valgt ind i be-
styrelsen).

Generalforsamlingen foregik plan-
mæssigt, og under eventuel kom jeg
så med et par forslag, og så var der
kaffe med kage og løs snak om, hvad

der rørte sig i byen.

SÅ spørgsmålet er: Er omegnens
borgere tilfredse med det, Borgerfor-
eningen laver, eller brokker de sig
bare lige som jeg uden at gøre noget
ved det? Har du nogle gode ideer til
Borgerforeningen, så kom frem med
dem. Bestyrelsen vil meget gerne
høre vores mening om deres ar-
bejde, både det negative som det
positive.

A.L.
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Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værksteds-
aktivitet med Gunnar Nielsen og
Mother Theresa strikkegruppen. Er
dog aflyst ved andre arrangemen-
ter - se program.

April
 10. kl.   9:30  Tøjsalg
 17. kl. 14:30  Indvielse af den nye
                      højskolesangbog.
 20. kl.  9:30   Banko

Maj
  9. kl.  14:00  Generalforsamling i

     brugerrådet
 14. kl.  13:30  Løvspringstur
 18. kl.    9:30  Banko

Juni
  1. kl.    9:30  Banko
 15. kl.   9:30  Banko
 20. kl.  18:00 Sct.Hans fest

Malmhøj

 Zenitta Kaalby
 Bente Sørensen

Den nye
højskolesangbog
Den 23. oktober 2006 udkom 18. ud-
gave af højskolesangbogen. Bruger-
rådet har netop købt 50 stk, som vi
glæder os til at indvie sammen med
pensionistforeningen, og hvem der
ellers har lyst at synge med torsdag
den 17. april efter pensionist-
foreningens generalforsamling.
Jens Grøn fra Virklund, der har væ-
ret i højskolesangbogsudvalget, kom-
mer og fortæller og synger sammen
med os.
Højskolesangbogen er meget popu-
lær og er allerede solgt i over
100.000 eksemplar. Fra Malmhøj si-
ger vi tak til Menighedsrådet og
Pensionistforeningen, der har bidra-
get med et godt tilskud.

Tøjsalg
Tirsdag den 10. april kommer Anne
Olsen fra Damernes Butik og viser
forårsmoden.

Generalforsamling
Afholdes af brugerrådet den 9. maj
kl. 14. Efter generalforsamling er der
kaffebord og „sang efter den blå“.

Løvspringstur
Mandag den 14. maj kl. 13.30.
Turen tilrettelægges, så der køres ad
skønne veje, og vi ender på en af de
gamle kroer, hvor kaffen venter.
Tilmelding senest onsdag den 9. maj
til Malmhøj eller Jens Thorn Jensen,
tlf. 86 88 85 52

Sct. Hans fest
Onsdag den 20. juni kl 18.00.
Brugerrådet serverer traditionen tro
pølser og is og god underholding.
Tilmelding senest mandag den 18.
juni.

Fastelavn
Det var rigtig festligt, da 28 børn ind-
tog Malmhøj for at fejre fastelavns-
fest sammen med os. Det var Fla-
germusene, der var på besøg, og
dem kendte vi fra tidligere. Nej, - vi
kunne nemlig ike kende dem, for de
var udklædte som riddere, klovne,
prinsesser, engle osv. De spiste bol-
ler, slog katten af tønden, så den peb.
Brugerrådet havde fyldt tønden med
godteposer. Helle Hansen blev katte-
dronning og Martin Lemming katte-
konge. Bagefter legede de nogen af
de gamle sanglege, som vi også
legde, da vi var børn.
Tak for en fin formiddag.

Bente Sørensen
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Gammel vægt fra
Pederstrup Brugs
Da Dagny og Karl Jensen fra
Pederstrup Brugsforening flyttede til
henholdsvis Fuglemosen og Fugle-
vænget havde Karl nogle ting med,
som havde betydet meget for dem,
bl.a. den gamle vægt. Karl passede
en tid Fuglemosens kiosk, og her
udgjorde vægten en dekorativ ud-
smykning.
Da Fuglemosen var under ombyg-
ning, blev vægten overflødig og har
siden taget ophold på Malmhøj en
tid, inden den ender på Blichereg-
nens Museum.
Hvis vægten kunne tale, kunne den
sikkert fortælle meget, også om hu-
sene, gårderne og de mennesker,
der boede her, se bl.a. billedet, vi har
fået af Dorrit Hvam.

Luftfoto af
Pederstrup
Gården i forgrunden tilhørte Carl
Mogensen (nu Helge Jørgensen).
Gården bagved er mit fødehjem
(Hans Hvams gård). Min far valgte
at få lavet en forstørrelse af dette bil-
lede, hvor hele byen er med.
I baggrunden skimtes Vinderslev
Kirke og Vinderslev Skole.
I forgrunden ses tømrer Jens Kr. Jen-
sens hus. Han står selv i indkørslen,
og på gaden står hans datter Bodil.
Overfor venter Carl Mogensen på
rutebilen. Hans kone Marie skal også

med, hun kommer ilende inde i går-
den.
I midterste del af billedet til venstre
står Marius Nørskov i døren til
isbaren.
Farverne er sat på efterfølgende. Fo-
tografen sad oppe på vandværks-
højen og skrev farverne ned. Der er
et par huse, der ikke har fået farve,
bl.a. gavlen til Hans Madsens gård.
Jeg mener at huske, at billedet er ta-
get en sommerdag, hvor nogle stod
og ventede på rutebilen for at komme
til regatta i Silkeborg. Resten var ude
for at se på flyveren.

Dorrit Hvam
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KIRKENYT

Sognemenigheden
Foredrag i Sognehuset
Den 31. januar underholdt Helge
Qvistorff fra Skørping med fore-
draget „Røvere og godtfolk i Rold
Skov“. Med historier, krøniker og
anekdoter beskrev han farverige
mennesker gennem tiderne. Det
var lige fra fæle røvere og dristige
krybskytter til muntre krofolk, der
har præget Danmarks største
skov.

Et af eksemplerne var om kryb-
skytten Lars, der også var skov-
arbejder i Rold Skov. En dag han
sammen med sin makker var i
gang med at fælde et meget stort

træ, væltede det pludseligt ned
over makkeren og flækkede hans
hoved. Lars fandt overnaturlige
kræfter frem, og ene mand løf-
tede han det store træ bort fra
kammeraten. Derefter tog han det
flækkede hoved, satte de to halv-
dele sammen, og han klemte og
klemte af alle kræfter i mindst 2
timer. Da han blev spurgt, hvor-
dan det endte, svarede Lars, at
kammeraten havde haft det godt
lige siden!
Helge Qvistorff var en god fortæl-
ler med megen humor, så alle
havde en hyggelig aften.

Jens Thorn Jensen

Fastelavn i Kirken: Det dygtige børnekor underholder



19

G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

      1. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
      5. april Vinderslev 10.15, Hinge 19.00 (Højmesse)
      6. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
      8. april Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.15
      9. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
    15. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
    22. april Vinderslev 10.15 (Johs. Østerlund Nielsen)

Hinge 19.00 (Knud Ove Mandrup)
    29. april Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

      4. maj Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Påskekoncert Margrethe og Niels Jørgen Møller)
      6. maj Vinderslev 10.15 (Konfirmation), Hinge 19.00 (Nadver)
    13. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
    17. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
    20. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
    27. maj Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.15
    28. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

      3. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
    10. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
    17. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
    24. juni Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

      1. juli Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

(K) = Kirkekaffe

KIRKENYT
Sognemenigheden

Fastelavn i Kirken!
Den fyldte kirke var pyntet med
symboler, der hører fastelavn til.
På stolestaderne, nummer-
pladen og prædikestolen var
der pyntet med katte, masker,
kulørte bånd og tønder. Præ-
stens tema var om de masker,
vi har på, også i hverdagen.

Hjulpet af det dygtige børnekor,
ledet af Birgitte sang vi flere
sange om fastelavn, f.eks. „Vi
har taget masker på“, „Kan du
gætte hvem jeg er?“, „Fastelavn
er mit navn“.

De mange børn samledes der-
efter ved skolen for at slå kat-
ten af tønden. De lagde alle
kræfter i. Man kunne se, at de

største havde lagt en plan for, hvor-
dan der skulle slås på tønden for
at blive kattekonge. Konge for de
store blev: Philip Kristensen. Dron-
ning blev: Lissy Arentfeldt. Blandt
de mindre blev Kia Thomsen
konge, og Emma Lundgaard blev
dronning. Det er de nu i et helt år

indtil næste fastelavn, hvor de må
møde igen for at forsvare deres tit-
ler.

Efter anstrengelserne var der kaffe
til de voksne og sodavand til bør-
nene med dejlige fastelavnsboller
til alle.

Jens Thorn Jensen



20

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

   1. april    Palmesøndag Vinderslev
  5. april  Skærtorsdag Hørup
  6. april  Langfredag Vinderslev
  8. april  Påskedag Hørup
  9. april  2. påskedag Ingen
15. april  1. søndag efter påske Ingen
22. april  2. søndag efter påske Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste
24. april  tirsdag Hørup kl. 19, konfirmandlæsninger

Derefter kaffe i salen
29. april  3. søndag efter påske Vinderslev

  4. maj  St. Bededag Vinderslev kl. 10, konfirmation
  6. maj  4. søndag efter påske Levring
13. maj  5. søndag efter påske Ingen
17. maj  Kristi Himmelfart Ingen
20. maj  6. søndag efter påske Vinderslev
27. maj  Pinsedag Levring
28. maj  2. pinsedag Ingen

  3. juni  Trinitatis Hørup
10. juni  1. søndag efter Trinitatis Ingen
17. juni  2. søndag efter Trinitatis Levring
24. juni  3. søndag efter Trinitatis Osted Valgmenighed kl. 10

Årsmøde i foreningen af grundtvigske
Valg- og Frimenigheder
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Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.

Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekir-
ken, men udgår af valglisten til det lokale menighedsråd. I stedet har valgmenighedsmedlemmerne mulighed for
at tage direkte del i valgmenighedens ledelse gennem generalforsamling og valg af bestyrelse. Økonomisk er
valgmenigheder selvfinansierende og modtager ikke tilskud fra staten.

Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger om Valgmenigheden ses på hjemmesiden
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, 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, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten -
og kun sekundært bygger på bibelskriften.

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.
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Forårets arrangementer i Valgmenigheden:

KIRKENYT

Valgmenigheden
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 lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.

Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup tlf. 86 88 12 53
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg, tlf. 86 80 40 52

(bedst aften)
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:

Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør tlf. 86 88 80 06
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup,
e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Lars Westerberg, kasserer, Lundgårde 23, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 84 34
e-mail: law@lrv.dk      40 28 45 86

Tirsdag den 3. april kl. 13
i påskeugen har vi Påskelotteri, som
er et eftermiddagsarrangement i
Valgmenighedens sal for Valgmenig-
hedens børn fra 3. klasse til og med
6. klasse. Det er de børn, der tidli-
gere - da de gik i 2. klasse - har
været til fortælling før jul og før på-
ske som minikonfirmander.

Til påskelotto spiller vi billedlotteri
med bibelens historier som tegne-
serier fra både Det gamle Testa-
mente og Det nye Testamente. Un-
dervejs får vi forfriskninger og vin-
der måske også et påskeæg.

Børnene har fri fra skole, men ikke
alle forældre har fri fra arbejde de
første dage i påskeugen. Derfor er
der denne eftermiddag god lejlighed
til at give en af feriedagene ekstra
indhold.

Tirsdag den 17. april kl. 19.30
Så syng dog - af hjertens lyst! kal-
der vi denne aften. Det bliver en fore-
drags- og fællessangsaften i Valg-

menighedens sal ved Jens Maibom
Pedersen, der er cand.theol. og høj-
skolelærer på Silkeborg Højskole.

Aftenens foredragsholder vil tage sit
afsæt i, at den 18. udgave af
højskolesangbogen, der udkom i
september, allerede har solgt langt
mere end forventet. Hvorfor mon
bogen har solgt så godt? Er det fordi
vi har brug for at synge sammen i
en tid, hvor forskellene bliver stadig
større? Er det fordi dét at synge, gi-
ver os alle sammen en række bille-
der på, hvad det vil sige, at vi er del
af noget fælles - noget dansk? Eller
skyldes det noget helt andet?

Jens Maibom kommer i sit foredrag
omkring de væsentligste sider af den
nye højskolesangbog og kommen-
terer på udvalgte sanges anliggende
og historie. Hvad „nyt“ er der egent-
lig i den nye højskolesangbog - og
hvorfor mon? Er der tale om nye ind-
sigter - eller er det bare ny indpak-
ning af „det gode gamle“? Vi skal

naturligvis denne aften synge af hjer-
tens lyst! - med Bente Sørensen ved
klaveret. For når vi synger, bliver vi
mindet om, at vi ikke er alene!

Tirsdag den 24. april kl. 19
I slutningen af april nærmer vi os
konfirmationsdagen, St. Bededag,
der i år falder den 4. maj. Som op-
takt til konfirmationen læser årets to
konfirmander op af tekster fra Jo-
hannes-evangeliet i en hverdags-
aftensgudstjeneste i Hørup Kirke.

Bagefter samles vi i salen til kaffe
og fællessang med konfirmanderne
og deres pårørende.

Tirsdag den 8. maj
Og når bøgen er ved at springe ud
med lysegrønne blade, kører Valg-
menigheden sin løvspringstur med
afgang fra Mosaikken kl. 17.30 (fra
Vinderslev kl. 17.20). Se nærmere i
Kjellerup Tidende. Tilmelding til Inga
Nielsen på 86 88 12 53.
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Valgmenigheden

Indbydelse til alle

Kom til F-aften den 11. maj kl. 18-21 i Vinderslev Missionshus

F-aften står for: Sådan forløber en F-aften:

Fredag • Drop-in fra kl. 18.00
For alle • Fællesspisning kl. 18.15
Fællesspisning • Fællesmøde med aktivitet for hele familien,
Familiekomsammen forkyndelse, sang og bøn kl. 19.15-20.30
Fællesskab • Derefter god tid til at få snakket med
Forkyndelse hinanden over en kop kaffe, te eller saft
Fyraftenssnak med kage til
Fornyelse

Vi mødes én fredag i kvartalet Pris for hele aftenen pr. person: 30 kr.
kl. 18.00 til fællesspisning og 10 kr. for børn under 15 år.

Tilmelding senest mandagen før til
Årets øvrige F-aftener: Alice Mogensen, tlf. 86 888 597 eller
Den 31. august og den 5. oktober Helle Frølund, tlf. 86 888 352

Den 6. til den 13. juni
I stedet for som ellers at tage på
højskoleuge i august måned tager
de midt- og vestjyske valg-
menigheder i år i juni måned på
Højskolerejse til Norge på Sogne-
fjord Højskole. Folder om turen fås
hos Karen Marie Ravn.

Den 23. og 24. juni
Fællesforeningen, som Kjellerup og
Omegns Valgmenighed er medlem
af, hedder „Foreningen af grundtvig-
ske Valg- og Frimenigheder i Dan-
mark“. Foreningen holder et årligt
møde. Menighederne skiftes til at
være vært hvert andet år på øerne
og hvert andet år i Jylland, og års-

mødet foregår på den stedlige høj-
skole eller efterskole som et 2-da-
ges højskolemøde med flere fore-
drag, koncert og gudstjeneste for-
uden samvær på tværs af menighe-
derne under måltiderne og i pau-
serne. I år finder årsmødet sted i
Osted ved Roskilde.

Program for det kommende års-
møde lægges i kirkerne ved påske-
tid og fås også hos valgmenigheds-
præsten. Læs på hjemmesiden
www.friegrundtvigske.dk om forenin-
gen og om valgmenighedernes hi-
storie siden loven om valg-
menigheder blev indført i 1868 - altså
for ca. 140 år siden. På hjemme-

siden er der oplysning om de 30
grundtvigske valgmenigheder og de
10 grundtvigske frimenigheder, og
man kan se, hvor de er placeret på
Danmarkskortet.

Indre Mission i Vinderslev
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Nytårsparaden
søndag den 7. januar var årets før-
ste begivenhed i spejdergruppen.
Her samledes omkring 50 spejdere,
forældre, søskende og ledere til
gruppemøde. Mødet begyndte med
kaffe, saftevand og kage, hvorefter
alle børnene blev sendt ud på „agent
007 løb“ rundt i Vinderslev, hvor det
gjaldt om at finde koden til den
bombe, der lå og tikkede oven på
kassen med fakler. Koden skulle fin-
des inden kl. 17, for ellers kunne vi
ikke komme på fakkeltog igennem
byen.

Mens børnene var på løb, holdt de
voksne gruppemøde med Rasmus
Østerby som ordstyrer. Gruppeleder
Ingerlise Olesen aflagde beretning
om 2006, hvor vi bl.a. markerede
gruppens 25 års jubilæum i august.
Desuden havde der været oprykning
af nye spejdere, ulvesommerlejr på
Djursland, spejdertravetur på hær-
vejen, forskellige weekendture og -
arrangementer og endelig jule-
afslutning med 130 deltagere. Året
igennem havde der selvfølgelig også
været de ugentlige møder, hvor le-
derne troligt møder op for at give ulve
og spejdere spændende oplevelser.
Både lederne og forældrene fik en
stor tak for deres flittige indsats for
at få gruppen til at fungere, for hjælp
med afvikling af lejrene, for istand-
sættelse af loftet, for transport på
turene, for slæbet med loppemar-
ked, avisindsamling, osv.

Herefter fremlagde kassereren, An-
nemette Skou Mortensen, regnska-
bet, som viste et underskud på
20.000 kr., bl.a. på grund af renove-
ring af loftet og indkøb af et telt. Vi
har dog stadig lidt reserver at tære
på, men blev opfordret til at tænke i
nye baner med hensyn til
indtjeningsmuligheder.

Efter en orientering om gruppens
arbejde i 2007 var der valg til gruppe-

rådet. Ingerlise Olesen, Rasmus
Østerby, Pia Bech Nielsen, Kim Chri-
stensen og Jan Søndergaard
udtrådte desværre alle af gruppe-
rådet, men blev heldigvis erstattet af
nye kræfter. Christoffer Thomsen
blev formand, Birgit Thomsen blev
næstformand, mens Pia Winther og
Pia Erlandsen blev grupperåds-
medlemmer. Allan Kristiansen blev
valgt til gruppeleder.

I mellemtiden var det lykkedes bør-
nene at finde koden til at desarmere
bomben, så vi alle kunne komme ud
at gå med fakler, inden dagen slut-
tede med suppe.

Pia kom med denne flotte kage, som
vi næsten ikke nænnede at spise!

Alle aldre var repræsen-
teret i fakkeltoget

Der var godt fyldt op ved kaffebordene
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De store spejdere
har brugt årets første møde-
aftener til at lære morsealfabetet.
De har også fået lært at læse et
kort og finde vej efter kompas.

Fastelavnsløjer skulle der dog
også være plads til, og de havde
en festlig aften den 1. marts med
at slå katten af tønden på loftet i
spejderhuset. Det tog en hel time,
inden tønden var slået til pinde-
brænde, og de kunne kåre Nico-
lai som kattekonge og Kathrine
som dronning. Mens spejderne
fortærede tøndens indhold af slik
og frugt, var de til „eksamen“ i
kortsignaturer. De skulle lave
dominobrikker med signaturen på
den ene halvdel og forklaringen
på den anden. Det gav en del ho-
vedbrud!

Den årlige gruppelejr
foregår den 31. marts og 1. april i
Sønderjylland, hvor store og små
spejdere med forældre og sø-
skende inviteres på weekend syd
for Ribe. Her skal der være
oprykningsceremoni for de 5 ulve,
der skal rykke op til at være store
spejdere. Vi skal også med
traktorbus til Mandø, og om søn-
dagen skal vi til gudstjeneste i
Ribe Domkirke.

A.A.

Avisindsamling
Pludselig, og med få dages var-
sel, fik vi mulighed for at deltage i
avisindsamlingen i Kjellerup- og
Vinderslevområdet. Grundet dette
fik vi ikke informeret alle jer, der så
trofast har afleveret aviser, rekla-
mer, blade og pap til os.

Der vil være avisindsamling endnu
tre gange i år. Derefter er der ikke
nogen aftale med Silkeborg Kom-
mune.

Næste avisindsamling er mandag
den 4. juni kl. 18.

Thomas Olesen

Kathrine får krone på

Der arbejdes ihærdigt med dominobrikkerne!

Den nye gruppeleder Allan tjekker, om svarene er rigtige!
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Ulvenes vintermåneder

Efter den traditionelle risengrøds-
spisning i december med rekord
mange deltagere holdt ulvene
decemberpause. Efter jul har vi ar-
bejdet ud fra gamle mødeoptegnelser
med udgangspunkt i Junglebogen.
Børn i dag synes, det er sjovt at være
en del af en historie og vil meget
gerne gøre ting, som man også
gjorde for 30 - 40 år siden.

Ulvene er begyndt at tage kokke-
mærket. Det betød bl.a. hjemme-
smurte madpakker, men ikke til sig
selv. Alle trak en seddel og smurte
en madpakke til en spejderven. Det
var sjovt at pakke maden frem i sko-
len næste dag! Sideløbende med
kokkemærket skal der arbejdes med
et „naturvogter-mærke“, så møder
man en flok ulve med en affaldssæk,
så er det, fordi der skal arbejdes med
naturvedligehold.

Traditionelt bliver der hvert år også
holdt spejder-fastelavn. Der var tøn-
deslagning, guf, bide-til-bolle og Eva
Lundgaards gode fastelavnsboller.
Kattekongerne blev Majbrit J. og
Emma L. Kattedronningerne blev
Karen C. og Camilla.

Natten mellem den 2. og 3. februar
var der fuldmåne, så det var helt rig-
tigt at tage ulvene med på tur. Vi
havde lejet en hytte nær Hadsten. 23

ulve var med sammen med Ellen og
Inge, så alle var i gang med det prak-
tiske. Efter aftenens hemmeligheder
i fuldmånens skær var det tid til en
tiltrængt nattesøvn, så alle kunne lege
ved Waingunga-flodens bredder.
(Hvis der var kommet en voksen med
et kort, ville de måske have troet, at
det var en gren af Gudenåen, men
nu er ulvene jo ret vilde med histori-
erne om Mowgli, så vandløbet blev
hurtigt til noget andet!). De nye ulve
har nu været med så længe, at de
kunne bevise, at de nu kan bruge og
dermed bære dolk. Det er noget

De store ulve, Kasper, Signe, Maibrith, Michelle og Mette har bygget en
hytte af rafter i skoven

Camilla, Maibrith og Emma på køkkenholdetTheodor er ved at tage knivbevis

sejt!! Der var god forældrehjælp til
turen, både med madlavning, bag-
ning og transport, og det beviser bare
endnu en gang, at uden forældre-
opbakning har vi intet spejderliv i
Vinderslev.

Nu glæder vi os til gruppeturen den
31. marts og 1. april til Vadehavsom-
rådet syd for Ribe. Det bliver spæn-
dende at se, hvor mange vi kommer
afsted.

Inge Østerby
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Min barndom

Indledning
Alice Lemming, der er en af redaktø-
rerne ved Lokalbladet, men også min
nabo, spurgte mig en dag, om jeg
ville skrive om min barndom til Lokal-
bladet. Jeg svarede: ”Nej, det skal du
ikke være sikker på, at jeg vil!”. Så
sagde hun sådan rigtigt agentagtigt:
“Jeg kommer og besøger dig en
gang op imod nytår og ser, hvad du
har skrevet”, hvorefter jeg anbefalede
hende at blive sælger!

Men når det nu skal være, kan jeg
lige så godt springe ud i det i stedet
for at krybe udenom.
Jeg vil prøve at fiske noget op fra
“dybet”, noget som har gjort indtryk
på mig i mine barndomsår.

Min barndom startede den 20.9.1927
som barn af Katrine og Martin Brink,
Haurbakvej 15. De første 10 år af
mit liv boede jeg i et gammelt og
usundt stuehus. Det var ikke godt for
en dreng med astma og bronkitis.
Det bevirkede, at jeg hostede det
meste af tiden om vinteren. Det var
ubehageligt for mig og mine omgi-
velser, især i skolen.

Jeg er født i samme soveværelse,
hvor mine bedsteforældre fødte 11
børn i tiden 1883 til 1900.
Mine bedsteforældre havde en hylde
hængende over deres senge, hvor
bl.a. Biblen stod. Hver gang der blev
født et barn, blev det noteret på en
af de første sider i Biblen med dato,
årstal og efterfølgende deres navn.

Når et barn døde, blev der sat et kors
ud for vedkommende, ligeledes med
dato og årstal. Der var 3 børn, der
døde inden deres 3. år.

Mine bedsteforældre tilhørte ikke
Indre Mission, men de må alligevel
som så mange andre, have følt sig
usikker over for sygdom og andre
ting, for den gang var den moderne
medicin og behandling jo ikke opfun-
det. For mit eget vedkommende kan
jeg sige, (når jeg samtidig banker
under bordet) at trods mine 79 år på
bagen har jeg aldrig overnattet på
et sygehus.

Da jeg var 3-4 år gammel, blev jeg
jævnligt cyklet til Kjellerup Sygehus
for at få lys. Det blev sagt, at jeg
havde kirtler i maven. Jeg har spurgt
min læge, hvilke “kirtler” det drejede
sig om. ”Jeg ved det ikke”, har han
svaret.

Som 9-årig syntes jeg, at mit hjerte
bankede lidt for meget. Jeg kom til
læge, hvor dr. Andersen undersøgte
mig. Da han hørte på mit bryst, kom
han til at smile lidt og spurgte mig:
“Ved du noget om dit hjerte???” ”Nej!
Er der noget i vejen?” spurgte jeg
nervøst. Han svarede med et lang-
trukket: ”Nej, måske kun lidt nervøst
hjerte”, og spurgte: ”Kan du tåle at
få det at vide?” hvortil jeg svarede:
”Ja”. “Du har hjertet i højre side, alle
dine indre organer er spejlvendte. Du
har f.eks. blindtarmen i den modsatte
side som andre.” Jeg spurgte: ”Er det

noget, som jeg kan dø af?“ ”Nej, du
skulle nok kunne blive 40 år, måske
45 år”. Svaret stillede jeg mig godt
tilfreds med, for det var jo “lang” tid
forude. Jeg har aldrig følt noget ube-
hag ved min spejlvendthed. Derimod
har jeg trøstet mig med, at dersom
der er en person, der har lyst til at
sætte en revolver på mit bryst ud for
hjertet i venstre side og trykke af, er
det muligt, at jeg ville blive stående.

Tvær har jeg fået skyld for at være,
men jeg er også 50% thybo. Tvær,
ja, måske — når noget ikke har pas-
set ind i mit “kram”. På mit sygesik-
ringsbevis har jeg fået skrevet
SITUS INVERSUS. Det betyder på
latin: Hjertet i højre side. Det er rart
nok, at der står det, hvis jeg skulle
blive udsat for en trafikulykke og
komme på hospitalet i bevidstløs til-
stand. Så er lægerne fri for at rode
alt for meget rundt inde i mig.

Det er pudsigt nok: Jeg reagerer slet
ikke på, når ledningerne til et hjerte-
diagram bliver påsat normalt. Led-
ningerne skal vende modsat på mine
håndled og ankler, for at diagram-
met kommer frem.

Som dreng drømte jeg om, at min
fremtid skulle blive med en murske i
hånden. “Det man i barndommen
nemmer, man ej i manddommen
glemmer”. Jeg har tegnet en del byg-
ninger igennem årene som en slags
bibeskæftigelse ved siden af mit
egentlige arbejde.

Katrine og Martin BrinkVerner Brink
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Min bror Arne, der var 17 mdr. ældre
end mig, og jeg byggede det ene hus
efter det andet som børn. Heldigvis
for vor far havde vi kun en begræn-
set mængde materiale til rådighed.
Når et nyt hus skulle bygges, måtte
vi rage et andet ned for at få mate-
rialer, (der var altid mangel på tegl-
sten eller dele deraf). Vi kunne selv-
følgelig ikke få bevilget mørtel, men
det gik også fint med æltet ler, og
såfremt vi kunne stjæle en skefuld
cement hos den ‘gamle’ at blande i,
var det ikke at kimse ad.

Der skete en arbejdsulykke en søn-
dag eftermiddag. Vi drenge var ved
at færdiggøre et hus. Vi manglede
kun at gøre ovn og skorsten færdig.
Min bror var ved at sætte et 12,5 cm
lerrør op som sidste led på skorste-
nen. Pludselig tabte han det fra ca.
en 2 meters højde. Jeg lå på maven
nede i huset og var ved at “kline”
ovnen indvendig. Røret faldt lige ned
i hovedet på mig. Blodet strømmede
ud og op i luften, som når en lille
dreng tisser allermest. Jeg løb ind til
mine forældre, der sov til middag.
Med den blodstråle kunne jeg regne
ud, at der ikke var lang tid tilbage af
mit liv. Derfor spurgte jeg min far:
”Tror du, at jeg dør?” ”Nej, det vil jeg
da ikke håbe”, sagde han og stak så
en finger i hullet, indtil lægen kom.

Et andet eksempel på min lyst til
murerfaget var i 1937, hvor vi byg-
gede stuehus. Da murerne holdt fyr-
aften og var gået hjem, ville jeg ef-
terligne murermestrene, Niels Klok
og Peter-murer med hele deres jar-
gon, deres råben efter vand, “døj”
(mørtel) og mursten hos murer-
arbejdsmanden, Aage Pedersen.
Jeg begyndte at mure løs på det syd-

østlige hjørne af stuehuset. Da jeg
råbte efter vand hos murer-
arbejdsmanden, min bror, knappede
han bukserne op og tissede i murer-
baljen. Da jeg havde muret en 10—
12 sten op på hjørnet uden lodstok
og snor, var der en ting, der slog mig:
Hvis murerne ikke opdager, at jeg
havde muret, og hjørnet var skævt,
ville det være ærgerligt at skulle se
på et skævt hjørne alle dage. Så jeg
valgte at tage det ned igen.

Dagen efter råbte Klok: ”Verner, har
du været ved at mure på hjørnet?”
Min bror og jeg sad på et par gulv-
planker i den anden ende af huset -
først da han råbte 3. gang, spurgte
jeg min bror: ”Skal jeg svare?” – ”Det
må du sgu selv om”, sagde han. Jeg
svarede omsider Klok: ”Ja!” Afslørin-
gen var, at min murerarbejdsmand
havde fortyndet mørtlen så meget,
at der var løbet noget ned ad mu-
ren.

Jeg vil ikke undlade at nævne en af
mine allerbedste venner, murer Emil
Kristiansen, Vinderslevvej 73. Han
gav mig engang en murske, lodstok
og pudsebræt samt en lille form til
fremstilling af håndstrøgne mursten.
Når mine lersten var tørret færdig,
prøvede jeg at brænde dem til røde
mursten, men det kunne ikke rigtig
lykkes. Derimod kunne lerstenene
bruges til indvendigt murværk. I
gamle dage var ubrændte lersten
meget anvendt til skillevæge.

Grunden til, at jeg ikke blev murer,
var nok, at min far havde stor indfly-
delse på mig. Hans levende inte-
resse for landbrug smittede af på mig
i en sådan grad, at murskeen måtte
forlade manegen.

Jeg vil slutte denne del af omtalen
af min barndom og i øvrigt henvise
til beskrivelsen under min mor, far,
skolegang og naboer, hvor noget af
min barndom også er omtalt.

Mor
Min mor var thybo og gik i Øsløs Fri-
skole, hvor de skolemæssige fær-
digheder ikke behøvede at være i
højsæde. Bare læreren var en god
fortæller, var forældrene tilfreds -
børnene vel ikke mindst. Mor kom
på Ry Højskole, hvor hun traf far.

Min mor var omsorgsfuld og ville
gøre alt, hvad der stod i hendes magt
for, at vi skulle have det godt. Min
bror og jeg var nok lidt kræsne ved-
rørende mad. Det varede en hel del
år, inden vi drenge kunne spise an-
det end frikadeller, bøf og fisk - ikke
engang stegt flæsk eller flæskesteg
kunne vi lide. Kunne vi ikke få det,
var vi tilfreds med sovs og kartofler.
Det allerværste var, når vi blev tvun-
get til at spise kød fra en nyfødt kalv.
Vi syntes, at det var noget forfærde-
lig levret noget at få i munden, og
det var ikke til at få klemt ned gen-
nem svælg og hals. Når mor sagde,
at vi skulle vænne os til at spise det,
gjorde vi det ikke, for hendes forma-
ninger tog vi meget let på. Det var
værre, når far begyndte at råbe op,
så gled der lidt ned med væmmelse.

Mor elskede at lave mad. Hendes
bedste sted at være var at stå foran
komfuret og tilberede mad, og det
var hun god til. Maden var alsidig.
Det var ikke med stegt flæsk 6 dage
om ugen. Vi fik altid 2 retter, enten
for- eller efterret. Til hovedret fik vi
mange gange 3 forskellige retter:
Først levninger fra dagen før, så
selve dagens hovedret. Hvis hun var
i tvivl om det kunne slå til, lavede hun
en 3. ret.

Selv om der skulle spares, set fra
min fars side, købte hun bøfkød, når
det passede hende, som vi f.eks. fik
en søndag middag, hvor hun havde
dækket op inde i den pæne stue med
deres påfuglespisestel, som de
havde fået i bryllupsgave i 1925.
Spisestellet med alt tilbehør arvede
jeg, da hun døde i 1994. I dag 81 år

Maleri af Verners fødehjem
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efter deres bryllup er alt intakt til 12
personer.

Den eneste faste menu var om tors-
dagen. Da fik vi kærnevælling med
fløde til forret og fisk af en eller an-
den slags til hovedret. Om torsda-
gen fik vi nemlig kærnemælk hjem
fra mejeriet, og fiskemanden kom.

Min mor var næsten altid træt. Det
var ikke på grund af dovenskab, men
af 2 grunde, gigt og gigtfeber. Det sid-
ste fik hun i en relativt ung alder. Gigt-
feber er en sygdom, der kan udarte
sig på flere måder. Navnlig angriber
det hinderne i leddene og kan give
hjertekomplikationer og flere andre
følgesygdomme.

Min bror havde også gigtfeber på
samme tid. Hans sygdom var med-
virkende til en tidlig død som 51-årig.
Min mor blev dog 93 år. Dersom jeg
kan få lov til at blive så gammel, vil
jeg godt slå en handel af med vor
Herre, hvis han da ikke stiller for store
krav.

Min mor ville gerne have en tjeneste-
pige i huset. Når det ikke altid var til-
fældet, skulle vi drenge gerne vaske
op efter aftensmaden. En gang imel-
lem prøvede vi på at stikke af fra op-
vasken, men vi blev gerne pågrebet
i døråbningen af mor.

Far
Min far havde ord for at være hård
ved sin kone og sine 2 drenge, men
det var nok også nødvendigt mange
gange. Han krævede meget arbejde
af os, og vi skulle helst være i hans
nærhed hele tiden, ellers havde han
mistanke om, at vi lavede unoder.

Selv om vi fik mange skældud og

øretæver, var vi al-
ligevel glade for
ham og så meget
op til vor far. Han
havde en fantastisk
evne til at begejstre
os og gøre arbej-
det i landbruget in-
teressant. En per-
son magen til ham
skal der ledes
længe efter.

Far var meget påpasselig med sine
pengesager - ikke fordi der var
pengemangel. Han havde altid penge
i sin tegnebog, som havde sin plads
under hovedpuden. Den skulle helst
kun op, når der skulle penge i den.
Eksempelvis kunne der ikke bevilges
penge til et par fodboldstøvler til mig.
Det var unødvendigt, når jeg for det
meste spillede målmand. En ny cy-
kel har jeg aldrig fået, og en gammel
damecykel kunne godt bruges. Skøj-
ter kunne også undværes. Vi kunne
også godt børste tænder uden tand-
pasta. Sennepsglasset var næsten
altid tørlagt.

Nyt tøj har jeg faktisk aldrig fået, idet
jeg måtte gå i min broders tøj, når
det blev for småt til ham. Jeg ved fra
anden side, at far aldrig satte en 25
øre på spil, uden at han på forhånd
vidste, at der kom 2 kr. igen.

Som sagt krævede han meget ar-
bejde af os 2 drenge. Inden vi blev
sendt i skole, skulle vi ud i kostalden
for at feje op for ajlen i grebningen,
feje krybber og malke 2-3 køer. Det
var ikke altid, at vi bagefter blev va-
sket godt nok, hvorfor noget landligt
miljø kom med ind i skolestuen. Læ-
rer Bredal kunne nok ikke lugte no-
get, for han havde jo selv været ude
at malke.

Set lidt i bakspejlet kan man godt få
det indtryk, at vi børn var skabt for
forældrenes skyld (som i visse un-
derudviklede lande) og ikke omvendt,
som nu i dagens Danmark, hvor for-
ældrene er til for børnenes skyld.

Det varede mange år, inden vi fik en
radio i mit hjem. Var der noget spæn-
dende i radioen, eksempelvis “fami-
lien Hansen”, gik vi op til min farmor

på Vinderslevvej 51 for at høre det
en søndag aften. Det samme var til-
fældet med at anskaffe en telefon.
Jeg var 16 år, inden jeg talte i tele-
fon første gang. Hvor gamle er børn
i dag, inden de gør det?

Far fik meget ud af sine 10-12 køer.
Køerne var heller ikke underkastet
sparekniven. De fik det kraftfoder,
som de skulle have. Intet undgik fars
opmærksomhed hverken nat eller
dag i bogstavelig forstand. Han
havde et øje på hver finger. Det var
måske derfor, han aldrig har mistet
en ko i de 33 år, han var landmand.

Det skal også nævnes, at han havde
2 belgiske følhopper, der gav ham
14 føl på 7 år.

Noget af det bedste, vi drenge kunne
opleve, var, når vi fik far med ud til
mergelgraven for at bade en dejlig
sommeraften. Mergelgraven var den
gang temmelig lang. I begge ender
var den dyb, men på midten var der
en fast lerbund og en vanddybde på
60-80 cm. Vandet var rent med
mange dejlige karusser, der glinsede
i vandet, men de forsvandt i løbet af
et år eller to. Forklaringen kom frem,
da en farmaceut, der var på besøg,
fiskede en stor gedde op af vandet.
Hvor den var kommet fra, forblev en
gåde.

Min far var afholdt i Vinderslev, bl.a.
for sin livlighed. Lidt temperament
havde han også, ligesom hans gode
forstand kunne bruges. Vi følte en
gang imellem, at far gjorde mere for
folk i Vinderslev i foreningslivet, så
som brugsforening, mejeri og slag-
teriet i Silkeborg, end han gjorde for
familien. Han var 100% andelsmand,
fordi han følte, at private handelsfolk
snød, hvor de kunne komme af sted
med det.

Finansminister Thorkild Kristensen
“inviterede” ham til København i
1945 i forbindelse med penge-
ombytning og skattejustering. Ved
denne lejlighed forsvandt pengene
til mine “fodboldstøvler” lige ned i
Statskassen. Der er noget om ord-
sproget: “Den, der gemmer til nat-
ten, gemmer til katten.

Påfuglespisestel
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Skolegangen
Når en lærer er en dårlig pædagog
med manglende psykologiske evner
over for en skoleelev - når hjemmet
har svigtet med at give støtte og
opbakning til et barns skolegang, og
når jeg udviste manglende interesse
for at lære mine lektier, ja, så går alt
i kaos. Det vil det også gøre i en-
hver virksomhed, hvis 3 fundamen-
tale ting mangler.

Det er altid gavnligt, når påstande
bliver underbygget - det vil jeg her-
med gøre:

Sognerådsformand Niels Henriksen
fortalte engang min far:
“Nu har jeg været censor på sognets
tre skoler. Der er stor forskel på, hvor
gode børnene er til dansk.

Lærer Andersen, Hauge, har de bed-
ste. I Mausing har lærer Dencker de
næstbedste. Hos lærer Bredal,
Vinderslev, er eleverne de ringeste
til at læse og til retskrivning”.

Elevernes kunnen på de tre skoler
gav en afspejling på Levring Efter-
skole, hvor vi blev inddelt efter vor
kunnen i dansk i form af en diktat-
prøve. Drengene fra Hauge kom på
1. holdet, dem fra Mausing kom på.
2. holdet, og vi fra Vinderslev kom
på 3. holdet.

I 1944 tjente jeg hos fhv. sogneråds-
formand og sognefoged, Morten
Mortensen, Vinderslevvej 45. Han
fortalte mig om en begivenhed fra
den gang, landmændene blev tildelt
svinekort.

En gårdmand havde sendt sin med-
hjælper op til sognerådsformanden,
som stod for uddeling af svinekort.
Da den unge mand (jeg kender godt
hans navn) modtog kortene, sagde
sognerådsformanden: ”Du skal lige
kvittere med gårdmandens navn for
modtagelsen”, hvortil medhjælperen
svarede: “Det kan jeg ikke skrive”.
”Jamen så kan du da skrive dit eget

navn”. “Nej, det kan jeg heller ikke”.
“Hvorfor kan du ikke det?” spurgte
sognerådsformanden. ”Fordi jeg har
gået i Vinderslev Skole”. I stedet for
underskrift satte han et kryds som
kvittering.

P.S.: Svinekort blev indført i 1933,
fordi englænderne ikke ville have så
meget bacon fra Danmark. Fulgte
der ikke et kort med grisen til slag-
teriet, kostede en slagtegris kun det
halve.

Hver ejendom blev kun tildelt svine-
kort efter deres grundskyld. (jord-
værdi) og ikke efter, hvor mange svin
de havde. Antallet af kort pr. ejen-
dom kunne typisk variere fra 1 til 6-
8 stk. pr. måned.

Jeg lærte aldrig at sætte et komma
eller et punktum i Vinderslev skole.
Lærer Bredal sagde gerne til os, ef-
ter at vi havde skrevet en diktat. “Nu
er jeg spændt på, hvor I vil sætte
kommaer og punktum”. For mit eget

Maren og Andreas Brinks børn:
Bagerst fra venstre:
Kresten, murer, druknede i Toledofloden i U.S.A som 28 årig. (en røverbande ville stjæle hans ugeløn. Derfor
ville han svømme over på den anden side af floden.) Peter Brink. Niels Brink. Han var godsinspektør for fhv.
statsminister Th. Madsen Mygdal. Sluttede de sidste 16 år som godsforpagter af Steensgaard på Sydfyn.
Midterste fra venstre:
Marie, gift med Th. Bøgild, Sejling. Maren Brink. Aksel Brink, tømrermester, døde af kræft som 28 årig.
Martin Brink. Andreas Brink. Katrine Brink, ugift.
Forrest:
Karl Brink.
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vedkommende blev de sat, som når
jeg spredte møg på marken (en jævn
fordeling). Først da jeg kom på Lev-
ring Efterskole, lærte jeg at sætte
kryds og bolle under grundled og
udsagnsled.

Angående vi drenges undervisning
valgte min far den lette løsning for
ham med at sige: ”Skolen skal ordne
det boglige, så skal jeg nok lære dem
at bestille noget herhjemme.”

På sit dødsleje (han døde i 1958 af
kræft) sagde han til mig: “Når jeg er
borte, må du ikke bebrejde mig alt
for meget, for jeg ved godt nu, at vi
skulle have gjort meget mere ved
jeres skolegang”. Da han var så syg,
forskånede jeg hans indrømmelse
med at sige: Nå, ja, men det er jo
gået alligevel.

Det skal medgives, at jeg havde et
handicap som dreng - jeg stammede
meget. Så meget, at jeg ved læs-
ning altid måtte sætte ”for” foran en
sætning, der begyndte med “det”,
altså for det er o.s.v. Det syntes
Bredal ikke om og sagde: ”Der står
ikke “for”.

En lille historie fra skolen med over-
skriften: Da ”præsten” fik bank i kir-
ken:

Det var i en middagspause, hvor vi
var en 10-12 stykker, der var gået
over i kirken. Jeg gik på prædike-
stolen - min bror skulle forestille at
være kirkesanger, og de andre skulle
være kirkegængere. Jeg begyndte
min prædiken med at sige: ”Herre,
vi er kommen ind i dette dit hus for
at høre og bønhøre, hvad du Gud
fader vor skaber” - så fik jeg ikke sagt
mere, idet lærer Bredal pludselig luk-
kede døren op og råbte: “Hvad i al-
verden foregår der her, det er allige-
vel det stiveste, jeg endnu har set”.
“Præsten” kom ned fra prædikesto-
len og fik et par lussinger - det gjorde
“kirkesangeren” også, og “kirkegæn-
gerne” forsvandt ud af kirken i en fart
for at undgå lussinger.

Nu da jeg er ved at omtale “præste-
gerningen”, vil jeg komme med en
hjemlig historie: Når min bror og jeg
skulle begrave en kanin eller en
dværghøne omme bag østerhuset,
dukkede min far næsten altid op
omkring hushjørnet og forstyrrede
det hele, når vi ellers lige var komme
godt i gang med begravelses-
højtideligheden - med at sige nogle
pæne ord om den afdøde, dels hvor
meget dværghønen eller kaninen
havde betydet for os, inden jordpå-
kastelsen fandt sted med de vise ord:
“Af jord er du kommen” osv. Man vil
heraf forstå, at min “præstegerning”
ikke har været så lige en sag.

Rasmus
Min gode ven, eneboeren Rasmus
Andersen, der nok den gang har
været 50—60 år, boede på en firlæn-
get gård - midt på marken mellem
Haurbakvej og Vinderslevholmvej.
Bygningerne eksisterer ikke mere.

Som dreng besøgte jeg jævnligt
Rasmus, fordi hans landbrug var
særpræget og spændende. Han
havde 2-3 køer og lige så mange
grise. Der blev kun muget ud ved
køerne 1 eller 2 gange om ugen.
Hans hest blev der muget ved en 3
gange om året.

Rasmus havde alle mulige slags
krydsningshøns. Der var ingen høn-
sehus. Hønsene gik overalt i de 3
gamle avlsbygninger, hvor hønsene
havde hver deres rede til æglægning.
Han samlede kun æg ind, når der var
en ordentlig redefuld at tage af, og
han skulle bruge penge at købe for
hos købmand Madsen og bageren.

Det skete engang imellem, at æg-
gene næsten var udruget, når han
leverede dem. Det var ikke så godt,
når f.eks. fru lærer Bredal havde købt
hans æg hos købmanden, og hun så
slog ægget ud til et spejlæg, at der
så kom en lille kylling frem. Så kunne
det let blive til kyllingesteg i stedet.
Værre ville det selvfølgelig have væ-
ret, såfremt ægget skulle bruges til
bagning.

Rasmus spiste kun franskbrød. Der
lå altid et på bordet ved siden af hans
seng, hvor han befandt sig det me-
ste af dagen. Så var det jo let at tage
en skive brød.

Jeg hjalp Rasmus en gang imellem
med at tærske korn på en halvrenser.
Det vil sige, at avner og korn kom ud
i en blanding. Derefter skulle det over
en hånddreven rensemaskine for at
få avnerne blæst fra.

En forårsdag ville han have mig til
at harve en mark. Det tog temmelig
lang tid med vor lønforhandling, idet
han kun ville give mig 10 øre, og jeg
ville have 15 øre. Jeg kan ikke hu-
ske udfaldet.

Fra at være ”storke-tro” til virkelig-
hed:
Rasmus fortalte mig, at små børn
kom inde fra deres mors mave, hvil-
ket jeg ikke troede på, for dem kom
storken jo med. Som dokumentation
sagde han: Nanna Kristiansen der-
henne skal have et barn. (Det var
Ester Nielsen, Vinderslevholmvej,
der var i støbeskeen). Jeg spurgte,
skærer de maven op, når barnet skal
ud - hvortil han svarede: Det kan
godt ske. ”Jamen, Rasmus, hvordan
kommer den ind i maven?” ”Det vil
jeg ikke fortælle dig”. Jeg pumpede
ham flere gange, men lige meget
hjalp det.

Da jeg kom hjem, fortalte jeg min
mor og tjenestepigen om min store
opdagelse. Begge blev forfærdet og
spurgte: ”Hvem har fortalt dig det?”
”Det har Rasmus!”

Fortsættes i næste nummer..........
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HT87
Har du overvejet at
spille tennis ?

Lad det komme an på en prøve og
tag en tur til Hauge. Her har vi siden
1998 haft en grustennisbane. Sidste
sæson var vi ca. 25 motionister, der
fornøjede os med dette svedfrem-
kaldende spil, så vi kan sagtens
finde plads til flere – hvad med dig ?

Det er let at komme i gang. Det ene-
ste, du skal gøre, er at rette henven-
delse til kontaktpersonen nederst på
siden og aftale tid for en prøvetime.
Du behøves ikke at investere i en
tennisketsjer, idet klubben råder over
to voksen- og en juniorketsjer, som
medlemmerne frit kan benytte.

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 får som sidste år be-
søg af DGI instruktøren Leif Lauge-
sen. Han kommer tirsdag den 22.
maj kl. 18.00 – 21.00. Mød op og få
en inspirerende og lærerig aften –
alle er meget velkomne.

Hvert medlem kan tegne sig for en
time om ugen ved at skrive sit num-
mer eller navn på ugesedlen i tennis-
skabet. Man kan reservere 14 dage
frem. Derudover kan man reservere
en time mere i samme uge, efter at
man har spillet. Dette kræver selv-
følgelig, at der er ledige timer.

Medlemmerne kan derudover
”dumpe ind”, når banen ikke er re-
serveret.

Prisen for et medlemskab er heller
ikke overvældende. For en hel sæ-
son fra ca. 1. maj til slutningen af
oktober koster det for voksne kr.
400,- og for børn kr. 200,.

Kontaktpersonen i sæsonen 2007 er:
Klaus Henriksen, Haugevej 56, 8620
Kjellerup, tlf. 86888559.

Vi glæder os til at møde dig.

Hauge Ungdoms- og Gymnastik-
forening.

Klaus Henriksen

Så fik jeg endelig kjole og krave på!
I midten af februar blev jeg ordine-
ret i Haderslev Domkirke under stor
festivitas. Det var en højtidelig, ufor-
glemmelig og ikke mindst varm ce-
remoni. Domkirken var fuld, men vi
var også fire, der skulle ordineres.
Heldigvis var min familie og nogle
venner dukket op, og det var rart at
se kendte ansigter i den store
menneskeskare.
Så nu er jeg præst, hvilket er noget,
jeg har set frem til længe.
Egentlig har det vist aldrig ligget i
kortene, at jeg skulle blive præst,
men på gymnasiet fik jeg pludselig
interesse for teologi, og nu mange
år efter studiestart glæder jeg mig til

Nyuddannet præst
at komme i gang.
Jeg er blevet ansat i en midlertidig
stilling i Vejle Provsti, så indtil videre
bliver jeg boende i Århus, hvor jeg

Ny præstekrave
Lissi er 34 år, født og opvokset på
Vinderslevholmvej. Er datter af
Betty og Magnus Nygård (den
gamle foderstofuddeler).

bor med mand og barn. Tiden vil så
vise, hvor vi slår os ned.

Lissi
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Børne- og Fritidsgården
Kommunesammenlægning var og er
en stor begivenhed for børnehaven,
og der tænker jeg ikke på konse-
kvenserne af budgetforhandlingerne,
som der har været en del om i TV,
radio og aviser. Jeg tænker her på
de mere praktiske forandringer, som
vedrører livet på Gården.  For besty-
relse og leder er det naturligvis af
betydning, hvem der er den nye for-
valtning og nye politiske udvalg, som
man er tilordnet. Mens Børne- og
Kulturforvaltningen og  Børne- og kul-
turudvalg i den gamle Kjellerup Kom-
mune omfattede såvel skoler som
daginstitutioner, dagpleje, SFO o.a.,
er der i den nye store Silkeborg Kom-
mune en egen forvaltning for dagin-
stitutioner, dagpleje o.l. og en forvalt-
ningen for skoler o.l. Da de enkelte
kommuner selvfølgelig havde deres
egen børnepolitik, så skulle der fin-
des fælles løsninger og kompro-
miser, og det vil tage nogen tid, før
de endegyldige afgørelser og rutiner
er fundet. At vi nu er en del af en stor
kommune, betyder også, at man ikke
mere skal se sig som en gruppe bør-
nehaver i Kjellerup. Vi hører nu til et
område, som dækker den nordvest-
lige del med Thorning, Vium, Vinder-
slev, Kragelund, Balle, Hvinningdal og
Funder. Vi er også i denne kreds i
gang med at diskutere konsekven-
serne af sammenlægningen og at

lære institutionerne at kende. Når vi
nu er en del af hele kommunen, så
betyder det også, at der vil være en
større kreds af potentielle brugere, fx
når der opstår mangel på pladser i
den gamle Silkeborg Kommune.

Vinteren indtil nu (d. 25. februar) har
jo ikke forvænt os med sne, som
børnene har meget glæde af, fordi
vi har de flotte kælkebaner på bak-
ken. Men i januar var der et par dage

med en smule sne og det blev ud-
nyttet! Børnene var så livlige, at et
TV2 hold, som skulle optage noget i
nærheden, kom for at få et vinter-
stemningsbillede til TVAvisen den 22.
januar. Måske har nogle af jer lagt
mærke til vores glade børn på kæl-
kebakken, selv om klip i TVAvisen er
korte. Jeg var overrasket over, hvor
høj vores kælkebakke så ud, men
professionelle TV-folk forstår at

vælge perspektiv, så det ser impo-
nerende ud. Så kom snestormen
sidst i februar, hvor Vinderslev lå på
grænsen mellem sne og regn. Hel-
digvis for børnene fik vi en del sne,
og kælkene kom hurtigt frem igen.

For de fleste børn er fastelavn med
udklædning og tøndeslagning næ-
sten så godt som jul. I tiden op til
festen bliver der ivrigt tegnet, klip-
pet og sunget. Fantasien kender
næsten ingen grænser, når snakken
gælder om,  hvad man vil klæde sig
ud som. I det nye pædagogiske
læreplanssprog erhverver børnene
sig kompetencer i finmotorik (tegner
og klipper), i sprog ved at diskutere
udklædning og i kultur ved at opleve
fastelavnsfesten som en tradition. I
år var de 25 ældste børn inviteret til
Malmhøj til tøndeslagning,
”fastelavnskaffe” og sanglege, mens
de mellemste og yngste festede i
børnehaven.

Andre glimt fra aktiviteterne p.t. er: I
træværkstedet er børnene ihærdigt
ved at lave sig et ophæng af træ til
mejseboller. Vi bruger tit skolens
gymnastiksal, hvor børnene efter
en god gang opvarmning, som kan
være bevægelser til musik, nyder at
prøve redskaberne,  lege stafetlege,
ståtrold, sørøverleg. Lige nu er et
stort hit hos de ældste børn en leg,
hvor de to hold står over for hinan-
den. I midten er der en kæmpebold,
og ved hjælp af mange små bløde
bolde gælder det om at få den store
bold over til fjenden.
I Else og Arne Holmsskoven  er vi
ved at renovere en kæmpehule af
grene og pinde, som børnene slæ-
ber sammen, og som holdes på
plads af bindegarn. Da jeg fornylig gik
forbi, mindede det mig om de flittige
skovmyrers tue.

Kirsten Anneberg Jacobsen
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VIF
Vintersæsonen er godt i gang. Når
Lokalbladet  udkommer, er sæsonen
dog ved at være forbi. I Vinderslev
har vi kun en lille gymnastiksal, men
det forhindrer ikke VIF i at have for-
skellige aktiviteter i gymnastiksalen.
Vi er dog optimister og er overbevi-
ste om, at Vinderslev på et tidspunkt
får en minihal.

Badminton:
Flere faste spillere hygger sig med
det populære spil. Der er vist både
single og double hold. Der er ledige
pladser til nye spillere i den kom-
mende sæson.

Gymnastik:

Traditionen tro har Tina og Solvej et
børnehold.
Det er 4. år i træk, der er gymnastik
for de 3-6 årige i gymnastiksalen på
Vinderslev Skole. Fra det første år at
have knap ni børn har vi de seneste
år været oppe på mellem 25 og 30
børn. Vi starter kl. 17 med lidt op-
varmning, hvor vi får rørt det meste
af kroppen. Herefter har vi en masse
redskaber fremme til at lege på og
med. Vi spiller bold, både med store

og små bolde, leger med faldskærm,
og indimellem har vi også balloner
at lege med. Det er en hyggelig time
for både børn og voksne. Vi slutter
altid af med en farvelsang, og et ”vi
ses i næste uge”.

Tina og Solvej

Fodbold:
I år er det desværre kun senior-
afdelingen (Oldboys), der spiller
indendørsfodbold. De har to timer
tirsdag aften, hvor de giver den fuld
gas. ”Det kan til tider være hårdt”, har
nogle udtalt sig. MEN det er hygge-
ligt både under og efter træning.
Årgang 98-99.
Det er blevet til en fin placering for
drengene i indendørs fodbold.
På trods af at de ikke havde trænet
eller spillet indendørs kampe før, ind-
kasserede drengene en flot 3. plads
og selvfølgelig en medalje, da de
den 25. februar spillede de sidste
kampe i deres turnering. Dette med-
førte dog en forsinkelse af 1. klas-
ses fastelavnsfest, med det var be-
stemt det værd.

Motion og Bold:
Som noget nyt har Reiner Vengsø og

Michael Hartmann startet Motion og
Bold. Det er for årgang ’96 og ’95,
som de skal træne i den kommende
sæson, og der er 14 friske drenge
hver mandag. De spiller naturligvis
masser af fodbold. Det kan være
svært med alle de ribber, men det
giver god boldtræning. Der er forskel-
lige boldøvelser, boldlege og en
smule konditionstræning.

Det gælder ikke om at være vild og
aggressiv, med derimod om småspil
og overblik. Målet med Motion og
Bold er, at spillere og trænere lærer
hinanden at kende, og at drengene
(der er desværre ingen piger på hol-
det) holder sig i form. Det skal være
sjovt for alle at komme, så der øves
også i at være gode kammerater. En
stor succes som vi håber gentages
næste vinter.

Har nogle af aktiviteterne vakt din in-
teresse, eller har du nye idéer, så er
du meget velkommen i næste sæ-
son. Kontakt venligst bestyrelsen.

Vinni Kristiansen
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Campingferie i Sydfrankrig
Dagbog ført af Lene Lykke, Vinder-
slev

Lørdag den 8. juli 2006: Endelig
oprandt tidspunktet, hvor vi, Lene,
Johnny,  Katrine og Michael, skulle
af sted med campingvognen mod
Bordeaux, (ikke ved Atlanterhavet,
men i Ardeche), i det sydfranske. Kl.
var kun 04.00, og vi skulle følges med
Jan, Annette, Lotte og Mia. Vi havde
bestemt os for, at vi helst skulle nå til
Nordfrankrig den første dag, nær-
mere bestemt Nancy, en tur på ca.
1100 km.

Når man skal køre så lang en tur
med campingvogn, så er det lidt vig-
tigt, at man har forberedt børnene
godt på turen, så vi har altid lavet et
kort, så man nemt kan se, hvor langt
vi er kommet, og så skal proviante-
ringen være i orden. Så vi havde
madpakker + div. med i bilen. Vi holdt
faktisk kun én pause af længere va-
righed, og jeg må sige, at det gik fint
i bilen.

Vi kørte ad de tyske motorveje og vi-
dere gennem Luxembourg. Alt gik
planmæssigt, og ved 20.30 tiden lør-
dag aften ankom vi så til camping-
pladsen Ville de Set i Nancy, en fin
plads med ok badeforhold og en
dejlig fred og ro. Katrine gik ned til
floden for at fiske med sit fiskenet,
mens Michael forbrændte noget
”krudt” på legepladsen.

Søndag den 9. juli morgen er vi klar
til den sidste del af turen mod
Bourdeaux, ca. 600 km længere
mod syd. Med nød og næppe und-
går vi at køre tør for benzin. Da det
er søndag, og vi kører på små veje
de sidste 100 km, er der ikke nogen
tank åben. Det sidste stykke vej er
på små stejle veje, som fører op til
campingpladsen med udsigt over
alperne, en rigtig dejlig plads med 3
pools, rutschebane og en opvarmet
pool. Vi fik tildelt 2 gode pladser ved
siden af hinanden, og der er god
plads omkring vognene samt plads
til Lotte og Mia´s lille spidstelt.

Camping i Sydfrankrig
Mandag den 10. juli.
Der var mindst
varmt i vores for-
telt, så vi spiste her
hver morgen. Vi pi-
ger og børn gik til
poolen, hvor der
var vandaerobic på
fransk, mens Jan
og Johnny hentede
benzin og hand-
lede ind i byen
Bourdaux, en lille
by 1 km nede ad
bjerget.  Vi var i van-
det en 6-7 gange i
løbet af dagen, da der var 35 grader
i skyggen.

Tirsdag den 11. juli. Efter siestaen
kører vi en tur til byen Dieulefit for at
handle ind i et supermarked. Det er
en tur på ca. 12 km, men det føles
meget længere, da det er op ad
bakke det meste af vejen. Vi er 625
m over havet, og vi har en fantastisk
udsigt over bjergene. Vi får fisk til af-
ten, hvilket er en lidt dyr spise, da vi
er så langt fra havet, men det er en
fornøjelse at spise, og det er jo ferie.

Onsdag den 12. juli. Over middag
skal vi på kanotur. Vi bliver hentet af
en bus, og vi får udleveret rednings-
veste, hjelm til Katrine og en tønde til
at holde kamera og penge tørt. Vi
sejlede sammen to og to. Efter ud-
leveringen og forklaring på engelsk
af en franskmand og betaling kørte
vi yderlige 8 km op ad floden, hvor vi
skal søsætte kanoerne og af sted.
Det var en rigtig, rigtig dejlig tur. Selv-
følgelig bliver man våd, for man skal
over på den anden
side af floden for at
komme i kanoen.
Men vandet er dej-
ligt varmt og ikke
ret dybt, så der er
ingen grund til at
være bekymret for
de ”små”. Det går
faktisk godt der-
udaf. Vi skal godt
nok lige lære at

styre kanonen, men det kommer, og
turen varer i 3 timer med pauser og
svømmeture undervejs. Lige til sidst
kommer der et sted med megen
strøm. Vi rammer den forkert og ja,
vi kæntrer. Derefter kommer der lige
to andre kanoer, og de kæntrer også,
men næsten alt gods reddes. Afte-
nen slutter med rigtig mange lyn
rundt i bjergene, et flot syn.

Torsdag den 13. juli. Johnny og Jan
kører til Bordeaux til vinsmagning på
det lokale turistkontor. Efter mid-
dagsmaden slapper vi af og bader,
hvorefter vi kører ind og handler, da
alt er lukket i morgen på grund af
Frankrigs Nationaldag. Til aften,
mens vi grillede, skal jeg da lige love
for, at uvejret kom, lyn og torden og
regn i store mængder, hagl så store
som 2 kroner. Vores fortelte bliver
godt mudret, og det er en oplevelse
at overvære denne slags uvejr. Det
er næsten ovre lige så hurtigt, som
det kom - en halv time, og regnen
bliver til almindelig styrke. Lynene bli-
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ver dog ved et par timer.

Fredag den 14. juli. Bastille-dagen,
Frankrigs nationaldag. Efter aftens-
maden gik vi op til ”dansant” i op-
holdsstuen, hvor der var fest med
spisning og dans. Men vi kom lidt tid-
ligt derop, så vi gik en dejlig tur på
pladsen. Katrine og Michael nåede
begge to i seng og sov godt, da vi gik
op til festen igen. De vidste godt, at
vi gik derop. Der var rigtigt godt gang
i dansen, og vi fik da også danset et
par linedanse til stort ubehag for de
to teenage-piger. Vi var virkeligt pin-
lige, vi forældre.

Lørdag den 15. juli. Igen en dag med
megen badning, afslapning, ren
hygge i skyggen og lidt bytur. Og reg-
nen udeblev da heller ikke til aften,
og den var faktisk lidt mere vedva-
rende i dag. Så vi hyggede os i for-
teltet resten af aftenen med lidt Gajol
og andet godt.

Søndag den 16 juli. I dag skal vi ud
og se Tour de France. Vi kørte en god

halv times tid til
Sales de Bais,
den 1. nedkørsel
på turen, mellem
Montelimar og
Gab . Vi var der i
tre timer i den
gode middagssol
fra kl. 11.30 til
14.30. Skygge
var der ikke me-
get af. Det er en
oplevelse i sig
selv bare at se
det optog af
sponsorbiler, der

er forud for selve løbet - der var ca.
25 km med alverdens forskellige
reklamebiler. De kastede deres
reklameting ud til os publikummer, og
så var der stor ståhej for at få nogle
af disse ting. Da så disse biler var
væk, spiste vi vores madpakker og
ventede så bare på cyklerne. De
kom, vi så, og væk var de. Katrine
sagde, da de var væk: ”Kommer de
kun én gang?”

Mandag den 17. juli. Efter morgen-
mad afgang mod en grotte, der hed-
der Madeleine i St. Remeze. Det er
en fantastisk oplevelse at gå 60-65
m ned i jorden og se drypsten og sta-
lagmitter. Da vi nåede ned i bunden
af grotten, blev der spillet et stykke
musik. Det var temaet fra ”Klokke-
ren fra Notre Dame”. Der var en fan-
tastisk akustik i selve rummet og lidt
uhyggeligt, da alt lyset slukkes. Der-
efter kørte vi mod Pont d’Arc, en
naturskabt bue i klipperne, hvor
Ardeche-floden løb igennem. Vi kørte
ca. 90 km hver vej, men det var i
hårnåle sving, så det tog jo lidt læn-

gere tid, end det
ville gøre her-
hjemme.

Tirsdag den 18.
juli. I dag skal vi
bare slappe af
ved poolen og be-
gynde oprydnin-
gen, da det er
sidste dag, før
hjemrejsen be-
gynder. Efter
e f te rmiddags-
svømning og Tour

de France i tv, begynder ned-
pakningen, da det lyner og tordner ret
kraftigt, og vi når lige at få alle telte/
fortelte pakket, da det begynder at
regne. Vi laver aftensmad i regnvejr
under en parasol, men det holder op,
inden vi skal spise.

Onsdag den 19. juli. Morgenmad og
pakning af det allersidste og så af-
gang kl. 9.30. Det gik fint derudaf, og
vi nåede Nancy ca. 18.30, det
samme sted som på vej herned. De
store børn spillede bordtennis, og
Katrine fiskede og fangede nogle
små fisk. Det var en skøn aften.

Torsdag den 20. juli. Turen gik fint ind-
til kl. 15.30, hvor vi for første gang
mødte en ”STAU”  - 8 km på 1 time
og 45 min. Vi holdt faktisk helt stille
et par gange, så Katrine kunne også
godt nå at komme ud for at tisse. Det
skal børn jo ofte, når det er mest be-
sværligt. Kl. 18 aftalte vi så at køre
ind til en campingplads i Osnabrück,
en dejlig plads i landlige omgivelser.
Der lå en mexicansk restaurant, hvor
vi fik det skønneste mad, og alle blev
mætte.

Fredag den 21. juli kl. 9 satte vi kur-
sen mod Danmark. Her mødte vi da
også en lille ”STAU” ved Elbtunnellen,
men kun på en ½ time. Det var vist
bare en normal fyraftenskø fredag ef-
termiddag. Vi spiste på den efterføl-
gende rasteplads. Herefter sagde vi
farvel til familien Rasmussen, selv
om vi fulgtes pænt ad til grænsen.
Her skulle vi ind og proviantere lidt
sammen med en masse andre dan-
skere, der ikke kunne leve uden so-
davand på dåse. Vi var hjemme i Sil-
keborg ved Johnnys forældre kl. 19.
Hentede Mikkel, vores hund, som
ikke havde fået lov til at komme med
til Frankrig. Vi var helt hjemme kl.
21.30, så vi var da også ved at være
lidt trætte af at køre, men det har
været en rigtig dejlig ferie, som jeg
gerne gør igen.

Lene Lykke
Solsikkevej 20
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

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.

„
KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup

Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS Service A/S

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

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86888159

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for

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

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

DANSK INDUSTRIRENS A/S

DANSK INDUSTRI-RENS A/S DIRNavervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

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.

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen

•  Alt i Stålmontage
•  Produktion
•  Reparation
•  Vedligehold

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

JJJJJ.L..L..L..L..L.     AAAAAutoutoutoutouto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

Hunde- katte- og hestefoder
90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.

Sælges fra Haugevej 10
www.HMfoder.dk

Hønholtvej 9  Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL
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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 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181     61348671

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup

Tlf. 22 79 52 19

E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

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

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

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

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

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

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

Jyske Bank .  Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

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

Gør en forskel

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL
v/ansvarlige indehavere

Anni & John Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæg-

lere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00

Slagterbussen
fra Vinderslev

tilbyder slagtning af grise

Tlf. 24 47 54 16

 Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER
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Vinderslev . 86 88 80 07

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

KLS Byg ApS
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

KØLECONTAINER

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

Pederstrup Vognmandsforretning
Ejgild & Kurt Knudsen

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

Ingen annonceudgifter

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Søndergade 15 C   8620 Kjellerup

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

Uafhængig Ejendomsmægler

Mausing Forsamlingshus

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

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

Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse

G H BELÆGNING

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Laurits Hvam

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

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

HEGNSKLIPNING
Hegnsklip udføres med
Spearhead fingerklipper.

Fruerlund Hegnsklip
v/ Claus Winkler,

Fruerlundvej 4, Fruerlund

Tlf. 86 64 21 15 / 30 54 94 68
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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
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 87702323
Børnehaven Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

Dagplejere
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47 Tlf. 86888597
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23 Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

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

Hjemmeplejen Tlf. 87702370

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

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

Junior- og Ungdomsklub
v/ Camilla Hedegaard, Liseborg Toft 28,
8800 Viborg Tlf. 26805676

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

Malmhøj Tlf. 87702494
Boenhed Øst Tlf. 87700617
Boenhed Vest Tlf. 87700628
Aktivitetscenter Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1 Tlf. 86888406

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

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

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

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

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

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

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

Venstre Vinderslev
Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

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

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

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

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26 Tlf. 86888814

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702900
Skolefritidsordningen Tlf. 87702909

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

Windir Spejderne
Fmd.: Christoffer Thomsen, Haugevej 70 Tlf. 86888955



Få dine forenings- og gruppearrange-
menter med i næste udgave af

Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. maj
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Indlæg til aktivitetska-
lenderen bedes - om mu-
ligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalen-
der“

BORGERFORENINGEN
23. juni kl. 19.30
Sct.Hans aften ved Mausing For-
samlingshus

HT87
22. maj kl. 18.00-21.00
Tennisbanen, Hauge. Besøg af DGI
instruktør Leif Laugesen

MALMHØJ
10. april kl. 9.30
Tøjsalg fra Damernes Butik

17. april kl. 14.30
Indvielse af den nye højskole-
sangbog v/Jens Grøn, Virklund

9. maj kl. 14.00
Generalforsamling i Brugerrådet

14. maj kl. 13.30
Løvspringstur

20. juni kl. 18.00
Sct. Hans fest

MAUSING MISSIONSHUS
19.  april kl. 19.30
Bibelforedrag v/Sognepræst Frede
Møller, Hinge over emnet: Mund-
skænken Nehemias - Guds mand i
Guds time

24. maj kl. 19.30
Soldatervennefest v/sekr. Bent In-
gemann Jensen, Thyholm

28. juni kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder
Johannes Kloster, Aulum

SPEJDER
Mandag den 4. juni kl. 18.00
Indsamling af reklamer, aviser og
pap

SØNDAGSSKOLERNE
I MAUSING OG VINDERSLEV
1. april kl. 10.00
Mausing Søndagsskole besøger
Vinderslev Søndagsskole i Vinder-
slev Missionshus. Tag far og mor
med. Randi Taulborg kommer og
fortæller

15. april kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missions-
hus

29. april kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missions-
hus

13. maj kl. 10.00
i Vinderslev Missionshus

17. maj kl. 13.30
Familiedag på Kjelsølejren

20. maj kl. 10.00
i Mausing Missionshus

9. juni kl. 09.30
Sognedag i Vinderslev Missionshus

10. juni kl. 10.00
i Vinderslev Missionshus

20. juni kl. 19.30
Søndagsskolen i Vinderslev holder
Skt.Hansfest på Mausing Sports-
plads v/fritidsansat medarbejder
Jens Kristian Plougmann, Videbæk

24. juni kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missions-
hus

VALGMENIGHEDEN
3. april kl. 13.00
Påskelotteri for 3.-6. kl. i
Valgmenighedens sal

17. april kl. 19.30
Foredrags- og fællessangsaften i
Valgmenighedens sal v/højskolelæ-
rer Jens Maibom Pedersen

8. maj
Løvspringstur fra Vinderslev kl.
17.20, fra Mosaikken kl. 17.30

6. - 13. juni
Højskolerejse til Norge

23. og 24. juni
Årsmøde i Osted ved Roskilde

VINDERSLEV MISSIONS-
HUS
12. april kl. 19.30
Danmissionsmøde v/Lorens Hede-
lund, Gjern

11. maj kl. 18.00
F-aften

10. maj kl. 19.30
KLF-møde

9. juni
Sognedag v/missionær Villy Søren-
sen, Hammel

14. juni kl. 19.30
Møde v/pens. missionær Jens Mor-
tensen, Fredericia

Skolen
Torsdag den 12. april kl. 19.00
Møde om „Den gode skole“ på
Vinderslev skole


