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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 →→→→→   Hjemmeside
Jesper Mortensen, Mausingvej 43 Tlf. 86888509
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1 Tlf. 86888499
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032
Susanne Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 86888180

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 : 700 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 1975 / 76

Forreste række fra venstre:
Charlotte Hansen, Lisbeth Lørup, Marianne Sunds Madsen, Marianne Damborg Sørensen, Hanne Stenholt,
Ingelise Jensen og Merete Touborg (lærer)
Anden række fra venstre:
Preben Bakbo, Kristian Eriksen, Preben Thomsen, Eivind Lihn (læs beretning s. 24-25), Knud Erik Damborg Sørensen,
Palle Hansen og Jørgen K. Laursen.

NYT
I naturen sker der en masse lige nu.
Det gør der også i Lokalbladets re-
daktion. Jan Sprogø vil fremover
„kun“ være ansvarlig for vores
hjemmeside, vedligeholde den samt
sørge for nye tiltag. Vi synes selv,
det er spændende at få vores egen
hjemmeside, hvor det er muligt at se
tidligere udgivne numre af LOKAL-
BLADET. Vi håber også, at I læsere
vil benytte jer deraf!

Susanne Søgaard Sørensen er gået
ind i redaktionsgruppen. Susanne,
kaldet Sanne, skal primært hjælpe
med opsætningen af bladet, dvs.
gøre det klar til trykning. Sanne er
gift med Bo og sammen har de 2
drenge på hhv. 15 og 11 år. Fami-

lien bor i Mausing på en ejendom.
Sanne arbejder på kontoret inden for
„Dansk Svineproduktion“ på Vinkel-
vej i Kjellerup og bruger sin fritid på
at hjælpe lidt til både i KIF, HT87
samt til Hauge Marked. Vi byder
Sanne hjerteligt velkommen og hå-
ber på et godt samarbejde.

FEJL
Jo, det var en fejl, at sidste nummer
af LOKALBLADET kom i farver! Det
skyldtes en fejl på trykkeriet, og de
betaler selvfølgelig differencen. Vi
ved, at det er dejligt, at alle billeder
er i farver, men det er altså også en
bekostelig affære, så det kan vi des-
værre ikke tilbyde hver gang,
LOKALBLADET udkommer.

GIROKORT
Og når vi så taler om økonomi, så
har vi tilladt os at vedlægge et giro-
kort denne gang. De, der abonnerer
på LOKALBLADET eller er annon-
cører får tilsendt girokort til adres-
sen til betaling af abonnementet el-
ler annoncen. Det vedlagte girokort
er til frivillig indbetaling.

Vi siger TAK for eventuelle bidrag.

GOD LÆSELYST og
GODT FORÅR ønskes af

Redaktionen
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Poul Michelsen, Haugevej 52,
60 år den 16. marts
Hanne Hansen, Trekronervej 5,
50 år den 29. marts
Jørgen Hansen, Haugevej 60,
50 år den 30. marts
Bent Busk, Tøndborgvej 8,
70 år den 9. april
Jacob Lundgård, Lundgårde 11, 80
år d. 27. april.
Anny og Børge Madsen,
Hønholtvej 10, har Guldbryllup d. 15.
maj.
Karl Åge Beck, Gl. Revlvej 1 A,
60 år den 11. maj
Mitha Pedersen, Haugevej 49,
50 år den 25. juni

Tillykke med dagen

Nyfødte

Else Marie og Jesper, Haugevej 40,
fik den 29. december kl. 8 drengen
Mads, som er født på Viborg Syge-
hus. Han vejede 3750 g og var 53
cm lang. Mads ses her sammen med
sin mor til fastelavnsfest i Hauge.

Den  26. december 2008 fik Betina
og Anders, Vinderslevvej 51, en
dreng, som blev født på Silkeborg
Sygehus. Han vejede 3880 g og var
53 cm lang. Drengen hedder Malte,
og han var så heldig, at han den 7.
november havde fået en fætter, Emil,
som bor Vinderslevholmvej 50.

Christina og Lasse, Vinderslevvej 47,
fik den 23. februar kl.01.24 en lille
dreng. Tobias, som han skal hedde,
blev født på Viborg Sygehus og ve-
jede 3166 g og var 51 cm lang.
Tobias ses her sammen med sin sto-
resøster Mathilde på 2 år.

Louise og Holger på Liljevej fik den
20. februar en lille pige, som blev født
på Silkeborg Sygehus kl 17.36. Hun
vejede 4182 g og var 54 cm lang og
skal hedde Tilde Buus.

Så har storken igen været på Lilje-
vej, denne gang ved Trine og Martin
i nr. 20, hvor der kom en lille dreng,
som blev født på Viborg Sygehus
den 25. februar kl. 21.12.
Han vejede 4370 g og var 55 cm.
Da redaktionen var på besøg, var det
ikke bestemt, hvad han skulle hedde,
da han var under et døgn gammel.

Velkommen til !

Vinderslevvej - smedien

Preben og Marianne Hornstrup har
købt den gamle smedeforretning på
Vinderslevvej.
Preben og Marianne er 44 og 43 år.
Preben er uddannet automekaniker
og Marianne smed. De arbejder
begge som smede i Elsborg. De har
tvillingerne, Brian og Kasper på 12
år samt en søn på 25, der dog er
flyttet hjemmefra.

Tøndborgvej 27

Her flyttede Flemming Stenholt på
32 ind i september. Flemming kom-
mer fra Funder Kirkeby og er uddan-
net skovarbejder. For 2 år siden star-
tede han sit eget firma "Stenholt
Skovservice" og påtager sig
træfældnings- og beskærings-
opgaver både for skovfolk og private.
I sin sparsomme fritid går han på jagt
med sin tro følgesvend Rico, der er
en Tysk Korthår.

spejlet

Gade
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spejlet

Gade
Vinderslevholmvej 7

Lundgårde 23

Der blæste en "hård kuling" fra syd-
vest på Lundgårde 23. Det er årsa-
gen til de gode huer.
De nye beboere på Lundgårde, Ma-
rianne Ibsen (29), og Heintje
Baumann (29).
Marianne kommer fra Rødding nord
for Skive. Hun arbejder på Ravns-
trup Mølle, et ørredslagteri. Hendes
hobby er heste. De har dog ingen
heste nu, men kun 3 katte og 1 hund.
Heintje kommer oprindelig fra Aal-
borg, men de har boet sammen i
Hørning. Han arbejder som service-
montør ved N.D.I. (Nordisk Dæk Im-
port) i Skejby.
Heintjes hobby er "alt med en mo-
tor". Han er uddannet pladesmed og
laver i fritiden biler.

En lørdag i december havde jeg besluttet mig for at tage et foto, når min
mand var på frivilligt arbejde ved istandsættelse af den anden lejlighed
over vores købmand. Jeg havde kameraet parat, og da jeg kom op på 1.
sal var det oplagt at tage dette billede, selv om det ikke var Kuni, men Erik,
som "brød" gennem loftet. Overskriften burde nok mere være i retningen
af "et af de talrige gennembrud", men hvem vil så læse denne notits om de
livlige aktiviteter ved torvet i Vinderslev.
Vi er meget glade for, at der igen er en købmand, og det er en fornøjelse at
komme i butikken.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Et "gennembrud" i "Købmandsprojektet"

Henrik Andersen, Vinderslevholmvej
20, og Erling Andersen, Tulipanvej
3, har købt huset på Vinderslevholm-
vej 7. De har lejet det ud til Britta Pe-
dersen, som før har boet i Peders-
trup.

Fastelavnsfest i Hauge Forsamlingshus

Kattekonger og dronninger samt bedst udklædte



6

Der bliver nok snakket om fjernvarme anlæg.

Hal byggeri bagved foderstoffen.

 Mathilde og Anton på slædetur.

Vinterstemning

Så kom der  lidt sne, så det er med
at udnytte det, selvom det er aften.

Set og sket
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Mausing
På Mausing Skolevej 1 bor Grethe
og Jørgen Nielsen. Det har de gjort i
42 år.
De bor centralt i Mausing. Der er
udsigt både til marker og ikke mindst
til vejen samt "livet" i byen. Mausing
er et af de små samfund, hvor alle
kender alle, og man samles om både
de glade og mere triste begivenhe-
der.
Grethe og Jørgen er en betydelig del
af  lokalsamfundet. Man kan sige,
at Mausing-samfundet er "rumme-
ligt", og det samme kan man med
god grund sige om Grethe og Jør-
gen.

Grethe
Ganske vist er Grethe (71 år) født i
Mausing i 1937, men "anden-gene-
rations indvandrer" er hun alligevel i
forhold til de Mausing-folk, der er helt
op til 10. generation på gårdene.
Hendes far kom fra Virklund og hen-
des mor helt fra Elkjær ca. 3 km væk.
Som datter af smeden Valdemar og
Marie Hermansen er der nok mange,
der kender hende som Grethe-
smed.
Der var tre søstre, hvoraf Grethe var
den yngste. Hele skolegangen fore-
gik i Mausing Skole. Hun husker sta-
dig, at der fandt mobning sted, og at
lærerne ikke altid var lige pædago-
giske. Grethe var "kejthåndet", og
den ellers så rare Jenny Overgaard
kunne miste tålmodigheden og
smide Grethes sytøj til side.
Grethe blev i 1950 konfirmeret i
Hinge, hvortil hun cyklede to gange
hver uge. Der var grusvej hele ve-
jen.
Som 13-årig kom Grethe ud at tjene.
Hun var først ved Rigmor og Hag-
bart Sørensen, Mausingvej 19 (Bo
Sørensens forældre). Her var hun i
tre år. Herefter var hun to år i huset i
Ikast og Herning. Som 19-årig
vendte hun tilbage til Mausing, hvor
hun mødte Jørgen.
Grethe fik arbejde på Ladekjær
Mikkelsens konfektionsfabrik i
Kjellerup, hvor hun pressede
mellemsømme i bukser. Senere var
hun på en anden fabrik, hvor hun

Grethe og Jørgen

til han i 1954 startede ved militæret.
Her var han i 16 mdr.
Da militærtjenesten var ovre, skulle
Jørgen finde ud af, hvad der så
skulle ske. Jørgens brors kæreste,
Anny var på det tidspunkt "ung pige"
i huset ved Helga og Christian Hvam
i Mausing. Hun havde hørt, at Magda
og Harry Bjørn på Mausing Øster-
gård manglede en karl. Jørgen fik
jobbet.
Han startede til juni 1955. Jørgen
husker tydeligt, at han startede med
at tynde roer, og at jorden var fyldt
med senegræs. Det var en blandet
kvæg- og svinegård. De havde in-
gen heste, men en Ferguson trak-
tor. Jørgen boede på et karlekam-
mer i den østlige ende af stuehuset
og var så meget en del af familien,
at han også af og til var barnepige

Jørgen som soldat i 1954 - 55

lagde tøj sammen.
Grethe fik lyst til noget andet og var
på Alderslyst Kro i tre år, dels i huset
og dels på kroen, hvor hun både
gjorde rent og lavede mad. Efter
barselsorlov i 1964 havde Grethe
rengøringsarbejde forskellige steder
i området, indtil kæmneren i Vinder-
slev kontaktede hende om at blive
husmorafløser (siden kaldet hjem-
mehjælper). Således arbejdede Gre-
the i 26 år, indtil helbredet ikke slog
til længere, og hun som 54-årig blev
førtidspensioneret.

Jørgen
Tæt på Pårup ved Hørbylunde Bak-
ker blev Jørgen Nielsen (75 år) født
i 1933. Han er nummer fire i en sø-
skendeflok på fem.
Jørgen gik i skole i syv år i Pårup og
blev konfirmeret i Engesvang Kirke.
Efter skolen arbejdede han en
sommersæson på tørveværket, hvor
de fremstillede tørv til at fyre med.
Hans arbejde bestod i med heste-
vogn at køre "døj" (tørvejord) ind til
værket. Det lyder som et hårdt ar-
bejde, men Jørgen siger, at det var
et udmærket arbejde. 1. november
samme år kom Jørgen ud at tjene
på landet. Egentlig ville han gerne
have været bager, men hans foræl-
dre mente ikke, der var råd til det.
Så det blev til ca. 7 år på landet, ind-
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for datteren, Anette. Det blev til seks
år hos fam. Bjørn.
Det var i den periode, han mødte
Grethe, som han juleaften i 1958
blev forlovet med.
Fra 1961 og frem til 1970 arbejdede
Jørgen bl.a. på minkfarm i Balle og
på lampeskærmsfabrik i Kjellerup.
Herefter fik han arbejde ved det da-
værende Jern og Stål i Silkeborg (si-
den Sanistål). Jørgen kørte ud med
ilt, gas og jern til smedier og andre
værksteder, fabrikker osv. i det me-
ste af Midtjylland. Det var en god
arbejdsplads, men et hårdt arbejde.
Det blev til 23½ år, indtil Jørgen blev
60 år og gik på efterløn i 1993.

Fælles
Grethe og Jørgen blev gift i 1962 ef-
ter at have kendt hinanden i fem år.
De flyttede ind i "Mathildes hus", hvor
Mathildes bror, Laurits lige var død.
Derved blev en lejlighed ledig
ovenpå. Det var småt, men det blev
en rigtig hyggelig lejlighed. Grethe
og Jørgen husker stadig deres
bryllupsmorgen, hvor Mathilde, der
boede nedenunder, kom op med
kaffe og morgenbrød til dem.
Når Mathilde fik besøg af sine bør-
nebørn, Lars Mølgaard, Lause Hvam
m.fl. kom de altid op og besøgte dem
også.

I 1964 fik Grethe og Jørgen deres
søn, Jan. Fem år efter, i 1969 blev
Tina født. Begge blev født der-
hjemme. Det var Maren Nørskov, der
ud over jordemoderen hjalp til. Syv
uger efter fødslen måtte Grethe
starte på arbejde igen. Bedstemor,
Marie passede børnene. Ofte tog
Jan med bedstefar, Valdemar på ar-
bejde.

Nyt hus
I 1966 byggede Grethe og Jørgen
hus på Mausing Skolevej, lige over
for Grethes forældre. Inden de flyt-
tede så tæt på hinanden, måtte de
hver især overveje, hvilke problemer,

det kunne give. Men det blev nu mest
til glæde for alle generationer.
Bygherren var Ivan Mikkelsen, søn
af Hans Regner, den gamle sned-
ker i Mausing, der for øvrigt lavede
vinduerne.
Det var dejligt at få noget mere plads.
Men Grethe og Jørgen husker sta-
dig d. 1. december, hvor de flyttede
ind. Jan var på det tidspunkt to år,
og han syntes ikke om, at de skulle
sove i et nyt hus. Han ville hellere
tilbage til Mathilde, som han var
meget glad for.
I 1978 byggede de 35 kvm til, så
begge børnene kunne få deres eget
værelse.

Foreningsarbejde
Jørgen har været med i
Forsamlingshusets bestyrelse i
mange år. Så var han ude nogen år
og kom så ind igen. Det drejer sig
om så lang tid, at de slet ikke kan
sætte tid på. Der har været tradition
for, at ægtefællen til bestyrelses-
medlemmet også hjalp til. Så Gre-
the har også taget del i arbejdet og
møderne.
Der har været forskellige udvalg, så
hele bestyrelsen ikke behøvede at
involvere sig i alle arrangementer.
Først for tre år siden stoppede Jør-
gen i markedsudvalget.
Der er lagt et stort stykke arbejde i
Forsamlingshuset. Jørgen husker i
starten, at han skulle ned og fyre op
i kakkelovnen inden et arrangement.
Så kunne det være, når man kom
tilbage, at der kun var røg, og ilden
var gået ud. Så var det forfra igen.
Det blev bedre, da der blev bygget
om, og der kom oliefyr.

Grethe i lejligheden i Mathildes hus sammen med Lause Hvam, 1964

Grethe med Jan i barnevogn ved Mathildes hus
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Der er blevet holdt forsamlingshus-
fester for børn til jul og fastelavn. Nu
er der kun fastelavnsfesten tilbage.
For de voksne blev der holdt fest
efter høst, ålegilde om foråret osv.
De senere år har der ikke været
høstfest, og ålegildet ligger nu i for-
bindelse med markedet, som er det
mest tidskrævende, med mange
underudvalg.
Til festerne bestod arbejdet bl.a. i,
at lave mad, dække borde, pynte op
og i det hele taget at planlægge det
hele på de mange møder, der blev
holdt.
I en årrække blev der holdt alkohol-
fri diskotek for de unge. I perioder
var der også levende musik, hvor
Grethe og Jørgen specielt husker
Sten og Kurt. På et tidspunkt skulle
der prøves en anden type musik,
men det gik slet ikke.
Hver søndag i mange år var der
lotterispil i Forsamlingshuset. Grethe
fortæller, at de tog hjemmefra kl.

12.30, havde for det meste børnene
med, og kom først hjem kl. 17.30.
Grethe er med i Borgerforeningens
bestyrelse og har været det i mange
år. Her har det fungeret på samme
måde med hensyn til, at Jørgen har
hjulpet til ved arrangementerne.
Her er det lidt andre opgaver. Bor-
gerforeningen arrangerer bl.a. Sct.
Hans-fest, fællesspisning, advents-
fest og revy eller dilettant. Tilslutnin-
gen til adventsfesten var aftagende,
så det er nu taget af programmet,
lige som fællesspisningen sidst blev
aflyst.
Grethe og Jørgen har hver for sig
også været med i bestyrelsen i Brug-
sen i Mausing i flere omgange, indtil
Brugsen lukkede først i firserne.
Det har været naturligt for Grethe og
Jørgen at gå med i bestyrelses-
arbejdet. De har været meget bevid-
ste om, at hvis arbejdet ikke blev
gjort, var der heller ikke en forening
og dermed ikke det liv, det giver i de
små samfund på landet.

Dagligdagen og rejserne
Arbejde, børn, fritid, frivilligt arbejde
- hvordan får man det til at hænge
sammen?
Det er et spørgsmål, der stadig de-
batteres.
Grethe og Jørgen har hjulpet hinan-
den. Der har været arbejdsfordeling
i hjemmet.
De har fulgtes ad til bestyrelses-
arbejdet. Det har været en fælles
livsstil.
Der har også været tid til rejser, både
inden- og udenlands. De kan nævne
de første ti lande, de har været i. Og
så var der campingturene, hvor de i
en lang årrække tog af sted sammen

med 3-4 par.

Familien
Grethe og Jørgen har altid følt det
som noget selvfølgeligt, at hvis der
var nogen i familien, der trængte til
hjælp, så var de villig til at hjælpe. I
og med, at de har boet så tæt på
Grethes forældre, der blev boende,
til de var henholdsvis 100 og 101 år,
har der været behov for både Gre-
thes og Jørgens hjælp. De er også
reserve-forældre/bedsteforældre for
Grethes afdøde søsters børn og
børnebørn.
Flere gange har de haft familiemed-
lemmer til at bo ved dem.
Deres datter, Tina, bor i Vinderslev.
De har et barnebarn, Christine på 17
år, der bor sammen med deres søn,
Jan i Kragelund.

Lokalsamfundet
Man kan ikke sige Mausing uden
også at sige Grethe og Jørgen.
Senest er Jørgen kommet i Mausing
Beboerforening, hvor han i forvejen
har været aktiv til arbejdsdagene.
Grethe og Jørgen interesserer sig for
deres medmennesker, såvel unge
som gamle. De har et åbent og
gæstfrit hjem, hvor alle bliver budt
indenfor. Husets centrale placering i
Mausing er et godt udgangspunkt for
også at kunne følge med i, hvad der
sker omkring dem. Mange børn i
lokalområdet har deres gang hos
Grethe og Jørgen.
Et godt eksempel på, at der er brug
for de folk, der tør engagere sig uan-
set alder.
Til jul gav mange af de lokale børn
dem billeder, kalendere mm., som
Grethe og Jørgen nu kan glæde sig
over.

Et godt liv
Hvordan beskriver man årene, der
er gået?
Et godt liv med mange udfordringer
er nogen af de ord, Grethe og Jør-
gen kan sætte på deres fælles liv.
Og der er stadig udfordringer og
brug for dem.

K.H.

Jørgen som årets hatteborger
1993

Hele familien til Tinas konfirmation 1983
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Børne- og Fritidsgården
Vinterferie

Uge 7 betyder for de fleste FERIE.
Men for nogle enkelte er det almin-
delig børnehavedag. Eller så almin-
delig det nu kan være med omkring
1/3 af børnene, 25 -  30, og ganske
mange voksne. Med så få børn er
der rigtig god plads i børnehaven, og
der leges måske med andre, end
dem man plejer at lege med. De små
leger med de store, og de leger i alle

Fastelavn -
fest og farver

For de fleste er fastelavn knyttet til
fantasifuld og ofte farvestrålende
udklædning, som samtidigt gør det
nemmere at "være" den figur, man
ellers kun kender fra bøger eller film,
og det viser billederne tydeligt. Men
som voksne i en børnehave ved vi
også, at der er nogle børn, som be-
finder sig bedst i deres vante tøj, så
vi sørger for, at de også er med på
lige fod med turtles, mariehøns, prin-
sesser, katte, ninjas…..det er sjovt
at se, at den gode gamle sherif eller
Zorro igen er in. Og nogle bevæger
sig tydeligt som deres idol.
De ældste børn "Flagermusene" var
traditionen tro inviteret til tøndeslag-
ning på Malmhøj, og de er opsatte
på at komme derover. Det er også
sjovt med tilskuere og spændende,
hvad der er i tønden. Den mellem-
ste gruppe, Mejserne, knoklede
også med en rigtig trætønde, selv

de kroge, der er. Børnene har også
spist sammen på tværs af grup-
perne. Det er faktisk rigtig hyggeligt,
at være på arbejde med så få børn.
Det giver mere tid til de enkelte børn,
og det er dejligt i disse nedskærings-
tider.
I år var det så heldigt, at der var kom-
met sne i weekenden, og selv om
det ikke var meterhøje snedriver, så

var det alligevel noget der trak bør-
nene ud. Så mandag var alle ude,
og sikken de morede sig. De kæl-
kede, havde sneboldkamp, lavede
sneengle og snemænd. Der blev
tændt bål og lavet varm kakao, uhm.
Dorit Ankersen, som er i praktik, tog
en dag ansigtsmaling med ud til stor
fornøjelse for børnene. Indimellem
kælketurene blev børnene en efter
en forvandlet til sommerfugle,
ninjaer, prinsesser, batmænd osv.
Samtidig blev der lavet risengrød
over bålet, som blev spist til frokost.
Der blev også bagt boller. Det er en
aktivitet, mange gerne vil deltage i.
Der skulle bages både til kl. 2 mad
og til fryseren. Og så skulle
fastelavnstønden pyntes med en
gang maling. Og den blev rigtig flot.

Vinni Kristiansen,
pædagog
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om de voksne gjorde tønden mere
"skrøbelig", når det var nødvendigt.
De yngste, Spurvene, var lige så
opsatte på at få deres tønde ned,
selv om det for nogle allerede var et
problem at styre køllen. Heldigvis
kan man få en "tønde-light". Så und-
går man endeløs venten, for det er
kun én, der kan slå ad gangen. Tøn-
deslagning er jo mest en tålmodig-
hedsprøvelse, og de voksne har
travlt med at forhindre skænderier i
køen, og at et ukontrolleret rundslag
efterlader børn med buler og hylen.
Vi har alle hørt om vildfarne køller….
Bagefter nød vi tøndernes indhold og
forældrenes hjemmebagte faste-
lavnsboller.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Slag med tilløb

Dorit som sminkør

Fastelavnskor
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Birthe Møller
Kunsten at ændre vaner og kurere
sig selv … hos Birthe

Birthe Møller, ejer af frisørsalonen
"… hos Birthe".
Uddannet zoneterapeut i år 2000.
Bopæl, salon og klinik på Liljevej 43
i Vinderslev.

Zoneterapi er den mest populære
alternative behandlingsmetode her-
hjemme. Masser af mennesker har
oplevet, at massage på bestemte
punkter på kroppen har givet lindring
eller helbredelse. Zoneterapi er en
uskadelig og effektiv metode, når
den anvendes rigtigt. De grundlæg-
gende principper samt anvendelse
af metoden til lindring af hverdags-
lidelser og skavanker kan læres,
men det kræver øvelse og kendskab
til kroppen at udføre den. Zoneterapi
minder om akupunktur, men i stedet
for nåle anvendes faste tryk eller
massage med fingrene på bestemte
punkter. Disse punkter kaldes
reflekspunkter, eftersom de afspej-
ler og påvirker dele af kroppen, der
kan ligge langt væk fra punkterne.
Zoneterapien er baseret på energi-
zoner i kroppen (kroppen inddeles i
10 lodrette felter med tre linjer på
tværs).

Når Birthe Møller vasker folks hår i
frisørsalonen, kan hun ikke undgå
at give lidt zoneterapi i hovedbunden
med efterfølgende lindring af hoved-
pine eller spændinger i kroppen. Når
folks hovedbund masseres, kan der
ske en voldsom reaktion. Får man
både hårvask og zoneterapi, får man
faktisk dobbelt behandling. Birthe
siger: "Læger har lært at behandle
det, de kan se (f.eks. via blodprø-
ver, scanninger m.v.), mens zone-
terapeuter ser alt som stagneret
energi/elektriske ledningsbaner, som
er usynlige (rygproblemer, piske-
smæld, bækkenløsning m.v.). Vi skal
have energien i gang! Vi skal forstå
de ubalancer, der er i kroppen. In-
gen kan kurere andre. Folk skal ku-
rere sig selv, men de skal lære hvor-
dan. Folk skal råbes op og lære,

hvorfor det gik galt. Kunsten er at
ændre vaner. Det er vigtigt at være
obs på, at når man tager ved fysik-
ken, ændres psyken. Kroppen rea-
gerer på zoneterapi. Kroppen begyn-
der at genopbygge sundhed. Symp-
tomerne/ubehagene skyldes, at
kroppen bruger energi på at hele,
rense ud og genvinde sundhed. Med
hensyn til børn (kolik, stammen, øre-
problemer, astma m.v.), så er det nok
at behandle forældrene i barnets
første tre leveår. Barnet illustrerer
forældrene! Vi danskere er afhæn-
gige af sygehussystemet. Se hvor-
dan indianerne, afrikanerne osv. selv
kurerer - og de gamle kinesiske læ-
ger, der fik højest løn, hvis der ikke
var nogen sygepatienter! Det er let
at tage medicin og modtage behand-
ling, men når der sættes ind på for-
bedring af vaner og levevilkår, er
resultaterne ofte ret forbløffende.
 Ubalancen sidder ofte ude i luften
som klumper i energien".

Mange vil have en garanti for, at
behandlingen virker. Det kan Birthe
ikke give. Efter tre behandlinger skal
der ske noget, ellers skal der gøres
noget andet. Når og hvis virkningen
er indtrådt, er det en god ide at
komme en gang imellem for at blive
holdt ajour. Starter man på zone-

terapi hos Birthe, skal man forvente
at få hjemmearbejde/at yde en ind-
sats i form af selvbehandling, kor-
rektion af livsstil m.v. Nogle gange
bliver Birthe selv i tvivl om
behandlingsprincipper ved specielle
symptomer, men så er der heldigvis
masser af bøger at slå op i eller råd
at hente ved gode kolleger. Birthe
researcher meget. Zoneterapi er
ikke blot Birthes arbejde, det er også
hendes interesse. Jo mere hun ar-
bejder med det, jo enklere bliver det,
synes hun. Birthe benytter ikke
kinesiologi, da det modvirker den
arbejdsmetode, Birthe har oparbej-
det. Hun benytter princippet
"learning by doing" og har masser
af succeshistorier at benytte sig af.
Birthe kender sin kompetence og må
sommetider sende folk til lægen med
sygdomme, der kræver anden be-
handling.

Birthe behandler en del personer
med zoneterapi hver uge, og popu-
lært sagt kalder hun sig selv for en
helbredscoach. Hun coacher i "kun-
sten at ændre vaner og kurere sig
selv".

I.O.
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Mit australsk-danske liv
Mit navn er Kurt Moller Dybdal Han-
sen. Det danske navn udtalt som
CURT kommer sig af, at begge mine
forældre er immigreret fra Danmark
i tidernes morgen. I 1954 forlod min
mor, Norma, København i en alder
af 6 år sammen med sine forældre,
Børge og Ester og lillebror Keld. Rej-
sen endte i Sydney/Australien,  og
vel landet begyndte Børge at arbejde
som håndværker. Min far, Karsten,
forlod Hvalpsund-området som ny-
uddannet tømrer i 1967. Han og
nogle kammerater hoppede ombord
på båden til Australien i håb om at
kunne finde arbejde i Sydneys op-
tursbølge i byggebranchen. Kamme-
raterne vendte hurtig hjemad, og min
far så et tilfældigt opslag om værel-
ser til udlejning hos en dansk fami-
lie. Det skulle så senere ende med
et ægteskab med min mor, Norma,
som var datteren i huset.

Min far købte sig en byggegrund i
St. Marys og opførte på Jensen
Street et hus til os. Jensen Street var
i 70´erne et dejligt børnevenligt sted
at vokse op. Størstedelen af dem,
som boede i området, var børne-
familier, så det var en tid med glade
forældre og masser af glade børn.
Selv om børnehaver så småt be-
gyndte at dukke op, var langt de fle-
ste kvinder hjemmegående, og også
min mor. Hun fortsatte som hjemme-
gående, da min lillesøster Connie
blev født i 1975. Det var også her
omkring, at Hans og Susanne

Winther, min fars svoger og søster
kom til Australien, hvor de tilbragte
nogle år.

Få år senere købte min far en ny
grund længere nordpå, ca. 4 timers
kørsel fra Sydney, et sted kaldet
Merriwa som senere skulle blive ste-
det, jeg skulle vokse op.

I 1977 blev det muligt nu at flyve til
Europa, så for første gang skulle jeg
nu over og besøge min familie på
min fars side. Min farmor og farfar
troede inderst inde ikke, at de fik Kar-
sten at se igen. Men 10 år efter, han
hoppede ombord på båden til Austra-
lien, stod vi pludselig på trappen til
deres hus. Min farfar kiggede på den
„fremmede kvinde og de to børn“, og

først da han så min far, gik det op
for ham, at det var Karsten og hans
familie der var kommet, jo, verden
var pludselig blevet meget mindre.
Min anden rejse til Danmark var først
i 80´erne til min farfars 60 års fød-
selsdag. Disse to første ture erindrer
jeg ikke meget om, men fortællin-
gerne, billederne og video-
optagelserne gør, at jeg husker for-
nemmelsen om disse besøg i Dan-
mark hos venner og familie. En for-
nemmelse af glæde og en følelse af
at være hjemme, uden jeg dog helt
forstod hvorfor.  Så kom turen til, at
min farfar og farmor besøgte os i
Sydney, og som flere tog turen ned
til os bl.a. min Onkel Søren, var jeg
mere rustet til mit 3. besøg og hu-
skede nu både Danmark og familien
bedre. Da vi rejste hjem igen, kom
savnet af sne, julen, flødeboller, hot-
dogs og piratosser.

Da jeg var 9, blev Australien ramt af
en nedtursperiode. Vore naboer flyt-
tede fra området, og det samme
gjorde vi. Vi solgte vort hjem, flyttede
vores dyr fra de lejede jordområder
i Sydney op til farmen i Merriwa. De
180 hektarer, som fulgte med vores
farm, blev af de omkringliggende
nabogårde omtalt som en hobby-
farm, til trods for at vi havde dyrket
jord, 250 grise, 200 stk. kvæg, 60
ænder, 120 får og et unummereret

Kurt  til højre
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antal af høns. Det var i tiden heref-
ter, jeg lærte, hvad det vil sige at give
en hjælpende hånd, hvad hårdt ar-
bejde var, og hvad det betyder, når
livremmen skal strammes, selv om
jeg personligt på et andet tidspunkt i
mit liv virklig fik dette at mærke. Li-
vet på farmen var ensformigt rutine-
præget, dog krydret med dejlige op-
levelser, og som jeg voksede med
pligterne, lærte jeg også om stabili-
tet og uafhængighed. Jeg fik min før-
ste lille motorcykel som 7 årig, og
lynhurtigt blev det til både traktor og
bil. Min dag startede kl. 7, og en lille
time senere sad jeg i bussen på vej
til skolen, som startede kl. 9 og slut-
tede 15.30. Herefter en lille time med
bus igen for at komme
hjem til pligterne, lektier
og aftensmad. Var vi
heldige, fik vi lov at se
lidt TV på de 2 kanaler,
vi havde.

Den hårdeste vinter var
på ca. minus 2 grader,
og den varmeste som-
mer nåede op på 50
grader. Det var frygtligt
at gå i skole, når det var
så varmt. Airconditionen
var endnu ikke nået til
os.

Mine yndlingsfag i sko-
len var matematik og
kemi, og mit værste var engelsk. I
de små klasser var disciplinen let,
men som man kom længere op, blev
det hele meget mere struktureret og
tungt. Efter 10. klasse har vi to klas-
ser mere, kaldet seniorklasser eller
11. og 12. klasse, som minder lidt
om det danske gymnasium. Heref-
ter kunne man så søge videre på
universitet.

At drive landbrug i Australien kan
være hårdt og stressende i perioder.
Ligesom det går godt, og man tje-
ner gode penge, kommer der må-
ske en tørkeperiode, som vælter
mange af pinden. Jeg husker på et
tidspunkt, jeg har været omkring de
12 år, da tørken satte ind og varede
i 6 år. Heldigt for os var vores gård
lille, og vi havde adgang til en del
vand fra vore 7 damme, 2 brønde

og et bor. Vi holdt skindet på næ-
sen, men min far var nødt til at tage
arbejde på et savværk en times kør-
sel væk, og min mor skulle så over-
tage det meste af arbejdet på går-
den, samtidig med hun havde timer
på plejehjemmet. Jeg husker min far
komme hjem fra arbejde med en 400
liters vandtank på lastbilen fyldt, li-
gesom mange andre lastbiler kom
forbi for at fylde vores vandtank, så
vi havde drikkevand. Prisen på dyr
faldt i den periode urealistisk meget,
og min far købte på et tidspunkt 120
får for kun 50 kr., og hvad jeg lige
husker, så døde nogle stykker un-
der transporten og nogle stykker kort
tid efter af dehydrering, men fordi vi

havde vand, endte det med at blive
en hel fin forretning for os, for uld-
priserne var gode. Sammenlignet
med mange af vore naboer, mistede
vi kun ganske få dyr, og vi var ikke
som andre nødsaget til at slå noget
af vores besætning ned for at kunne
overleve.

Fordi både mor og far havde ekstra
arbejde var det muligt for os at tage
til Danmark, da jeg var 15, og året
efter kom jeg første gang alene. Det
var meningen, jeg skulle blive i 3
mdr., men det blev til næsten 5. Jeg
befandt mig rigtig godt i Gedsted,
hvor jeg gik i skole og fik rigtig
mange venner i den periode. Da jeg
kom tilbage, skulle jeg i praktik, og
jeg ville gerne have været i flyvevåb-
net, men skolen tillod det ikke, så jeg
valgte at komme på savværket, min

far arbejdede på.

Skolemæssigt tog jeg det, I kalder
gymnasiet herovre, og jeg valgte fag
ud fra mine interesser. Højt niveau i
matematik, fysik og kemi, EDB, men
lavere niveau i engelsk. Således gik
der to år, hvor jeg knoklede med sko-
len, arbejdet på savværket i week-
enderne, plus jeg hjalp hjemme på
gården, tog først kørekort som tilla-
der dig at køre i følgeskab med en
voksen, og senere tog jeg kørekor-
tet, så jeg måtte køre alene.

Jeg havde en drøm om at blive pilot,
og der er tre måder, man kan søge
om optagelse: Militærvejen, univer-

sitet eller en for privat
uddannelse. Da jeg
fik afslag fra militæret
på baggrund af for
dårlige engelsk-
kundskaber, påbe-
gyndte jeg den selv-
betalte uddannelse i
den private sektor.
Efter et år havde jeg
kvalificeret mig til at
kunne undervise an-
dre. Derfra hoppede
jeg af universitetets
venteliste og så mig
aldrig tilbage. Jeg var
ansat som instruktør
af 3. grad. Uheldet
var ude, og en pilot-

strejke ramte Quantas, som i stedet
for at genforhandle løn valgte at an-
sætte udenlandske piloter. Dette
medførte en slem dominoeffekt, da
der så var alt for mange overkvalifi-
cerede piloter og derfor umenneske-
lig hård konkurrence om flyve-
timerne. Ofte var man tvunget til at
arbejde gratis for at optjene flyveti-
mer nok til at komme op ad rangsti-
gen. Dette var et rigtigt hårdt år for
mig, og jeg havde faktisk ikke salt til
et æg. Ganske heldigt og tilfældigt
hørte jeg  om en pilot, der ville starte
en flyveklub op i Queensland, 13 ti-
mers kørsel fra hvor jeg boede. Dette
var dog ingen hindring, så jeg an-
søgte og fik jobbet. Vi startede op
med 1 pensioneret pilot, mig, to stu-
derende og et fly. Efter 2 år havde vi
bygget det op til at have 4 fly og 26
studerende, og jeg var nu steget til

Sydney bridge
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2. instruktør. Da det gik så godt,
kunne jeg for første gang i 2 år holde
lidt ferie og en 3. grads instruktør
blev ansat som vikar for mig under
min ferie. Min fætter Nils fra Dan-
mark var kommet på besøg, og vi
kørte Australien rundt i 14 dage.  Da-
gen før jeg igen skulle tilbage til ar-
bejdet, blev jeg ringet op, at min
overordnede var blevet fyret og er-
stattet med en anden yngre chefpi-
lot. Han tog så en anden pilot med
sig, hvis formål var at omstrukturere
flyveklubben. Så begyndte endnu en
hård tid med faldende indtjening og
dårligt arbejdsklima. Jeg måtte af-
finde mig med, at mange af mine
elever blev taget fra mig, fordi løn-
systemet nu var ændret til, at man
blev betalt for, hvor
mange timer man var i
luften, og som lavest
rangerende kunne
man kun adlyde eller
forsvinde. Da der så
oven i købet indtraf en
l æ n g e r e v a r e n d e
storm, der gjorde det
umuligt at flyve, var jeg
for alvor tilbage til at
leve på en sten. Efter
to år gav jeg op og tog
hjem for at arbejde for
min far, der netop
havde overtaget det
savværk, vi i sin tid
havde arbejdet på. For
anden gang skulle jeg være med til
at bygge noget op, denne gang dog
ikke helt fra bunden. Omkring opbyg-
ningen af OL i Australien ekspande-
rede byggebranchen, men tog også
mange med sig ned. Vi overlevede
og tjente gode penge. Endnu en-
gang vendte jeg tilbage til Danmark,
og efter en dejlig tid med familie og
venner tog jeg hjem med ønsket om
at komme hurtigst muligt tilbage
igen. Selv om jeg frygtede sprog-
vanskelighederne, begyndte jeg at
spare op, alt det jeg kunne og efter
et skuffende nytår i år 2000 kom der
for alvor gang i planerne om et halvt
års ophold i Danmark. Jeg svær-
gede, at såfremt jeg ikke mestrede
sproget perfekt og havde et job, ville
jeg returnere til Australien. I dag kan
jeg dog smile ad de hårde krav, jeg
havde opstillet for mig selv, for jeg

måtte hurtigt indse, at det var en to-
tal umulighed at blive perfekt til
dansk på så kort tid. Helt skidt var
det dog ikke, for ved hjælp af min
nærmeste familie lykkedes det mig
at komme til to jobsamtaler, og fak-
tisk blev jeg tilbudt begge jobs.  Jeg
endte med at vælge at arbejde for
Steen Fløjgaard i Frederiks, da min
onkel på det tidspunkt også var an-
sat der. En tilfældig lørdag under en
bytur med mine fætre mødte jeg en
også en pige. Herefter gik det hur-
tigt, så efter mit første år i Danmark
var jeg i stand til at gøre mig forstå-
elig, havde fast arbejde, var blevet
gift, og min søn kom til verden. Her
8 år senere er jeg stadig ansat i
samme firma, og jeg bliver nu ikke

længere bedt om at gentage mig selv
eller forvekslet med en amerikaner,
allerhøjest en sønderjyde. Jeg er
glad for, at jeg tog springet og gjorde,
som min egen far gjorde det i tider-
nes morgen. Jeg er glad for mit liv
her i Danmark og finanskrise eller
ej, så har vi det godt her i Danmark.

Det er svært for mange at forstå,
hvor stor Australien egentlig er, og
jeg bliver ofte spurgt om nogle ting,
som sker i Australien, og jeg plejer
at sætte det lidt op med ting, der sker
i Spanien…overdrevet, men for lige-
som at sætte fokus på hvor stort et
land, det er, vi taler om.

INFO OM AUSTRALIEN
Australien er det eneste land i ver-
den, som dækker et helt kontinent.
Kontinentet, som også omfatter

Tasmanien, dækker et areal på
7.692.030 km².

Landet består af seks selvstyrende
stater og to territorier.
De seks stater er
" New South Wales (NSW)
" Queensland (QLD)
" Victoria (VIC)
" South Australia (SA)
" Western Australia (WA)
" Tasmanien (TAS)
De to territorier er
" Australian Capital Territory

(ACT)
" Northern Territory (NT)

Sammenlignet med Danmarks 5 mill.
indbyggere bor der i
Australien 21 millioner. I
Sydney alene bor der 5
mill. mennesker! Næst-
største by er Melbourne
efterfulgt af Brisbane,
Perth og Adelaide.
Canberra, landets hoved-
stad, har ca. 300.000 ind-
byggere.

Australien strækker sig
over tre tidszoner og er
arealmæssigt verdens
sjettestørste land og
dækker knap 7,7 mill.
km². Landet måler cirka
4.000 km fra øst til vest

og cirka 3.700 km fra nord til syd.
Kystlinien er 37.000 km lang.
Omkring 60% af landet har tempe-
reret klima, 40% har subtropisk el-
ler tropisk klima. Store dele af det
indre af landet er ørken, savanne og
græssteppe. Et bredt bælte langs
nordøst- og nordkysten er dækket
af savanneskov og regnskov. Der er
store forskelle mellem indlands- og
kystklima og mellem de tempererede
og subtropiske dele af landet både
med hensyn til temperaturer og ned-
bør.
Godt 4% af Australiens areal er op-
dyrket, og 5% er skovklædt.
Den største del af befolkningen bor
langs den østlige kyst og i den syd-
østlige del af landet.

 Kurt Moller Dybdal Hansen
Liljevej 17

Farmen
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Fastelavn
Igen i år har vi fredag den 20. fe-
bruar 2009 holdt fastelavn i Mausing
Forsamlingshus. Denne gang blev
det holdt som bedsteforældredag, og
som altid var der rigtig stor tilslutning,
(97 tilmeldte). Alle mødte op til et
festligt pyntet forsamlingshus.
Mange børn var udklædte, og selv
nogle af bedsteforældrene havde
udklædning på, hvilket var rigtig dej-
ligt at se.

Først havde vi nogle sange. Så
skulle tønden slås ned, inden der
igen blev sunget lidt. Dernæst var det
tid til nogle lækre fastelavnsboller,
saft og kaffe.
Næste år bliver det nok med knap
så stor køller, da et enkelt barn des-
værre endte med en brækket hånd
(nej, pjat, det var et uheldigt fald,
stakkels dreng…)
I det store hele var det en rigtig dej-
lig dag for alle.

På dagplejens vegne
Lotte

Dagplejen
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Kalenderen
Hver tirsdag: Åbent center 9-11:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa og nørkledamer kl. 13:30

April
  3. kl.   9:30  Banko
17. kl.   9:30  Banko

Maj
  1. kl.  9:30  Banko
15. kl.  9:30  Banko
29. kl.  9:30  Banko

Juni
12. kl.  9:30  Banko
26. kl.  9:30  Banko

Malmhøj

Zenitta Kaalby

Mandag den 23. februar var en rigtig festdag. Vi havde besøg af små prin-
sesser, spiderman, enhjørning  og mange flere. Efter tøndeslagning var
der saftevand og fastelavnsboller sammen med beboerne. En rigtig dejlig
formiddag med nogle dejlige og rolige børn. Tak for besøget.

Mother Teresa
og nørkledamer
Mother Teresa gruppen og de andre
nørkledamer mødes fortsat torsdag
eftermiddag. Der er plads til mange
flere, også selv om man ikke strik-
ker.
Vi tager gerne imod garn og strik til
optrevling.

Malmhøj har fået nyt personale

Fastelavn

Babysalmesang
Babysalmesangen for forældre med baby i
Vinderslev Sognehus samlede efter nytår 6
deltagere - deriblandt en far.

Babysalmesangen er finansieret af Hinge-
Vinderslev Menighedsråd og foregår under
ledelse af valgmenig-hedspræsten i hendes
fritid hver tirsdag formiddag til hen i marts.

To af deltagerne har været på tidligere hold
hos Karen Marie Ravn med et ældre barn.
De fleste deltagere hører til sogne-
menigheden, mens en tredjedel af det aktu-
elle hold er medlem af valgmenigheden. „Of vups - så røg de i grøften!“ med Johan, Johannes, Rasmus,

Astrid, Mads og Jens
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KIRKENYT

Sognemenigheden

    5. april Palmesøndag: Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
    9. april Skærtorsdag: Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 19.00 (Nadver, Skr.)
  10. april Langfredag: Vinderslev 9.00 (Korsandagt), Hinge 10.15 (Korsandagt)
  12. april Påskedag: Vinderslev 9.00 (Nadver, O), Hinge 10.15 (O)
  13. april 2. Påskedag: Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  19. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
  26. april Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.15 (Konfirmation)

   3. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Konfirmation)
    8. maj Bededag: Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Højmesse)
  10. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  17. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
  21. maj Kr. Himmelfartsdag: Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (O)
  24. maj Frede Møller Jubilæum: Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  31. maj Pinsedag: Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.15

     1. juni 2. Pinsedag: Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
     7. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   14. juni Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
   21. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   28. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål
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Foredrag
Tirsdag den 20. januar havde kirken
foredragsaften med Malene Fenger-
Grøndahl fra Tilst, som både er jour-
nalist, forfatter og foredragsholder.

Hun fortalte meget interessant om
sit ophold blandt sigøjnere, hvor hun
studerede deres leveforhold. Hun
mente, at de oprindeligt kom fra In-
dien til Balkan.

De var meget fattige og måske der-
for ildeset såvel i skoler som blandt
hele befolkningen. De forsøgte at
skjule deres identitet ved at blande
sig f.eks. i alle religioner. De lever i
øvrigt i meget ringe kår endnu. De
har efterhånden spredt sig til hele
Europa for at prøve lykken andre
steder. Mange af dem klarer sig ved
musikken og lever derfor godt af det.
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KIRKENYT

Sognemenigheden

Fastelavn
Søndag den 22. februar var der mødt
80 til fastelavn ved Vinderslev Kirke.

Under ledelse af Anne Marie Najbjerg
startede det med fastelavnsundervisning
i kirken.

Derefter var der som sædvanligt tønde-
slagning for børnene i læskuret ved sko-
len, hvor Stella Hansen blev kattekonge
og Jesper Pedersen kattedronning.

 I Sognehuset fik børnene boller og so-
davand samt slikposer, og resten af
menigheden fik kaffe m.v.

25-års jubilæum

Søndag den 24. maj er det 35 år,
siden jeg blev ordineret i Viborg
Domkirke af biskop Johs. W. Jacob-
sen. Netop den dag - 10 år senere -
ankom jeg sammen med min fami-
lie til Hinge og Vinderslev Sogne fra
Nexø på Bornholm og flyttede ind i
præstegården, hvor vi altså nu har
boet i 25 år.

Et kvart århundrede har min kone og
jeg altså indtil nu fået lov at bo på
dette dejlige sted, og lige så længe
har jeg fået lov til at virke som præst
ved Hinge og Vinderslev Kirker.

Det har menighedsrådene fundet ud
af, at de gerne vil fejre. Derfor bliver
der festgudstjeneste kl. 10.15 i
Vinderslev Kirke den dag, og efter

gudstjenesten er der Åbent Hus i
Vinderslev Forsamlingshus for
alle, der har lyst til at deltage. Man
skal blot melde sig til hos en af
menighedsrådsformændene, dvs.
Svend Erik Laursen, tlf. 86 88 34 59
eller Johannes Lauritsen, tlf. 86 88
84 45.

Frede Møller
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Gudstjenesterne afholdes på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker kl. 10.30
ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

   5. april Palmesøndag Hørup
   9. april Skærtorsdag Levring
 10. apri Langfredag Hørup (Læsninger)
 12. april Påskedag Vinderslev
 13. april INGEN
 19. april 1. søndag efter påske Levring
 26. april INGEN - men
 28. april Tirsdag aften Hørup kl. 19 med konfirmandlæsninger fra Johannes-

evangeliet. Derefter kaffe/sodavand og samvær i salen.
   3. maj 3. søndag efter påske Levring
   8. maj Store Bededag Vinderslev kl. 10 - konfirmation
 10. maj INGEN
 17. maj 5. søndag efter påske Hørup
 21. maj INGEN
 24. maj INGEN
 31. maj Pinsedag Vinderslev

   1. juni INGEN
   7. juni Trinitatis Søndag Hørup
 14. juni 1. søn. e. Trinitatis Kl 10 i Bøvling og Lemvig Valgmenigheder
 21. juni 2. søn. e. Trinitatis Hørup
 28. juni 3. søn. e. Trinitatis INGEN
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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 grundt-
vigsk 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.
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

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

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 Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup tlf. 86 88 19 41
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
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 88 26

KIRKENYT

Valgmenigheden

Tirsdag den 7. april kl. 13-15
Påskelotto for Valgmenighedens
børn fra 3.-6. klasse i Valgmenighed-
ens Sal. Karen Marie Ravn fortæller
i tilknytning til de bibelske historier,
der er som tegneserier på spille-
pladerne. Undervejs får vi noget at
spise og drikke, og mon ikke også
man vinder påskeæg?? Der kommer
brev til børnefamilierne om dette -
bl.a. om transportmuligheder.

Tirsdag den 21. april kl. 19.30
Forårskoncert på Friskolen i Lem-
ming med folkemusikkoret og
danseensemblet Caramba, som
synger og danser til musik fra hele
verden. Friskolebussen kører kl. 19
fra Mosaikken en fin forårstur gen-
nem sølandskabet til skolen. Der er
i år afsat mere tid til køreturen.

Aftenen afholdes i samarbejde med
Friskolen, som serverer kaffe og
kage til den sædvanlige pris.

Tirsdag den 28. april kl. 19
Aftengudstjeneste i Hørup Kirke,
hvor Valgmenighedens 2 konfirman-
der, Jonas og Andreas læser fra
Johannesevangeliet, og Karen Ma-
rie Ravn holder prædiken. Efter
gudstjenesten samles kirkegæn-
gerne i Valgmenighedens sal til kaffe
og samvær med forårets højskole-

sange. Kom og slut op om arbejdet
med konfirmanderne ved at deltage
også denne aften!

Torsdag den 7. maj kl. 13
Løvspringstur i det østjyske område,
arrangeret af Inga Nielsen. Bussen
afgår fra Mosaikken kl. 13 og fra
Vinderslev Kirkeplads kl. 13.10. Vi
tager ind til Veng Klosterkirke, hvor
Karen Marie Ravn fortæller om kir-
ken og kører derefter videre til Saks-
ild og Rude Strand Pensionist-
højskole, hvor højskoleforstander
Aage Augustinus tager imod os, og
vi drikker kaffe. Hjemvejen går en
anden rute end udturen med hjem-
komst ca. kl. 18.

Tilmelding til Inga Nielsen på
85881253. Pris og tilmeldingsfrist vil
fremgå af annoncen i Kjellerup Ti-
dende.

Lørdag-søndag den 13. og 14. juni
Landsdækkende årsmøde i Forenin-
gen af grundtvigske Valg- og Fri-
menigheder med Bøvling Valgme-
nighed og Lemvig Valgmenighed
som værter. Årsmødet foregår på
Lomborg Ungdomsskole samt i de
to valgmenigheders kirker i hhv. Bøv-
ling og Lemvig. Nærmere program
udsendes sammen med foreningens
årsskrift ved påsketid.

Den 10. til 16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole
fra mandag til søndag. Temaet er:
Grænseland - filosofisk, etisk, histo-
risk og kunstnerisk. I samarbejde
med forstanderparret Anja og Mads
Rykind Eriksen står Kjellerup Valg-
menighed for årets højskoleuge for
de grundtvigske valgmenigheder i
Midt- og Vestjylland.

Pris 3.200 kr. på dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse 500 kr.

Tilmelding 1. juni og meget gerne før,
da de enkelte valgmenigheder kun
har en begrænset kvote af pladser.
Folder er fremlagt ved møderne og
kan rekvireres hos Karen Marie
Ravn på 86881110 eller e-mail
kmravn@ofir.dk.

Læs mere om højskoleugen på
www.kjellerupvalgmenighed.dk.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Troppen
I efteråret lavede spejderne lidt af
hvert. Vi har bl.a. været på Økseløb,
hvor vi fik en flot andenplads og en
økse med hjem, som vi er meget
stolte af. Vi har også lavet patrulje-
vogne med stor succes, som man
kan se på billedet. Vi havde det sjovt
med både at bygge dem og testkøre
dem.

Vi har også været en tur på dybt vand
i Viborg Svømmehal. Det var meget
hyggeligt og lidt anderledes i forhold
til, hvad vi ellers plejer.

Der har selvfølgelig også været nor-
male spejderaftener, hvor vi både har
lavet pionering, kort og kompas, mad
over bål, og så har vi også lavet de
berømte juledekorationer, som er så
eftertragtet til årets juleafslutning.

Vi har 12 superglade spejdere, der
altid er tændt hver torsdag til spejder-
møderne, så det er bare rigtig dej-
ligt.

Vi glæder os til forårssæsonen med
mange sjove og dejlige spejder-
oplevelser, bl.a. gruppeweekenden
den 4. og 5. april og ikke mindst til
sommerlejren, som foregår i kano i
Sverige.

Med venlig spejderhilsen
Thomas, Louise og Lasse

Louise, Kamilla og Karen tester patruljevognen

Nytårsparaden
søndag den 11. januar blev ikke li-
gefrem noget tilløbsstykke, da der
kun kom 2 forældre ud over lederne
og grupperådsmedlemmerne, så der
var rigeligt med kage til alle! Til gen-
gæld gik det hurtigt med at få afvik-
let gruppemødet, mens spejderne
havde aktiviteter udenfor. Alle
grupperådsmedlemmerne blev gen-
valgt, og grupperådet blev udvidet
med én mere, idet den ene frem-
mødte forældre, Louise

Søndergaard, meldte sig frivilligt til
at gå ind i arbejdet.

Herefter består grupperådet af Inger-
lise Olesen (formand), Annemette
Mortensen (kasserer), Anna Arhøj
(sekretær), Pia Winther (spejder-
bladet), Pia Bech Nielsen, Louise
Søndergaard og Bent Kragh
(grupperådsmedlemmer). Rasmus
Østerby og Lars Arhøj blev genvalgt
som revisorer.

Efter gruppemødet skulle vi ifølge
traditionen gå fakkeloptog igennem
Vinderslev, men kunne ikke holde ild
i faklerne på grund af blæsevejr, så
det arrangement blev i stedet afvik-
let på ulvenes første møde-
eftermiddag den 5. februar.

Selv om vi ikke havde været ude og
blive blæst igennem, nød vi allige-

vel den dejlige suppe, før vi gik hver
til sit.

Ulvene
er kommet godt i gang med forårs-
sæsonen og har mange spændende
emner på programmet. De skal tage
knivbevis, lære om kompas, have
fuldmånemøde, skal på naturvan-
dring og høre om påsken.

Gruppetur
Den 4. og 5. april tager hele grup-
pen til Vranum Bakkehus ved Hald
Sø, hvor forældre og søskende er
velkommen til at deltage, og vi hå-
ber, at rigtig mange vil tage imod til-
budet om en weekend i Robin Hoods
verden. Det skal nok blive sjovt!

A.A.
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Generalforsamling

Borgerforeningen for Vinderslev
Valgdistrikt har den 22. januar holdt
den årlige generalforsamling i
Vinderslev Forsamlingshus. For-
manden Solveig Kristensen beret-
tede om aktiviteterne i 2008. Der
havde været god tilslutning til både
revy og Sct. Hans bål. Derimod blev
fællesspisning desværre aflyst på
grund af for få tilmeldinger.
Solveig fortalte også, at forberedel-
serne til revyen, der i år foregår den
13. og 14. marts i Vinderslev For-
samlingshus, er i gang. Hun oplyste,
at bestyrelsen havde drøftet, om for-
eningen burde være repræsenteret
på internettet og håbede, at 2009 vil
bringe en hjemmeside.
Kassereren oplæste regnskabet, der
viste et pænt resultat.
Der var genvalg til Henrik H. Jacob-
sen og Anna Marie Ammitzbøll.
Agnes Hansen og Solveig K. Kristen-
sen ønskede ikke genvalg.
I stedet blev Jens Ole Erlandsen og
Martin Kalsgaard fra Vinderslev
valgt.
Bestyrelsen har efterfølgende kon-
stitueret sig således:
Formand:
Henrik H. Jacobsen, tlf. 28728290
Næstformand:
Martin Kalsgaard, tlf. 86888596
Kasserer:
Jens Ole Erlandsen, tlf. 86884020
Sekretær/PR:
Anna Marie Ammitzbøll, tlf.
86888286
Øvrige medlemmer:
Grethe Nielsen,  tlf. 86888202
Poul Erik Petersen, tlf. 86888478
Marie Pedersen, tlf. 50999703

Bestyrelsen kommer i løbet af den
nærmeste tid rundt med det nye års
program og medlemskort.
Ud over revy og sct. Hans bål vil pro-
grammet i år byde på en aften til TV2
Midt-Vest. Det bliver den 26. septem-
ber

Anna Marie Ammitzbøll

Revy

Vinderslev Borgerforening

Besøg hos lægen

Hele revy holdet som bestod af: Jens Ole Erlandsen, Sanne Lemming,
Martin Kalsgaard, Elsebeth over gård, Per Rhiger, Solvej Pedersen,
John Iversen , Pia Erlandsen.

Det danske sprog kan være svært

Til næste år er det et udvalg fra sognet, der allerede nu vil begynde, at
skrive ned hvad der rører sig rundt omkring. Revyen næste år vil så være
mere lokal, så glæd dig til den sidste weekend i marts 2010, måske er det
lige netop dig der er nævnt.                                                                 A.L
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Hvor blev de af ?
Gammelt skolebillede
Hvor blev de af ?
Denne gang fortæller Eivind Lihn:

Jeg vil gerne fortælle lidt om mig selv,
fra min barndom i Fruerlund og sko-
legang på Vinderslev Skole til i dag,
hvor jeg bor i Thorning og er med-
indehaver af Kusk Hvidevarer i
Kjellerup.
Jeg er gift med Pia, som arbejder
på Kjellerup Sygehus. Har 3 børn,
Nanna på 19, som går i 3. G på Vi-
borg Gymnasium, Jeppe på 16, som
tager 10. klasse på Midtjysk Ung-
domsskole i Ejstrupholm og Lasse
på 13, som går i 7. Klasse på Thor-
ning Skole.
Jeg er født den 18. maj 1963 på
Kjellerup Sygehus. Mine forældre
var Birthe og Gunnar Lihn. Det før-
ste år af mit liv boede vi på det stats-
husmandsbrug på Hønholtvej 10 (i
dag Anny og Børge Madsen), som
mine forældre byggede. Herefter flyt-
tede vi til Fruerlundvej 6.
Far stammede fra Sparkær, og mor
er fra Møgelbjerg lidt uden for Spar-
kær. De er desværre begge to døde
nu. Far døde i 2004 og mor to år ef-
ter i 2006. Mærkeligt at de pludselig
er væk begge to inden for så kort
tid. De var hele familiens samlings-
punkt, hvor man kunne få alt at vide
om, hvad der skete både hos sø-
skende, mostre, fastre, onkler, kusi-
ner og resten af familien.

For vi er en stor familie. Jeg er ud af
en søskendeflok på otte, tre piger og
fem drenge. Bjarne er den ældste,
og derefter kommer Henning, Kir-
sten, Gunhild, mig selv, Åge, Bente
og Ejgil. Selv dengang var det ikke
så almindeligt med en børneflok på
otte. Der var helt sikkert også nok at
se til for mor og far med at holde styr
på os.
Jeg skulle hjælpe til derhjemme. Det
lærte jeg ret hurtig. Det var ude i stal-
den med at muge ud hos grise og
køer og give dem foder, og når vi
var store nok, også med at malke
køerne. Jeg tror, der var 25-30 køer
at malke og ca. 20 grise at passe.
Men omkring 1972 var det ikke mere
nok til at leve af, og far tog arbejde
på Pasilac i Silkeborg. Efter nogle
år blev dyrene sat ud, og jorden le-
jet ud. Far nød sit arbejde på Pasilac.
Særligt da han i mange år kom med
ud for at stille op på messer rundt
om i verden. Mor har altid været
hjemmegående. Har haft mere end
rigeligt med at passe mand, børn og
hus. Var altid hjemme, når vi kom
fra skole. Det har været dejligt.
Startede i første klasse i 1969. Der
var to klasser i vores årgang, to små
klasser med 12/13 elever i hver. Star

tede med Frk. Brink som klasselæ-
rer, men fik ret hurtigt Merethe
Touborg i stedet. Hun var nyuddan-
net, og jeg tror, vi var hendes første
klasse. Jeg kunne godt lide hende,
og hun var vellidt i klassen. Jeg
kunne godt lide at gå i skole, men
tænkte ikke så meget over, hvorfor
og hvad jeg skulle bruge det, jeg
lærte i skolen til senere. Derfor var
jeg ikke altid den bedste til at få la-
vet mine lektier. Husker i hvert fald
en gang, hvor jeg af fru Touborg fik
bud på at møde en time før om mor-
genen for at lave lektier der. Det var
ikke nemt at få fortalt derhjemme.
Der var altså andre ting, der var mere
spændende end at sidde stille og
læse lektier. Der var fodbold i Vinder-
slev, lege nede i mosen mellem Anne
og Simons og Adolf Lauersens gårde
eller lege med Preben Thomsen,
Karsten Lørup, Palle Hansen eller
hvem, der nu havde tid. Skægt hvor-
dan man kan genkende nogle af de
ting i sine egne børn, når man tæn-
ker efter.
Tog 10. klasse på Kjellerup Skole.
Det var et spændende år med nye
klassekammerater og nye lærere.
Derefter et år på Handelsskolen i Sil-
keborg, hvor jeg tog det, der den-
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Vinderslev Forsamlingshus
Generalforsamling
den 4. februar. Dette var veloverstået
på 20 min.

Formanden Ivan Klok fortalte i sin
beretning, at forsamlinghuset havde
været lejet ud 72 gange i 2008, og
der var foretaget forskellige forbed-
ringer af huset, deriblandt en større
udgift til installation af nyt gasfyr.

Bestyrelsen havde selv afholdt 4 ar-
rangementer. Den 10. oktober 2008
blev det markeret, at Vinderslev For-
samlingshus fyldte 100 år. Den 1.
søndag i advent tændte vi juletræet
på torvet med efterfølgende gløgg
og æbleskiver i forsamlingshuset.

Dette var en stor succes. Der blev
for første gang afholdt 2 julefroko-
ster, og dette gav også et pænt over-
skud.

Ivan Klok takkede også den tidligere
brugsforening i Vinderslev for det til-
delte beløb efter likvidationen af
brugsen.

Kasserer Henrik Franck fremlagde
årets regnskab, og dette viste et
overskud på ca. 50.000,-.

Henrik Franck og Jens Peter Koch
var på valg til bestyrelsen, og de blev

genvalgt.

Efter 20 min. ringede dirigent Ver-
ner Lund med klokken og takkede
for god ro og orden.

Efter generalforsamling blev der ser-
veret et mindre traktement.

Kort derefter konstituerede bestyrel-
sen sig:
Formand Ivan Klok
Næstformand Inge Würtz
Kasserer Henrik Franck og
Sekretær Jette Berthel.

Jette H. Berthel
Vinderslev Forsamlingshus

gang hed EFG. Igen nye klassekam-
merater og lærere. To meget gode
år med fest og "gang i den". Særligt
året i Silkeborg hvor jeg fandt ud af,
at det med handel og butik vist var
meget spændende. Så en annonce
i avisen, hvor de søgte en elev i en
isenkrambutik i Bording. Fik pladsen
efter at have været til samtale, var
nok den eneste ansøger, så de var
nødt til at tage mig. Det var en spæn-
dende butik, som ejedes af hr. og
fru Finderup med alt muligt lige fra
kongeligt porcelæn, spise- og kaffe-
stel, porcelænsfigurer, Holmegårds-
glas, maling, værktøj, plæneklip-
pere, papirvarer, kaffemaskiner og
udlejning af service. Har siddet ude
på lageret mange gange og pakket
service til lille Annas konfirmation.  47
dele af hver i rødvinsglas, hvidvins-
glas, portvinsglas, ølglas, flade tal-
lerkner, dybe tallerkner, desserttal-
lerkner, kaffekopper, underkopper
og bestik. Jeg kunne blive ved, og
der var måske 10 forskellige, der
skulle have service sådan en week-
end. Kan huske engang, hvor en af
Finderups venner var død, og de
skulle til begravelse. Der skulle være
flagallé ned gennem byen, og jeg fik
ansvaret for at sætte vores flagstang
op ud for butikken, når de var taget
afsted. Havde bare glemt, at man

starter med at sætte flaget på halv
og ikke på hel. Ikke så godt. Det var
nok en af de gange, jeg blev sendt
ud for at pakke service. Det sidste
år af min læretid flyttede jeg til Bor-
ding og startede med at spille fod-
bold i Bording IF. Kom hjemmefra og
skulle selv passe husholdning. Nød
godt af mors frosne madrationer. Mit
køleskab købte jeg for resten brugt
hos Kusk Hvidevarercenter. Kan ikke
huske, hvordan jeg fik kontakt til
Laurits Kusk, men han manglede en
til butikken i Nørregade, der hoved-
sagelig kunne hjælpe med salg af
hvidevarerne og levering og monte-
ring, så efter læretiden i Bording star-
tede jeg hos Kusk Hvidevarercenter
2. august 1983. Det må have været
en tirsdag, for jeg måtte ikke starte
en mandag. Det bragte uheld. Havde
seks dejlige måneder i butikken
sammen med Lisbeth og Laurits
Kusk, Hanne Nielsen, Vivi og Lene.
Tror jeg lærte mere i de 6 måneder,
end jeg lærte de to år i min læretid.
Særligt Hanne, Vivi og Laurits lærte
mig rigtig meget. Det blev ikke til
mere i denne omgang. Jeg blev ind-
kaldt til militæret og skulle starte 2.
januar 1984 på Vordingborg Ka-
serne. Efter 3 måneder i Vording-
borg, hvor det militære øvelses-
terræn ligger sådan, at vi kunne

kigge ned på det begyndende byg-
geri af Farøbroen, og 6 måneder på
kasernen i Viborg var Kusk i mellem-
tiden, den 1. maj 1984, flyttet på
Parallelvej, hvor butikken ligger i
dag. Jeg kunne komme tilbage efter
militæret og var der indtil september
2000. Kusk var begyndt at snakke
om, at han gerne ville sælge butik-
ken. Jeg ville ikke overtage den og
ville ikke stå i vejen for andre, så jeg
søgte en stilling hos Hvidevare-rin-
gen i Silkeborg. Var der i 1 år. Kom
derefter til Herning hos CWC hvide-
varer, hvor jeg solgte hvidevarer en
gros til elektrikere og hvidevarere-
paratører i hele landet. Var her i 2 år
til august 2003, hvor jeg overtog
Kusk Hvidevarer sammen med Pe-
ter Steen, som jeg havde arbejdet
sammen med i Herning. Det har gi-
vet nogle lange arbejdsdage, ansvar
og spekulationer, men har ikke for-
trudt. Har været glad for den store
opbakning, vi får fra området, hvil-
ket er nødvendigt med den konkur-
rence, der er i dag. Ikke til af forstå
at det nu er 5 ½ år, siden vi startede.
Tiden er fløjet af sted, nøjagtig som
tiden er fra 18. maj 1963 og til nu.

Eivind Lihn
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Vinderslev Skole
Læsning

I en forsøgsperiode fra jul til vinter-
ferien har alle elever på Vinderslev
Skole haft en lektion hver dag, hvor
der stod stillelæsning på skemaet. I
anden time - lige efter morgensan-
gen - gik alle elever i gang med at
læse i den bog, som de selv eller
sammen med deres lærer havde
fundet frem til passede godt til dem.
Eleverne kunne selv afgøre, om de
ville sidde på deres plads ved bor-
det, eller om de ville finde en lun
mørk krog på skolen. Eneste betin-
gelse var, at der skulle læses, og der
skulle være ro.
Begge betingelser blev opfyldt. Der
var stille på hele skolen, og der blev
læst i tusindvis af sider. I nogle klas-
ser havde læreren og eleverne la-
vet en læsekontrakt, hvor eleverne
forpligtede sig til at læse et antal si-
der, som selvfølgelig var tilpasset
den enkelte elevs læseniveau, men
de fleste steder nåede eleverne langt
mere, end det der var aftalt.

Hvad siger eleverne selv om læsnin-
gen? Ved en spørgeskema-
undersøgelse foretaget blandt ele-
ver i tre forskellige klasser svarer
•   ca. 80 %, at de har været glade
    for at læse hver dag
•   ca. 70 % føler selv, at de er blevet
    bedre og hurtigere til at læse
•   ca. 50 % har fået lyst til at læse
     mere i deres fritid
•   ca. 90 % angiver, at det var godt,
at de selv kunne finde en passende
plads, hvor de kunne læse.

Ovenstående tal er uddrag fra et
større spørgeskema, som selvfølge-
lig ikke skal give sig ud for at være
videnskabeligt, men meget tyder al-
ligevel på, at vi har ramt en form,
som både øger den faglige indlæ-
ring og samtidig øger motivationen.
For tiden arbejder vi på skolen med
at finde en form, hvor læsetimen/
læsebåndet kan videreføres til det
kommende skoleår, uden at det går
ud over andre fag.
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Katten af tønden

Mandag den 23. februar skulle 0. og
1. klasse slå katten af tønden. Som
sædvanlig var der udvist stor fantasi
med hensyn til udklædningen. Prin-
sesser, havfruer, postbude, entrepre-
nører og en stor samling af tegne-
filmfigurer var mødt frem, så efter
nogen tid blev tønderne slået ned,
og kattekonger og dronninger kunne
udråbes. Efter tøndeslagningen blev
der bidt til bolle og skyllet efter med
saftevand.

Thorkild Skovbo

Nyt fra
skolebestyrelsen

Årsberetning 2008-2009
I skrivende stund er skolebestyrel-
sen i gang med at skrive årsberet-
ning for 2008.

I denne udgave af Lokalbladet vil jeg
komme ind på nogle af de områder,
vi har arbejdet med i årets løb. Års-
beretningen kan ses i hele sin sam-
menhæng på skolens hjemmeside,

hvor vi også gerne vil opfordre til
drøftelse af årsberetningen på
debatforum.

I skolebestyrelsen vil vi i det hele ta-
get gerne kende forældrenes hold-
ninger. Derfor vil vi i den kommende
tid være medvirkende til at skabe
debat på debatforum ved at  efter-
spørge jeres meninger. Det kan
både være i forhold til emner fra års-
beretningen, kommende arbejde el-
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ler i det hele taget emner, der berø-
rer vores børns skolegang.

Skolestruktur
2008 blev året, hvor vi mistede 7.
klasse. Det har været mærkbart på
mange måder, ikke mindst fordi der
netop i 2008 afsluttedes to 7. klas-
ser og en 6. klasse. Elevtallet faldt
således fra 184 til 147 elever.
I 2008 blev det besluttet at centrali-
sere tilbuddet til elever i 10. klasse,
så de fra 2009 skal høre til på Ung-
domsskolen i Silkeborg eller på Dyb-
kærskolen. Fordelen vil være, at der
skabes gode muligheder for et
ungdomsmiljø og for brobygning til
ungdomsuddannelserne. I vores
høringssvar lagde vi vægt på etab-
lering af busforbindelser, så 10.
klasse bliver et reelt tilbud for elever
i hele kommunen.

Overgange
En vigtig opgave for skolebestyrel-
sen er også at hjælpe med, at bør-
nene får så nemme overgange som
muligt fra børnehave til skolen og fra
skolen til ny skole i overbygningen.
Inspireret af fællesmøde mellem
skolebestyrelsen og skolens perso-
nale ønsker skolebestyrelsen at ar-
bejde videre med bl.a. forventnings-
afstemning mellem børnehavens og

skolens opfattelse af skoleparathed
samt udvikling af systematik i forhold
til videregivelse af relevante oplys-
ninger, der er nødvendige for at sikre
en god skolestart for det enkelte
barn.
I forhold til overgangen til overbyg-
ningen har skolebestyrelsen opfor-
dret både Kjellerup og Thorning
Skole til at invitere de elever, der går
ud af Vinderslev Skole til et
introduktionsmøde med henblik på
valg af kommende skole. Der var et
pænt fremmøde på begge skoler
ved disse møder i januar 2008, og vi
har indtryk af, at det giver et godt
indblik i de 2 skoler både for de kom-
mende elever og deres forældre.
Endvidere inviteres eleverne med i
deres nye klasse/skole en dag inden
sommerferien, hvilket også giver
dem et indtryk af deres nye skole.

Fællesmøde
I oktober 2008 havde skolen og
SFO´ens personale samt skolebe-
styrelsen et fællesmøde. Her disku-
terede vi, hvordan Silkeborg Kom-
munes skolepolitik kan udmøntes i
praksis. Forslagene blev opdelt i te-
maer, hvor det blev vedtaget at ar-
bejde videre med følgende kompe-
tencer: Skolen har planlagt at ar-
bejde med læringsstil i forhold til læs-

ning. Synlig skole: Skolen og skole-
bestyrelsen har nedsat et "PR-ud-
valg". Skole/hjem-samarbejde: Sko-
lebestyrelsen har revideret princip-
pet for skole/hjem-samarbejde, og
der planlægges arrangement for
kommende 0. klasses forældre med
henblik på forventningsafstemning.
Overgange: Se tiltag under dette af-
snit.

Pædagogiske tiltag
Skolebestyrelsen har i 2008 fulgt
skolens pædagogiske indsats med
stor interesse. Det er vores opfat-
telse, at lærere og pædagoger gør
deres yderste for at tilrettelægge en
skoledag, der tager hensyn til den
enkelte elev, og at der ud over den
faglige udvikling er fokus på den
personlige og sociale del. Skolebe-
styrelsen giver skolen vores fulde op-
bakning i forhold til udvikling af nye
tiltag  f.eks. ved indførelse af dag-
lige løbeture i forbindelse med
"KRAM- ugen", ved afprøvning af
"læsebånd", hvor alle skolens elever
fordyber sig i læsning. Skolebesty-
relsen opfordrer alle forældre til at
involvere sig i og støtte op om sko-
lens udviklingstiltag.

Ellen Høstrup
Formand

Teater

Kom i TEATERET i dit lokale forsam-
lingshus!
Hvorfor tage helt til København for
at se teater, når teateret lige så godt
kan komme til dit lokale forsamlings-
hus? Vi har fået et professionelt tea-
ter, nemlig Limfjordsteateret, til at
opføre en forestilling torsdag den
30. april 2009.

Stykket hedder:
Albatros - En Teaterforestilling for
de 9 - 12 årige og deres familie.

Frederik er et "Vidunderbarn"... i
hvert fald ifølge hans mor. Derfor gør

Hauge Forsamlingshus

hun også ekstra meget ud af at
passe på ham - det skulle jo nødigt
gå ham som hans far. Frederiks far
fik nemlig pludselig en dag vinger og
forsvandt syngende over hustagene.
Frederiks mor er overbevist om, at
han blev smittet af fugleinfluenza.
Hun har derfor besluttet sig for at
udrydde alt fjerkræ, der nærmer sig
familiens lejlighed.
Frederik derimod er dybt fascineret
af fugle og drømmer i hemmelighed
om at blive ornitolog. Og da der en
nat viser sig et eksemplar af den
sjældne vandrealbatros ved hans
vindue, mærker han sin egen lyst til
at flyve.....

Anna Panduro har en baggrund som
skuespiller og har især arbejdet og
uddannet sig inden for de komiske
genrer. Med forestillingen "Albatros"
debuterer hun som dramatiker på
Limfjordsteatret.

Billetbestilling hos Hauge Minimar-
ked, tlf.:  86 888 113.

For yderlig information:
Kontakt Lene Lykke, tlf. 22 592 854.
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- en orientering af Verner Brink

Alice Lemming har spurgt mig, om
jeg vidste, hvem disse medalje-
vindere var - og evt. skrive lidt om
dem. Dertil vil jeg bidrage, så godt
jeg kan.

Først en lille orientering om skyde-
banen og dens omgivelser. Den
omtalte "Vinderslev Skyttelaug" må
være den, der har afholdt Fugle-
skydningen, som vi kaldte det i min
barndom. Den årlige fugleskydning
blev afholdt til byens sommerfest i
Antonius Mogensens plantage -
også kaldet anlægget. Plantagen var
bevokset med asketræer, men nu er
der kun rudimenter tilbage, dvs. in-
genting. Stedet ligger nord for de
nuværende boldbaner.

Vinderslev Skyttelaug
Omkring 1930 var der nogen af by-
ens borgere, der tog initiativet til at
indrette plantagen til en slags forlyst-
elsessted med kroketbane, et par
plankevipper og flere grusbelagte
gange mellem træerne, hvor vi
drenge kunne lege røvere og solda-
ter. Men da tørvemassen i Antonius
Mogensens mose var opbrugt om-
kring 1950, begyndte han at fælde
de dejlige træer i anlægget til brænd-
sel.

Det omtalte skab med skyde-
pladerne var som nævnt først op-
hængt i den oprindelige, smalle ind-
gang til forsamlingshuset, men da
skabet næsten altid var i vejen for
gæsterne, blev det flyttet ind i et lille
rum, som vi kaldte "skænkestuen" -
det var der, de mandlige forældre
sad og spillede kort, mens vi børn
tumlede rundt nede i den store sal i
forbindelse med de forskellige fester
for hele familien.

De forskellige personnavne, der står
på pladerne, vil jeg efter bedste hu-
kommelse og enkelte oplysninger fra
andre omtale i den rækkefølge, som
de står efter årstal:

1928 - Peder Nielsen, Mausing

Peder Nielsen blev gift med Kirstine
Nørskov. Kirstine var datter af den
navnkundige gårdejer og cand.jur.
Peder Nørskov-Jensen. Peder Niel-
sen overtog sin svigerfars gård,
Mausingvej 41, den 21. januar 1941.

P. Nørskov-Jensen fortjener en sær-
lig omtale ved denne lejlighed. Han
var en stor og respekteret person-
lighed og var sognets konge i flere
årtier. I daglig tale blev han kun kaldt
for "P. Drejer", et navn, han havde
med hjemmefra, Trekronervej 25.
Den gård ejes i dag af Karl Bjerre.
Dengang fik folk tit navn efter deres
forældres erhverv. På hans fars
gravsten (der står bag kirkegården)
står der Gaardmand og Drejer Pe-
der Jensen, Elkjær.

Et par historier skal der vel også
være plads til:
Fra min barndom husker jeg, at Pe-
der Nielsen havde en bror ved navn
Aage Nielsen, Almtoft - han blev kun
kaldt for "Bette Aage". Aage var han-
delsmand. Jeg husker, at Aage sad
på en malkeskammel ude i kostal-
den, mens min far fodrede køerne.
De to diskuterede meget om en kos
vægt i slagtet tilstand. Aage ville kun
give 100 kr. for koen - far ville have
115 kr. Som købsargument sagde
Aage til min far: "Jeg vil påtage mig
at æde det, koen vejer over 220 kg
slagtet". "Ja, kan du det, så behø-
ver folk ikke at kalde dig "Bette Aage"
længere". Det var et eksempel på,
hvordan en "handel" kan foregå, hvis
den ellers bliver til noget.

En anden "handelshistorie", der
også er sandfærdig:
En jernhandler kom en morgen ind
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på gården "Blikshøj", der ligger mel-
lem Vorning og Sdr. Onsild. Jern-
handleren sagde til gdr. Peer Flarup:
"Du har så meget gammelt jern, der
ligger og flyder omkring gården - må
jeg samle det sammen?" "Ja, det må
du godt", sagde Peer Flarup. Et par
timer senere kom Peer Flarup hjem
fra marken og gik hen til jernhandle-
ren, der havde samlet en hel høstak
stor gammelt jern sammen. Jern-
handleren spurgte gårdejeren:
"Hvad skal du have for det her gamle
skidt?" Hvortil Peer Flarup svarede:
"Jamen, det skal skam ikke sælges".
"Jeg spurgte dig udtrykkeligt, om jeg
måtte samle det sammen", sagde
jernhandleren. "Ja, og det fik du lov
til", svarede gårdejeren.

1929 - Karen Keller, Vinderslev
Karen var datter af landmand og
vognmand Kresten Keller, Vinder-
slevholmvej 52, der ligger på hjør-
net af Vinderslevholmvej og
Kjellerupvej. Karen havde en bror,
der hed Kristian. Han overtog
vognmandsforretningen efter deres
far, Kresten.

Som indskudt bemærkning kan jeg
oplyse, at Keller-familien har haft mit
fødehjem fra 1825 til 1852, hvoref-
ter min oldefar, Niels Jensen Brink,
overtog ejendommen, Haurbakvej
15.

Søster til Karen Kellers svigerinde,
Sigrid Hansen, Kjellerup - tidligere
Silkeborgvej 142, har fortalt, at Ka-
ren blev gift med Karl Andersen, Sil-
keborg. Han oparbejdede et stort
bogbinderi i byen. Karen kom ind i
et velstillet miljø. I deres hjem i Sil-
keborg var alle vægge fyldt med
malerier af Asger Jorn. Karen og Karl
tilbragte deres alderdom i Virklund.
Deres eneste barn, datteren Anna,
bor i Århus.

1930 - Marie Hoberg, Fruerlund

Marie Hoberg var datter af købmand
og husmand Niels Madsen, Vinder-
slevholmvej 29B. Marie var gift med
Jørgen Hoberg, Fruerlundvej 2. I
1928 overtog hendes bror, Kristian
Madsen, købmandsforretningen
samt handel med korn, foderstoffer
- og havde mølleri. Marie og Jørgen
havde en søn ved navn Børge, som
jeg gik i skole sammen med. Han
opnåede at blive slagteridirektør.

1931 - Anna Nielsen, Vinderslev
Anna Nielsen var datter af Marius
Nielsen (folk kendte ham kun ved
navnet "Lang Marius"). Han havde
ejendommen, Vinderslevholmvej 49,
den ejendom som Ejner Just har
haft. Anna blev gift med teglværks-
arbejder, Mourits Skov, Vinderslev-
vej 103. De ligger begge begravet
på Hørup Kirkegård.

1932 - Karen Bondrup, Vinderslev
Karen Bondrup var datter af central-
bestyrer, Kristen Bondrup Nielsen,
Vinderslevvej 29. Karen var søster
til skomager Andreas Bondrup, der
havde værksted og lidt forretning på
Vinderslevvej 19. Karen Bondrup
blev senere bestyrer af telefoncen-
tralen. Hun omtales senere under
året 1952, hvor hun også fik medalje.

1933 - N.P. Nielsen, Vinderslev
Skrædder N.P. Nielsen kom til
Vinderslev som den første vært i det
nye forsamlingshus, der blev bygget
i 1908. Før den tid var han skræd-
der i Sønderbro ved Bjerringbro. N.P.
Nielsen kom til Vinderslev som en-
kemand med 8 børn, hvoraf de 6 var
ukonfirmeret. Han blev gift igen med
Henriette og fik 3 børn i andet ægte-
skab. Den yngste søn, Frode, gik jeg
i skole sammen med hvert andet år.
Dengang var der 2 årgange i hver
klasse - undtagen i 1. klasse. I 1917
byggede N.P. Nielsen hus på den
modsatte side af forsamlingshuset,
Vinderslevvej 27. Han holdt som
vært i forsamlingshuset i 1923 og
ernærede sig alene med skrædder-
faget.

1934 - Frederik Greibe, Hauge
Frederiks søstersøn, Teddy Jensen,
der er opvokset i nærheden af
Mausing Forsamlingshus, har fortalt

mig, at da Frederik blev født i 1912,
boede familien på en vej, der græn-
ser op til Hulkærhus Planteskole.
Han var 19 år, da familien flyttede til
Trekronervej 27, hvor faderen, Si-
mon Greibe, købte en landejendom.

Frederik var formentlig landbrugs-
medhjælper hos sin svoger, Marius
Vestergaard, Hauge på me-
daljetidspunktet. Han flyttede til Fug-
lebjerg på Sjælland og virkede der i
sit aktive liv som landarbejder - blev
gift i 1937, døde 1998. I ægteskabet
var der 5 børn.

Frederiks far, Simon Greibe, var en
spændende og gemytlig person,
husker jeg fra min barndom og fra
hans tid som landmand i Elkjær. I
øvrigt havde han set det meste af
verden som ung. Han rejste først til
de Vestindiske Øer og var der i 8 år,
hvorefter han tog ud at sejle som
fyrbøder i 6 år. Han var ikke hjemme
i Danmark i de 14 år, fortæller Teddy
Jensen. Efter hjemkomsten blev han
fyrbøder på den daværende kartof-
felmelsfabrik i Nørregade i Kjellerup,
der nu hedder Kaagaards Møbelfa-
brik.

Simon købte ejendommen, Tre-
kronervej 27, i 1931. Han var som
sagt god til at fortælle historier fra
sin tid som sømand. Simon har for-
talt, at han og nogle andre søfolk
kom ind på en bar, hvor der var et
tilstødende rum med piger. I væg-
gen ind til pigerne var der en luge
på ¼ m². Over lugen stod der (over-
sat til dansk): "Kig ind, hvis du vil se
nøgne piger". Jeg var nysgerrig nok,
sagde Simon og stak hovedet ind ad
hullet. Pludselig faldt der en lem ned
over mig, hvor der kun var plads til
min hals. Mit hoved blev godt og
grundigt masseret igennem af flere,
bare damenumser. Jeg blev frigjort
mod betaling.

1935 - Marie Nørskov, Vinderslev
Marie var gift med P. Nørskov Niel-
sen, Haurbakvej 17. De var vore
gode naboer i mange år. Ejendom-
men ejes i dag af Gunhild Sørensen.
Marie og Peter havde 2 børn, Anne
og Svend. Svend var min legekam-
merat som dreng, selv om han var
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nogle år ældre. Han blev senere
overpostpakmester og boede i Hil-
lerød. Anne blev gift med en tøm-
merhandler fra Holstebro.

1949 - Poul Mølgaard, Vinderslev

Poul var 1. mejerist (smørmejerist)
på mejeriet "Økilde" og boede på
Vinderslevvej 37 - var gift med Astrid
Mølgaard. Astrid og Poul havde 5
børn. Sønnen Bent har været tjene-
stekarl hos min far, min bror og mig.
Han var en dygtig og stabil fyr - han
kunne også være en lun kammerat.
Jeg husker en høstdag for 49 år si-
den, hvor vi var kommen ind til mid-
dagsbordet og fået os sat ned. Jeg
sagde til min tjenestedreng, Ernst
(noget man ikke kunne sige til en
voksen karl på 25 år): "Om 10 min.
er vi ude igen", hvortil Bent sagde:
"Hvis vi skal være ude om 10 min.,
så har jeg vist fået en kartoffel for
"møj" på mi' tallerken".

1950 - Mary Jensen, Pederstrup
Mary Jensen var gift med Chr. Jen-
sen. Chr. Jensen var først postbud,
hvorefter han blev cykelhandler og
havde forretning lige over for den
daværende brugsforening i Peders-
trup. Chr. Jensen var bror til Harry
Jensen, Dalbakkevej mellem
Pederstrup og Mausing. Harry Jen-
sen var gift med Ulla Greibe, hvor-
fra Teddy Jensen stammer.

1951 - Ejner Mogensen, Vinder-
slev

Ejner Mogensen var søn af Marius
Mogensen, der havde Mausing
Østergård i et års tid fra 1918 til
1919, hvorefter han byggede en
ejendom på et hedelod, der tilhørte
Mausing Østergård (langt fra går-
den) ude på Pederstrupvej 41, nabo
til Mausing Missionshus. Ejner
Mogensen overtog landejendom-
men den 15. august 1936 og leve-
rede mælk til Økilde Mejeri i 18 år
fra sine 5-6 køer.

Ejner Mogensen kunne andet end at
skyde. I 50erne makkede han et træ-
hus sammen på Vinderslevvej 15,
som han senere solgte til et Apr-sel-
skab - huset ligger lige over for sme-
den. Det har været på tvangsauk-
tion flere gange.

1952 - Karen B. Pedersen, Vinder-
slev
Karen Bondrup Pedersen var, som
nævnt under 1932-medaljen, datter
af centralbestyrer Kristen Bondrup
Nielsen. Karen overtog telefoncen-
tralen på Vinderslevvej 29 i 1944 ef-
ter sin mor, enkefru Kirstine
Bondrup, som havde været bestyrer
fra 22. april 1917. Karen var gift med
Chr. Pedersen. Jeg kan huske, at
han var ko-kontrolassistent i Vinder-
slev og Serup i en kort periode, hvor-
efter han drev købmandshandel i
Resdal, inden han flyttede til Vinder-
slev.

1953 - Ena Hvam, Pederstrup
Ena Hvam blev født i 1914 i Kjellerup
som yngste datter af barbermester
Jens Frederiksen og hustru Jo-
hanne. Hun var beskæftiget med
hjælp i frisørsalonen, med husligt
arbejde, bl.a. i Aalborg og som kli-
nikassistent hos tandlæge Fischer i
Kjellerup, inden hun i 1945 blev gift
med gårdejer Hans Chr. Hvam,

Damgård i Pederstrup (født 1903).
Efter hans død i 1973 flyttede hun til
Kjellerup, hvor hun døde i 1987.

1954 - Chr. Jørgensen, Mausing

Chr. Jørgensen blev født 18. august
1893 på Mausing Vestergård,
Mausing Skolevej 5. Han blev gift
med Karen Rasmussen, der var dat-
ter af fhv. mejeribestyrer, Chr. Ras-
mussen, "Økilde". Chr. Jørgensen
havde 2 brødre, Magnus og Jens,
der overtog fødegården, Mausing
Vestergård, i 1926 i fællesskab. Chr.
Jørgensen havde en landejendom i
Sjørslev, inden familien slog sig ned
på Vinderslevholmvej 19, på hjørnet
af Solsikkevej og Vinderslevholmvej
i et hus, som hans svigerfar, Chr.
Rasmussen, havde bygget i 1930.

"KLOVNEN", Frank Hvam stammer
fra Vinderslev og Mausing, idet
begge hans oldeforældre var hen-
holdsvis Jørgen Hvam, Mausing og
Chr. Rasmussen, Vinderslev. Sidst-
nævnte har jeg været nabo til som
tjenestekarl - han var altid i besid-
delse af god humor og sjove be-
mærkninger. Min bror, Arne, har tjent
hos Jørgens søn, Kristian Hvam, og
haft daglig kontakt med Jørgen, som
daglig kom om på gården - min bror
kaldte Jørgen for en alvorlig, gemyt-
lig spasmager. Franks rødder har sat
sine dybe spor. "Æblet falder som
sagt sjældent langt fra stammen".

Verner Brink
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Pederstrup Vandværk
Generalforsamling
Vi er glade i vandværksbestyrelsen.
På generalforsamlingen i Mausing
Forsamlingshus den 24. februar steg
fremmødet med 50% i forhold til sid-
ste år. Det er da flot! Til stede var de
5 medlemmer af bestyrelsen og 3
forbrugere!!! Hvorfor mon det er så-
dan? Hvorfor kommer der ikke flere?
Løsningen på det er ikke let, men
når du nu sidder og læser dette i
vores fantastiske Lokalblad, så er
det jo, fordi du bor i et område, hvor
der er nogen, som gør noget frivil-
ligt arbejde. Man kan ikke støtte alt
og være alle steder, men lidt har
også ret.

Året 2008 i Pederstrup Vandværk: Til
forbrugerne udpumpede vi i alt
39.200 m³. Vi har stadig en lækage
et eller andet sted på vores lednings-
net på ca. 10%. Det er for meget, så
vi arbejder på at finde den. Vandkva-
liteten er blevet kontrolleret flere
gange og er i orden.

Silkeborg Kommune gennemgik
vandværket i juni måned som forbe-
redelse til en ny vandforsyningsplan
i kommunen. Vandværket fik en fin
bedømmelse på alle punkter på nær
et: Forsyningssikkerhed. Vi har in-
gen tilslutning til nabovandværker
(ringforbindelser), og vi har ingen

nødgenerator. Der er ingen
myndighedskrav på disse punkter.

Den rullende udskiftning af vandure
hos forbrugerne fortsatte i 2008 med
23 stk. Der blev foretaget service og
vedligehold på vandværket, og rent-
vandsbeholderen blev tømt for vand
og rengjort.

Der er tilsluttet en ny forbruger i
Lundgårde. Lundgårde ligger noget
højere end vandværket, og derfor er
der etableret en trykforøgerstation
ved Fladbjerggård, som kan forsyne
hele området.

Helge Jørgensen fremlagde regn-
skabet, som viser et overskud på
11.881,00 kr. Der var genvalg til 2

Bagerst f.v. Lars Arhøj (formand), Jesper Høst og Claus Agerskov
Forrest f.v. Helge Jørgensen (kasserer) og Jan Kristensen

bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.

Under "Eventuelt" meddelte Helge,
at 2009 bliver hans sidste regnskab
i vandværket. Jeg har kigget lidt i ar-
kiverne og kan konstatere, at Helge
har leveret 22 regnskaber i træk.
Utroligt flotte regnskaber, der altid
har været dokumenteret ned til den
sidste øre, så Helge vil virkelig blive
savnet på den post. Derfor vil besty-
relsen i det kommende år prøve at
finde en afløser til posten. Kan vi ikke
det, må vi forudse, at vi skal ud og
købe regnskabsføringen i et privat
firma med dertilhørende meget
større udgifter, og det er der jo kun
forbrugerne til at betale for.

På bestyrelsens vegne
Lars Arhøj

VIF
Generalforsamling
VIF den 10. februar 2009

Som dirigent blev valgt Mikael Kri-
stensen, som startede med at lægge
op til formandens beretning.
Formand for bestyrelsen, Tina Niel-
sen, berettede om et stille år.
Mausing Marked havde givet et pænt
overskud og var for øvrigt gået godt.
Der havde været lidt problemer med
trænere i efterårssæsonen, men el-
lers var der ikke meget at berette.
Hun rettede en tak til bestyrelsen,

støttepillerne, trænerne og hvem der
ellers havde hjulpet i idrætsforenin-
gen.

Herefter kunne kassereren frem-
lægge et revideret regnskab, som
viste et pænt overskud på kasse-
beholdningen
Fastsættelse af kontingent var hur-
tigt overstået, da bestyrelsen ikke
mente, der var grundlag for en hæ-
velse af kontingentet på grund af
overskuddet.

Der var ikke kommet nogle forslag,
så dette punkt var også hurtigt over-
stået. Herefter var der valg til besty-
relsen. Tina Nielsen var på valg og
ønskede ikke genvalg. Ligeledes var
Mikael Døssing på valg. Han øn-
skede heller ikke genvalg. Indvalgt
blev Martin Graves, og som supple-
anter blev valgt Pia Horup og Mikael
Kristensen. Så var der valg af revi-
sorer. Dette blev genvalg, da Hanne
Jensen og Ruth Knudsen gerne ville
fortsætte.
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Under eventuelt blev Tina Nielsen
foreslået som æresmedlem på
grund af de mange år i bestyrelses-
arbejdet, hvor hun har gjort det godt.
Herefter kom der en klage over den
manglende information i forbindelse
med manglende træner til drenge-
holdet, Der blev sendt girokort ud til
spillerne på hele sæsonen, som
skulle betales, men de fik ingen in-
vitation til afslutningsfesten, og der
blev ikke informeret om, at nogle af
spillerne var tilmeldt en turnering.

Bestyrelsen blev opfordret til at tage
en diskussion om, hvad det er, vo-
res forening står for, om det er indi-
vidualitet eller sammenhold og kam-
meratskab. Dette udsprang af, at der
kun var delt medaljer ud til
sandkasseholdet, (i mange år har
alle ungdomsholdene fået en pokal
eller et trofæ) og 3 pokaler til at dele
ud blandt spillerne på de øvrige hold.

Der var en del, som mente, at for at
fremme sammenholdet og børnenes
evne til sammenspil og for at holde
på de få spillere vi har, skal alle børn
værdsættes lige.

Herefter var der en diskussion om
rygepolitik. Der var delte meninger
om, hvorvidt der skal laves rygefor-
bud i klubhuset, eller om det kun skal
omfatte omklædningsrummene.
Det, man kunne blive enige om, var
at hvis nogle beder rygerne om at
gå udenfor, er det en selvfølge, at
man gør det. Der skal tages hensyn
til dem, der ikke ønsker røg.

Herefter var VIF`s generalforsamling
slut, og der blev budt på kaffe og
franskbrødsmadder inden støtte-
pillernes generalforsamling.

Solvej Wedel Pedersen

Gymnastik
I år har der så igen været tilmeldt
ca. 40 glade unger, som hver tors-
dag har været samlet til bevægelse
og leg i gymnastiksalen på Vinder-
slev Skole. I den alt for korte time,
der har været til rådighed 1 gang om
ugen, har de lavet opvarmning, hvor-
efter der har været redskabsbane,
faldskærmsleg eller Antons usynlige
seler (en leg med aviser).  Den 19.
marts var der afslutning for holdet.
Dette foregik i klubhuset ved stadion,
hvor der blev serveret pølser og is.

Generalforsamling
Støttepillerne den 10. februar 2009

Valgt til dirigent blev Mikael Kristen-
sen, som gik lige til formandens be-
retning.

Årsberetning for støttepillerne:
Året 2008 har været et stille og ro-
ligt år for støttepillerne. Vi har som
sædvanlig været på Mausing Mar-
ked med "Møffe", som igen gav et
fint overskud til kassebeholdningen.
Ligeledes har vi  været ude og sælge
medlemskort til mange af vore med-
lemmer.

Vi har også formået at få kiosken til
at køre endnu et år, så vi på den
måde har kunnet hjælpe idrætsfor-
eningen.

Vi må dog konstatere, at det er den
eneste støtte, vi i år har ydet, da der
ikke er kommet en eneste ansøg-
ning om støtte til anden aktivitet. Vi
håber dog på, at det er et enkeltstå-
ende tilfælde, da vi ikke har nogen
eksistensberettigelse, hvis vi ikke
kan yde idrætsforeningen nogen
støtte i deres ungdomsarbejde.

For dog at få brugt nogle af de
penge, der ligger i kassen, har vi en
tur for ungdomsholdene i støbe-
skeen. Dette vil der blive informeret
om senere.

Støttepillerne håber, at vi måske på
et fællesmøde med idrætsforenin-

gen kan finde ud af, hvad de kan
tænke sig at "bruge" støttepillerne til
ud over at passe kiosk.

Efter formandens beretning kom
kassereren med sin beretning angå-
ende regnskabet. Her er der en pæn
beholdning, som også gør, at kon-
tingentet forbliver uændret.

Der var ikke indkommet nogle for-
slag, så vi gik hurtigt videre til hvem,
der var på valg. Der var tre hold på
valg: Helle Krogh & Peter Tholstrup,
Pia & Henrik Riemenschneider og
Solvej & Jens Pedersen, men da in-
gen havde fundet en afløser , fort-
sætter de alle.
Der blev genvalg af revisorer, som
er Hanne Jensen og Ruth Knudsen.
Under eventuelt blev det foreslået,
at man måske udbygger legeplad-
sen lidt, så det vil der blive set på.
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Gammelt vand til nye generationer
Mausing
Der forskes en del i, hvor vi skal få
vand fra i fremtiden.
Den opmærksomme læser erindrer
måske et billede i Lokalbladet: Juli
2007 s. 27, af en helikopter, der fløj
i lav højde over hele vores lokal-
område. Under den hang en firkan-
tet scanner. Miljøcenter Århus stod
for at scanne jorden med henblik på
grundvandsmagasiner. Det var som
led i forskning, at jorden blev
scannet. Her fandt man et område,
der var interessant at forske mere i.

Bore-arbejdet
Lige nord for "Fladbjerggård" ved
Mausing fortsatte man så undersø-
gelserne i februar måned i år.
Med et hævebor (diameter 45 cm),
der kan bore 200 m ned i jorden,
udførte firmaet, A. Højfeldt A/S i Her-
ning den tekniske og praktiske del
af arbejdet. Ellers var det bl.a. geo-
logen, Ole Silkjær fra firmaet
Grontmij - Carl Bro, der stod for de
nærmere afgørelser om, hvor man
tidsmæssigt og geologisk set var i
de forskellige dybder. Han er koor-
dinator for projektet.
Der blev hentet undergrundsprøver
op for hver meter. De blev lagt på et
stykke plast i bunker, markeret med
boredybden for det pågældende
materiale.

Fortiden
I 166 meters dybde tydede ler-
aflejringerne på, at der havde været
havmiljø. Det kan være svært at fore-
stille sig, at landskabet ikke altid har
set ud, som vi kender det. Det sva-
rer imidlertid til, at Danmark for ca.
25-30 millioner år siden lå ved et
subtropisk hav. Længere oppe ved
160 m var der rester af et sandlag
med glimmer-ler. Det var tydeligt at
se, at der var "glimmer" i leret - selv
for en uvidende. Sand og ler lå lag-
vis, som kunne være opstået af flod
og ebbe.
I 150 meters dybde var der ler og
kvartssand, der tyder på, at det var
tæt på en strand. Højere oppe var
der tegn på, at der havde været store

floder på størrelse med Mississippi,
hvor der var sandaflejringer. Man
kunne forestille sig, at der var flods-
letter med en del trævækst. Det man
ved, er også, at Danmark på det tids-
punkt var dækket af skove.
Højere oppe kunne man i materialet
se brunkuls-rester, altså forkullet
materiale efter træ, der var brændt.
Der var også noget, der kunne se
ud som muslingeskaller.

Vand
Alt dette var uhyre interessant at se
og få forklaret. Men det vigtigste af
det hele var selvfølgelig, at der blev
fundet et stort vandmagasin, da man
havde boret ca. 63 m ned. Dette
magasin var ca. 55 m dybt, så det
gik helt ned til ca.118 m.

Efter at have boret i fire dage nåede
man i 170 meters dybde til noget
meget fedt, grønt ler. Her stoppede
man, fordi man ved, at der ikke er
vand under dette lerlag.
Natten efter skulle et nyt arbejdshold
undersøge borehullet med en sonde,
der skulle sænkes ned på bunden
af hullet. På vejen op skulle den så
måle tykkelsen af de enkelte lag, der
er med til at bestemme, hvor store
drikkevandsmagasinerne er.
Når geologen, Ole, har resultaterne
af disse målinger, kan han den føl-
gende dag fremlægge projektet for
Miljøcenter Århus. Det er dem, der
skal lave analyserne af vand-
mængde og -kvalitet. Den egentlige
grundvandskortlægning starter de
på i 2011.

K.H.
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

HF Jord & Beton ApS
v/Niels og Henning 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: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
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

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

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444

Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

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

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner



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

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL

Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg
86 81 38 00

 Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 88 80 80 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60168597

Sportigan Kjellerup
Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk

www.sportigan.dk

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Kjellerup afd. telefon 8688 2500
Thorning afd. telefon 8688 0422
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Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

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

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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.

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
Haugevej 14, Elkjær
8620 Kjellerup

Elkær Anlæg & Entreprenør

Vi har anlæg for det meste!!!

   Træfældning
   Haveanlæg
   Belægning
   Omfangsdræn
   Gravning af sokkel
   Grubning
   Salg af granit

... ... ... ... ... hoshoshoshoshos     BirtheBirtheBirtheBirtheBirthe
Dame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup
8688851386888513868885138688851386888513

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

Hønholtvej 9  Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

 www.fonet.dk

mail:kurt@kkpederstrup.dk
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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.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf: 86888279

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Rikke Melin, Solsikkevej 12 Tlf. 30205800
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

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

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

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.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

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

Skolebestyrelsen
Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5 Tlf. 86888515

Sognemenigheden
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32Tlf. 86880002

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.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30 Tlf. 86881941

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

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henrik H. Jacobsen, Vinderslevholmvej 18 K

Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

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

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479

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

Windir Spejderne
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
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Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. maj.

Aktivitetskalenderen

BORGERFORENINGEN
23. juni kl. 20.00
Skt.Hans i dalen ved Mausing Forsam-
lingshus

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
30. april
Albatros - en teaterforestilling for de 9-
12 årige og deres familie

MALMHØJ
3. april kl. 9.30
Banko

17. april kl. 9.30
Banko

1. maj kl. 9.30
Banko

15. maj kl. 9.30
Banko

29. maj kl. 9.30
Banko

12. juni kl.  9.30
Banko

26. juni kl. 9.30
Banko

MAUSING
MISSIONSHUS
2. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller,
Hinge

20. maj kl. 19.00
Afgang fra Vinderslev Missionshus
med udflugt til Hinge Kirke og
Præstegårdsskov og det nye
konfirmandhus, hvor vi drikker kaffe

28. maj kl. 19.30
Soldatervennefest v/Bent Østergaard,
Herning

17. juni kl. 19.30
Mausing Sportsplads. Midsommerfest
v/missionær Svend Taulborg, Struer

25. juni kl. 19.30
Møde v/missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
5. april kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

26. april kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

17. maj kl. 14.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

14. juni kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus
(kan evt. blive ændret til udflugt, besked
senere)

17. juni kl. 19.30
Skt. Hans fest på sportspladsen i
Mausing (Dalbakkevej)

Juli
Vi holder sommerferie

SOGNEMENIGHEDEN
24. maj kl. 10.15
Festgudstjeneste i Vinderslev Kirke i
anledning af Sognepræst Frede Møl-
lers 25 års jubilæum med efterfølgende
åbent hus i Vinderslev Forsamlingshus

VALGMENIGHEDEN
7. april kl. 13.00-15.00
Påskelotto for Valgmenighedens børn
fra 3.-6. klasse i salen

21. april kl. 19.30
Forårskoncert m/Caramba på Frisko-
len i Lemming

28. april kl. 19.00
Aftengudstjeneste med konfirmand-
læsninger

7. maj kl. 13.00
Løvspringstur i det østjyske

13.-14. juni
Årsmøde på Lomborg Ungdomsskole

10.-16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
21. april kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/Margrethe og
Niels Jørgen Møller, Århus

24. april kl. 18.00
F-aften v/missionær Villy Sørensen,
Hammel

30. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/sognepræst Frede Møl-
ler, Hinge

14. maj kl. 19.30
KLF-møde v/direktør Finn Andersen,
Børkop

20. maj kl. 19.00
Udflugt i egne biler. Afgang fra Vinder-
slev Kirke

26. maj kl. 14.30, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde v/Finn Najbjerg,
Vinderslev

6. juni kl. 9.00
Sognedag v/Inge Møller, Hinge og
Anne Marie Najbjerg, Vinderslev

17. juni kl. 19.30
Mausing Sportsplads. Midsommerfest v/
missionær Svend Taulborg, Struer

WINDIR SPEJDERNE
4. og 5. april
Gruppeweekend i Vranum Bakkehus
for hele familien
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