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LOKALBLADETS
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lokalblad@hotmail.com
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kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 9266-
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til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
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Leder

Vinderslev skole - 8. A klasse 1979/ 80

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre: Preben Svenningsen, Lejf Pedersen, Anette Møller Sørensen, Jette Hansen, Lise
Nielsen, Helene Elkjær, Margrethe Stenholt, Marianne Nygaard, Meta Bitsch Pedersen (lærer).
Anden række fra venstre: John Sørensen, Erik L. Nielsen, Carsten Kjærsgaard Jensen, Poul Henrik Holm, Aage
Lihn, Søren Pedersen (læs beretning s. 16-17), Henning Frølund, Otto Thorndahl.

Så er det forår. Mange måtte nok lige
tjekke kalenderen en ekstra gang for
at se, om foråret virkelig startede den
1. marts, for da var der endnu gan-
ske meget sne. Sne og glatte veje
har præget de sidste måneder, og det
kan også tydeligt ses på nogle af bil-
lederne i dette nummer af LOKAL-
BLADET.

Velkommen
Vi går dog mod lysere tider, og det
gør vi også i LOKALBLADET. Vi har
været så heldige at få Karsten Horup

med i redaktionen. Karsten er 44 år
og bor på Rosenvænget 14 mellem
Vinderslev og Pederstrup. Han arbej-
der med bygningselementer på RC-
betonvarer i Rødkærsbro. Karsten
har et godt kendskab til IT og skal
især arbejde med layout af bladet. Vi
byder Karsten hjerteligt velkommen
og glæder os til samarbejdet.

Gavekort
Af andre nyheder kan vi berette, at
det nu er muligt at få et gavekort til
LOKALBLADET. Står du og mangler
en gaveide, så har vi flotte gavekort
på lager. Henvendelse herom kan
ske til Alice Lemming.

Indbetalingskort
Der er vedlagt et indbetalingskort til
frivillig indbetaling i dette nummer af
LOKALBLADET. Alle bidrag - store
som små - hjælper. Der er mange
udgifter i forbindelse med trykning,
foliering af blade til landdistrikter,
m.m., så al frivillig indbetaling mod-
tages med glæde.

GOD LÆSELYST!

Redaktionen
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Nyfødte

Maria og Jimmy Olsen, Fruerlundvej
4, fik den 23. december en pige på
3280 g og 50 cm lang. Pigen blev
døbt Pernille Ida-Margrethe
Bjerregaard Olsen i Vinderslev Kirke
den 28. februar.

Efterlysning
Hvis nogen ligger inde med noget le-
getøj og/eller dvd’er, der ikke bliver
brugt mere, kunne Louise godt bruge
det til legeværelset i forsamlingshu-
set.

Kontakt venligst Louise
(tlf. 8688 8080) for nærmere aftale.

Gadefest
Husk allerede nu at sætte kryds ved
lørdag den 28. august, hvor Hans
Murer og Holdgaard inviterer til gade-
fest i Vinderslev Nord.

Velkommen til !
Vinderslevholmvej 3

Tina Damgaard Eriksen på 32 år og
Thomas Lehd på 34 år har købt hu-
set på Vinderslevholmvej 3. Tina er
kontorassistent i Beder ved Århus,
og Thomas er pædagog på Himmel-
bjerggården i Ry. Tina og Thomas
ville gerne bo omkring Silkeborg og i
et lille nærmiljø, så da Vinderslev
både havde skole og børnehave, faldt
de for huset på Vinderslevholmvej.

Tillykke med
dagen

Frands Jensen, Mausing Skolevej
2, bliver 75 år den 14. marts.

Marie Thøgersen, Mausing Skole-
vej 14, bliver 60 år den 11. april.

Ellen Møller, Trekronervej 31, bliver
85 år den 10. maj.

spejlet

Gade

Mon han er inde at
købe cykel?

Vinderslevvej 41

Stine Jespersen og Daniel Petersen
på 28 og 29 år er flyttet til Vinderslev
fra Silkeborg. Daniel er pt. arbejds-
løs, og Stine er lige gået på barsel,
så nu håber de, at de får tid til haven.
De er flyttet til Vinderslev på grund af
roen i byen, og så har Vinderslev
både en skole og en børnehave.

25 års jubilæum

1. februar havde Lars Abildskov,
Holmsløkkevej 4, været ansat ved
Lundgaards Maskinstation i 25 år, de
første 8 år ved Jakob Lundgaard og
de sidste 17 år ved Villy Lundgaard.
Arbejdet har selvfølgelig ændret sig
med udviklingen, men det har hele
tiden været et alsidigt job med alt
forefaldende masinstationsarbejde.
De seneste år har været mere kon-
centreret om grovfoderproduktion.

Rosenvænget 14

Søren Riis Rasmussen og sønnen
Henrik er flyttet ind på første sal hos
Karsten Horup. Søren har tidligere
boet på Tulipanvej 1 for en del år si-
den og har været en tur omkring Fyn,
men ville gerne hjem til området igen.
Søren har også en datter, Pernille,
der bor i Kjellerup hos sin mor. Sø-
ren har arbejdet som rejsemontør i
mange år og har før i tiden været en
meget dygtig speedway kører.
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Snebilleder

Kælkebakken ved Mausing forsamlinghus. (Pressefotograf Ole Nymann)

Sneløjpen ved
Fruerlundgård
En vinterdag med fuld aktivitet på
bakken ved Fruerlundgård. Der var
fuld fart på kælkene, og en af bør-
nene havde været så fornuftig at tage
styrthjælp på. På toppen af bakken
var gryderne i kog på spejdermaner,
så alle kunne få varme indvendig
med varm kakaomælk.
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Fastlavnsfest
Den 6. februar blev der afholdt faste-
lavnsfest for børn og barnlige sjæle i
forsamlingshuset.
Dette har ikke været afholdt i Vinder-
slev i mange år, og det blev en stor
succes. Der var ca. 70 personer,
hvoraf de 40 var børn, og der blev
rigtig gået til den, da katten skulle
slåes af tønden. Der blev fundet en
kattekonge og dronning til hver af de
2 tønder. Der var også præmie til den
bedst udklædte, og der satte fanta-
sien ingen grænser. Præmien blev
delt af to, nemlig bondemanden og
hans ko. Det var rigtig dejligt at se
så mange støtte op om dette arran-
gement, så derfor har bestyrelsen al-
lerede nu besluttet, at der bliver af-
holdt fastelavnsfest igen til næste år,
hvor vi håber igen at se rigtig mange.

Bagagerumssalg
I sidste nummer af Lokalbladet skrev
vi, at der ville være bagagerumssalg
den 20. juni. Dette har vi imidlertid
besluttet at flytte til søndag den 6.
juni.

Så søndag den 6. juni fra kl. 10.00 -
16.00 vil der være bagagerumssalg
på forsamlingshusets P-plads. Be-
gynd derfor måske allerede nu at
rydde op i børnenes legetøj, „moster
Hannes“ arvestykker og/eller hvad lof-
tet og kælderen gemmer.

Der vil blive annonceret noget om
denne dag senere i dagspressen.

Vinderslev Forsamlingshus
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Fastelavn
Søndag den 7. februar blev der af-
holdt fastelavn i Mausing Forsam-
lingshus. Der var 41 udklædte børn.
Af kreative udklædninger kan bl.a.
nævnes et træ med fuglerede,
legoklods, fjernsyn, kaniner, løver og
mange andre. Igen i år var Panduro
klar med en masse underholdning,
som både børn og voksne gladeligt
tog del i.

Generalforsamling
Tirsdag den 9. februar var der gene-
ralforsamling i forsamlingshuset. De,
der var på valg, blev alle genvalgt, så
bestyrelsen består af Kurt Løhde,
Carsten Hansen, Lone Knudsen, Ole
Nymann og Lars Busk og ikke
mindst Rene Borup som kasserer.
Et af fokusområderne er, at der skal
ske en renovering af taget.

Store kælkedag
Søndag den 21. februar var vi hel-
dige med blå himmel og ny sne, helt
perfekte forhold til "store kælkedag".
Der var mange nede og nyde dagen
på bakken ved forsamlingshuset, og
så var det jo ikke dårligt, at forsam-
lingshuset var åbent, så man kunne
komme ind og få varmen samt lidt
godt til ganen.

Se flere billeder fra store kælkedag
og fastelavn på Facebook - Mausing
forsamlingshus.

Bestyrelsen

Mausing Forsamlingshus
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Fastelavn
Der var mødt ca. 60 personer op til
en hyggelig fastelavnsfest i Hauge
Forsamlingshus den 21. februar.
Til festen var der alt, hvad der hører
sig til: Festudklædte børn, slik, faste-
lavnsboller, sodavand og kaffe til de
voksne. Efter tøndenedslagning blev
kattekongen fundet. For de store
børn blev det Mathias og Hanne. De
små børn havde lidt problemer med
deres tønde, så man valgte at finde
de 3 bedst udklædte og en konge.
Kongen blev Mads, og de bedst ud-
klædte var Viktor, Miamaja og Lina.

Mette Lemming

Hauge Forsamlingshus
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For første gang i 14 år kunne der igen
køres isbaneløb på Hauge Sø.

Der blev kørt 2 weekender i træk. Der
var ca. 400 startende biler alle dage
- og der var tryk på alle dage, og biler
der kørte konstant. Hvis der ikke var
så mange i køen, ja så tog folk flere
ture. Var der lang kø, kørte man kun
de 2 ture, man havde købt. På et tids-
punkt var der ca. 50 biler, der ven-
tede på at komme i gang.

Det var Kjellerup Motorklub, der stod
for det praktiske i forbindelse med
isbaneløbet, og Kjellerup Rideklub
solgte pølser og kaffe. Overskuddet
går til de to klubber.

Det er ikke kun for pengene, vi hol-
der isbaneløb. Det giver også en mu-
lighed for, at almindelige mennesker/
familier kan komme ud og få en sjov
oplevelse med deres bil og samtidig
blive bedre bilister i det glatte føre.
Dette er også meget værd.

De hurtigste tider på søen blev sat
af Alex Jacobsen fra Kjellerup i sin
lille blå Peugeot, dog med special-
dæk (dæk med brædebolte), så han
kunne stå bedre fast. Hans tid blev
37 sekunder!

Hvis man kørte på almindelige vin-
terdæk, var den hurtigste tid omkring
48 sekunder. Jeg selv kørte turen på
52 sekunder i min gamle varevogn.

TV2/Østjylland kom også forbi, og der
blev vist et indslag på ca. 2-3 min.
på tv. Også et kort klip på landsdæk-
kende tv blev det til, så det var bare
super.

Næste store løb for Kjellerup Motor-
klub bliver DM rally, som køres midt i
maj måned. Her kommer de bedste
kørere i Danmark og besøger lokal-
området - nærmere betegnet  Fre-
deriksdal og Fruerlund.

Søren Tøndborg / C.V.

Isbaneløb på Hauge Sø
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Vinderslev Skole
Kælketur
På skolen har vi en plan liggende,
så vi med kort varsel kan rykke
hele skolen ud på kælkebakken i
Mausing.
Da vi mødte lige efter jul, beslut-
tede vi som det første, at vi ville
ud i sneen, for ellers nåede vi det
garanteret ikke! Vi havde nu ikke
haft behov for sådan et hastværk,
men det kunne vi jo ikke vide, så
torsdag efter juleferien rykkede
hele skolen til kælkebakkerne i
Mausing, og vi havde en fantastisk
dag. Alle elever og voksne hyg-
gede sig og fik frisk luft og god
motion. En rigtig god tur, som ele-
verne var enige om skulle genta-
ges til næste år. Så får vi se, om
der er sne til den tid.

Fastelavnsfester
på skolen
Børn elsker at klæde sig ud!
Vi har i nogle år haft en tradition
for, at 2. og 3. klasse holdt
fastelavnsfest i SFO regi, mens 0.
og 1. klasse slog katten af tønden
en formiddag i skoletiden, men de
ældste elever meddelte gennem
elevrådet, at de også havde stor
lyst til at klæde sig ud og slå kat-
ten af tønden, så i år har også 4. –
6. årgang haft deres fastelavns-
fest.
Børnene og nok især deres
mødre havde udvist stor opfind-
somhed med hensyn til udklæd-

ningen, som mange havde gjort
rigtig meget ud af.
Nogle forældre havde bagt faste-
lavnsboller til børnene, så efter an-
strengelserne med tønderne, var
der boller og saftevand til eleverne.
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Vinderslev Skole

Mulighedskatalog
Smag lidt på navnet. Et katalog fyldt
med muligheder – det må da lige
være sagen. Desværre er det nav-
net på det kommunale sparekatalog,
som det har været nødvendigt at ud-
arbejde, da kommunens kasse stort
set er tom. Der er altså behov for at
finde besparelser, og på alle kommu-
nale områder har man skullet pege

på sparemuligheder. Når dette læ-
ses, er vi alle meget klogere på, hvor-
dan det netop rammer vores område
– skole og SFO området – men der
er ingen tvivl om, at besparelserne
vil komme til at gøre ondt også på
vores dejlige skole. Skolevæsenet er
i lighed med de fleste andre kommu-
nale områder meget løntung, så skal
der spares meget, og det skal der,
vil det koste stillinger og dermed ti-
mer i børnenes undervisning. På
nuværende tidspunkt ved vi ikke,
hvordan og hvor meget vi rammes,
men alt tyder på, at det vil blive me-
get mærkbare serviceforringelser,
som vi går i møde.

Thorkild Skovbo

Skolebestyrelsen
Valg til skolebestyrelsen.
I skolebestyrelsen er der indført for-
skudte valgperioder. Det har den for-
del, at der altid er erfarne forældre-
repræsentanter i skolebestyrelsen. I
år er der fire forældrerepræsentan-
ter på valg.

På skolen har vi et rigtig godt skole-
hjem samarbejde og engagerede
forældre, der bakker op om skolen. I
skolebestyrelsen ønsker vi også en
bred forældreinvolvering, så vi vil
gerne opfordre alle til at overveje en
plads i den kommende skolebesty-
relse. Der er plads til alle, der med
holdninger og hjerte vil arbejde for at
skabe en god skolegang for vores
børn.
Skolen har udleveret en folder til alle
hjemmene med informationer om alt
det formelle i forbindelse med valget.
Er du interesseret i at opstille, kan
du blot give besked til Thorkild
Skovbo eller komme til valgmødet
den 7. april. Under alle omstændig-
heder, håber vi, at der møder mange
op til valgmødet den 7. april for at gøre
sin indflydelse gældende, da det ofte
er her, det bliver afgjort, hvem der
kommer i skolebestyrelsen ved et
såkaldt ”fredsvalg”, altså uden et
egentligt afstemningsvalg efterføl-
gende.

Har du spørgsmål til valget eller til
skolebestyrelsesarbejdet, kan du
som altid kontakte Thorkild eller en
af skolebestyrelsens forældrerepræ-
sentanter.

Er der spørgsmål i øvrigt kan man
som altid henvende sig på skolen
eller hos skolebestyrelsen.

             Ellen Høstrup
  formand for skolebestyrelsen
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40 år i Hauge med landbrug
40 år i Hauge med landbrug og
avlsarbejde som job og hobby

Præcis den 5. marts 1970 flyttede
Lissi og Verner Pedersen ind på ejen-
dommen på Haugevej 39. Det er så-
ledes 40 år siden, Verner startede
som selvstændig landmand.
At det lige blev i Hauge området, går-
den blev købt - ja det er lidt af en til-
fældighed.

Forud for det er der dog ganske me-
get andet at berette:

Barndommen
Verner er født i 1940 i Nørup Sogn
ved Vejle, så den opmærksomme
læser kan regne ud, at han fylder 70
i år. Han er den midterste af en sø-
skendeflok på 7. Hans forældre drev
en ejendom med 6 røde køer, der
ikke havde gule numre i ørerne, men
navne og dem kan Verner såmænd
huske den dag i dag.

Da Verner var 7 år, overtog hans for-
ældre faderens fødegård. Nu var der
pludselig 12 køer at passe foruden
grise og en stor flok høns. De solgte
æg til Brugsen, og Verner mindes,
at moderen altid havde god held med
hønsenes ægproduktion, hvilket be-
tød, at der altid blev penge at afregne
til familien foruden de varer, der også
blev købt i Brugsen.

Der blev malket med hånd, og bør-
nene deltog i arbejdet på gården.
Verner har altid set dette som en leg
og ikke som en nødvendig pligt. Ver-
ner kunne godt lide køerne og arbej-
det med dyrene. Det kan være, det
allerede der har ligget i kortene, at
det var landmandsvejen, Verner se-
nere skulle vælge. I 1949 blev der
købt malkemaskiner med spande.
Det var en revolution. Især Verner gik
meget op i arbejdet og var af den
overbevisning, at han var den bed-
ste til at malke - også bedre end fa-
deren - så han stod for det meste op
om morgenen og gjorde arbejdet, in-
den han skulle i skole.

Ungdommen
I 1955 blev Verner konfirmeret. Det
var dengang meget skelsættende,
for det betød, at det var slut med sko-
legangen for at komme ud at tjene.
Det første sted, Verner tjente, var hos
en nabo. Det var en aftale, der var
kommet i stand mellem Verners far
og naboen. Det var ikke langt fra sko-
len, og Verner kunne følge med i livet
deromkring og syntes, det var mær-
keligt ikke længere at gå i skole. Han
husker, det var en voldsom overgang
fra at gå i skole og så direkte hjem-
mefra og ud at tjene.

Hjemme havde Verners far endnu
ikke traktor. Det var der her - det før-
ste tjenestested, men Verner fik nu
ikke lov at køre den.

Næste plads søgte Verner efter avi-
sen. Det er eneste gang, han har prø-
vet selv at søge - ellers er han blevet
headhuntet de øvrige steder, han har
været.

I denne plads passede han især kø-
erne. Ejeren her gik op i avlsarbejdet,
og det er nok her, Verners interesse
for avl er blevet vakt. Der blev også
udstillet på dyrskuer.

Formanden for den lokale kvægavler-
forening kom en del sammen med
ejeren, og han sagde snart til Verner,
at når han skulle flytte derfra, skulle
det være hen til ham for at arbejde,
og sådan gik det.

Så kom tiden, hvor Verner skulle af-
tjene sin værnepligt i Haderslev. Ef-
terfølgende - i 1963 - tog han på land-
brugsskole. Det blev Haslev Land-
brugsskole på Sjælland. Grunden til
det var, at den første arbejdsgiver
Verner havde tjent hos, havde gået
der og rost stedet.

Efter dette ophold og mere lærdom i
bagagen blev Verner ansat på
Gjelballegård - en afprøvningstation
ved Kolding. Her handlede det om
avlsarbejde, og det var noget, Ver-
ner kunne lide at arbejde med. På et
tidspunkt flytter han til Kalø
Avlsgaard, hvor arbejdet også dre-
jede sig om avl. Det var nogle fanta-
stiske arbejdsår husker Verner.
Her lægges kimen til det fremtidige
bestyrelsesarbejde i avlsforeningen
for Verner. Der er nemlig ofte
kvægavlsbestyrelser på besøg, og
Verner får mange bekendte på den
måde.

Bryllup og køb af gård
Imellem alt dette har Verner også haft
tid til at møde Lissi. Hun stammede
oprindeligt fra København. Lissi var
handelsuddannet og arbejdede hos
en revisor i Vejle.

De holder bryllup i 1969, og tiden er
kommet, hvor de skal finde ud af,
hvad der skal ske. De har nogle
penge, de gerne vil investere og ta-
ger sammen med en ejendoms-
mægler ud for at kigge på nogle mu-

Collage med billeder der vækker minder
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ligheder. Helt tilfældigt viser mægle-
ren dem også Haugevej 39. Det var
slet ikke meningen, men parret fal-
der for stedet og egnen og beslutter
sig for, at det er her, de vil slå sig ned.

Ejendommen har tidligere været ejet
af to ungkarle Eli og Jens Jespersen.
Den ene dør, og den anden vælger
derfor at sælge. Så den 5. marts
1970 flytter Lissi og Verner ind.

Der er 12 sortbrogede køer og lidt
grise på gården, hvortil der hører 16
tdl.

I 1972 begynder det store bygge-
boom inden for landbruget, og også
Lissi og Verner vælger at bygge ny
stald til 40 køer. Der bliver installeret
rørmalkning. Igen en ny og anderle-
des måde at malke på i forhold til den
gamle malkning i spand.

Der bliver bygget rigtig mange stalde
lig den, der bygges på Haugevej 39.
40 køer var på det tidspunkt det an-
tal, der ansås for muligt, at en mand
selv kunne passe.

Det var en spændende tid. Alle tro-
ede, det skulle blive gode tider for
landbruget, men sidst i 70´erne og
først i 80´erne kom krisen med
svære tider og høje renter. Det gjorde
det svært for mange landmænd.
I 1971 tilkøbes jorden fra den gamle
skole i Hauge af kommunen. Der var
tale om 4 tdl. til en pris på i alt 18.000
kr. Verner husker, det var svært at få
lov til at låne penge til købet.

I 90´erne tilkøbes mælkekvote og 14
ha. jord af en nabo (Henning
Braüner).

Familien og dyrskuer
I årene 1971 til 1975 får Lissi og Ver-
ner 4 børn: Anders, Mette, Lotte og
Brita.
De vokser op i et hjem, hvor begge
forældre arbejder hjemme. Lissi
passer regnskaberne og øvrigt pa-
pirarbejde. Indimellem hjælper hun
til med at passe kalve, men med 4
små børn var der såmænd også nok
at se til inde med hus, madlavning
og tøjvask.

Verner passer bedriften ude. Han
satte stor pris på, at Lissi passede
det administrative. Det havde han
haft nok af i sin tid som driftsleder
på afprøvningsstationerne.
Der har på et tidspunkt været et par
skoledrenge til at hjælpe, men ellers
har Verner passet sin bedrift selv.

Allerede første år på gården var det
klart, der skulle udstilles på dyrskuet
i Kjellerup. Der kom 1 kvie med.
Den blev dårligst placeret af alle,
men det skulle senere vise sig, at
det kun skete denne ene gang. Ef-
terfølgende er det nemlig kun fine
placeringer, der er tildelt dyr og
ejere.

Der blev udstillet i alle årene på dyr-
skuet i Kjellerup. I alt 18 gange blev
det til. På Silkeborg Dyrskue og ikke
mindst på Ungskuet i Herning (nu
Landsskuet) har familien trukket dyr
i ringen rigtig mange gange.

Verner har altid lagt vægt på, at
selvom der udstilles og bruges
energi på dyrene i den sammen-
hæng, ja så er det ikke det, man kan
leve af. Det er vigtigt at gøre sig klart,
at der er en produktion, der skal pas-
ses, og at det skal hænge sammen.

Hele familien har altid deltaget aktivt -
og det er vel også det, der har gjort
det så skønt og fornøjeligt at være
med. Da børnene var små, deltog de
jo også naturligt i 4H´s konkurrencer
om kalvepasning.

Avl og bestyrelsesarbejde
Som tidligere beskrevet blev Verners
interesse for avl vakt hos en af de før-
ste arbejdsgivere samt på de 2
afprøvningsstationer. Det har selvføl-
gelig betydet, at dette arbejde er ført
med i driften af landbruget og har fyldt
meget i det daglige.

I 1975 blev Verner valgt ind i bestyrel-
sen for Kvægavlerforeningen Midt-
jyden. Han var taget til generalforsam-
ling, og ret hurtigt blev hans navn
nævnt af en af de tilstedeværende.

Det blev en rivende udvikling inden for
området, og der gik ikke mange år,
før Verner blev formand til trods for
sin forholdsvis unge alder sammen-
lignet med sine bestyrelseskolleger.

I 1979 var Verner med kvægavler-
foreningen på besøg i USA og Canada
for at se på køer og avl. Det er en af
de største, ja måske endda den stør-
ste oplevelse, Verner har haft i forbin-
delse med sit mangeårige virke inden
for området.
Det var fantastisk på det tidspunkt at
se de store og flotte dyr, der var frem-
avlet og ikke til at forestille sig, at dan-
ske køer kunne blive sådan.

Udviklingen kommer så i takt med, at
avlsarbejdet bliver bedre, at der er
bedre fodring af dyrene - ja så er der
efterhånden udviklet nogle store og
flotte dyr - også i Danmark.

Verner nåede at være med i

Fra dyrskuetiden med  hele familien
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bestyrelsesarbejdet i godt 20 år. Han
var blandt andet med til at fusionere
nogle foreninger. Han havde nu væ-
ret med på banen i mange år og
mente, det var tiden til fornyelse og
forandring. Derfor sagde han stop og
lod andre komme til.

Etablering af I/S
På det hjemlige var det dog ikke slut.
I 2003 ændrede Verner sit ejerskab i
forhold til ejendommen og landbru-
get, idet sønnen Anders købte en
ejendom på Haugevej. De to lavede
et I/S i fællesskab.

Der blev for år tilbage bygget ny løs-
driftsstald på gården, hvor sønnen
bor. Der blev i den forbindelse lavet
malkegrav. I 2007 blev der imidlertid
indsat 2 malkerobotter. 1 malkerobot
kan klare 70 køer.
Endnu en epokegørende ændring i
forhold til malkning. Det er
fascinerende, hvordan dette system
fungerer. Efter en kort tilvænnings-
periode er det, som om køerne al-
drig har prøvet andet. En ko går i
gennemsnit igennem malkerobotten
3 gange dagligt, hvilket er helt opti-
malt. Enkelte køer lader sig malke 4
- 5 gange.
Det er blevet nemmere at passe kø-
erne - de fodres automatisk og nu
malker "de sig selv".

Det eneste Verner fortryder vedrø-
rende etablering af malkerobotter -
ja det er, at det ikke blev installeret
straks, da stalden blev bygget!

2002 var et barskt år
Lissi og Verner var gift i 33 år. Lissi

fik kræft og døde i 2002. Når man har
været sammen så mange år og har
haft så meget sammen, er det selv-
følgelig et stort tab, der er svært at
komme over. Lissi var et positivt og
meget glad menneske, og der var
sammenhold i familien. Verner tæn-
ker med glæde og taknemlighed til-
bage på Lissi, og hvad hun gav ham
og var for ham. Verner var dog også
meget afklaret med, at livet skulle gå
videre for ham.

Verners arbejde
I dag er der 140 køer med opdræt i I/
S´et. Kvierne er opstaldet på Verners
ejendom, og det er ham, der passer
dem.
Det kan vel heller ikke komme bag
på nogen, at det er Verner, der har
det daglige arbejde med at få kon-
taktet inseminøren og foretage valg
af, hvilken tyr der skal bruges til de
enkelte køer. Det er et arbejde, som
Verner stadig sætter stor pris på.
Selvom Verner ikke føler alderen
trykke, er det da klart, der er noget
fysisk arbejde, som ikke er helt så
nemt som tidligere, men der er en
fin arbejdsfordeling mellem far og
søn.

I dag pløjer og harver de selv. Ellers
er der faktisk maskinstation til alt
andet arbejde.
Der fodres med majs og græs, men
Verner glæder sig til at se, hvordan
fodring med lucerne vil udvikle sig.
Her i år bliver første gang, der tages
et rigtigt slet til ensilering. Det skulle
give meget energi til køerne.

Andrea
Verner møder Andrea, og de bliver gift
i 2006. Andrea har 2 drenge, der sta-
dig bor hjemme. Andrea arbejder
som natsygeplejerske i Herning

I efteråret 2009 bliver deres hjemme-
tegnede hus færdigt, så på Hauge-
vej 39 står nu et højt meget flot rød-
malet træhus. Det passer godt ind i
området og stedet, og der er en fan-
tastisk udsigt fra både stueetagen,
men da især fra 1. etage. Den dag,
jeg er på besøg, kigger vi ud på et
snefyldt landskab og 6 flotte nord-
svenske brugsheste, der nyder den
friske luft. Det er helt "Emil fra
Lønneberg stil".

Fremtiden
Da I/S´et blev dannet, besluttede
Verner sig for at se over en 5-årig
periode, hvordan det gik, men den tid
er for længst gået, og fællesskabet
fungerer stadig i bedste form.
Derfor er der ingen udsigt til, at Ver-
ner påtænker at lade sig pensionere,
for hvad skal han give sig til? Han har
stadig lyst til og mod på at være en
del af dansk landbrug på godt og
ondt.

Verner har altid følt sig godt tilpas på
egnen. Livet har givet mange ople-
velser - både privat og i arbejdet med
landbruget.

Selv om det var en tilfældighed, Ver-
ner kom på egnen, har han ikke for-
trudt det.
Her har han haft 40 gode og spæn-
dende år.

  C.V.

Verner og sønnen Anders
med en af de utallige køer, der har opnået flot status

Andrea og Verner
foran det nybyggede træhus
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Vinteren er over os og har nu været
det længe. Alle vores små børn har
fået oplevet sneen og de glæder, der
følger med denne. Dog gør den
hårde vinter det også en smule be-
sværligt at være dagplejer. Det har
været meget koldt, og de små kan
nogle gange have svært ved at holde
varmen udendørs, og ikke alle har
syntes godt om mødet med den
kolde sne. Så nu ser vi frem mod
foråret.

Da vi nåede februar, blev det tid for
fastelavn. Fastelavn er en tradition i
vores samfund, og derfor faldt det jo
også naturligt ind under vores lære-
planstema "kulturelle udtryksformer

og værdier". Vi havde inviteret til
fastelavnsfest i heldagslegestuen
med forældredag, og som vanligt var
fremmødet stort, så vi var ca. 75 børn
og voksne samlet denne formiddag.
Alle børn var flot udklædte, og også
et par af de voksne havde taget imod
udfordringen. Vi startede med at
synge nogle fastelavnssange, og der-
næst var der tid til tøndeslagning. Det
er svært at få hul på tønderne, selvom
de er af pap, men med lidt hjælp gik
det. Så var der kaffe og fastelavns-
boller samt frugt til alle. Vi siger rigtig

mange tak til alle de forældre, der
var så søde at bage nogle rigtige
lækre fastelavnsboller til os.

Resten af formiddagen gik med
hygge og leg inden rigtig mange af
børnene tog med deres forældre
hjem efter en hyggelig fastelavns-
fest.

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard

Fastelavn i heldagslegestuen
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Jeg hedder Søren Norup Pedersen
og forlod Vinderslev Skole i 1981.
Måske vil navnet Søren Neptun være
mere præcist at bruge, da jeg er søn
af Jørgen og Hanne "Neptun". Som
tilflytter fra Silkeborg var min ankomst
til Vinderslev i 1973 en brat overgang
på trods af kun 13 km's rejse nordpå.
Det var især sproget, der vakte pro-
blemer. Ved besøg hos legekamme-
rater anede jeg ikke, hvad forældrene
snakkede om. Nu forstår jeg accen-
ten, men min Vinderslev-udtale er
forsvundet.
Sammen med en 6-7 stykker fra
Vinderslev tog jeg 10. klasse på
Kjellerup Skole, hvor opsamlings-
stedet for de cyklende var  Brugsen.
En stor skole sammenlignet med
Vinderslev, men også med nye mu-
ligheder, hvor især overgangen fra
gymnastiksalen til en hal var en
mærkbar forandring i idrætstimerne.
På det tidspunkt havde jeg spillet fod-
bold i KIF en del år, så mange af an-
sigterne på skolen kendte jeg fra klub-
ben. Min klasse var en blanding af
elever fra Vinderslev, Kjellerup og så
dem fra Sjørslev/Demstrup, og
stemningen i klassen var glimrende
efter et stykke tid, da diskussionen
om hvem der var den største bonde-
røvsgruppe havde lagt sig.  Jeg hu-
sker ikke resultatet af denne.
Færdig med 10. klasse og så star-
tede jeg på Silkeborg Gymnasium i
82. Mange af mine gamle klasse-
kammerater havde valgt skolegang i
Viborg, men da min fodboldkarriere
var flyttet til SIF, var det mere natur-
ligt at kombinere mine aktiviteter i
Silkeborg. Det blev til mange lange
dage i Silkeborg med afgang kl. 7:12
fra krydset mellem Silkeborgvej og
Kjellerupvej, for derefter at nyde godt

Hvor blev de af ?

af en velvillig far, der ofte tog turen til
Silkeborg for hente en træt dreng ef-
ter aftenstræning.
I løbet af 1984 flyttede jeg til Silke-
borg (Århusbakken), hvor sidste år
på gymnasiet trængte til en opstram-
ning. Det var vist så som så med
opstramningen, men jeg fandt med
sikkerhed ud af, hvor god servicen
havde været i Vinderslev. Jeg over-
levede, men gensynet med køleska-
bet hjemme hos mor var altid glæ-
deligt.

1985 stod jeg på Silkeborg
Seminariums kontor med en ide om
at jeg skulle være lærer. Efter en
samtale med en studievejleder,
kunne jeg godt fornemme, at et par
år på bagen ville ikke gøre noget.
Forskellige jobs, en tur til Israel, et
højskoleophold i Brønderslev (Nord-
jyllands Idrætshøjskole) og et par
halvhjertede studieforsøg bragte mig
tilbage på Silkeborg Seminarium i
1993. Det var 4 gode år på trods af,
at jeg i 1989 var flyttet til Århus. Men
interessen  for at flytte tilbage til Sil-
keborg var ikke stor, da jeg mødte min
kommende kone på Ingeniør-
højskolen i Århus (vi gik i samme
stamklasse).

1990 var et specielt og betydnings-
fuldt år. Det var året, hvor jeg købte
min første computer. Glæden ved
sport og teknik havde fulgt mig i

mange år. At forstå ideen bag teknik-
ken og anvendelsesmulighederne
brugte jeg mange timer på. Somme-
tider skilte jeg tingene ad, men skulle
for det meste have hjælp til at samle
det igen. Min første computer brød
sammen mange gange. Ikke fordi det
var en dårlig model, men jeg kunne
simpelthen ikke lade være med eks-
perimentere. Når 5 min. nysgerrig-
hed ofte blev efterfulgt af 10 timers
genopretning af styresystem, lærte
jeg på den hårde måde, hvad jeg
skulle holde mig fra. Den erfaring, jeg
fik gennem et par år, kunne jeg siden-
hen bruge på lidt programmering og
første trin af IT-support. Uden at være
specielt vidende inden for IT var det
nok til, at jeg fik nørdstatus.

Min seminarietid bar tydeligt præg af
IT og medier. Foto, video, computere
og så var der jo internettet. En stø-
jende boks, der tilsluttet telefonstikket
kunne fremkalde kontakt med hele
verden. Første gang jeg prøvede at
finde et billede på computeren via
Netscape (datidens browser), star-
tede jeg søgningen for derefter at gå
i kantinen. Da jeg kom tilbage med
en kande kaffe, var halvdelen af bil-
ledet downloadet.

Strandskolen (Risskov) var første job
som lærer.  Med linjefag i matematik
og fysik/kemi var jeg blevet ansat
som  delt klasselærer i en 2. klasse,

Søren ses her sammen med sin mor Hanne
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og forskellige fag i overbygningen.
Takket være en fantastisk, tålmodig
og erfaren teamkollega overlevede
jeg de første år. Jeg forblev klasse-
lærer, indtil klassen og jeg forlod
Strandskolen 8 år senere. Det var en
dejlig klasse. Udfordringer var der
mange af, og masser af ting kunne
sikkert gøres bedre.

Efter Strandskolen startede jeg på
DPU for at læse cand. Pæd i gene-
rel pædagogik. Mit fokusområde var
IT og medie-dannelse. Alligevel lyk-
kedes det mig samtidig at blive un-
derviser på Jelling Lærerseminarium
i matematik.

At jeg i 2007 endte på Idrætsskolerne
Ikast (ISI) var ikke  til at forudse. På
det tidspunkt var en af mine gode
venner efterskoleleder, og forstande-
ren var en af mine lærere fra min tid
på højskole. ISI er en sammenslut-
ning af en efterskole, højskole og et
kursuscenter. Jeg har matematik på
efterskolen, film og IT på højskolen,
IT-support på hele skolen. Der er
masse af udfordringer, men jeg får
alligevel tid til at spille bordtennis en
gang om ugen i Sisu-MBK, følge
mine drenge på fodboldbanen og se
min kone stå op kl. 5:45 for at løbe

en morgentur.

Mine tanker omkring Vinderslev
Skole er blusset op igen. Det skyl-
des Facebookgruppen "Gamle ele-
ver fra Vinderslev Skole". Jeg har
startet en undergruppe "Vinderslev
Skole Årgang 1965", men vi er des-
værre kun tre medlemmer indtil vi-
dere. Det er en smule træls, når mine
små brødre Leif og Frank har mere
succes med at opspore gamle klas-
sekammerater.

Søren Norup Pedersen

Jeg har altid været vild med  traktor
og maskiner. Mit første "rigtige" job
var efter skoletid hos Lone og Carl
Ejnar på Fruerlundgård. Der hjalp jeg
til i stalden med de daglige gøremål
som malkning og fodring af dyrene.
Hvis der var travlt i marken, hjalp jeg
også til der. Det var en god måde at
starte min "erhvervsmæssige karri-
ere på.

I efteråret 2007 var jeg i praktik hos
Bøgild maskinstation, og der blev jeg
bekræftet i, at det var det jeg ville. Jeg
var træt af at gå i skole, det der med
lektier var ikke lige mig, men at få lov
til at komme ud og arbejde med ma-
skiner og bruge mine hænder det var
godt.

I påsken 2008 fik jeg arbejde hos
Bøgild maskinstation efter skoletid.
Da jeg havde afsluttet 9. klasses ek-
samen, blev jeg ansat på fuld tid, og

Fra skole til fast arbejde
i september 2008 blev der skrevet
lærekontrakt som jordbrugsmaskin-
fører.

Uddannelsen tager 3 år og 8 måne-
der. Ud af den periode er der 3 skole-
ophold. Et grundforløb på 20 uger og
2 hovedforløb på hver 16 uger. Jeg
valgte at dele mit grundforløb op i
2x10 uger for at kunne være med i
marken med forårsarbejdet. Jeg går
på skole i Beder ved Århus. Skolen
hedder Jordbrugets Uddannelses-
center, hvor der findes alt i uddan-
nelse inden for landbrug, skovbrug,
gartner og dyrepasser. Det er et
superfedt sted at gå med gode læ-
rer, og jeg har lært mange nye men-
nesker at kende, som også interes-
serer sig for traktorer og maskiner.
Jeg bor på skolen, og det er nok med
til at gøre sammenholdet med de
andre elever helt specielt. Jeg afslut-
tede mit grundforløb i december
2009 med karakterer, som jeg aldrig
har prøvet at få i folkeskolen. I mine
afsluttende prøver fik jeg tre 10-taller
og et 7-tal.

På maskinstationen laver vi alt inden-
for maskinstations- og entreprenør-
arbejde. Jeg synes, det er et godt
sted at være i lære, man får lov til at
prøve mange forskellige ting, og det
er dejligt. Mine "faste" jobs er at
sprede møg, køre græs/majs fra og

presse rundballer, og den seneste tid
har jeg flyttet meget gylle og bag-
skyllet gylle. Men jeg laver også
mange andre ting såsom græs-
slåning, rivning, omrøring af gylle,
tømning af septitanke,  spuling af
dræn og div. jordbearbejdninger. Jeg
er også med ude at grave og lave
div. entreprenør opgaver.

På maskinstationen har vi et værk-
sted, hvor vi laver og vedligeholder
vores maskiner.

Vi møder kl. 8.00 og får fri, når vi er
færdig med dagens arbejde, men her
i vinter har jeg nogle dage mødt kl.
6.30, da der skal spredes sand hos
nogle af vores kunder. På maskin-
stationen er vi 7 ansatte + Mads,
Jens og deres far Carsten Døssing,
som ejer maskinstationen sammen.

Jeg har nogle gode kollegaer og jeg
er glad for, at jeg har fået en lære-
plads hos BØGILD MASKINSTA-
TION.

Simon Nørskov
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     1. april Skærtorsdag: Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Nadver)
     2. april Langfredag: Vinderslev 10.15, Hinge 9.00
     4. april Påskedag: Hinge 9.00 (Nadver) (O), Vinderslev 10.15 (O)
     5. april 2. påskedag: Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   11. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Klaus Møberg, Levring)
   18. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   25. april Hinge 8.30 (Nadver) (K), Vinderslev 10.15 (Konfirmation)
   30. april Bededag: Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 19.00 (Nadver)

     2. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
     9. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   13. maj Kristi Himmelfarts dag: Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   16. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   23. maj Pinsedag: Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.15
   24. maj 2. pinsedag: Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   30. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

     6. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   13. juni Vinderslev 9.30, Hinge (teltet i Nørskovlund) 11.00
   20. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   27. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

(K) = Kirkekaffe (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten
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KIRKENYT

Sognemenigheden

Fastelavn i kirken
Søndag den 14. februar var der
fastelavnsgudstjeneste i Vinderslev
Kirke. Kirken var pyntet med grene,
hvor vi alle skulle hænge et rødt hjerte
på. Det skal symbolisere Kærlighe-
den og Guds kærlighed til alle men-
nesker. Temaet for familiegudstje-
nesten var: Kendt af Gud.

Efter en festlig gudstjeneste var der
tøndeslagning for børnene i skolegår- den. Bibi Hansen blev både kat-

tekonge og kattedronning. Mor-
ten Pedersen blev kattekonge og
Niels Jensen kattedronning.

I Sognehuset var der festligt
fastelavnspyntet. Der blev serve-
ret kaffe, sodavand, fastelavns-
boller og småkager samt slik-
poser til børnene. En rigtig hyg-
gelig fastelavnssøndag, hvor ca.
80 børn og voksne deltog.

LN
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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.

     1. april Skærtorsdag Vinderslev
     2. april Langfredag Hørup (læsninger)
     4. april Påskedag Levring
     5. april INGEN
   11. april 1. søn. e. påske Levring
   18. april INGEN
   20. april Hverdagsaftensgudtjeneste Hørup kl. 19 m/konfirmandmedvirken. Derefter kaffe i salen.
   25. april INGEN
   30. april St. Bededag Vinderslev kl. 10 (Konfirmation)

     2. maj 4. søn.e. påske Vinderslev
     9. maj 5. søn.e. påske Levring
   13. maj INGEN
   16. maj INGEN, men
   18. maj Hverdagsaftensgudtjeneste Hørup kl. 19
   23. maj Pinsedag Hørup
   24. maj INGEN
   30. maj Trinitatis søndag Skanderup Valgmenighed kl. 10.30. Årsmøde i foreningen af

Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder

     6. juni 1. søn.e. Trinitatis Vinderslev
   13. juni 2. søn.e. Trinitatis Hørup
   20. juni 3. søn.e. Trinitatis INGEN på grund af den fælles Højskoleuge på Vallekilde

Højskole for de 7 Grundtvigske valgmenigheder i Midt- og
Vestjylland

   27. juni INGEN

G
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r

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.

Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valg-
menigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.

Kirkeligt lægger  Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten - og
kun sekundært bygger på bibelskriften. Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både
i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet
praktiseret i generationer af grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.

Valgmenighedens præst  Karen Marie Ravn træffes på tlf.  86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk

Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  lige over for Hørup Kirke med mødesal
med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens møder foregår i salen, der i
øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.

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:
Omkring 1. april
er det tid at foretage endelig tilmel-
ding til højskoleugen på Vallekilde
Højskole til Karen Marie Ravn!

Torsdag den 15. april kl. 19.30
Forårsmusikaften på Lemming Fri-
skole, Lemming Bygade 2A: Fest-
musik fra Østeuropa med Klezmer
Duo.

Man kan uden tilmelding køre med
Friskolens bus, der afgår gratis fra
Kirkebakken 13 kl. 19 og returnerer
efter koncerten.

Klezmer Duo består af Ann-Mai-Britt
Fjord (harmonika, sang) og Henrik
Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba,
sang). De spiller Klezmer-, balkan-
og sigøjnermusik. Duoen var blandt
de første, der introducerede den
stemningsfulde jødiske klezmer-
musik herhjemme for mere end 20
år siden. I dag giver de langt over 100
koncerter om året i mange forskel-
lige sammenhænge: Kirker, skoler,
konferencer, kongresser, musik-
foreninger, højskoler, spillesteder,
festivaler og til private fester.

Tirsdag den 20. april kl. 19
Gudstjeneste i Hørup Kirke med
konfirmandmedvirken. Kom og slut
op om årets 5 konfirmander under
gudstjenesten med efterfølgende
samvær i Valgmenighedens sal for
alle kirkegængerne med kaffebord og

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
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup tlf. 86 89 37 38

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)

sodavand. Vi synger forårets sange
og ser sammen frem til konfirma-
tionsdagen St. Bededag.

Onsdag den 5. maj kl. 17.20
Årets Løvspringstur afgår fra Vinder-
slev Kirkeplads og fra Kirkebakken
13 17.30. Turen køres som aftentur
og går i år østpå gennem det lyse-
grønne landskab. I Svostrup Kirke
fortæller sognepræst Mogens Birk
om kirken og dens nye udsmykning
af kunstneren Anita Heuvenaeghel.
Løvspringsturen slutter på Allingskov-
gård, hvor vi i gårdens netop ibrug-
tagne nye stuehus drikker aftenkaf-
fen hos Karen Marie Ravn og Klaus
Drivsholm. Tilmelding nødvendig in-
den lørdag den 1. maj på e-mail
kmravn@ofir.dk eller tlf. 8688 1110.
Turens pris vil fremgå af annoncen i
Kjellerup Tidende.

Lørdag-søndag den 29. og 30. maj
Årsmøde i Foreningen af Grundtvig-
ske Valg- og Frimenigheder i Dan-
mark med Skanderup Valgmenighed
som vært. Nærmere program fore-
ligger i foreningens årsskrift inden
påske. Der bliver som sædvanlig
generalforsamling, festmiddag og
underholdning om lørdagen samt
gudstjeneste om søndagen.

Lørdagens foredrag holdes af biskop
Niels Henrik Arendt og søndagens
foredrag af forfatter og tidligere høj-
skoleforstander Bjarne Nielsen

Brovst om Martin A. Hansen.

Mandag-søndag den 14. til 20. juni
Årets højskoleuge på Vallekilde Høj-
skole i Nordvestsjælland med temaet
„Kulturmøder gennem tiderne“. De
Grundtvigske Valgmenigheder i Midt-
og Vestjylland plejer at holde
højskoleuge i august, men i år tager
vi af sted i forsommeren. Det er
Aulum-Vinding-Vind, der har arbejdet
for sagen og står for samarbejdet
med højskolen. Et meget lødigt og
afvekslende program er kommet ud
af anstrengelserne. Der sættes i
ugens løb fokus på kulturmøder i old-
tid, middelalder, guldalder og nutid -
både i samfundet, i kunsten og i
musikken. Det er møder mellem
mennesker, møder mellem himmel
og jord. Dagens program begynder
ugen igennem med morgensang.
Der er desuden mulighed for daglig
morgenmotion, og organist Henrik
Metz spiller til fællessangene ugen
igennem.

Program og tilmeldingsblanket frem-
lægges i kirkerne og til møderne, men
kan også rekvireres hos Karen Ma-
rie Ravn på 8688 1110.

Der er fælles bustransport fra de
enkelte menigheder og fuld forplej-
ning.

KIRKENYT

Valgmenigheden
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Nytårsparaden 2010
blev afholdt søndag den 24. januar
kl. 14 på en kold og blæsende efter-
middag. Vi mødtes omkring bålet, så
ulvene og de store spejdere ikke
skulle ind og af med tøjet inden grup-
pemødet. Der var nemlig arrangeret
udendørsaktiviteter for dem, mens
forældre, ledere og grupperåd holdt
møde. Der var mødt ca. 25 børn og
voksne op, hvoraf der var 4 forældre
ud over grupperådet - en stor forbed-
ring i forhold til sidste år, hvor der kun
kom 1 forælder.

Gruppemødet blev afviklet i god ro og
orden med Ingerlise Olesen som ord-
styrer. Gruppeleder Peter Haahr
gjorde status over aktiviteterne i
2009, som havde været mange med
bl.a. gruppeweekend, distriktslejr,
ulvelejr på Thorup Hede og de store
spejderes kanotur i Sverige. Loppe-
markedet var en våd oplevelse med
lidt færre penge i kassen end året før.
Efter godkendelse af beretningen og
regnskabet skulle der findes 3 kan-
didater til grupperådet. Det blev til
nyvalg af Anne Marie Christensen og
genvalg af Anna Arhøj, så der er en
ledig plads i grupperådet, hvis nogen
skulle have lyst! Bent Kragh og Lars
Arhøj blev valgt til revisorer.

Efter gruppemødet havde ulvene ar-
rangeret et opgaveløb for børn og
voksne. På grund af kulden blev det
afviklet i kælderen og på loftet, og
deltagerne skulle bl.a. gnave æbler i
en gryde med vand og finde slik med
næsen i en tallerken med mel, så det
kræver ikke meget fantasi at forestille
sig deres udseende bagefter!

Fakkeltoget måtte desværre aflyses
på grund af blæsten, så vi nøjedes
med at samles om suppe, inden vi
skiltes ved 17-tiden.

A.A.

Vi venter på flere deltagere

Lasse blev meget våd!

Simon har været i melet!
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Børnehjørnet er for alle børn i alde-
ren 4 - 7 år hver tirsdag kl. 16.15 -
17.15 i Sognehuset. Mor/far er vel-
kommen til at deltage. Vi leger, syn-
ger, hygger os, hører bibelfortælling,
m.m.

Flere oplysninger fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Vejen Najbjerg,
tlf. 86889777

Børnehjørnet i Vinderslev

Sandkassehaver
Vi laver påskehaver med palmer og
får. Når påskehaverne er færdige,
bliver de udstillet ved pasta-
gudstjenesten den 23. marts.

Vi lægger puslespil og leger med lego i
Børnehjørnet
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Støttepillerne
Støttepillerne er en selvstændig for-
ening under Vinderslev Idrætsfor-
ening. Vores formål er at støtte ung-
domsafdelingen - og kun den - i
idrætsforeningen. Vi sælger med-
lemskort hvert år for at have midler
til dette. Endvidere har vi ansvaret for
"Møffe" på Mausing Marked. Vi har
også ansvaret for kiosken i klubhu-
set hvad angår bemandingsplan og
indkøb.

Generalforsamling

Til stede var bestyrelsen, støtte-
pillerne og ca. 14 medlemmer.

Formanden Martin Graves beret-
tede om et godt år med mange po-
sitive forbedringer i klubben. Med-
lemstallet er steget fra 132 til 222
medlemmer. Dette skyldes primært
opstarten af børne- og dame-
gymnastikken. Til sidst takkede for-
manden støttepillerne for samarbej-
det, hillstreet, trænere, holdledere,
gymnastikinstruktører, frivillige hjæl-
pere og bestyrelsen for det gode ar-
bejde. Endvidere håbede og ønskede
han, at det gode samarbejde og op-
bakning også ville gælde i den kom-
mende sæson.

Kassereren Mette Würtz  frem-
lagde grundigt årsregnskabet, et
meget flot regnskab med en egen-
kapital på 62.000 kr. Mausing Marked
gav overskud, men kom ikke i nær-
heden af foregående år.

Kassereren afsluttede med at takke
Margrethe Stenholt for bistand og de
to revisorer Hanne og Ruth.

Kontingent
Grundet den nyligt indførte bruger-
betaling på klubhuset blev kontingen-
tet vedtaget til:
Senior: 750 kr.
Ungdom 380 kr.
Bold & leg 240 kr.

Endvidere blev det besluttet, at
damesenior overgår til almindelig
senior kontingent.

Valg til bestyrelsen:
På valg:
Mette Buus Würtz (ønsker genvalg)
Henrik Holdgaard (ønsker genvalg)
Bjarne Madsen (ønsker genvalg)
Der var ikke andre kandidater til
stede, så alle tre blev valgt.

Valg af suppleanter:
Michael Kristensen ønskede gen-
valg. Han blev valgt som 1. supple-

ant.
Pia Horup ønskede ikke genvalg som
2. suppleant.
Michael Døssing opstillede og blev
valgt som 2. suppleant.

Valg af revisorer:
Hanne Jensen og Ruth Knudsen
ønskede genvalg og blev valgt.

Eventuelt:
Hanne Jensen roste damegymna-
stikken og mente, det så absolut skal
gentages næste år.

Helle Krogh pointerede, at kiosken
ikke har kørt særligt godt i år. Der er
mange årsager, men en af dem
kunne være den måde, der indkøbes
på, i små mængder. Støttepillerne
ønsker en stor fryser til varelager.

Morten Tholstrup stillede spørgsmål
om, hvad der kunne gøres for ikke at
miste så mange bolde, som har væ-
ret tilfældet i år.

Brian Johannesen spurgte, om det
var muligt at få varme i boldrummet
for derved at forbedre levetiden for
boldene.

Bestyrelsen konstituerede  sig:
Formand: Martin Graves
Næstformand: Bjarne Madsen
Kasserer: Mette Buus Würtz
Festudvalg:Henrik Holdgaard
Boldudvalg:Henrik Dürr Christian-
sen

Mette Buus Würtz

VIF

Som noget nyt har vi fået foræret
nogle grill. Det er Nille Würtz, der er
den gode giver. TUSIND TAK! Vi le-
jer grillene ud til alle for 150 kr. pr.
dag pr. stk. Henvendelse herom til
Solvej og Jens Pedersen.

I 2009 manglede vi et bestyrelses-
medlem, men nu er vi atter 5, som vi
skal være. Hvis der er nogen, der har
lyst til at være med i Støttepillerne,
skal I bare henvende jer. Det er dog
en betingelse, at man selv finder sin
afløser den dag, man holder.

I  2009 arrangerede vi en tur til
Søndergaards Have, hvilket var en
succes - en rigtig familietur med
madpakker og kage. Vi arbejder på
en ny tur. Datoen bliver 12. Juni.

Vi har fået fotograferet alle holdene.
Billederne hænger nu i Klubhuset. Vi
arbejder også på udvidelse af lege-
pladsen, hvilket ikke er så enkelt. Vi
betaler for syn hvert år for såvel det
gamle som det nye. Vi har bestilt
gynger og vippe hos Samn-sall i Nis-
set. Det bliver super godt.  Når byg-
getilladelsen og foråret kommer, skal
vi i gang med opsætningen samt alle
de andre gøremål.

Bestyrelsen består af:
Solvej og Jens
Margrethe
Tanja og Stig
Gitte og Henrik
Helle og Peter

På Støttepillernes vegne
Helle Krogh
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Kalenderen
Hver tirsdag: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl. 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa  kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15
19. april
3. , 20. og 31. maj.
14. og 28. juni

Malmhøj

Zenitta Kaalby

Fastelavn
23. februar havde vi igen besøg af
de store i børnehaven. Der skulle
slåes hårdt og mange gange, før tøn-
den endelig gav sig, og den var ikke
tom. Da slikposerne var tømt, kunne
børnene koncentrere sig om faste-
lavnsboller og saftevand sammen
med beboerne. Tak til jer børn, fordi I
kommer op til os.

 Kattedronning Mille Marie,
Kattekonge Anja

Latterhjørnet
Vi har indført en ny aktivitet på Malmhøj for beboere og personale: Latter-
hjørnet. Hver torsdag formiddag samles vi alle i centeret, hvor vi laver noget
sjovt sammen: Boldspil, bowling, sanglege mm. Formålet er at grine sam-
men, og det lykkes ret godt.

Børnene og beboerne hygger sig
med hjemmebagte fastelavnsboller

Café med harmonika
Den 15. februar havde vi Café med harmonika. Niels Kristiansen fra Bjer-
ringbro underholdt os med musik og små historier. Han havde eget sang-
hæfte med, så vi fik sunget andet end det, vi plejer. En rigtig god dag.
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Fra brugerrådet ved
Malmhøj
Efter jul er brugerrådet igen begyndt
at holde filmeftermiddage for
Malmhøjs beboere, og alle i lokal-
området, som har lyst til at komme
og være med, er meget velkomne
her - såvel som til vores andre ar-
rangementer.

Vi viser film hver anden onsdag ef-
termiddag kl. 14.15. Inden selve fil-
men viser vi en "forfilm", mens der
drikkes kaffe, og her er det som re-
gel gamle, nostalgiske klip fra Dan-
mark, vi har vist, fordi de er meget
velegnede til at genkalde og starte
udveksling af minder fra egen barn-
dom/ungdom!

Fredag den 7. maj inviterer bruger-
rådet til tøj- og smykkedemonstration
på hjemmet.

Vi har igen i år truffet aftale med
Pasgaard, et firma i Herning, som har
specialiseret sig i at vise og sælge
tøj til voksne/ældre. De vil først vise

Filmeftermiddag

forskellige modeller og give forslag
til pæne kombinationer. Bagefter bli-
ver der god tid til at undersøge og
prøve tøjet og få hjælp til det, hvis
man ønsker det. Smykkerne som vi-
ses, står Susanne Guldborg for.

Af kommende arrangementer kan
desuden nævnes den årlige løv-
springstur, som finder sted i uge 18
(den nøjagtige dato og udflugtsmål
meddeles senere) og generalforsam-

lingen, som holdes i uge 20.

Endelig er der Sct. Hansaften, som
på Malmhøj fejres den 21. juni. Fa-
milien Kragh fra Pederstrup står
som sædvanligt for underholdningen,
og talen holdes i år af vores lokale
nyvalgte ældrerådsmedlem, Alice
Lemming.

Birthe Clausen

Vinderslev Borgerforening
Generalforsamling
og konstituerende møde

Borgerforeningen for Vinderslev
Valgdistrikt har den 10. februar holdt
den årlige generalforsamling.

Formanden oplyste, at der i 2009
havde været god tilslutning til revy og
Sct. Hans bål, men at en tur til TV
Midt/Vest måtte aflyses på grund af
manglende tilslutning, og at der ikke
bliver revy i 2010.

Han oplyste, at foreningen nu har sin
egen hjemmeside, som man kan
klikke sig ind på: www.vinderslev -
borger.dk

Et forslag om at ændre tidspunkt for
generalforsamlingen til mellem 1. ja-
nuar og 28. februar samt ændre tids-

punkt for indkomne forslag til en uge
før generalforsamlingen blev vedta-
get.

Generalforsamlingen besluttede, at
bestyrelsen fremover består af 5
medlemmer.

Der var genvalg til Marie Pedersen
og Grethe Nielsen. Poul Erik Peter-
sen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen har efterfølgende konsti-
tueret sig således:

Formand:
Henrik H. Jacobsen,
tlf. 28 72 82 90
Næstformand:
Martin Kalsgaard,
tlf. 86 88 85 96

Kasserer/PR:
Jens Ole Erlandsen,
tlf. 86 88 40 20
Sekretær:
 Anna Marie Ammitzbøll,
tlf. 86 88 82 86
Øvrige:
Marie Pedersen,
tlf. 50 99 97 03

Ud over Sct. Hans aften vil program-
met byde på arrangementer, som vil
blive annonceret på Borgerforening-
ens hjemmesiden og ved opslag for-
skellige steder i området.

Anna Marie Ammitzbøll
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Børne- og Fritidsgården

Kemiforsøg
Flagermusene (de ældste børn) er i
gang med kemiforsøg.
Da de første gang skulle ned til kemi,
var der mange, der sagde "hvad er
kemi" og " det vil vi ikke". 1. lektion i
kemi gik ud på, hvordan kan man få
vingummibamsen ned på bunden af
akvariet uden at blive våd. Børnenes
ideer var mange: I en ubåd, med
dykkerudstyr og nogen sagde med
en bus under vand, men børnene
blev hurtigt enige om, at det kunne

Modellervoks
I børnehaven har alle voksne deres
"kæpheste", og den største for mig
er modellervoks.
Opskriften på modellervoksen er lidt
sjov.  Efter den gamle opskrift skulle
alle ingredienserne røres sammen i
en skål. Den var også ok, så længe
den bare var helt ny, da den hurtigt
blev tør og kedelig.
Men så var vi så heldige, at vi fik
amerikaneren Michael i job-aktive-
ring, og han havde den opskrift, vi
bruger i dag. Her bliver ingredien-
serne også rørt sammen i en skål,
men skal herefter opvarmes i en
gryde. Modellervoksen bliver blød og
lækker at røre ved. Den kan holde sig
frisk, selvom den står længe på bor-
det evt. som udstilling af formidda-
gens produktion.

Jeg laver selv modellervoksen, og
oftest følger der nogle interesserede
børn med i processen… "Hva` laver
du?", "Hvilken farve bliver det?",
"Hvornår er det færdigt?", "Hvor kan
vi lege med det?", "Må jeg også være
med?" osv..
"Jubii, der er ny modellervoks!" Alle
omkring bordet får en klump.. "Nej,

Et eksperimenterende team

Voksfigurerne er:
Pige med hat - og en kat

Eksperimenteren
skalber kompetance

man ikke, da man vil blive våd, og en
ubåd det har vi ikke. Vi snakkede om,
hvad vi så kunne gøre, og børnene
fik forevist to glas, et med vand og et
med luft samt en båd til vingummi-
bamsen. Børnene fik lov til at prøve
sig frem med vingummibamsen og
glassene. Forsøgene blev mange, og
der blev gået op i det, indtil en løs-
ning var fundet. Da det endelig var
lykkedes for et barn at lave en dyk-
kerklokke, blev der jublet, og de an-
dre skulle også prøve dykkerklokken.
Da børnene forlod lokalet, var det
med opløftet hoved, og en sagde på
vej ud "hvor var det sjovt", og andre
sagde "hvornår skal vi prøve det igen"
De næste par uger skal børnene
prøve andre forsøg, hvilket de alle-
rede glæder sig meget til.

Ulla Lyngsø

det er helt varmt!"…(når det er
nylavet, er det varmt. Ellers er det
koldt, da det skal opbevares i køle-
skabet.)

Jeg synes, at modellervoksen giver
børnene SÅ meget:
Sanseoplevelser: Ser de forskellige
farver, mærker modellervoksen, var-
men/kulden. Når det er nyt, er det let-
tere at arbejde med, rulle ud, trykke
ud igennem legetøjet mv. og sværere
at gøre, når det bliver lidt tørt.

Fantasi, kreativitet og børnenes selv-
værd styrkes: Børnene har oftest en
ide om, hvad de kunne tænke sig at
lave: Kager, slik, slikkepinde og dyr,
men det kan især give nogle kvaler,
at lave vore små firbenede venner.
Jeg har produceret utallige hunde,
katte, heste og forskelligt tilbehør
(hundekurve, skåle til piller og vand
mv.) til børnene som de kunne lege
med.
Børnene lærer også at følge en in-
struktion for at opnå det ønskede re-
sultat, at små dele kan give en hel-
hed, blive til noget… og pludselig kan
de selv lave nogle af de ting, som de
ønsker sig og viser dem stolt frem.

Sprog, nærvær, deles om modeller-
vokslegetøjet, en ny leg begynder og
et "pusterum":
Når vi sidder og producerer, snakker
vi en del om, hvad vi laver, og hvad
der evt. også skal bruges eller leger
sammen med de ting, som vi har la-
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vet. Samtidig snakker vi også om, at
vi må deles om modellervoks-
legetøjet, da der er ca. 2 modeller af
hver. Nogle børn trænger til et lille
pusterum. De har måske leget et an-
det sted, men nu er legen "døet" ud,
og de trænger til noget helt andet for
en stund. For andre kan det være en
inspiration til en ny leg, og så bliver
kagerne i stedet for bagt i dukke-
krogen.

Ja, modellervoks er den største af
mine "kæpheste"… det ved børnene
også. De kommer ofte til mig og spør-
ger, om vi ikke kan lege med det. En
lille historie fra det virkelige liv: En dag
var vi på skolen med Mejsegruppen.
Phillip og andre skolebørn kommer
og hilser på os. Lidt efter kommer
Phillip tilbage til mig og siger: "Kir-
sten Ravn, vi har desværre ingen
modellervoks på skolen…"

Kirsten Ravn

Glæden efter modellervoksarbejde

Ademiras ferie i Danmark
Efter 300 timers ventetid i Kolding
(måske det kun var 4½, men føltes
længere) kørte Top Turist ind på P-
pladsen, og ud kom alle vore dejlige
længe ventede bosniske børn.
Efter en kort „affodring“ af alle bør-
nene og en lettere omgang forvirring
daffede vi mod Kjellerup, og lige
omkring midnat landede vi. Et lille
pølsehorn samt en ½ cola + gave-
udveksling. Hendes lille og eneste
sportstaske var fyldt med gaver til os
alle. De skønneste, farvede, hæklede
servietter og duge, pape (hjemme-
sko, total lækre og varme), bamser,
en flot kobbergryde fra Sarajevo,
vase, sparebøsse - ikke meget tøj dér
kan være tilbage, men kort fik hun lige
kigget lidt på den store taske, der stod
klar til hende. Toilettasken var klar og
fyldt til randen, men det største
WOW og thank you kom, da hun så
de spritnye pumastøvler, der stod og
kiggede på hende.
Telefonen med taletidskortet kom i
brug med det samme, og herefter
var det godnat. Hun havde forhørt sig
om, hvornår hun skulle stå op, og på
slaget 8 kom hun glad ud.Til morgen-

mad præsenterede jeg hende for di-
verse danske morgenmadsproduk-
ter samt hvidt og brunt brød. Sidst-
nævnte var ikke favorit!
Så gik turen sydover mod Billund og
Legoland, hvor vi mødtes med nogle
af de andre familier, der havde ferie-
børn, inkl. vores formand Kirsten. Vi
hyggede os og fik prøvet en del ting,
inden der blev for lange ventetider,
men så nuppede vi en frokostpause
med lækker sammenbragt  mad, så
dejlig buffet blev tryllet frem. Vi
daffede videre de næste mange ti-
mer, og børnene hyggede sig for vildt.
Vi konstaterede også, at børnene var
glade for, at de ud over os havde hin-
anden, en vis tryghed at være blandt
landsmænd. Et prinsessediadem,
flere billeder og postkort senere lan-
dede vi hjemme i det lille hus i Vinder-
slev igen. Desværre blev Ademira
køresyg på vej hjem, men efter et
varmt bad og en portion suppe var
hun klar igen. Afsluttede dagen med
at føre dagbog (påbudt!) og et kort
telefonopkald til familien.
Efter en hård omgang Legolandstra-
badser blev der sovet længe næste

dag, men kl. 10 ringede de fra Avi-
sen og ville gerne kigge ud. Han ville
kun skrive ganske lidt, men kunne
ikke få stoppet igen, så det blev til
næsten en time med tegn og gæt.
Resultatet blev også en fin artikel
bragt i Midtjyllands avis.

Formandinden med Klaus og Emir
landede ved 12-tiden, og så stod den
på lasagne. Er sikker på, hun nød
besøget, idet hun og Emir faldt i snak
lige med det samme, og hun fortalte
bl.a., hvad han havde i vente med
busturen hjem. Kirsten fik også en
god snak med hende, så jeg er også
blevet lidt klogere på nogle ting, bl.a.
med hendes familiehistorie. Noget
havde jeg ikke forstået rigtigt, osv.

Hendes telefon var løbet tør for strøm,
men hun ville ikke spørge, hvordan
vores stikkontakter virkede. Sådan
var der nogle småting, hun gemte lidt
på, men som vi så fik styr på efter-
hånden.

Dernæst blev det tid til en rundvis-
ning og lidt shopping i Sportigan. El-
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lers stod den på playstation og
hjemmehygge, noget som skulle
vise sig at være et hit.
Næste dags morgen gik turen til det
nordjyske, nærmere betegnet Fårup
Sommerland, ligeledes med mange
af de andre bosniske børn og deres
kontaktfamilier. Det er rigtig godt
dansk sommervejr med en vældig
vind og åbne sluser ovenfra, så selv
om børnene syntes, det var koldt, så
var det hygge for alle pengene. 5
gange i den samme rutsjebane
måtte jo så betales ved kasse et. Vi
havde opkast ud over det hele. Først
her finder jeg faktisk ud af, at Ademira
døjer rigtig meget med køresyge,
men ikke havde flere piller. Dette  fik
så første prioritet næste dag.

Til frokost sker der det, at solen væl-
ger at komme frem, vinden lægger
sig og så bliver smilene bredere. Ef-
ter en lang frokostpause med læk-
ker mad og kæmpestore gammel-
dags isvafler var vi klar til endnu en
omgang i parken. Der blev hygget og
snakket på kryds og tværs, og vi
lærte hinandens børn bedre at kende,
det var kort sagt NICE!
Aftensmaden  blev sent om aftnen
indtaget på „Den gyldne Måge“. Vi
overnatter i det nordjyske hos for-
manden, og børnene får sig et varmt
tiltrængt bad. Der bliver hygget og
snakket, og resultatet er, at pigerne
er til Legoland og drengene til Fårup
Sommerland.

Vi stod op til fuglesang og solskin og
endnu en dag i det nordjyske, da en
af de andre værter havde inviteret os
alle til fødselsdag.

Halv 3 landede vi hos Sus, som ven-
tede med hjemmebagte boller, kakao
og kagemand = en rigtig dansk fød-
selsdag. Børnene sank lige en eks-
tra gang og kiggede lidt forvirret på
hinanden, da halsen blev skåret over
på kagemanden, og en mindre
hvineagtig koncert startede. Ademira
fortalte mig, at hun syntes, det var
spændende og interessant at op-
leve.
Efter kaffen hyggede/minglede vi og
havde en dejlig eftermiddag. De
bosniske børn fandt hinanden i grup-
per, og ifølge min pige var det en su-

Kris og Ademira

per skøn dag igen igen. Andre med-
lemmer i foreningen kiggede forbi, så
vi var en dejlig stor flok.
Grillen blev tændt, medbragt kød
kom på og indtagelse af skønne sa-
later.

19.30 blev det tid til Getzen at vende
snuden hjemad, og heldigvis klarede
vi turen uden uheld.

Ademira smuttede på sit værelse og
fik skrevet dagbog, hvorefter hun
sagde godnat og tak for idag. Et par
lange, spændende og overvældende
dage. Randers Regnskov var egent-
lig på næste dags program, som vi i
samråd med de andre aflyste. De fle-
ste af børnene brød sig ikke om de
lange køreture, og efter en heftig start
havde alle brug for at koble fra.

Sidst på formiddagen smækkede jeg
en tøzefilm på med kroatiske under-
tekster, viklede et tæppe om hende
og en cola på sidelinien, og det nød
hun  i fulde drag. Kris hyggede sig
på sit værelse. Han er et rigtigt
hjemmebarn, så han var også glad,
da det gik op for ham, det var
hjemmedag i dag. Kurt havde også
en dovnedag foran pc´eren, så med
alt under kontrol futtede jeg ind og
handle.

Kl. 14 blev der serveret cevape, rå
løg, tomater, agurker og gulerødder

med hvidt brød til, og både Kurt og
Ademira guffede.
Kris fik lokket Ademira med på en
gang playstation, så der blev
råhygget og grinet de næste timer.

Selv om vi er så heldige, at Ademira
kan en smule engelsk, løb vi jo af og
til ind i sproglige opgaver, der skulle
løses, og til dette havde vi så hjælp,
eller hvad man nu kan kalde det, fra
Hr. Google translate. Det kan i hvert
tilfælde få gang i lattermusklerne,
men som regel kunne vi finde me-
ningen.
Jeg havde gennem et stykke tid fået
samlet en pæn taske med tøj med
hjælp fra venner og familie, og dette
blev prøvet til stor morskab og for-
nøjelse for os alle. Måtte jo konsta-
tere, at hun er et bette nips. Sam-
men med glæden over tøjet fik jeg
også historien om, at hun aldrig
havde været glad for at gå i skole, da
hun, før vi kom ind i billedet som hen-
des kontaktfamilie, følte, hun var den,
der var værst klædt på. Alle forældre-
nes penge blev brugt på broderens
uddannelse og mad, så der var så
godt som aldrig penge til tøj og an-
dre fornødenheder. Så det er så dej-
ligt, at rigtig mange har været med
til, at jeg kunne samle så meget læk-
kert tøj til hende.

Aftensmaden skulle vi have hos mine
forældre, og sørme da, om ikke hun
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kunne trylle 2 par pape (hjemmesko)
og en gang sukker frem til mine for-
ældre. De blev yderst rørt. Hun fik en
lille rundvisning, og snakken faldt på
min fars trækløver og hans motor-
save. Hun fortalte, at hendes far også
havde en motorsav, men at bedst
som han havde fikset en ting, duk-
kede der en ny ting op, der var gået i
stykker. Vi fik hakkebøffer med nye
kartofler og grønsager, og det faldt i
god jord, ligesom isvaflen til dessert
også blev spist med velbehag. Hun
er en rigtig lille isspiser!
Den aften er også en af de ting, som
hun vender tilbage til i sine breve.
Generelt fylder familien rigtig meget
i hendes og, ja, også i de andre
bosniske børns liv.

Der dukkede stadig ting op, som var
gået min næse forbi under besøget i
Bosnien, men ved hjælp af mine for-
ældres mange spørgsmål fandt jeg
ud af, at de jo altså ingen vaskema-
skine har. Den jeg så, og som jeg
troede var deres, tilhører farbroderen
nedenunder, og de må allernådigst
låne den lidt i vinterperioden. De hen-
ter alt vand udefra og bærer op i de-
res lejlighed. Det gav os da lige no-
get at tænke over. Den eneste
varme, de har i vinterperioden og
generelt, kommer fra komfuret i
stuen: „Så åbner vi døren til sovevæ-
relset og får varme den vej“, siger
hun.

Hun skal på highschool i Zavidovici
nu og får en skoleudgift til bus osv.
på 35 euro om måneden. Jeg har
spurgt, om jeg skal betale dem, men
dermed ikke sender pakker så ofte.
Hun siger til mig, at det vil være en
rigtig stor kærkommen hjælp til hen-
des forældre, som har meget svært
ved at skaffe disse penge.

„Sleeping beauty“ stod op halv 10 og
spiste morgenmad til Mama Mia fil-
men.

Fik gjort lidt af dagens praktiske ting
såsom strygning og tøjvask, mens
ungerne hyggede. Vi tog en tur rundt
i Vinderslev by, bl.a. fik hun en rund-
visning på Kris´ skole og så, hvor han
skulle sidde første skoledag, hilst på
i SFO´en.
På turen hjem gik vi forbi Kristophers
bosniske ven, og vi blev inviteret ind
på sukker og saftevand. Ademira fik
sig en hygsom sludder. Faster Anna
fik også lige et kort visit.

Efter en gang playstation gik turen til
storbyen Kjellerup, hvor vi skulle
shoppe. 1. stop var Sportigan, hvor
hun havde lyst til et par joggingbukser
til at rejse hjem i. Jeans er ubehage-
lige at sidde i så lang tid, og det kunne
jeg jo kun give hende ret i. Valget faldt
på et par nyligt hjemkomne peak
joggingbukser i gråt og en Puma t-
shirt i sort. Hun smilte meget bredt!

Dernæst gik turen til børnetøjsbiksen
Søgaard, som var yderst gavmild:
Med sig fik hun to par jeans i hvidt og
et par i denim blå, en cardigan med
hætte og lynlås, en trøje og en t-shirt
i gråt og pink. Til slut fik hun lov at
vælge en fed Eastpack rygsæk i pink
med tilhørende penalhus, ikke den
der lige sidder bedst, men som Dorte
sagde, rigtig nok blev valgt blandt
teenagers. Til slut røg der så lige 5
par strømper i posen..........WAUW
var hendes direkte kommentar og
dernæst et tak. Hun glæder sig alle-
rede til at skulle  i skole!
Vi gik ind til Svend Holm og købte en
hætte sweatshirt med lynlås til bror-
mand, og det var hun bare glad for.
Hun valgte helt selv.....

Vi skulle jo så have været på cafeen,
men tandlægen ringede og fremskyn-
dede tiden, så afsted med os. 2 små
og et større hul, 3 stik og en time
senere var hun færdig uden et kny.
Hun havde overskud til, at vi jokede
med, at hun ikke kunne tale. Hun ville
sige „nice“, og det blev til NISE til stor
morskab - hun er så sej....
Det blev til pizza nogle timer senere,
men hun syntes selv, hun var lidt fjol-
let, fordi hun netop havde gjort det,
tandlægen sagde, hun ikke skulle:
Bidt sig selv i læben da den var følel-
sesløs, så pizzaen gled ned ganske
langsomt.....
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Efter en gang google snak trak hun
sig tilbage for at skrive dagbog og
læse en krimi, vi havde fået hjem fra
biblioteket på bosnisk.
Dagligt får hun små sms hilsner
hjemmefra, som alle slutter med BE
A GOOD GIRL…
Næste stop Himmelbjerget med Hjej-
len.

Solen skinnede fra en næsten skyfri
himmel over Silkeborg Søerne, så
det var en super duper dag, vi havde
valgt til at skulle med hjuldamperen.
Vi mødtes med Gitte og Semsudin,
og så tøffede den gamle damper
med det kraftige tågehorn derudaf -
en skønne tur med en vidunderlig
udsigt. 1 time og 15 minutter senere
landede vi for foden af Himmelbjer-
get, og en opstigning begyndte i rask
gang. Et kvarters tid senere var vi
oppe og videre helt op i tårnet. Alle
børnene syntes, det var en fantastisk
udsigt og så smukt.
Nedad igen i raskt tempo og en time
og en is senere var vi med hjul-
damperen tilbage mod Silkeborg.

På Café Nathalie indtog vi en lækker
frokost med de dyreste pommefritter
(65 kr.), jeg har fået - skidt pyt,
Nachoen var dobro, og ungerne nød
det.

Vi kørte alle mand til det lille hus i
Vinderslev, og knap var vi inden for
døren, før drengene forsvandt på
værelset og Ademira til sit værelse,
så Gitte og jeg tog på handel og lidt
tøjshopping til Semsudin (Gittes
kontaktbarn).

Birgitte og hendes dejlige Gustav lan-
dede med dejlige billeder fra Bosnien
og dyner fra Ike, som skal sendes
ned til den kolde vinter. En gang kyl-
ling, ovnkartofler, rå grønsager og
majskolber blev indtaget, og Ademira
sagde, det var dejlig bosnisk mad.

Der blev spillet fodbold i haven og
afsluttet med playstation, snakken gik
på kryds og tværs, engelsk, dansk
og bosnisk blandet sammen - et tegn
på, at sprogbarrierer ikke er hos børn
på samme måde som hos vi voksne.

Ademira spurgte lidt ind til det, som

jo har været tabu, men som nær-
mede sig med hastige skridt: Hjem-
rejsen! Hun mente, at der var for langt
til Kolding, så hun ville gerne finde
en skole her i nærheden….

Så kom dagen, men først lige det sid-
ste shopping i storbyen Kjellerup: En
gave til hendes mor skulle der først
findes, og vi fandt en dejlig pung, som
Ademira mente stod på ønskesed-
len, et par fine sølv-ørestickers hos
Kim Tække blev det til (tak til Kim og
Vibeke). Så gik turen til frisøren og
en gang forkælelse af de store med
vask, hårkur, klip og frisering. Hun lig-
nede en topmodel! Med sig derfra fik
hun en lækker taske med fine hår-
produkter, en defuser så hun kan lave
lækre krøller, armbånd, en glitter
makeup-pung med fyld. Stor tak til
Line/Lux!

Hos Zjoos fik hun et par fede sorte
lærredsstøvler med ekstra gule snø-
rebånd. De hittede big time! (Tak Inge
og Ann-Luise!).

Vi fik bestilt billeder, der kan hentes i
morgen....

Resten af dagen blev brugt på at
pakke banankasse og en kæmpestor
rejsetaske, udfyldt spørgeskema,
spillet playstation...

Da Kurt kom hjem, fik hun overrakt 3
måneders transportpenge (100 euro)
i et fint kort. Som altid når hun bliver
rigtig glad, siger hun WAUW....

En banankasse, en kæmpestor
rejsetaske og hendes egen sports-
taske proppet blev det til, at hun
skulle have med sig hjem plus en
kæmpe kæmpe madpakke!

Spurgte hende, om hun var glad for,
at det var nu, hun skulle afsted? Må-
ske lidt vovet, for tænk hvis hun havde
sagt ja! Diplomatisk som hun jo er,
svarede hun, at halvdelen af hende
var ked, men den anden halvdel glæ-
dede sig til at se familien igen. Det
er jo ganske fornuftigt, og som jeg
selv har det, når jeg er ude at rejse:
Ude godt, men hjemme bedst! Fik
dog en besked fra hendes bror, som
skrev, at han netop havde fået be-

sked fra hende, at hun var meget ked
af at skulle rejse fra os, for hun havde
haft det rigtig dejligt hos os.

Efter lidt forvirring ved bussen kom
alle mand på og efterlod en flok, som
følte sig meget tomme inden i.

Kris siger, det har været skønt med
en feriestoresøster, så han er klar
igen...

Stærke bånd blev knyttet, og hver
eneste måned takker hun for ople-
velsen, vi gav hende. Kan kun sige
selv tak, for vi andre har skam også
fået noget: Et dejligt venskab med en
skøn og klog familie.

Karin Dybdal Hansen,
Liljevej 17
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Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
Fortsættelse... fra juli 2009.

Ved forstander A. Hønholt fra bo-
gen „Fra Midtjylland“ Kultur- og
slægtsoptegnelser.

I vore dage er højskolens resultater
andre og vel også mindre værdifulde,
fordi det mange steder er mere ma-
terialisme end kristendom, der ind-
podes de unge, men i højskolens før-
ste årtier var det altså anderledes -
ikke blot i Testrup, for andre steder
nåede man den gang omtrent det
samme. Den forpligtende gensidig-
hed, som er kristendommens form i
samfundslivet, var for den tids høj-
skoleelever noget selvfølgeligt og
naturligt, der dannede et solidt grund-
lag for den storslåede udvikling, der
fulgte på åndelige og økonomiske
områder. Her behøver blot at næv-
nes et par eksempler som andels-
bevægelsen, valgmenigheder og fri-
skoler. Det var ikke med urette, man
talte om en stor åndelig vækkelses-
tid, og mine forældre havde den
lykke at komme med deri. - Det var
en lykke, for højskolens kristendom
og hele livssyn rummede i sammen-
ligning med de gamles mere kon-
traktlige gudsforhold et næsten mis-
sionerende krav til sine tilhængere
om personlig dygtiggørelse og møn-
stergyldig livsførelse.

Mange nutidsmennesker vil måske
stille sig uforstående og tvivlende
over for muligheden af at nå de anty-
dede store resultater på så kort et
mål af tid, såvel for den enkelte som
for hele bevægelsen. Et højskole-
ophold varede jo for de fleste unge
kun et halvt år, men at give en forkla-
ring herpå lader sig ikke gøre. Her er
nemlig tale om ånd, og den lader sig
som bekendt ikke fange i ord eller
lader sig presse ind i matematiske
formler. Kunne den det, var den ikke
længere ånd, der virker over al for-
stand. Spørger man derimod om,
hvad der bestiltes på højskolen, hvor-
ledes de unges tid gik, da kan der
gives mere omfattende besked.

Dagen begyndte med morgenan-
dagt. Hertil hørte en salme, fremsi-
gelse af Trosbekendelsen og Fader-
vor, og der sluttedes med endnu en
salme eller en sang.

I løbet af dagen blev der sædvanlig-
vis holdt to foredrag af historisk eller
kristeligt indhold. Undertiden var det
rent fortællende gengivelse, men
personer og begivenheder blev også
ofte behandlet i et eller flere foredrag.

Af egentlige undervisningsfag var der
skriftlig og mundtlig dansk, regning
med regnskabsførelse og skrivning.
Karlene undervistes tillige i land-
måling, korttegning, bygningstegning
og geometrisk konstruktionstegning.
I landbrugsforedrag blev der også
gennemgået praktiske eksempler på
fysik, kemi, zoologi og botanik. Pi-
gerne havde i stedet for tegning, hus-
førelse, syning og samarittergerning
og teoretisk mejeribrug.

Dagen sluttede med aftenandagt,
hvor der blev sunget et par salmer
og talt ganske kort over et skriftsted.
Sangen indskrænkede sig imidlertid
ikke til andagterne morgen og aften.
Foredragene og undervisnings-
timerne dagen igennem blev indledt
og afsluttet med sang, så eleverne
fik lært de bedste af Brorsons, Kingos
og Grundtvigs salmer, Ingemanns
morgen- og aftensange, Grundtvigs
bibelhistoriske sange, Bjørnsons fol-
kelige sange og vore mange danske
fædrelandssange.

Det var ganske kort, hvad man be-
stilte, men værdien deraf og det re-
sultat, skolen nåede, var i det væ-
sentligste bestemt af de mænd, der
havde ledelsen. Det var deres
undervisningsform, deres personlige
karakter og deres livsindstilling, der
egentlig bar det hele. Og i den hen-
seende var de første højskoler godt
stillede. De mænd, der grundlagde
og ledede disse skole, var uden und-
tagelse betydelige personligheder,
der følte dette arbejde som et kald,
og de troede så fast derpå, at de ikke
veg tilbage for at ofre en økonomisk

sikret fremtid på højskolens ide. In-
gen kunne jo nemlig på forhånd sige
med sikkerhed, om denne nye skole-
form ville slå an.

Testrup Højskole blev grundlagt af
Jens Nørregaard og Bågø. De havde
begge præsteuddannelse, men
valgte altså højskolen. Om Jens
Nørregaard har jeg hørt fortælle, at
han ved udbruddet af én af de sles-
vigske krige giftede sig, men dagen
efter meldte sig som frivillig ved hæ-
ren. For ham var fædrelandskærlig-
hed og samfundspligt ikke tomme
ord. Både han og Bågø var i høj grad
elsket og beundret af eleverne.

Mellem eleverne indbyrdes herskede
et stærkt og trofast kammeratskab,
så de senere livet igennem betrag-
tede sig som medlemmer af en stor
familie, der fuldt ud kunne stole på
hinanden. Det har jeg set og hørt
mange eksempler på, både når no-
gen henvendte sig til min far, eller når
han havde brug for andres hjælp.

Da der således skulle oprettes en
kvægavlsforening i Vinderslev Sogn,
henvendte min far sig til sin højskole-
kammerat, Chr. Vadgaard i Stenild
ved Hobro. Han var foregangsmand
på det område, og han skaffede for-
eningen en tyr af udmærket afstam-
ning. Siden hjalp han min far med
indkøb af et par stamkøer, hvoraf den
ene havde fået kongepræmie. Han
sørgede også for, at købene fandt
sted til rimelige priser, og det var så
afgjort uden nogen økonomisk fordel
for ham selv, da ingen af dyrene var
fra hans egen besætning.

I min stue står et gammelt bornhol-
merur, som jeg også kan takke
højskolekammeratskabet for. Jeg
ville gerne have et sådant ur, da jeg
skulle sætte bo, men bornholmerure
var på det tidspunkt meget vanske-
lige at få fat på. Far fik da at vide, at
et sådant ur ville komme på auktion
henne i øster-egnen, en 35-40 km
borte. Det var jo en længere rejse at
gøre på det uvisse, og han skrev da
til en højskolekammerat der på eg-
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nen, om han ikke ville prøve at købe
uret på auktionen. Nogen tid efter
modtog min far følgende brev, som
jeg gengiver med brevskriverens Te-
strup-retskrivning, der jo nu er helt
moderne:

Kære Jens Hønholt!
Tak for dit brev! Jeg blev helt varm
om hjertet ved at se, at du endnu
huskede mig. Det er jo snart længe
siden, vi var på højskole i Testrup. Ja,
tiden går. Vi har også voksne børn
hos os.

Uret til din søn har jeg købt, og det
står nu hos mig. Jeg gav kun godt
det halve af, hvad jeg måtte købe det
for, men jeg ville naturligvis ikke byde
mig selv over. Uret er ellers godt i alle
måder.

Jeg har tænkt på at køre det hen til
dig, så det urkøb kunne blive noget
mere af den store tjeneste, du skrev
om, men det kan jeg alligevel ikke så
godt. Det er jo en lang tur, og begge
mine øg har føl. Men når du kommer
efter uret, må du lave det sådan, at
du kan være her nogle timer, hvis du
ikke vil overnatte. Vi skal nok sørge
godt både for dig og hestene. Lad os
vide, når du kommer. Jeg glæder mig
meget til at se dig igen og få en snak
om gamle dage.

Venlig hilsen og på snarlig gensyn.
Din gamle højskolekammerat.

Uret blev hentet og siden sendt til
mig. Jeg var meget glad for det, og
det er jeg stadig. I de 40 år, der siden
er gået, har det trofast vist tiden for
os, og dets rolige tik-tak er stadig
hjemmets hyggelige og samlende
melodi, ikke mindst ved de minder,
som uret også er bærer af.

Uddannelse
Efter højskoleopholdet kom Jens
Hønholt til gårdejer Ernst, Hårby, for
at lære praktisk og moderne land-
brug. Ernst hørte til den grundtvigske
kreds og var blandt de første til at
forstå nødvendigheden af landbru-
gets omlægning fra fortrinsvis korn-
avl til husdyrbrug med fremstilling af
de bedst mulige husdyrprodukter.
Kornpriserne var nemlig ved konkur-

rence fra oversøiske markeder da-
let, så dansk kornavl dårligt kunne
betale sig. Dertil kom, at avlingen var
blevet mindre, eftersom virkningen af
merglingen tabte sig. I virkeligheden
trængte jorden til staldgødning, og
derfor slog man ind på i stedet for at
sælge korn at købe det billige uden-
landske korn og fodre de udvidede
besætninger dermed. Man blev her-
ved i stand til at kunne gøde jorden
og således forøge hjemmeavlen af
både korn, hø og roer. Udførsel af
levende kvæg og heste kunne nok
betale sig, og ligeledes var der mar-
ked for flæsk, smør og æg vel at
mærke, hvis kvaliteten var god, men
her kneb det, navnlig på de mindre
ejendomme.

Som man vil se, var der problemer
nok for en ung landmand at tage fat
på, og deres løsning ville tage sin tid,
hvis det ikke skulle blive for dyrt.
Navnlig ville udskiftning og udvidelse
af en besætning tage flere år, og
omlægning af jordens dyrkning med
gennemført vekseldrift var heller ikke
gjort i en håndevending.

Anders Hønholt forstod godt nok
værdien af det nye, men han ville ikke
selv begynde derpå. Det skulle vente,
til Jens overtog gården, og han kunne
godt komme ud og lære mere endnu.
Når besætningen i fremtiden skulle
spille så stor en rolle, var der jo grund
til at skaffe sig særligt kendskab til
dyrenes røgt og pleje. Med henblik
herpå blev det så ordnet, at Jens
skulle rejse til Falster til dyrlæge og
forpagter Jeppesen Borgbjerg som
landvæsens- og dyrlægeelev. Sam-
tidig rejste Dorthea hen østerpå for
at lære moderne mejeribrug.

På rejsen til Falster opholdt Jens sig
en tid i København, hvor han boede
hos sin tilkommende svoger,
stud.med. Søren Damsgaard. Han
var meget glad for dette ophold og
for samværet med Sørens studie-
kammerater, der også satte pris på
den unge landmand. Det erfarede jeg
mange år senere, da min huslæge,
Dr.med. Vilh. Ryder, en dag fortalte,
at han i sin tid havde kendt en ual-
mindelig tiltalende ung landmand, der
hed Jens Hønholt. Han boede hos en

studiekammerat, Søren Damsgaard,
der nu er distriktslæge i Skagen. "Jeg
var jo københavner", fortsatte dokto-
ren, "og jeg var helt duperet af den
unge landmand, der foruden sine
medfødte egenskaber kun havde høj-
skoleuddannelse. De er jo derovre
fra og hedder også Hønholt, kender
De ham ikke? Jeg ved, at han blev
gift med Damsgaards søster. De
havde en gård, hvor en kollega til
Damsgaard og jeg besøgte dem
nogle år senere".

Doktoren blev øjensynligt glad over-
rasket, da jeg kunne fortælle ham, at
Jens Hønholt var min far, og at jeg
godt huskede den fremmede læges
besøg. Jeg var tre år og antog ham
for morbror Søren, fordi han havde
samme skæg og lorgnetter som
morbror. "Ja, det passer", udbrød
doktoren. Derefter stillede han mig
forskellige spørgsmål både om di-
striktslæge Damsgaards familie og
min far, bl.a. spurgte han om, hvor-
for min far ikke var blevet kendt som
politiker. Han måtte være selvskre-
vet dertil. "Jeg har jævnligt set efter
hans navn på kandidatlister, og det
har undret mig, at jeg ikke fandt ham",
sluttede doktoren.

Det sidste besvarede jeg med at for-
tælle, at min far havde mange for-
skellige tillidshverv, og han var selv-
følgelig også politisk interesseret,
men han havde ved en bestemt lej-
lighed udtalt, at efter hans opfattelse
var politik i flere henseender blevet
en snavset bestilling. Det var nok
grunden til, at han ikke ville lade sig
opstille. Hertil nikkede doktoren og
sagde: "Det ligner ham, og jeg er igen
en gang enig med ham".

Efter dette sidespring vender vi så
tilbage til opholdet hos dyrlæge
Jeppesen (Borgbjerg) på Falster.
Han var en meget dygtig mand. Der
var to drenge i hjemmet. Den yngste
blev den senere socialdemokratiske
minister Jeppesen Borgbjerg, og den
ældste blev også landskendt som
mave-specialisten, Dr.med. Jeppe-
sen Borgbjerg. Desuden var der 6-7
landvæsens- og dyrlægeelever. Der
var meget at lære. Gården var et
mønsterbrug, og med hensyn til
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dyrlægearbejdet fik eleverne en ud-
mærket undervisning i husdyrenes
anatomi og behandlingen af dyrenes
sygdomme. Særlig det sidste havde
min fars interesse. Det var jo også
den væsentligste grund til, at han var
kommet der. Nogle af hans
sygdomsbeskrivelser og opskrifter til
sygdommenes behandling findes
endnu. Det blev ham derfor også en
dobbelt sorg, da han ganske uventet
fik brev om straks at komme hjem.
Bedstemor Jette havde fået en rø-
relse (apoplektisk anfald), og det var
usikkert, om hun kunne overleve det.
- Der blev ingen tid til besøg i Køben-
havn på den hjemrejse.

Hjemkaldt
I Pederstrup var der sorg og bestyr-
telse. Jette levede, men hun var helt
lammet og kunne ikke tale. Det var
kommet en eftermiddag, da hun stod
og lavede kaffe. Pludselig tabte hun
bevidstheden og sank sammen på
køkkengulvet. Der fandt den ene af
pigerne hende. Nu lå hun i sengen,
og alt gik egentlig på bedste beskub.
Anders Hønholt var ikke meget værd
under disse omstændigheder, og
bedriften skulle jo passes. Der var
således nok for Jens at foretage sig
både med hensyn til gårdens drift og
tilsynet med møllen. De gifte døtre
kom efter tur hjem og ordnede
indendørsarbejdet.

Efter 14 dages forløb begyndte Jettes
lammelse at fortage sig, og hun
kunne sige nogle småord, men der
gik måneder, før hun kom så vidt, at
hun kunne sidde på en stol eller prøve
på ved hjælp af to stokke at gå nogle
skridt. Helt kom hun sig aldrig, dog
gik der hen ved syv år, før hun døde
efter et nyt anfald.

Under de nye forhold ville Anders
Hønholt og Jette gerne af med går-
den, men det lod sig ikke gøre uden
videre. Der skulle bygges aftægts-
hus, og der skulle gøres deling mel-
lem børnene, hvis arveparter ikke var
endelig fastlagt. Alligevel blev det
bestemt, at Dorthea og Jens skulle
giftes og overtage gården, foreløbig
dog kun i forpagtning. Aftægtshuset
kunne først bygges næste sommer,
og nogen deling mellem børnene

kunne ikke foretages, før huset var
færdigt, da det sammen med gården
skulle indgå i Jens' arvepart.

De gamle skulle altså blive boende i
gården som hidtil, og de unge skulle
have mellemstuen til soveværelse.
Her var der en stor alkoveplads med
en mægtig dobbeltseng.

Et nyt liv
Den 28. oktober stod brylluppet i
Vinderslev Skole. Vielsen fandt na-
turligvis sted i kirken, men det havde
ellers sine vanskeligheder at komme
fra skolen op i kirken. Natten til den
28. havde det nemlig sat i med et
forrygende vintervejr med storm og
stort snefald, og det holdt sig hele
formiddagen. Kogekonen og skaf-
ferne gik og drillede Dorthea med
bemærkninger om, at der blev så-
mænd intet bryllup i dag, for hverken
brudgommen eller præsten kunne da
komme frem i det vejr. Det kom de
nu alligevel, men der måtte bydes til
snekastning, og vogntoget fra
Pederstrup var ledsaget af otte sne-
kastere, da det ankom. Også præ-
sten blev hjulpet frem, og brylluppet
blev holdt, så Jens fik sin Dorthea
med hjem om aftenen. De unge var
lykkelige, men det var selvfølgelig et
stort skår i deres glæde, at Jette ikke
kunne være med.

Efter de højtidelige og festlige
bryllupsdage kom livets hverdage.
De to unge var lykkelige i deres ind-
byrdes kærlighed, og de gik til deres
forskellige vanskelige opgaver med
redebon vilje og en næsten ufattelig
energi. Det var dem herunder en
værdifuld hjælp, at de to gamle lod
dem råde og regere uden at blande
sig i deres dispositioner, men allige-
vel gjorde det ikke arbejdet lettere for
de unge, at de havde de gamle så
nær på livet. Jette lå i sengen en stor
del af tiden og måtte jævnligt hjæl-
pes. Hun var føjeligheden og tålmo-
digheden selv, og hun ville med al sin
klogskab og et langt livs erfaringer så
gerne hjælpe sin svigerdatter alt det,
hun kunne. Hun gav mange gode råd
og så med glæde de unges lykke, og
det var hende en tilfredsstillelse at se
deres flid og dygtighed, men det har
måske dog ikke altid været lige let for

hende at følge med i alt det nye, som
de unge var enige om at føre igen-
nem både inde og ude.

Anders Hønholt var stolt af de unge,
også af deres mange forbedringer,
men han ankede undertiden over, at
Jens ikke altid førte arbejdet med den
samme pyntelige militære præcision,
som havde været skik i gården i hans
tid. Den tog imidlertid ekstra tid, og
den havde Jens ikke noget tilovers
af.

Mælkestuen blev indrettet som et helt
lille mejeri med cementgulv, køle-
bassiner, borde og hylder. Der blev
anskaffet smalle mælkekølere, stort
æltetrug og en ny kærne med rote-
rende vinger i stedet for stampe-
kærnen. Det kostede lidt, men pen-
gene kom rigeligt igen, for her kunne
Dorthea fremstille førsteklasses
smør og ost. Gårdens smørbøtter
var grønmalede og havde på låget
indbrændt navnet "Hønholtsminde",
og smørret blev solgt til toppris i
klasse med det fineste herregårds-
smør.

Også Jens havde travlt. Besætnin-
gen skulle forbedres, marken
opmåles og inddeles i syv indtægter
af passende areal efter jordens god-
hed, så vekseldriften kunne blive ind-
ført. Der skulle tyndes ud og plantes
i skoven, og moserne skulle udnyt-
tes. Engene skulle udgrøftes og
vandingssystemet anlægges. Det
kunne naturligvis ikke gøres på én
gang, men i virkeligheden var det al-
ligevel mere end nok for en mand,
hvis det ikke skulle trække alt for
længe ud, og dog var der mere
endnu. Det var møllen. Her blev gan-
ske vist holdt en møllersvend, men
det var for lidt om vinteren, når der
var nok at bestille, og vinden var god.
Så tog Jens aften- og nattevagten i
tur med møllersvenden. Dertil kom
endvidere indkøb af materialer og
kørsel til aftægtshuset. Det blev jævn-
ligt til 16 timers arbejde i døgnet, un-
dertiden mere.

Man vil måske spørge, hvorfor der
ikke blev holdt mere hjælp. Svaret
herpå er: Det var der ikke råd til. Ti-
derne var som allerede nævnt langt
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fra gode, så indtægterne havde væ-
ret meget små i en del år. Anders
Hønholt og Jette havde nok lidt kapi-
tal fra de gode tider, men den og
Dortheas medgift ville langt fra for-
slå til aftægtshuset og udbetalingen
til de gifte søstre. Det ville blive nød-
vendigt at stifte et kreditforeningslån,
og det gjaldt naturligvis om, at det
blev så lille som muligt. Tiderne var i
virkeligheden ikke til forrentning af
gæld.

På aftægt
I løbet af 1881 blev aftægtshuset
færdigt. Delingen mellem børnene
blev foretaget, kreditforeningslånet
stiftet, og Jens fik skøde på gården
med tilhørende aftægtskontrakt og
7000 kroners kreditforeningsgæld
samt andel i møllen. Jette og Anders
fik en af pigerne med sig og flyttede
om i aftægtshuset. Til dette hørte en
gammel frugthave, to tønder land
ager og den mindste af de to eng-
skifter i Mausing Enge. Der var ud-
hus med plads til to køer og den
indavlede sæd og hø. Jordens dyrk-
ning, indhøstning, al kørsel og frem-
stilling og hjemkørsel af brændsel til
de to aftægtsfolk påhvilede gårdens
ejer, så længe de levede.

De havde således, som skik og brug
var, sikret sig så godt, det lod sig gøre
- og alligevel kan det være en tung
gang at gå på aftægt. Hertil kom des-
uden hos dem en vis ængstelse for,
om Dorthea og Jens ville være i stand
til at klare renterne af gælden. Folk
sagde højt og ugenert, at de kunne
de ikke. Det var umuligt. Da naboen,
Jens Revl, en dag talte med Jens
Hønholt og fik bekræftet gælden på
de 7000 kr., sagde han lige ud: "Så
kan du godt smide træskoene med
det samme, Jens, og løbe din vej, for
det kan du aldrig klare".

Lignende udtalelser kom også de
gamle for øre, og der var egentlig god
grund til ængstelse, skønt renterne
kun udgjorde ca. 150 kr. til hver
halvårstermin. Efter nutidens forhold
er et sådant rentebeløb ikke noget at
tale om, men den gang var det
mange penge, og priserne på kvæg
og korn var så lave om nogensinde.
Dertil kom, at hverken besætningen

eller marken var forbedret noget væ-
sentligt i det års tid, der var gået, og
med de lave kornpriser gav møllen
heller ingen indtægt.

Der blev imidlertid taget fat med god
vilje og stor energi såvel af de unge
som af Anders Hønholt. Hvad han
kunne få fra ved sit lille landbrug, fik
Jens til hjælp til renterne, og i de travle
tider gjorde han altid en mands ar-
bejde uden løn. Han kunne ikke gå
med le, men han kunne følge et
spand heste i alt markarbejde, og
under indkørsel havde han altid den
ene vogn, og den kom ikke bagefter.
I sommertiden stillede han omme i
gården hver morgen kl. 4 og gav he-
stene og studene første foder, efterså
seletøj og vogne, og hvad der ellers
kunne være at ordne.

Studene holdtes egentlig med opfed-
ning for øje, men de blev også brugt
som trækstude til at køre hø og tørv i
land. Visse steder i engene og i den
ene mose kunne der nemlig ikke kø-
res med heste. De sank i, og når de
derover var blevet nervøse,
sprængte de gerne seletøjet. Stu-
dene tog det mere roligt, og de var
heller ikke så tunge som hestene.

Anders Hønholt holdt imidlertid ikke
af at køre med stude. Det gik ham
for langsomt. Han havde nu engang
størst interesse for arbejdet, når det
kunne gå med passende fart, og han
var de unge en meget stor hjælp.
Men de lå heller ikke selv på den lade
side, så terminerne, trods alle spå-
domme om det modsatte blev kla-
ret, når tid var.

Landmandsliv
Let gik det dog ikke, blandt andet fordi
de så ofte havde uheld. Det må en
landmand naturligvis altid være for-
beredt på. Jens Hønholt regnede
således med at miste et større dyr
af besætningen hvert år, men det
slog ikke altid til, og der var flere
gange smitsomme sygdomme i be-
sætningen: Stivsyge, knuderosen og
miltbrand blandt svinene og mælke-
feber, kalvekastning og tuberkulose
blandt køerne. Det var selvfølgelig
ikke således, at de passede kreatu-
rerne dårligt, tværtimod, men uheld

er nu engang uheld, som selv en nok
så omhyggelig pleje eller kendskab
til sygdommenes behandling og fore-
byggelse ikke kan afværge. F.eks.
blev en ko dræbt på marken af lynet.
En kraftig hest lå en morgen uden
forudgående sygdom død af et hjer-
teslag. En ko døde på få timer af en
ondartet blodforgiftning i tungen. En
ko forslugte sig og døde, før der kom
hjælp.

Jens Hønholt reddede ellers mange
dyr fra at dø af trommesyge, navnlig
for fremmede. Han var i det hele ta-
get stærkt benyttet som dyrlæge,
både fordi folk havde tillid til hans
dygtighed, og vel også fordi han al-
drig tog betaling for sin hjælp. Han
havde jo ikke nogen dyrlæge-
eksamen. Alligevel hændte det flere
gange, at dyrlæge Nielsen i Kjellerup
henviste folk til Jens Hønholt, når der
var tale om operative indgreb. "Han
har en forbavsende evne til at få sam-
mensyningen til at holde og gro sam-
men uden betændelse", sagde dyr-
lægen. Det var rigtigt nok, og det
havde selvfølgelig sine naturlige år-
sager. Sammensyningen blev fore-
taget med opblødte og desinficerede
violinstrenge, og han brugte altid ri-
geligt med sprit og karbolvand til vask
af sine hænder og alt, hvad han
brugte af sakse og knive, og sår-
stedet blev omhyggeligt barberet og
desinficeret før og efter operationen.

Det daglige arbejde på gården både
ude og inde var den gang meget
mere omfattende end nu om dage,
og det er måske ikke af vejen at høre
lidt om det, så man kan danne sig
en mening om, hvor besværligt det
var.

Gården havde ca. 30 tdr. land under
plov, ca. 10 tdr. land eng foruden
skov og mose. Det daglige mand-
skab var Dorthea og Jens, en pige,
en karl og en stor dreng. Der holdtes
3-4 køreheste, en eller to plage og et
eller to føl og som allerede nævnt et
par stude. Der var 10-14 malkekøer,
1 tyr og noget ungkvæg samt 10-14
får og et forskelligt antal svin, sæd-
vanlig en orne, 2 søer og 4-8 polte.

Fortsættes..............
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

HF Jord & Beton ApS

Aut. Kloakmester
Høgedalvej 40, 8632 Lemming

Tlf. 20 45 84 31

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 86 88 13 30

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86 88 81 59

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

”

“

Tømrermester
Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev,

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24

Tømrer-, snedker- og
montagearbejde

Denne annonce
kan blive din
for 750,- årligt

          VIL DU VÆRE MOTIONSVEN?

Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med
et menneske i dit lokalområde, der har brug for motion, og som

ikke er i stand til at klare det på egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god
til idræt.Er du interesseret, og ønsker du yderligere oplysninger, kan Du henvende
dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099.

Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, Ældre
Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.



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. 60 16 85 97

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
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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

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

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

Epoxybelægning:
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
86 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 13

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

PEDERSTRUP
VOGNMANDS-
FORRETNING
KURT KNUDSEN A/S

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 8688 8170 /     Fax: 8688 8580
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning

Levering af:
sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m

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

Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner
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Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 87703290
Børnehaven Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf: 86880008

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
Majbrit Straagaard, Hønholtvej 6 Tlf. 61168219
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. 89704080
Boenhed Øst Tlf. 89704083
Boenhed Vest Tlf. 89704085
Aktivitetscenter Tlf. 89704087

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.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101

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-Kjellerup
Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

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.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 24432888

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

KLUB 73
31. marts
Påskeferie

7. april kl. 18.30

Konkurrenceaften hos Henning

14. april kl. 18.30
Udeløb hos Karin

21. april kl. 18.30
Bibeltime hos Asger

28. april kl. 18.30
Afslutning hos Alise

Tak for denne gang. Vi ses på sports-
pladsen

MALMHØJ
19. april kl. 10.15
Banko

3. maj kl. 10.15
Banko

7. maj
Tøj- og smykkedemonstration

20. maj kl. 10.15
Banko

31. maj kl. 10.15
Banko

14. juni kl. 10.15
Banko

21. juni
Sct.Hans

28. juni kl. 10.15
Banko

MAUSING
MISSIONSHUS
27. maj kl. 19.30
Soldatervennefest v/Anders Nielsen,
Randers

16. juni kl. 19.30
Mausing Sportsplads
Midsommerfest. Taler: Landsdels-
sekretær Niels Jørgen Holm Larsen,
Hinnerup

24. juni kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder Asger Eskesen,
Tjørring

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi
synger, leger og hører bibelhistorie. Vi
mødes i Mausing Missionshus, Peders-
trupvej 39. Lederne er
Karin Pedersen, tlf. 86867459
Lilli Ravn, tlf. 86867676

18. april
Børnefestival i Silkeborg (KFUM&K)

6. juni
Søndagsskoleudflugt ud i det blå (pro-
gram kommer senere)

VALGMENIGHEDEN
1. april
Endelig tilmelding til højskoleugen på
Vallekilde Højskole.

15. april kl. 19.30
Forårsmusikaften på Lemming Friskole

20. april kl. 19
Gudstjeneste i Hørup med konfirmand-
medvirken. Derefter samvær i Salen.

5. maj kl. 17.20
Løvspringstur fra Vinderslev Kirkeplads
og 17.30 fra Kirkebakken 13 i Kjellerup

29. og 30. maj
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder hos Skanderup
Valgmenighed

14. til 20. juni
Højskoleuge på Vallekilde Højskole

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
6. juni kl. 10-16
Bagagerumssalg på P-pladsen

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
15. april kl. 19.30
Danmissionsmøde v/Lone Ahle Broe,
Århus

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

29. april kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Finn
Najbjerg, Vinderslev

6. maj kl. 19.30
KLF-møde v/Bjarne Dueholm, Brande

19. maj kl. 14.30
hos Finn Najbjerg, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde v/provst emer. John
Ørum Jørgensen, Gjellerup

5. juni kl. 9.30
i Vinderslev Missionshus. Nærmere pro-
gram følger senere

16. juni kl. 19.30
på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/landsdelssekretær
Niels Jørgen Holm Larsen, Hinnerup

8. juli kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Thorvald Jensen,
Kølvrå

WINDIR SPEJDERNE
9. maj
Aktivitetsdag ved Spejderhuset
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