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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Solsikkevej 19 A Tlf. 22485426 →→→→→  Udlån af kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430 →→→→→  Koordinator for aktivitetskalenderen
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687
Christian S. Laursen, Mausingvej 20 Tlf. 86886789 →→→→→  Kasserer / indbetalinger
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jan Sprogø, Mausingvej 57 Tlf. 86888894 →→→→→  Hjemmeside (www.lokalbladet.net)
Karsten Horup, Rosenvænget 14 Tlf. 41908237
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1 Tlf. 86888499
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032

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

Mangler du
Lokalbladet?

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

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca.   1. april
ca.   1. juli
ca.   1. oktober

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

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com
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Når du skal til
et arrange-
ment, hvor du
synes, det vil
være oplagt
med et bil-
lede til Lokal-
bladet, kan

du låne Lokalbladets kamera.
Det er nemt at bruge.

Indhold
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Lån et kamera
Tegnet af :
Mads
Johansen

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming
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  Lokalbladet er ” Gratis ” 

Og dog….. vi ved jo alle at 
uden penge til at trykke bladet for 
vil det få en ende på et 
tidspunkt……… 

Så derfor vil vi gerne opfordre alle til at tænke på bladet ….og 
indbetale bare et mindre beløb ….så bladet stadig kan komme gratis 

til alle i lokal området…… 

Frivillige  indbetalinger store som små kan også indbetales på 
følgende konto i Nordea   9266-5902942531 

Eller på indbetalingskort  73  +83822414 

Vi vil bede om at mærke alle frivillige indbetalinger med  ” FRI ” på 
forhånd tak ….. til alle  
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Leder

Vinderslev Skole -  6. klasse 1979/80

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre: Lene Damsgaard, Laila Laursen, Lisbeth Stenholt, Britta Bentsen, Vibeke
Svenningsen, Vivi Møller Jensen, Conni Laursen, Margrethe Jensen, Dorthea N. Andersen, Jytte Bøge Andersen,
Trine Nøhr Sørensen.
Anden række fra venstre: Ryan Riiskjær (lærer), Peter Nielsen, Dan Grill Hansen, Aage Damgaard, Karsten
Lørup, Ejner Hansen, Morten Mølgaard Pedersen, Bo Hillgaard, Steen Vindum.
Tredje række fra venstre: Flemming H. Sørensen, Per Kruse Laursen, Jørgen Pedersen Bak, Bjarne Peder-
sen, Knud Henrik Busk Jensen (læs beretning s. 8-10), Frank Pedersen, Jan Andersen.

Vi har sommetider snakket om i
redaktionsgruppen, om der mon var
nogen, der læste Lederen i Lokal-
bladet, og det ved vi nu med sikker-
hed, at der er. I sidste nummer af
Lokalbladet spurgte vi, om der da slet
ikke var nogen fra lokalområdet, der
fortjente en rose? Det medførte en
indstilling til Kvartalets Rose fra to
læsere. Både Bodil Birkbak og Jane
Vibjerg indstillede Lokalbladet til ro-
sen. Vi havde på ingen måde tænkt,
det skulle være os selv, der skulle
have rosen, men vi er meget stolte
over den (se nærmere inde i bladet).
TUSIND TAK!

Lokalbladet prøver hele tiden at forny
sig, og derfor har tre redaktionsmed-
lemmer været på kursus i et nyt pro-
gram, som kan give bladet et nyt look.

Vi har ikke tænkt os at ændre hele
bladet, men håber at kunne bruge al
den nye lærdom, så siderne i bladet
bliver endnu mere spændende at
kigge på. Vi håber, det allerede kan
ses i næste udgave - om alt går vel!

Redaktionsgruppen prøver at forny
sig inden for IT, men vi har også be-
hov for nye/flere redaktionsmed-
lemmer. En del af redaktionen har
været med siden starten, andre lidt
kortere tid, men vi trænger efterhån-
den til at få nye kræfter ind. Kender
du én, der kunne tænke sig at være
med i arbejdet? Det er et arbejde,
hvor det er muligt selv at påvirke ar-
bejdsbyrde samt arbejdsområde. Det
er hyggeligt, og man har mulighed for
at lære en masse nye mennesker at
kende. Kender du nogen, der kunne

være et muligt emne til redaktions-
gruppen?

Lokalbladet virker som bindeled
mellem de forskellige foreninger i
området, men vi vil også gerne slå
et slag for benyttelse af VOINFO (se
inde i bladet). Ved at gå ind på denne
adresse på nettet er det muligt at
finde forskellige links til mange af
områdets foreninger. Det er vigtigt,
at vi som lokalområde står sammen
og ikke planlægger store arrange-
menter på samme dato, så husk at
benytte de muligheder, der er her i
vores område!

RIGTIG GOD LÆSELYST - OG
GODT FORÅR!

Redaktionen
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spejlet

Gade

Velkommen til !

Liljevej 18

Pia Horup og Henrik Riemen-
schneider har boet oven over køb-
manden i Vinderslev, men har nu købt
huset Liljevej 18 af Ejner Johannes-
ens arvinger.

Vinderslevvej 46

Alice Lemming har solgt sit hus på
Vinderslevvej 46 til Kasper Jacobsen.
Kasper har boet i Balle, men kom-
mer egentlig fra en lille by i nærhe-
den af Egtved. Han er 26 år og skor-
stensfejer. Kaspers kæreste hedder
Winnie Danielsen og er 32 år. Win-
nie bor også på Vinderslevvej, og det
gør Noah på 3 år også. Lokalbladet
skal snart på besøg igen, da der er
en lille ny i vente!

Tillykke med
dagen

Anna Arhøj, Pederstrupvej 66, blev
60 år den 18. februar.
Jette Jørgensen, Vinderslevvej
100, blev 60 år den 23. marts.
Else Rasmussen, Mausingvej 41,
bliver 60 år den 1. juli.
Henry Borg, Krokusvej 19, bliver 60
år den 4. juli.

Mette Elkjær og Allan Olesen,
Pederstrupvej 93, fik den 2. januar
en datter på 4200 g og 55 cm på Sil-
keborg Sygehus. Hun hedder Smilla
og sidder her hos storesøster Ma-
thilde på 4 år. Smilla har også en sto-
rebror på 7 år, som hedder William.

Nyfødte

Mette og Flemming Skou, Anemone-
vej 13, fik en søn den 1. februar 2011
kl. 16.56 på Silkeborg Sygehus. Han
vejede ved fødslen 3528 g og var 52
cm lang.
Sønnen, som skal hedde Markus,
har en storebror, Anders (5 år), som
går i Vinderslev Børnehave.
Inden fødslen har de været rigtig
glade for at være tilknyttet "Kendt jor-
demoder“ ordningen, som har til
huse i det gamle Kjellerup Sygehus.

Pernille Skovhuus og Lars Primdahl,
Vinderslevvej 110, har fået en datter.
Hun blev født på Viborg Sygehus den
23. februar kl. 13.30 og vejede 3772
g og var 51 cm lang. Sofie, som den
lille skal hedde, har også en store-
søster, som er 5 år og hedder Julie.

Det var måske et skilt, vi skulle
have op i hele byen?

Vibeke Kielsgaard Damm kom til
verden den 8. marts på Viborg Sy-
gehus. Hun vejede 2630 g og målte
51 cm. De stolte forældre er Solveig
og Rehné Damm, Pederstrupvej 53.
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Så bliver det sidste hus på Anemonevej sat op.
Det er et Eurodan hus.
Nærmere om beboerne i huset i et senere nr.

spejlet

Gade

Siden først på året har der været samlingssted for svaner på en mark mellem Tøndborgvej og Hønholtvej. Der er
kommet flere og flere til, jo mere foråret har nærmet sig. Svanerne kommer hver dag fra øst op ad formiddagen og
forsvinder østpå sidst på eftermiddagen. Når de letter, sker det altid mod vinden. På billedet, som er taget den 9.
marts, ses tæt ved 100 svaner, men et par dage senere var der mindst 150 svaner.

Tilholdssted for svaner

Anemonevej

Denne tårnfalk havde brækket en vinge og er fundet i
Erling Andersens have på Tulipanvej. Erling ringede ef-
ter en dyreambulance, som kom med det samme efter
fuglen.

Tårnfalk på afveje

Projekt 'Vinderslev Bypark'
Som lovet i sidste nummer af Lokalbladet kommer her en opdatering på
projekt 'Vinderslev bypark'. Projektgruppen har i løbet af vinteren afsendt et
antal ansøgninger til nationale fonde, som vi spændt afventer svar på. Sva-
rene forventes at komme i løbet af foråret og sommeren. Dialogen med
kommunen synes at have båret frugt, idet der er bred opbakning til projek-
tet herfra. Således er en officiel nabohøring vedr. det grønne område igang-
værende. Området der er på tale er, som nævnt i sidste nummer, det der
ligger i forlængelse af parkeringspladsen nær købmanden og forsamlings-
huset. Vi er optimistiske vedr. projektets gennemførelse, men kan endnu
ikke love noget eller sætte dato på, hvornår byparken evt. står færdig. Pro-
jektgruppen vil fortsat opdatere her i Lokalbladet og på www.voinfo.dk.

Anja Lund
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Indkaldelse til offentligt borgermøde
torsdag den 14. april kl. 19.00
 i Vinderslev Forsamlingshus

Kære borgere i Pederstrup, Mausing, Hauge og Vinderslev

Vi har brug for dig…..din stemme, dit fremmøde, din holdning, dit engagement…..

Vi har brug for dig til at afgøre, hvorvidt vi skal oprette et lokalråd i vores lokalområde.

Skal vi have et lokalråd, som kan være direkte bindeled til kommunen?

Skal vi have et lokalråd, som er høringsberettiget?

Skal vi have et lokalråd, som kan arbejde for udviklingen af vores lokalområde?

Skal vi have et lokalråd, som kan være bindeled mellem alle vores aktive foreninger?

Kom og deltag i debatten - kom og deltag i beslutningen - kom og giv din mening til kende.

Vi ses !
Hilsen Henrik Jakobsen, Charlotte Vindum og Jane Vibjerg

Lokalråd i Vinderslev og omegn
Skal vi have et lokal-
råd for Vinderslev
området?
Det var vi nogle stykker, der syntes
og som nævnt i sidste udgave af
Lokalbladet, nedsatte vi en lille ar-
bejdsgruppe.

Torsdag den 24. februar havde vi ind-
budt til foreningsmøde i Forsamlings-
huset for at debattere dette og
foreningssamarbejdet generelt.
Vi var kun 12 personer, men allige-
vel repræsenterede vi rent faktisk en
del flere foreninger, idet der jo er en
del gengangere i flere forenings-
bestyrelser.
Ud over de 12 fremmødte var også

Vibeke Vogelius fra Resenbro Lokal-
råd samt Nærdemokratiet også kom-
met. Dels for at fortælle om sine op-
levelser med lokalråd og dels for at
svare på spørgsmål.

Der var delte meninger om et Lokal-
råd. Der blev drøftet fordele og ulem-
per, og det blev nævnt, om det er
nødvendigt, og om ikke "bare" Bor-
gerforeningen kunne være vores lo-
kalråd. Der var enighed om, at det
ikke skal være medlemmer fra nogle
af de eksisterende foreninger, der
sammensætter et lokalråd. Folk skal
helst sidde i det, fordi de brænder lige
netop for det.

Flertallet af de fremmødte blev enige
om at arbejde videre med oprettel-

sen af et lokalråd for hele vores om-
råde.
Derfor holder vi fast i en borgeraften
den 14. april, hvor vi drøfter videre
og formentlig kan afholde valg til
lokalrådet.

Har nogle lyst til at være med, høre
nærmere eller spørge om noget - så
kontakt:
Henrik Jakobsen
(hhj@live.dk tlf. 28728290),
Jane Vibjerg
(jane@vibjerg.com tlf.29671203) og
Charlotte Vindum
(malmgaarden@mail.tele.dk tlf.
86888687)

CV

:



8

Hvor blev de af ?

Denne gang en fortælling om Knud
Henrik Busk Jensen, som har slået
sig ned i Frederiksdal. Det er ikke så
langt væk fra området, men hans hi-
storie ikke mindre interessant af den
grund.

Efter endt skolegang på Vinderslev
Skole i sommeren 1983 kom Knud
ud til Børge Madsen på Hønholtvej,
blandt andet for at køre lidt
maskinstationsarbejde. Der var godt
nok noget med et manglende traktor-
kørekort, for Knud manglede lige et
par måneder, inden han blev 16 år.
Da juli måned kom, og han blev gam-
mel nok - ja så var der ikke tid til det,
for så skulle der høstes.

I oktober 1983 startede Knud hos
Brd. Rask i Frederiksdal. Her skulle
han passe grise og hjælpe med at
køre grise. Her arbejdede han til fe-
bruar 1985. Han boede hos Inge og
Arne Rask, og Knud husker det som
en dejlig tid.

Sammen med Peter Nielsen fra
Mausing tog Knud på grundskole på
landbrugsskolen i Hammerum og var
her til sommer. Ved høsttid 1985 og
et par måneder frem arbejdede Knud
hos Jens Larsen i Charlottenlund.
Her kørte han ud fra maskinstationen,
og nu var det med traktorkørekortet i
hus.

November 1985 kom Knud til Evald
Jensen i Christianshøj. Her skulle
Knud hovedsageligt passe de 44
køer, der var på gården. Der var netop

lavet et værelse og bad i forbindelse
med udhusene, og her flyttede Knud
ind.

I januar 1987 kom Knud igen tilbage
til Jens Larsen i Charlottenlund. Han
manglede en mand til at køre. I
vinterperioden var Knud en tre må-
neders tid hos Kjellerup Møbelfabrik,
da der ikke var nok arbejde hos Jens
om vinteren, men da det blev som-
mer, var Knud tilbage på traktor og
mejetærsker.
Indimellem passede han også grise
hos Jens Larsen.

Han stoppede dette sted i novem-
ber 1993 og var en tre måneders tid
hos Sinding Staldservice.

I denne arbejdsperiode - nemlig i
1989 købte Knud hus i Frederiksdal.

Igennem sin far, Bent, hørte Knud,
at der manglede chauffører hos
Sanistål i Silkeborg. Han fik hurtigt
taget lastbilkørekortet og var hos
virksomheden helt frem til 1. okto-
ber 2001.

Sideløbende med disse forskellige
jobs var Knud selvfølgelig begyndt
at gå i byen med sine kammerater -
som alle unge mennesker jo gør. Det
var Hjørnet i Kjellerup, Knud kørte til
i weekenderne på knallert sammen
med sine kammerater. Når han tæn-
ker tilbage, var det allerede her, star-
ten blev lagt til det, der senere skulle
vise sig at tage overhånd.

Knud drak simpelthen igennem - lige
til han lå der. Hvor andre stoppede,
ja, der blev Knud bare ved og ved.

I 1986 begyndte det så småt at tage
overhånd. Da boede han et af ste-
derne, hvor han arbejdede, og det
var nemt at have vennerne på be-
søg. På hverdagsaftener kom de
også, og de fik en enkelt øl eller to,
men når vennerne var kørt, ja så
drak Knud selv flere øl.

Det fortsætter sådan frem til 1990,

hvor det lige så stille begynder at tage
overhånd. Efterhånden drikker Knud
også øl om dagen. Det er kun øl, han
drikker. Spiritus rører han ikke.

Også i årene mens han kører som
chauffør hos Sanistål, fortsætter han
med at drikke.

Den 5. juni 1999 sker det - Knud kø-
rer galt - i sin egen bil. Nu kunne alt
være ligegyldigt - han har mistet sit
kørekort og begynder at drikke endnu
mere. Knud mister selvfølgelig jobbet
som chauffør. Virksomheden tilbyder
ham til gengæld et job på lageret. Der
må naturligvis ikke drikkes alkohol på
virksomheden. Knud kan ikke und-
være det. I stedet for øl begynder han
at tage snaps med i sin kaffe i ter-
mokanden og drikker så sin ration af
øl, når han kommer hjem fra arbejde.

Knud ved måske godt inderst inde, at
han har et problem. Prøver flere
gange selv at stoppe, men det lykkes
ikke.

Gennem en periode har Jørn Dall,
Pederstrupvej, haft øje på Knud. Han
kender til Knuds problem og vil gerne
hjælpe Knud. Jørn har selv været
igennem Minnesota behandling og
foreslår Knud at gøre det samme.
Knud vil det bare ikke. Han er ikke ind-
stillet på at gøre noget.

Efter Mausing marked 1999 sker der
noget med Knud. Han føler måske,
han er parat til behandling, men må
konstatere, at han ikke har de 50.000
kr. en behandling koster. Så mere sker
der ikke.

En aften i november 1999 slår det klik
for Knud. Han bliver så gal og ked af
det hele, og han går simpelthen hjem-
mefra. Han bare går og går ud mod
hovedvej A13. Knud har forinden dog
ringet til sin mors fætter. Så det var
vel en form for råb om hjælp?

Fætteren og hans kone, som ikke bor
langt fra A13, henter Knud og bringer
ham hjem til dem for natten. Han bli-
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ver der natten over, men går videre
den næste morgen. Han går mod
Herning, og da det bliver nat, over-
natter han ved nogle træer ved en fa-
briksbygning i Ikast området. Næste
dag kommer han til Herning og mø-
der en tilfældig mand, der tigger
penge til øl hos Knud. Det var den
rigtige, han var kommet til, for Knud
havde tasken fuld af øl og masser af
penge på lommen. Det bliver en dyr
dag for Knud. Han er gavmild, men
tager også selv godt fra af de øl, der
bliver hentet hos den nærmeste køb-
mandsbutik.

Ud på eftermiddagen går Knud vi-
dere, men ringer samtidig til sin da-
værende svoger Bjarne. Han vil
hente Knud hjem, men vil have at
Jørn Dall skal være med, og Knud
skal love, at han vil gå i behandling.

Knud skal sige, han vil i behandling.
Det er kravet for at komme af sted.
Det gør han også, men erkender, at
han ikke mente det på daværende
tidspunkt, men udelukkende gør det
for sine forældres skyld.

Jørn Dall kører Knud til Haderup - til
behandlingscentret Anna Birk. Her er
Knud i 7 uger, og så er han klar til at
blive "klappet" ud. Knud tager hjem
og genoptager sit arbejde på
Sanistål.

Det går godt - de første 5 uger - så
får han et tilbagefald. Plumper sim-

pelthen i igen. En hel weekend drik-
ker han helt igennem. I løbet af man-
dagen går det op for ham, at han ikke
er kommet på arbejde. Igen er det
Bjarne, Knud ringer til, og Knud kom-
mer igen i behandling. Nu er det for
hans egen skyld - nu vil han have det
til at lykkes, og efter 14 dage er han
fri for alkohol igen.

Han stopper med at arbejde på
Sanistål og starter sit eget Frederiks-
dal Altmulig Service pr. 1. oktober
2001. Set nærmere på datoen bety-
der det snart et 10 års jubilæum. Her
hjælper han de lokale landmænd og
laver alt muligt rundt omkring.

I december 2010 overtager Knud fir-
maet Flemmings Haveservice. Her
er der fast arbejde med at slå græs,
klippe og beskære buske samt
belægningsarbejde. Knud tror på en
god fremtid for firmaet. Det er en god
kombination med faste entrepriser og
løse arbejder her og der.

Nævnes skal også FDF Kragelund.
Siden 1994 har Knud været leder der,
og arbejdet med de unge mennesker
betyder meget for ham. Det er et af-
bræk i dagligdagen, og Knud nyder
at være på ture og lejre med spej-
derne. Så holder Knud sin ferie.

Nu er det Knud selv, der kan vælge.
Mange spørger ham - hvad skal vi
gøre, hvis du vil have en øl?" "Ingen-
ting" siger Knud. "Viljen er min egen.

Købmanden stopper jo ikke med at
sælge øl, blot fordi jeg er holdt op
med at købe dem".

I en periode lige efter Knud var ble-
vet alkoholfri, kom han en del i AA i
Silkeborg. Det ebbede ligeså stille ud,
og nu kommer han der aldrig mere.

Hvert år til Sct. Hans mødes man i
Tjele, hvor behandlingscentret nu har
til huse. Her er der grillaften, der
brændes bål, og der uddeles møn-
ter.

Rigtig mange kommer, og Knud er
der altid. En anden berømthed, der
også deltager i dette, er sangeren
Michael Falch. Han kender også tu-
ren gennem alkoholen og skal i år
have sin 7. mønt.
Hvert år underholder han til festen,
og det er et af aftenens højdepunk-
ter (og her er det så, "journalisten"
bliver lidt misundelig).

Mens disse linjer skrives, rammer
Knud en jubilæumsdato. Den 15. fe-
bruar er det præcis 11 år, siden Knud
stoppede med at drikke alkohol.
Denne dato er for ham og alle andre
tidligere alkoholikere en vigtigere dato
end deres fødselsdag. Det er ofte
starten på et nyt liv. Og det fik Knud.
Det erkender han selv. Knud er sik-
ker på, der er en, der har holdt hån-
den over ham. Ellers var der sket
noget alvorligt. Han bryder sig ikke
om at tænke tilbage på, hvad der

Knud i en hyggesituation med spejderne Denne kage blev bagt til en af Knuds mærkedage
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kunne være sket. Så selv om det har
været en noget trist baggrund gen-
nem en årrække, ja så er det endt
meget positivt, og Knud føler selv, han
er blevet et bedre menneske.

Alkoholen har ikke mere magten over
ham. Nu arbejder han, fordi han har
lyst og energi til det. Ikke fordi han
absolut skal tjene penge til at købe
den næste øl for.

CV

Her ses Knuds 10 års mønt

Fakta om behandling for alkoholmisbrug:

Når man mødes, siger man: "Gud, (nogle alkoholikere tolker det som
Glad Uden Druk!) giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan
ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan og visdom til at se forskellen“.

Nok nogle kloge ord som vi alle kunne lære af - alkohol eller ej.

Det er tidligere alkoholikere, der er behandlere. De har selv været turen
igennem.

1/3 af de personer, der kommer i behandling, stopper med at drikke efter
1. behandling.

1/3 af de personer, der kommer i behandling, skal af sted op til 4 gange,
inden de er alkoholfri.

1/3 af de personer, der kommer i behandling - lykkes det ikke for (og de
drikker sig ihjel!)

Når man kommer i behandling, får man en bog "12 trin" - Den handler
om erkendelse, og 1.  trin lyder sådan: „Vi indrømmede, at vi var mag-
tesløse over for alkohol, og at vi ikke kunne klare vores eget liv".  Alle
alkoholikere skal kunne og mene disse linjer udenad. Ellers lykkes det
ikke.

 Hvert år på „ens dag" får man en årsmønt. De enkelte mønter har for-
skellige inskriptioner og kloge ord.

Knuds 10 års mønt siger: "Vær tro mod dig selv". Mønten har han i øvrigt
"arvet" fra Henrik Bendz - tidligere Pederstrupvej.

Vinderslev og Omegn
www.voinfo.dk = området for
Vinderslev, Hauge, Mausing og
Pederstrup gik på nettet i 2010, og
rigtig mange foreninger bruger
hjemmesiden til at melde ind med
kommende arrangementer.

Vi vil derfor endnu en gang opfordre
alle borgere til at gå på
www.voinfo.dk for at følge med i, hvad
der sker i lokalsamfundet. Der ligger
også nu rigtig mange links til forskel-
lige hjemmesider.

På www.voinfo.dk kan man tilmelde

Vinderslev og Omegn gik på nettet

sig et nyhedsbrev. Det vil sige, at hver
gang der er opdateringer til kalende-
ren, vil I modtage en mail derom.

Har man gode ideer til at videreud-
vikle www.voinfo.dk, er man også vel-
kommen til at skrive forslag. Vi er
åbne for nye tiltag og muligheder.

Hjemmesiden har nu kørt ca. ½ års
tid, og den er blevet godt modtaget
af alle, men der kan sagtens være
flere foreninger, der melder ind med
arrangementer til kalenderen. Er der
en forening/bestyrelse i lokalsamfun-
det, som har fået oprettet deres egen

hjemmeside, vil vi selvfølgelig gerne
lave links til den. I kan bare give be-
sked derom.

Vi håber, rigtig mange vil gå på
hjemmesiden nu og få sig tilmeldt
nyhedsbrevet.

På vegne af:
Jens Ole Erlandsen fra Vinderslev
Borgerforening, Webmaster Rene
Borup fra Vinderslev Købmand
Jette H. Berthel fra Vinderslev For-
samlingshus.

Jette H. Berthel
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Dagplejerne
Musikpædagog i gymnastiksalen
Her efter jul er vi kommet med i et
forløb, hvor vi får 10 besøg af en
musikpædagog fra Fabulatoriet ved
Den Kreative Skole i Silkeborg. Her
vægtes med musikken sang, leg,
fabulering og spil på forskellige instru-
menter. Fabulatoriet understøtter
hermed børn og voksnes glæde og
nysgerrighed med musik, rim, rytmer
og dans og udvikler børnenes moto-
rik, sprog og deres sociale og intel-
lektuelle færdigheder. Man arbejder
således med de pædagogiske lære-
planer og særligt de sociale, sprog-
lige og motoriske kompetencer.

Alle dagplejere startede med at være
til et lille aftenmøde nede i Fabu-
latoriet, hvor vi fik at vide, hvad forlø-
bet gik ud på og også vigtigheden af,
at vi voksne turde slå os løs og være
foregangspersoner for børnene.

 Hver torsdag kl. 9 - 9.45 har vi der-
for besøg af musikpædagog Lene
Rahbech, som kommer med sin gui-
tar og sætter gang i gymnastiksalen.
Vi lærer flere nye sange og spiller på
vores nyindkøbte trommer samt
rasleæggene. Børnene er meget
optaget af alt det nye og synes især,
trommerne er meget spændende, og
kun fantasien sætter grænsen for,
hvordan instrumenterne bruges. Det
er helt sikkert et meget spændende
og givtigt forløb, som alle såvel børn
som voksne vil få meget ud af.

Pederstrup Vandværk har afholdt
generalforsamling i Mausing For-
samlingshus den 22. februar 2011.
Til stede var bestyrelsen og to (2)
forbrugere.

I 2010 har vi fået lavet årligt eftersyn
på vandværket af P.C.Christiansen,
Skive, som har kontrolleret pumper,
ventiler og teknik. Desuden er der
blevet installeret et akdolit-
påfyldningsaggregat og et udvendigt

stik til generatortilkobling i tilfælde af
strømsvigt.

Vandet er kontrolleret i november
måned og godkendt uden bemærk-
ninger. Hvis nogen gerne vil se
prøveresultaterne, kan de henvende
sig til undertegnede.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
De sidder for 2 år ad gangen. I år var
Claus Agerskov og Jesper Høst på

valg. Jesper Høst ønskede ikke at
fortsætte, og i stedet blev Kjeld
Hvolgaard valgt.

Bestyrelsen består nu af:
Lars Arhøj, formand
Kjeld Hvolgaard, kasserer
Claus Agerskov
Jan Kristensen
Rasmus Østerby

Venlig Hilsen
Lars Arhøj

Og vi håber, at vi lærer meget, som
vi kan bruge fremover. Efter de 45
minutters intensiv musik og bevæ-
gelse er det tid til lidt fri leg og brug af
gymnastiksalen, som vi plejer, inden
turen atter går hjemover, hvor vi kan

snakke om, hvad vi oplevede denne
gang og glæde os til næste tur i gym-
nastiksalen.

På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard

Pederstrup Vandværk
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Nyt fra Skolebestyrelsen
I skrivende stund kan man følge en
artikelserie i Midtjyllands Avis om
"Fremtidens skole". Artiklerne har ud-
gangspunkt i, at man blandt andet på
skoleområdet er voldsomt udfor-
drede af store besparelser på grund
af en meget presset kommunal øko-
nomi. Derfor har man valgt at se på,
hvordan man ved hjælp af nytænk-
ning kan finde løsninger, hvor det gen-
nem de sidste år har handlet rigtig
meget om besparelser og fyrings-
runder af lærere og pædagoger. Som
man har kunnet læse, har alle skole-
bestyrelser været inviteret til at del-
tage i et møde sammen med byråds-
politikere, hvor målet var, at man
"brain-stormede" alle tænkelige løs-
ningsforslag, men også havde mu-
lighed for at tilkendegive, hvad man
synes er en god skole. Hvad er må-
let med vores unge mennesker, når
de er færdige med et langt skolefor-
løb? Hvad skal de kunne? Og hvor-
dan skal vi nå derhen?

Som man også har kunnet læse, er
alt i spil! Skal vi nedbryde de kendte
klassestrukturer, så børnene i stedet
følges med den gruppe børn, de fag-

Vinderslev Skole
ligt ligger på niveau med uanset al-
der? Skal vi afskaffe begrebet "1.
skoledag" og i stedet indføre rullende
skolestart, så barnet starter i skole
på sin 6-års fødselsdag? Skal vi
vinke farvel til undervisning i dansk
og matematik, som vi kender det i
dag og i stedet indføre en slags
"helheds-undervisning", hvor man in-
tegrerer dansk, matematik, engelsk,
natur og teknik og andre fag i et sam-
let temaforløb? Skal undervisning kun
varetages af uddannede lærere eller
kan den varetages af andre? Dette
er blot et lille udsnit af de forslag og
overvejelser, der kom frem på mø-
det.

Der er jo ingen tvivl om, at vi i fremti-
den har en skole med færre økono-
miske ressourcer, og da det er af-
lønning af personale, der er den ube-
tinget største post på et driftsregn-
skab, betyder det altså også mindre
uddannet og aflønnet personale til at
varetage opgaverne. Og dermed
også et større medansvar til foræl-
drene om at være en aktiv medspil-
ler i børnenes skolegang. At være en
aktiv medspiller som forældre bety-

der, at man bakker op om skolen i
det daglige, at man gennem delta-
gelse i forældremøder tager medan-
svar for trivslen i klassen, at man ved
deltagelse i skole-hjemsamtaler
planlægger og evaluerer på målsæt-
ninger og handlingsplaner for det
enkelte barn. Men det handler også
om, at man af og til løfter blikket fra
ens egen lille pode og ser de andre
børn, fordi fællesskabet i skolen har
en stor betydning for de hele men-
nesker, vi "producerer" i folkeskolen.
At vi ser de børn, der ikke har de stør-
ste ressourcer med sig. Og at vi
måske tænker over, om vi selv er
dem, der har behov for at stille de
største krav. Eller om vi måske er
dem, der har overskud til at give. Det
handler simpelthen om, at vi tager et
medansvar for alle børnene og ser
barnet, klassen og skolen i et større
perspektiv.

Vores folkeskole er i forandring. I sko-
lebestyrelsen taler vi ofte om vigtig-
heden af, at vi har forældrene "med
på banen", og det bliver bestemt ikke
mindre i de kommende år.

Tove Kamp Hansen

Nyt fra Købmanden
Efter at vi har meldt ud, at købman-
den ikke har det godt, har flere
spurgt, hvad der egentlig er sket. Det
vil vi berette om her.

Som alle ved, åbnede Vinderslev
Købmand i sommer, efter at der var
samlet kr. 300.000 ind til anparts-
kapitalen. Der blev ansat en køb-
mand og nedsat en bestyrelse til at
følge butikken nøje. Bestyrelsen har
hver måned siden start holdt et be-
styrelsesmøde. På de første besty-
relsesmøder var der ikke mange tal
at forholde sig til. Der var stort set
kun omsætningen, og dette var man
derfor meget fokuseret på. Omsæt-
ningen holdt ikke helt det budgette-
rede, men omsætningen var dog
klart bedre end tidligere år.

Pr. 30. september 2010 blev det før-
ste perioderegnskab lavet. For at
udarbejde et regnskab var man nødt
til at lave en status i butikken (tælle
varelageret). Perioderegnskabet vi-
ste et underskud, som bestyrelsen
og købmanden skulle forholde sig til.
Bestyrelsen talte om mulige forkla-
ringer på underskuddet, bl.a. havde
der været en del "lærepenge" i form
af varer, som er smidt ud, da Claus
skulle lære kundernes vaner at
kende for at kunne disponere rigtigt,
samt at der manglede omsætning i
forhold til budgettet.

Den 31. oktober 2010 blev der igen
afholdt status i butikken for at udar-
bejde et nyt perioderegnskab. Regn-
skabet viste stadig et underskud, dog
mindre end pr. 30. september. Det

går den rigtige vej, men bestyrelsen
har ikke helt tillid til den status, som
blev lavet pr. 30. september. Det var
første gang, bestyrelsen lavede en
status, og der skete nogle fejl under-
vejs, som vi i bestyrelsen lærte af til
næste gang. Efter perioderegn-
skabet pr. 31. oktober blev bestyrel-
sen enige om at holde et møde med
købmand Claus Pedersen for at tale
om, hvorledes man kunne forbedre
resultatet for butikken. Dette møde
blev afholdt i december 2010.

Den 31. december bliver der igen
afholdt status for at udarbejde et
halvårsregnskab. Dette regnskab vi-
ste igen, at underskuddet var blevet
større. I januar måned blev bestyrel-
sen og Claus enige om, at Claus
skulle stoppe som købmand med

Vinderslev Købmand
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Nu er det vist på tide, at redaktionen
på Lokalbladet får en rose!

I 14 år har de brugt utallige timer på
at være opsøgende i forhold til tilflyt-
tere, tale med lokale borgere, skrive
artikler, tage billeder og ikke mindst
sætte bladet sammen. I 14 år har de
sørget for at samle aktiviteterne i
lokalområdet….og nu endda også
med en hjemmeside.

I redaktionen sidder både personer,
som har været med hele vejen og
nye kræfter, som alle gør en kæmpe
indsats for at holde os informeret og
opdateret om alt det, der sker i lokal-
området - og for det arbejde skal de
have den største rose.

Både tilflyttere (ja, det siges jo, at den
betegnelse mister man først efter 10
år) og alle andre kan med Lokalbladet
følge med i aktiviteter og begivenhe-
der, som er med til at udvikle lokal-
området og gøre det til fælleseje.

Her i bladet mødes alle - her er plads
til alle, som har stort eller småt at for-
tælle. Der er nemlig ingen tvivl om,
at et godt Lokalblad afhænger af, at
lokale foreninger, bestyrelser og bor-
gere aktivt bruger bladet til artikler,
billeder og informationer - så lad os
fortsat bruge og bakke op om
bladet.…og derved sørge for, at re-
daktionen også har arbejde de næ-
ste 14 år:

En uddeling af en rose kræver et bil-
lede af modtageren - så kære
redaktion….her må I gerne tage et
billede af jer selv og stolt sætte det i
bladet.

Tak for en kæmpe indsats og for et
godt blad.

Hilsen
Jane Vibjerg

udgangen af februar måned. Besty-
relsen skulle herefter overveje, hvad
der skulle ske med butikken. Der blev
i februar afholdt borgermøde i Vinder-
slev Forsamlingshus, hvor man in-
formerede om, hvorledes det stod til,
og at vi i bestyrelsen overvejede at
lukke butikken. Konklusionen på
mødet blev, at bestyrelsen skulle for-
søge at få butikken til at køre videre.
Det blev foreslået, at man kunne lave
en kontoordning i butikken, hvor man
som kunde kan betale forud og der-
ved styrke kapitalen i butikken. Lige-
ledes ville bestyrelsen herefter for-
søge at nedbringe varelageret.

Butikken har nu ansat Svend Aage
Laursen som ny købmand i butikken.
Svend Aage er villig til at lægge
mange arbejdstimer i butikken for at
minimere lønomkostningerne og der-
ved forbedre resultatet. Bestyrelsen
er samtidig mere tæt på butikken end
tidligere. Guleroden for Svend Aage
er ligesom for Claus, at han kan købe
butikken billigt, hvis det bliver en suc-
ces og ligeledes får del i et eventuelt

overskud.

Den 28. februar blev der igen holdt
status i butikken. Bestyrelsen kender
endnu ikke resultatet af denne sta-
tus. Dermed er fremtiden for køb-
manden endnu ikke fastlagt.

Bestyrelsen for Vinderslev Købmand
Aps vil gerne slå fast, at uanset hvil-
ken løsning der findes for den frem-
tidige drift af Vinderslev Købmand
ApS, er man meget opmærksom på,
at det helst ikke skal få økonomiske
konsekvenser for Selskabet Vinder-
slev Og Omegn Invest ApS, som
man samlede kr. 700.000 ind til for

få år siden.
Bestyrelsen vil gerne opfordre kun-
derne til at gøre opmærksom på det,
hvis der mangler varer, som ellers
plejer at være i butikken. Ligeledes
vil vi gerne, hvis der er en hjælpsom
person, som gerne vil hjælpe ca. en
time hver uge omkring butikken som
en slags pedel til at holde orden ud-
vendig.

Fiskemanden kommer til Vinderslev
igen den 14. april kl. 10.00 -17.00,
hvor han holder på torvet over for køb-
manden.

René Borup

Uddeling af en Rose

Charlotte Vindum, Kirsten Haugaard, Anna Arhøj, Alice Lemming,
Christian Laursen, Karsen Houp, Ingerlise Olesen, Lene Rasmussen.
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VIF
Generalforsamling i VIF
Vinderslev IF afholdt den 7. februar kl.
19.00 generalforsamling i klubhuset på
Haurbakvej.
Udover bestyrelsen og støttepillerne
var fremmødet på 15 medlemmer, ikke
noget prangende fremmøde, men tak
til dem der viste foreningen opbakning
på denne aften.
Hermed følger referat i forhold til ud-
sendte dagsorden.
I formandens fravær bød næstforman-
den velkommen til en forhåbentligt god
generalforsamling.

Valg af dirigent:
Henrik Holdgaard blev valgt. Han tak-
kede for valget og bekendtgjorde, at
der var annonceret rettidigt efter ved-
tægterne.

Formandens beretning:
I formandens fravær gennemførte
næstformanden beretningen. Han be-
rettede om et godt år, specielt sommer-
festen var et højdepunkt. Alle forenin-
ger i samarbejdet om sommerfesten er
enige om, at succesen skal gentages i
2011.
Medlemstallet er steget fra 222 til 229
medlemmer. Det er primært det nyop-
rettede gymnastikhold, kaldet Bold og
Leg, der står for denne fremgang.
Tak til Støttepillerne for samarbejdet.
Tak til Hill Street vagtværnet. Tak til træ-
nere, holdledere og gymnastikinstruk-
tører for deres indsats. Tak til alle de
frivillige hjælpere til blandt andet
Mausing marked og sommerfesten.
Også tak til den øvrige bestyrelse for
det gode arbejde.
Hjemmesiden (www.vinderslev-if.dk) er
fortsat under positiv udvikling. Der har
d.d. været 2239 besøgende.
Endvidere håbede og ønskede han, at
det gode samarbejde og opbakning
også ville gælde i den kommende sæ-
son.

Det reviderede årsregnskab:
Kasserer, Mette Buus Würtz, fremlagde
grundigt årsregnskabet, et meget flot
regnskab med en egenkapital på
51.150 kr. Mausing marked gav et lille
beskedent overskud. Kiosken kører
fortsat med underskud, hvilket vi vil
prøve at få rettet op på. Bl.a. leder vi
efter en billig øl/sodavandsmaskine.

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

Fastsættelse af kontingent:
Uændret.

Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

Valg til bestyrelse:
På valg:
Martin Graves (ønsker genvalg)
Henrik Christiansen (ønsker ikke
genvalg)
Henning Fisker og Martin Graves var
de eneste to, der stillede op til de to
poster. De blev derfor valgt ind uden
det store kampvalg.

Valg af 1. og 2. suppleanter:
På valg:
Michael Kristensen (ønsker ikke gen-
valg)
Michael Døssing (ønsker genvalg)
Lotte Nørgaard Anckersen og Mi-
chael Døssing stillede op. Michael
blev valgt som 1. suppleant og Lotte
som 2. suppleant og med ansvars-
område Gymnastikafdelingen.

Valg af revisorer:
På valg:
Hanne Jensen (ønsker genvalg)
Ruth Knudsen (ønsker genvalg)
Hanne og Ruth blev begge genvalgt.

Valg af sommerfestudvalg og
ideer hertil:
Næstformanden lagde ud med at for-
tælle om den store succes, sommer-
festen havde været. Rigtig mange
har rost arrangementet.
Bestyrelsen vil meget gerne have en
uden for bestyrelsen til at repræsen-
tere klubben. Der var umiddelbart
ikke nogen, der meldte sig og heller
ikke nogen, der havde nogle ideer.
Næstformanden afsluttede med at
opfordre folk til at tage kontakt, hvis
de fik ideer eller mod på at hjælpe.

Henry Mortensen arven:
Som mange er bekendt, har klubben
arvet 250.000 kr. efter Henry Mor-
tensen. Henry Mortensen var aktiv i
klubben som ung seniorspiller. Der

er nogle rimeligt stramme skatte-
regler, når foreninger arver penge.
Hvis der skal undgås at betale skat,
skal pengene bruges på konkrete
nyska-bende projekter. Hvis dette ikke
overholdes, er der kun 90.000 kr. til-
bage af arven efter skat. Det er vig-
tigt, at vi finder et eller flere gode pro-
jekter. I klubhuset har der nogle må-
neder været ophængt en "idekasse".
Følgende forslag er blevet indleveret
og skal arbejdes videre med:
Nyt og bedre lys på banen, i indkør-
sel, på P-plads og legeplads.
Hegn foran P-plads og legeplads.
Overdækning af terrasse.
Multibane.
Skulle der være flere ideer også fra
ikke-medlemmer, modtages de stadigt
ved henvendelse til næstformanden.

Eventuelt:
Lotte Anckersen gav udtryk for, at
gymnastikken ønskede redskaber og
nyt musikanlæg. Liste over ønsker
fremsendes til næstformanden, så
den kan blive diskuteret i bestyrelsen
med kommune og skole.
Margrethe Stenholt spurgte på vegne
af damegymnastikholdet, om afslut-
ningsfesten kun er for fodbold-
medlemmer. Det blev stadfæstet, at
festen som altid er for alle.
Til sidst blev Helle Krogh, vores kamp-
fordeler, spurgt, om hun ønskede at
fortsætte. Dette takkede hun ja til.
Næstformanden takkede de personer,
der stillede op til de forskellige poster
i foreningen. Han afsluttede med at
informere om, hvilke aktiviteter der
sker i klubregi de næste par måne-
der.

Efter generalforsamlingen informe-
rede næstformanden om, at konstitu-
eringen først vil finde sted den 11.
marts.

På vegne af bestyrelsen

Bjarne Madsen
Næstformand & sekretær

24 48 40 70
Madsen_bjarne@hotmail.com
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Malmhøj
Kalenderen
Tirsdage: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa  kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15

April   4.
maj   2. + 16.
Juni   6. + 20. (obs ulige uge)

Film
Vi ser stadig film hver anden onsdag
eftermiddag, og alle interesserede er
meget velkomne til at komme og
være med. Det koster ingenting, og
der bliver serveret en kop kaffe med
kage til. Hvilke film vi ser, bekendt-
gøres en uge i forvejen med opslag
på hjemmet. Som regel ser vi forfilm
først, gerne fra en serie der hedder:
"Danskernes egen historie", en sam-
ling af optagelser af danskernes
hverdagsliv fra 1930 og opefter. Der
vises film følgende onsdage i foråret:
5. april, 20. april og 4. maj.

Kommende arrange-
menter
Brugerrådet holder generalforsam-
ling fredag den 6. maj kl. 14.
Løvspringsturen bliver holdt midt i
maj. Endelig dato bekendtgøres se-
nere.
Sct. Hans fejres tirsdag den 21. juni
kl. 18.

Tøjdemonstration
Den sidste dag i januar havde Malm-
høj igen besøg af TØJBUSSEN fra
firmaet "Pasgaard tøj-service". Først
fik vi vist, hvad der er aktuelt inden
for herre- og damemoden i øjeblik-
ket, mens man drak en kop kaffe.
Bagefter var der rig lejlighed til at se
nærmere og prøve modellerne fra
stativerne. Foruden beboere fra
hjemmet kom der som sædvanligt
også interesserede kunder udefra.

Birthe Clausen

Café Kyndelmisse
Den 1. februar startede vi en ny tra-
dition på Malmhøj: Café Kyndel-
misse. Vi spiste traditionel Kjørmes-
gilde med stuvet hvidkål, flæsk og
medisterpølse. Til dessert pandeka-
ger med rørt is.

Efterlysning
Vi mangler garn til Mother Theresa
strikkedamerne, så når I nu går i gang
med forårsoprydningen, så tager vi
gerne imod garnrester og gamle
striktrøjer til optrævling.

Zenitta Kaalby



16

Udvekslingsstudent fra Arizona

Nedenstående artikel er skrevet af
Andrea, som pt. bor hos Jette Ber-
thel  og Niels Brink på Haurbakvej 19,
Vinderslev. Andrea kom til Danmark
i august 2010 og skal være her til
udgangen af juli 2011. Andrea kunne
ikke tale eller skrive dansk, da hun
kom til landet, men efter at have haft
danskundervisning 2 gange om ugen
og gået i dansk skole kan Andrea nu
tale og skrive dansk.

Jeg hedder Andrea Singer og jeg er
18 år gammel. Jeg kommer fra
Arizona, USA og jeg er en udveks-
lingsstudent med Rotary Youth
Exchange. Jeg bor i Tempe, Arizona.
Det er en stor by det ligger tæt på
hovedsted, Phoenix. Arizona er
bedst kendt for den Grand Canyon,
en af den syv vidundere i verden. Det
er også meget varmt i Arizona, det
kan være halvtreds grader om som-
meren så danske vejret er meget
forskelligt for mig fordi jeg har ikke
prøvede sne  før.  Jeg ankom i Århus
den første af august 2010, hvor jeg
mødte min første værtsfamilie. Jeg
boede i Gl. Rye min første 4 måne-
der i Danmark. Det er en lille by, men
en rigtig særligt by også. Min første
værtsfamilie også har et sommer-
hus på Fur, hvor jeg boede min før-
ste uge her. Det var rigtig sjovt, fordi
jeg ikke kunne tale noget dansk, og
jeg var på en ø, hvor ingen rigtig
kunne tale engelsk. Men jeg havde
masse sjov og Fur er en smuk ø, og

jeg er glad for at jeg havde den ople-
velse med det samme. Det gjorde
mig til at indse fra starten, hvor hårdt
mit år i Danmark ville være. Jeg bor i
Kjellerup nu, med min anden værts-
familie og jeg har en stor erfaring her
også. Jeg bor på en gård, som er
meget forskellig for mig, fordi jeg har
boet i stor byer hele mit liv i USA. Det
er meget surrealistisk at se ud og se
grønne marker og traktorer i hverda-
gen. Det er også hvor jeg har haft
min første danske jul og det var rig-
tig hyggeligt. Vi var inde og se en
kirke, og så har vi spist rigtig godt
mad. Vi dansede om juletræet og
pakke ud gaven senere. Det var rig-
tig dejligt til at gøre danske tradtioner
og se en hvid jul, selvom jeg var ikke
med min familie i USA.  Det er også
en stor oplevelse at gå til skole her i
Danmark. Jeg går til Silkeborg Gym-
nasium og jeg har mange fag, f.x. fy-
sik, samfundsfag, matematik, reli-
gion, og det kan være meget svært
nogle gange. Men jeg har mange
dejlige venner og jeg er meget glad
på gymnasiet. Jeg har også rejst
uden for Danmark, mens jeg har
været her. Jeg var i Oslo, Norge med
min sprogskolen sammen med an-
dre udveklingsstuderende i oktober.

Jeg var også i Tyskland sammen
med min klassekammerat og hans
familie i januar. Jeg skal også  rejse
til Firenze, Italien sammen med gym-
nasiet i marts. Jeg skal også på en
tur gennem Europa sammen med
andre udvekslingsstuderende i slut-
ningen af maj. Turen er til 8 forskellig
lande for omkring 3 uger. Jeg er me-
get spændt for det. Jeg er så heldig
at få denne fantastiske mulighed for
at være her, og jeg er så taknemme-
lig for at have mødt nogle af de mest
vidunderlige mennesker i verden.
Det er den bedste oplevelse jeg
kunne bede om, og jeg vil aldrig
glemme de ting jeg har lært her. Jeg
har været i Danmark 6 måneder nu
og det har været den bedste 6 må-
neder af mit liv!

Redaktionen er meget imponeret
over Andreas danskkundskaber ef-
ter kun ½ år i landet og har ikke la-
vet korrektur i Andreas artikel.
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Aktiviteter 2011/2012
Fredag den 15. april kl. 18.00:
Fællesspisning i forsamlingshuset -
åben for alle.
Hver familie medbringer en ret (sva-
rende til det antal mennesker I kom-
mer) til den fælles buffet. Drikkeva-
rer sælges i huset, og vi dækker selv-
følgelig op. Tilmelding senest den
10. april til Jane Vibjerg, tlf. 35266010
eller email: jane@vibjerg.com

Torsdag den 23. juni kl. 20.00:
Sankt Hans aften v. markedsplad-
sen. Der sælges pølser, øl og vand.

Torsdag den 8. dec. kl. 17.30:
Fællesspisning med Lucia-optog

Onsdag den 1. feb. 2012, kl. 19.30:
Generalforsamling

Der forbeholdes ret til ændringer i
aktivitetskalenderen.

Faste aktiviteter:
Linedans: Hver mandag kl. 19.00
Squaredans: Hver tirsdag kl. 19.00

Støt dit lokale forsamlingshus med
et familiemedlemskab (pris 100 kr.).
Indbetales via netbank (reg.nr. 9284,
kontonr. 306281178) eller hos Hauge
Minimarked.
Udlejning af forsamlingshuset samt
udlejning af service, borde og stole -

Hauge Forsamlingshus
kontakt Hauge Minimarked, tlf.
86888013.
For yderligere information tjek
www.haugeforsamlingshus.dk

Vinderne af bedste udklædning

Fastelavn i Hauge
Forsamlingshus
Søndag den 6. marts var 30 børn
samlet til fastelavn med tøndeslag-
ning og leg i Hauge Forsamlingshus.

Vi takker Lisbeth Sonne for lækre
hjemmebagte fastelavnsboller.

Hilsen bestyrelsen i
Hauge Forsamlingshus

Jane Vibjerg

Der blev den 9. februar afholdt ge-
neralforsamling. Der var forholdsvis
stort fremmøde, da der i år var mødt
6 medlemmer op ud over bestyrel-
sen, hvor der kun plejer at være 1-2.

Da Andreas Pretzmann efter ca. 25
år i bestyrelsen har valgt at trække
sig som kasserer og bestyrelses-
medlem (en stor tak til ham for de
25 år), har bestyrelsen besluttet at

lade Forsyningen i Silkeborg styre
det meste af det administrative ar-
bejde. Det betyder, at der fremover
bliver udsendt tre aconto afregnin-
ger sammen med spildevand og
renovation.

Det har været et godt år med fine
vandprøver og kun små uforudsete
udgifter. Vi har i årets løb tilsluttet to
nye forbrugere, skiftet 75 vand-

målere, udpumpet og solgt 77.530
kubikmeter vand til forbrugerne. Sø-
ren Guldborg er blevet ansat som
vandværkspasser.

Efter generalforsamlingen ser besty-
relsen således ud: Formand Søren
Hansen, kasserer Ole Nørskov, se-
kretær Lars Mølgård samt Niels Brink
og Gert Jensen.

Ole Nørskov

Vinderslev Vandværk
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     3. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   10. april Hinge 9.00 (Klaus Møberg), Vinderslev 14.00 (Ove Mandrup) (nadver)
   17. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   21. april Vinderslev 10.15, Hinge 19.00
   22. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   24. april Hinge 9.00 (nadver), Vinderslev 10.15
   25. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

     1. maj Vinderslev 9.00,Hinge 10.15
     8. maj Hinge 8.30 (nadver), Vinderslev 10.15 (konfirmation)
   15. maj Vinderslev 9.00 (Jørgen Vingborg), Hinge 10.15 (Jørgen Vingborg)
   20. maj Hinge 10.15 (Johannes Østerlund Nielsen), Vinderslev 19.00 (Knud O.Mandrup)
   22. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   29. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

     2. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
     5. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   12. juni Vinderslev 9.00 (nadver), Hinge 10.15
   13. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   19. juni Vinderslev 9.30 (Højmesse), Nørskovlund Sportsplads 11.00
   26. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

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

Fastelavnsgudstjeneste den 6.
marts i Vinderslev Kirke med te-
maet: Skabt af Gud
Familiegudstjenesten bød på salme-
sang, bevægelsessange, prædiken
og bibelfortælling. Børnehjørnet
havde fremstillet skaberværker, som
stod udstillet i våbenhuset.

Medens Helle Frølund fortalte om
Guds 7 skabelsesdage, fremviste
børnene billeder, som passede til.
Børnene hjalp også med at lave be-
vægelser til skabelsessangene, som

menigheden sang med på.

Frede Møller fortalte om vores fanta-
stiske Gud, som har skabt os og får
vores hjerter til at slå. „Det er Gud,
der får blomsterne til at gro, og Gud
der giver det hele farver og kulør. Det
er også Gud, der alene kan frelse os,“
sagde Frede Møller, som havde taget
forskellige visuelle hjælpemidler med
på prædikestolen til at understrege
teksten.

Efter gudstjenesten var der tønde-
slagning i skolegården, og i Sogne-
huset blev der serveret fastelavns-
boller. Der var dækket til 72 perso-
ner, og næsten alle pladser var be-
sat. Der blev uddelt slikposer til alle
børn, da katten var slået af tønden,
og de voksne drak en ekstra kop
kaffe.

På vegne af
Familiegudstjenesteudvalget

Anne Marie Najbjerg
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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.

     3. april Midfaste Vinderslev
   10. april INGEN
   17. april        Palmesøndag Vinderslev
   21. april       Skærtorsdag Levring
   22. april        Langfredag Vinderslev
   24. april       Påskedag Hørup
   25. april INGEN

     1. maj  1. søn. e. påske Vinderslev
     8. maj  2. søn. e. påske INGEN, men
   10. maj      Tirsdag Hørup kl. 19.00, læsning v/konfirmanderne.

Derefter kirkekaffe i salen
   15. maj INGEN
   20. maj      St. Bededag Vinderslev kl. 10.00. Konfirmation
   22. maj      4. søn.e. påske Levring
   29. maj      5. søn.e. påske Høve-Havrebjerg Valgmenighed kl. 10.00. Årsmøde

     2. juni INGEN
     5. juni INGEN
   12. juni      Pinsedag Vinderslev
   13. juni INGEN
   19. juni      Trinitatis søndag Hørup
   26. juni      1. søndag e. Trinitatis Levring
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Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer
man til Thorning Taxa, tlf. 86880175 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:

KIRKENYT
Valgmenigheden

Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg, tlf. 86 80 40 52

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

Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 88 26
e-mail: inge.oesterby@skolekom.dk
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup tlf. 86 89 37 38
e-mail: mausing@it.dk

Torsdag den 5. maj kl. 17.30
er der afgang fra Kirkebakken 13 for
vores årlige løvspringstur, der kø-
res som aftentur i bus. Afgang fra
Vinderslev Kirkeplads 10 minutter
senere, altså kl. 17.40. Turen går i år
til Bøllingsø området.

Vi lader så vidt muligt ruten føre os
gennem nyudsprungen løvskov og
besøger undervejs først Kragelund
Kirke, hvor Karen Marie Ravn fortæl-
ler om kirken og den moderne alter-
tavle, „Den hellige Nadver“, udført i
støbejern af billedhuggeren Erik
Heide. Derfra over Klosterlund til
Engesvang Bryghus, hvor vi slutter
aftenen med omvisning og i ro og
mag smager på øllet, mens Claus
Thorhauge fortæller os om
ølbrygningen.

Tilmelding til kmravn@ofir.dk eller tlf.
86 88 11 10 inden søndag den 1.
maj. Pris vil fremgå af annoncen i
Kjellerup Tidende.

Tirsdag den 10. maj kl. 19
holder Valgmenigheden gudstjene-
ste sammen med årets 9 konfirman-
der, der bidrager til denne gudstje-
neste med læsninger.

Kom og vær med til at slutte op om
det arbejde, der gøres i Kjellerup og
Omegns Valgmenighed for

konfirmandernes indføring i kirke og
kristendom. Efter gudstjenesten
samles vi alle - menighedens øvrige
medlemmer og konfirmandernes fa-
milier - til kaffe/sodavand og kage i
Valgmenighedens sal.

Traktementet er denne aften gratis
ligesom andre gange, når der er
kirkekaffe.

Lørdag/søndag d. 28. og 29. maj
indbydes til årsmøde i vores fælles-
forening Foreningen af Grundtvigske
Fri- og valgmenigheder i Danmark. I
år er Høve-Havrebjerg Valgmenighed
ved Slagelse vært for årsmødet, som
holdes på Liselund Kursuscenter.

Deltagerne bliver indkvarteret dér
samt hos menighedens lokale med-
lemmer.

Se programmet i årsskriftet, der
fremlægges ved påsketid.

Søndag 21. aug. - lørdag 27. aug.
Højskoleuge på Rønshoved Højskole
ved Flensborg Fjord. Temaet er
„Grænseland på kryds og tværs“, en
uge med foredrag, fordybelse og
sejltur på Flensborg Fjord.

Vi skal i denne uge virkelig på kryds
og tværs i Sønderjylland. Når vi ikke
er på farten, bliver basen Rønshoved

Højskole, hvor vi samles hver dag til
inspirerende morgensamlinger og til
foredrag om Sønderjyllands sær-
egne kultur og historie. Aftnerne til-
bringer vi sammen omkring pejsen i
Pejsestuen til sang efter højskole-
sangbogen og til hyggeligt samvær.

Foredrag m.m.:
- Sønderjyllands særegne kultur og
historie
- Kærlighed og Folkelighed
- Noldes landskab - filmforedrag
- En dag i Herman Bangs fodspor
- Fokus på en indflydelsesrig musik-
personlighed
- Sønderjysk brødtorte og sønderjy-
ske sange

Udflugter:
- Sejltur på Flensborg Fjord
- Frederiksstad - Nordslesvigs
Amsterdam
- Mikkelberg - det danske mindretals
Louisiana
- Als - Herman Bangs fødehjem
- Noldes museum og flotte have

Der vil være bustransport direkte fra
og til Kjellerup. Tilmelding til Karen
Marie Ravn, hvor man også kan re-
kvirere en folder om turen.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Nytårsparaden
blev afviklet søndag den 23. januar
med ca. 35 deltagere. Vi mødtes
omkring bålet kl. 14, og efter at fla-
get var hejst, blev ulve og søskende
overladt til de store spejdere uden-
for, mens de voksne holdt gruppe-
møde.

Ingerlise Olesen blev valgt til ordsty-
rer. Gruppeleder Peter Haahr fortalte
om aktiviteterne i 2010, og bagefter
præsenterede kasserer Annemette
Mortensen regnskabet, som viste et
underskud på ca. 4000 kr. Inden valg
til grupperådet fortalte gruppe-
rådsformand Ingerlise Olesen lidt om
grupperådets arbejdsopgaver. Der
skulle vælges 3 medlemmer, men
heldigvis modtog Louise Sønder-
gaard og Ingerlise Olesen genvalg,
mens Lisbet Kristensen blev nyvalgt.
Da der ikke var flere kandidater,
måtte vi undvære suppleanter. Bent
Kragh og Lars Arhøj blev genvalgt
som revisorer. Annemette Mortensen
modtog også genvalg som kasserer.

Efter gruppemødet havde ulvene ar-
rangeret aktiviteter for forældrene i
form af tovtrækning, sækkevædde-
løb, æggeløb m.m. Vejret var for en
gangs skyld egnet til fakkeloptog, så
vi gik en dejlig tur igennem Vinder-
slev og sluttede dagen med suppe.

www.windir.dk
Windir Gruppen er kommet på net-
tet, hvor man kan følge med i, hvad
der sker i gruppen. Her ligger de ak-
tuelle programmer og billeder fra lejr-
ture, nytårsparade, arbejdsdage,
osv.

Gruppetur
Næste fælles arrangement er week-
endtur til Vranum Bakkehus ved Hald
Sø den 2. og 3. april, hvor hele grup-
pen er afsted med forældre og sø-
skende.

Årets lederpris
Windir Gruppen har været så heldige
at få tildelt Kjellerup Tidendes Leder-
pris 2011, som ud over den store
ære også omfatter en check på 1000
kr.

Den 3. marts fik vi besøg af Char-
lotte Vindum og Rasmus Viuff, som
under overværelse af både ulve og
spejdere overrakte prisen til gruppe-
rådsformand Ingerlise Olesen.
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Høstmarked 2011
Lørdag den 13. august holder Anne
Marie og Hans Henrik Christensen
høstmarked på Mausing Mølle, og
Windir Gruppen har fået lov at være
med til at arrangere dagen.

Planlægningen er allerede i gang, og
der kommer til at ske mange ting den
lørdag. Vi håber, at mange fra egnen
har lyst til at fremvise deres gamle
høstmaskiner. Det er nemlig planen,
at en havremark skal høstes med
både le, selvbinder og mejetærsker,
så man kan følge historiens gang.

Vi har kontakt med nogen, der har
lovet at komme og binde neg, for det
er et håndværk, som ikke mange
mestrer i dag, men den 13. august
får vi chancen for at prøve, om det
kan læres. Bagefter kan man købe
et neg med hjem til minde om da-
gen.

Spejderne har fået fuld råderet over
det skønne og spændende område
omkring møllen og i skoven, hvor de
vil lave forskellige aktiviteter som
rappelling, tømmerflådesejlads, svæ-
vebane, orienteringsløb, osv. Der bli-
ver selvfølgelig også mulighed for at
bage snobrød, riste popkorn og bage
vafler.

I 2005 var spejderne også inviteret til Mausing Mølle

Vi håber også, at vi kan lokke lokale
folk, der laver husflid som f.eks. pile-
fletning, strikning, træsløjd, osv. til at
deltage med en bod.

Hvis det har interesse, kan man al-
lerede nu kontakte Anne Marie Chri-
stensen på tlf. 86 88 84 52 eller på
mail: mausingmoelle@fibermail.dk.

Mausing Mølle har en spændende
historie, og den vil der også blive lej-
lighed til at høre i løbet af dagen. Anne
Marie Christensen har sat sig grun-
digt ind i stedets historie og vil give
rundvisninger både på møllen og ud
til Skyttehuset, et lille bindingsværks-
hus, som blev bygget i 1946 af
Mausing-Pederstrup Skyttekreds.
Det var de daværende ejere af
Mausing Mølle, Frida og Marinus Pe-
dersen, som gav lov til at etablere en
skydebane. I Skyttehuset hænger
der stadig billeder af medlemmer af
Skyttekredsen.

Spejderne vil sørge for, at der hele
dagen kan købes forskelligt trakte-
ment, så ingen skal sulte eller tør-
ste. Derudover kan man lytte til spil-
lemandsmusik og prøve lykken i tom-
bolaen (sponsorering af præmier til
tombolaen modtages med taknem-
melighed!).

Overskuddet går til spejderarbejdet,
så vi håber selvfølgelig, at mange vil
finde vej til Mausing Mølle lørdag den
13. august, hvor det gerne skulle
være perfekt høstvejr!

AA
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Børnehjørnet i Vinderslev
På billedet øver børnene fra Børne-
hjørnet til fastelavnsgudstjenesten.
Billedet viser, hvad vi har arbejdet
med de sidste 7 tirsdage i Børne-
hjørnet, hvor vi bl.a. har hørt om Guds
7 skabelsesdage.

Hvert barn har lavet deres eget lille
skaberværk med himmel og hav, fisk
og fugle, træer og blomster, dyr og
mennesker. Der har været gang i
både pensler og limpistol, og selv
synes vi, der er blevet udført et fan-
tastisk mini-skaberværk, og både
børn og voksne har været meget
kreative.

Vi har sunget og øvet børnesange om
alt det smukke og fantastiske, som
Gud har skabt. En af børnenes nye
sange lyder:

Gud skabte hvalen så stor.
Gud skabte min lillebror.
Gud skabte himlen så flot, så flot.
Gud skabte min tommeltot.

Med Børnehjørnehilsen
Anne Marie Najbjerg

Indre Mission
Lørdag den 5. februar havde Vinder-
slev Menighedsråd arrangeret en
IKON-dag i Sognehuset.

15 deltagere i alle aldre var mødt
frem, og på opfordring havde hver
især forskellige ideer med, som
kunne bruges til billedfremstillingen.
Der var medbragt jern, perler, stål-
tråd, hårtørrer, limpistoler, fantasi,
m.m.

Kreativ medarbejder, Helle Noer fra
Vejle, gav god vejledning i Ikon-frem-
stilling og kom med mange gode råd

om det at fremstille sit eget moderne ikon, hvor hver deltager
kunne få lov til at udfolde de kreative evner.

Et ikon har et budskab og kan være med til at åbne for det,
menneskelivet siger om menneskets forhold til Gud.

Det blev en rigtig spændende dag, hvor der blev tid til at være
sammen på en anderledes udfordrende måde, og så blev
der tid til både at snakke sammen, drikke kaffe og spise smør-
rebrød.

På billedet ses de færdige fremstillinger.
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Australien
Jeg er Anders Demuth Krogsdal, og
jeg vil gerne fortælle lidt om min tur
til Australien med HTX 2010. Jeg vil
fortælle om alle de spændende ting,
vi har oplevet såsom at være på Fra-
ser Island, ude at dykke og bare ge-
nerelt om der hvor jeg boede.
Det hele startede sådan set tilbage
på HTX i Silkeborg, hvor vi efter vo-
res introforløb skulle til at vælge den
linje, vi ville på, og fordi jeg vidste, at
jeg bare ville af sted til Australien,
valgte jeg selvfølgelig skolens inter-
nationale linje. „Det var det“, tænkte
jeg, og så var det jo bare at vente til
den 7. juli, hvor afrejsen skulle være,
men så let slap vi dog ikke. Vi skulle
først have lov til at være i Australien i
de 5 måneder, og for at vi kunne få
lov til det, skulle vi søge om visum.
Da vi havde gjort det, var der et par
møder på skolen, hvor vi fik lidt mere
af vide om det økonomiske på turen,
forsikring, afgangstider fra lufthavn-
ene osv.
Endelig kom den 7. juli, og afrejsen
skulle foregå fra Billund Lufthavn,
hvorefter vi fløj til København. Vi blev
desværre nødt til at vente en del ti-
mer i København, da vores fly fra Kø-
benhavn til Bangkok først gik fire ti-
mer efter, vi var landet. Da vi endelig
var kommet til Bangkok efter en
masse timer i flyveren, skulle vi lige
på endnu en lang flyvetur fra Bang-
kok til Sydney. Da vi var kommet til
Sydney, havde vi bestilt værelser på
et hotel, så vi kunne være udhvilet til
dagen efter, hvor den sidste flyvetur
skulle være fra Sydney til Hervey Bay
og lige meget, hvem man spørger på
turen, er der ingen, der kan modsige,
at man ikke havde brug for at hvile
ud efter lidt over 20 timers flyvning.
Det var også den dag, vi skulle møde
vores kommende familie, også kal-
det homestay. Vi boede to og to sam-
men nede i Australien, men man
kunne også vælge at bo alene, hvis
man havde lyst til det. Jeg boede
sammen med Rune Andersen fra
Silkeborg, og jeg var godt nok glad
for at bo sammen med en, da det tit,
når man sad og spiste aftensmad,
kunne være helt pinligt, så stille der

var. Det var også dejligt, når man sad
på værelset om aftenen og så lige
kunne snakke med den, man boede
med.
Vi boede i en lille by, der hedder
Hervey Bay. For at få et lille overblik
over hvor stor byen er, kan jeg sige,
at den er på størrelse med Skander-
borg. Det er en lille hyggelig by, der
har, hvad en by skal have. Den har
fodboldstadion, biograf, tøjbutikker,
udendørs svømmebassin, indkøbs-
center osv. Og selvfølgelig havde den
også en dejlig strand, for Hervey Bay
er en by, der ligger helt op ad vandet.
Vi fik tit weekenderne til at gå nede
på stranden, og middagsmad og lig-
nende kunne vi købe, hvis man blot
gik 100 meter væk fra stranden og
op på esplanaden. Det er en stille og
rolig strand, ment med at der ikke er
store bølger, da der ligger en ø kal-
det Fraser Island kun lidt væk fra
stranden, og den tager alle de store
bølger. Og det vigtigste som man nok
gerne vil høre, er at der ikke kommer
hajer ind ved bredden, da det er en
bugt, der ligger ved Hervey Bay, og
der kommer hajerne ikke ind. Hvis
man er 18+, er der også mulighed
for at gå i byen i Hervey Bay. Byen
har en natklub, der hedder Viper og
en pub/restaurant kaldet Hoolihans,
men der kunne vi, der er under 18

ikke komme ind.
Vores skolegang foregik selvfølgelig
også på engelsk, ligesom alt andet
hvad vi foretog os, men de lærere vi
havde, var gode til at hjælpe os og
forklare tingene flere gange, hvis der
var noget, vi ikke forstod. Vores bed-
ste lærer var helt klart vores mate-
matiklærer, da han selv kom fra et
andet land, og nogen gange havde
han også selv svært ved at formu-
lere det, han skulle sige, så han
gjorde det altid på en måde, så vi
kunne forstå det. Skolegangen var
ikke noget problem, da vi altid havde
god tid til afleveringer, og hvis man
ikke lige fik det lavet til dagen, det
skulle afleveres på, var de altid ven-
lige og sige, at man så kunne sende
det på mail senere på dagen. Det
sværeste og mest udfordrende fag
var nok kemi, da der var en masse
ord, man ikke vidste hvad betød, men
det var bare at tage notater til, hvad
læreren sagde, og hvad han skrev
på tavlen, så var det ikke noget pro-
blem at følge med. Da vi har dansk
på A-niveau, skulle vi selvfølgelig
også have dansk dernede, og det
foregik over webcam. Hver torsdag
kl. 16 australsk tid (kl. 08:00 dansk
tid) skulle vi have danskundervisning
i et par lektioner. Det gik helt fint med
undervisningen, selvom det foregik

Her sidder jeg og fodrer en kænguru i Steve Irwins park
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over webcam, og når vi skulle afle-
vere opgaver, foregik det over inter-
nettet, så det var intet problem. Når
jeg skriver, at det er forskellige tids-
punkter, vi havde danskundervisning
på i henholdsvis Australien og Dan-
mark, er det fordi der er en tidsfor-
skel på 8 timer, så når man skulle
snakke med sine forældre, skulle
man lige tænke lidt over, hvilket tids-
punkt det var på. Når jeg skulle
snakke med mine forældre, foregik
det for det meste over Skype eller
Facebook, og det fungerede rigtig
godt.
Skolen havde også lavet en masse
udflugter, vi skulle på. Vi var på Fra-
ser Island (den ø der tog alle bølger
for Hervey Bay), hvor vi overnattede
i telt i tre dage. Fraser Island er ver-
dens største sand-ø, og derfor var
der også et kæmpe område på øen,
hvor der kun var sand. Vi gik flere ki-
lometer bare i sand, og det føltes
nærmest, som om det var en ørken.
Lige ved Hervey Bay og i det område
rundt om Hervey Bay er der hul i
ozonlaget, så solen brænder virkelig
hårdt, og det er vigtigt at få solcreme
på flere gange dagligt. Det var en helt
fantastisk tur til Fraser, og jeg så en
masse ting, som jeg ikke ville kunne
forestille mig, hvis jeg ikke havde set
det selv. Fx var der en flyver, der fløj
turister rundt på Fraser Island, og når
den skulle have nye turister med, lan-
dede den lige på stranden, hvor vi
også kørte i vores biler. Så det var
lidt specielt at se sådan noget.
Vi var også ude på „whale watching“,
hvor vi tog ud i en båd og sejlede i
ca. en halv time, før hvalerne be-
gyndte at komme. Det var helt fanta-
stisk at se hvaler på så nært hold.
Det var lige før, man kunne røre ved
dem, når de valgte at svømme un-
der båden. Vi var ude på båden i en
del timer, hvor vi så på hvalerne, og

for at få dem helt tæt på skulle vi stå
og vifte med vores arme, da hvaler
også er nysgerrige efter at se, hvad
vi er, og så ville de komme op til over-
fladen hen mod båden.
Den sidste udflugt, skolen arrange-
rede, var en tur til Whitsunday. Vi
startede turen ud med at være på
båden Habibi, som vi skulle være på
i tre dage. På den sejlede vi ud til
Whitehaven Beach, som er en af
verdens smukkeste sandstrande.
Desværre regnede det den dag, vi
kom dertil. Vi sejlede derefter videre
til Whitsunday øerne og derefter til-
bage til Airlie Beach, hvor vi havde
bestilt værelser på et pænt hotel med
svimmingpool og lign. Den næste
dag brugte vi på at sejle ud til Great
Barrier Reef, som er verdens stør-
ste koralrev. Faktisk er det så stort,
at man siger, det kan ses fra rum-
met. Der er anlagt en stor platform
ude ved Great Barrier Reef, så man
ikke skal være på en båd en hel dag.
Vi brugte hele dagen derude, og der
var rigeligt at give sig til. Man kunne
sejle i båd med glasbund, snorkle,
dykke, flyve i helikopter osv. Jeg
havde valgt at tage dykkercertifikat
med en del andre fra klassen. Vi
gjorde det ved, at en mand ved navn
Steve kom hen på skolen og snak-
kede om det, og så kunne man
melde sig på til at tage det, hvis man
havde lyst. Man starter med en del
teori, og ens første dyk foregår i en
pool for at øve de forskellige øvelser,
man skal igennem. Derefter tager
man ud på vandet og begynder at
dykke derude, og igen gennemgår
man de forskellige øvelser, som man
gjorde i poolen. Det er en helt under-
lig og speciel følelse at trække vejret
under vandet, men man vænner sig
hurtigt til det. Man siger, at ved at
dykke i ti minutter ser man ligeså
meget liv, som man ville gøre ved at
gå ti timer i en regnskov. Det siger
lidt om, hvor meget liv og hvor fanta-
stisk det er at dykke. Jeg valgte selv-
følgelig at dykke dengang, vi tog ud
til Great Barrier Reef, og jeg har over-
hovedet ikke fortrudt det. Det var helt
ubeskriveligt, så flot det var, og det
er en følelse, man selv bliver nødt til
at prøve for at forstå det. Vi så blæk-
sprutter, hajer (der ikke var farlige)
og en masse fisk, der svømmede

omkring hele tiden. Da dagen var
gået ude ved Great Barrier Reef tog
vi tilbage til Airlie Beach. De sidste
dage på vores Whitsunday tur brugte
vi på at sejle Jetski og parasaile.
Parasailing er, hvor man er i en fald-
skærm efter en båd, og hvis man får
chancen til at prøve det, synes jeg
bestemt, at man skal gøre det.
Tilbage i Hervey Bay igen fortsatte
dagene, som de plejede med skole-
gang og lektier. Det var tit, at man
sad om aftenen og ikke vidste, hvad
man skulle give sig til, for efter et par
måneder i Australien, og når man er
faldet til, bliver det hurtigt bare en
hverdag, hvor man gør det samme
igen og igen. Men nu var det også
kun en lille by, vi boede i, og alt det vi
havde oplevet var så lille en del af
hele Australien, at fem måneder slet
ikke ville have været nok, når der
også var skolegang ved siden af. Vi
var ude at opleve det, som vores
lærere syntes, var det mest spæn-
dende for os at opleve, der hvor de
kendte til det.
Vi var også på små ture med vores
homestay. Vi tog fx til Steve Irwins
zoologiske have, som nu ejes af hans
kone og børn. Det var en rigtig god
dag, og vi fik prøvet en masse nyt. Vi
fik lov til at sidde sammen med en
masse kænguruer, og vi fik lov til at
fodre dem. Kænguruerne er lukket
inde på et kæmpe areal med græs,
træer og buske, hvor de kan hvile sig,
hvor de har lyst, og hvor mennesker
kan komme og gå som de vil.
Kænguruerne i Irwins zoologiske
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have er dog ikke nær så store, som
de kænguruer man så på vej til
skole, men de var tamme.
Kænguruerne, man så på vej til
skole, var vilde, og hvis man prøvede
at komme tæt på dem, begyndte de
bare at hoppe væk, så det var en stor
oplevelse at få lov at sidde ved en
kænguru på så nært hold.

En af homestay værterne var fod-
boldtræner, og han gjorde det muligt
for os at spille fodbold i Hervey Bay.
Det var fedt at spille fodbold dernede,
og man lærte en masse australske
mennesker at kende ved at spille.
Jeg spillede som regel angreb, da de
syntes, jeg kunne løbe hurtigt, så det
var min normale plads på banen. På
et tidspunkt begyndte jeg at spille
med klubbens bedste hold som
forsvarsspiller, da de manglede en
til det, men det var svært at følge med
dem, da alle på holdet var 19 eller
20+, og jeg selv kun var 17, men det
var en god udfordring, og jeg var glad
for at få lov til at spille med. Den sid-
ste kamp jeg skulle have spillet med
klubbens bedste hold, blev jeg des-
værre nødt til at aflyse, da jeg blev
kørt ned af en bil sammen med en af
mine venner, da vi var på vej til scuba

Det første klassebillede i Australien

diving (dykning). I tiden efter at være
blevet kørt ned havde jeg svært ved
at gå og det samme havde min ven
(Morten Bangshaab), der også blev
kørt, da han fik syv sting i benet. Ef-
ter et par uger var vi klar igen, så vi
var heldige, at der ikke skete mere.
Det var så også noget af det eneste
dårlige, jeg kan nævne ved min tur til
Australien. Alt andet har været rigtig
godt. Det var det, jeg havde at for-

tælle om min fantastiske tur, og hvis
der er nogen, der overvejer at tage til
Australien, vil jeg helt klart anbefale
dem at gøre det eller i hvert fald tage
til HTX i Silkeborg og få mere infor-
mation om Australiensturen, for det
er virkelig en oplevelse for livet.

Anders Demuth
Liljevej  39

Generalforsamling
Vi har holdt generalforsamling den 3.
februar, og følgende blev valgt til be-
styrelsen, som på det efterfølgende
bestyrelsesmøde konstituerede sig.
Formand: Henrik H Jakobsen,
Vinderslevholmvej.
Næstformand: Martin Kalsgaard,
Liljevej.
Kasserer: Jens Ole Erlandsen,
Vinderslevholmvej.
Sekretær: Jimmy Olsen, Fruerlund-
vej.
Menig: Marie Petersen, Mausingvej.

I 2010 fik vi et godt at samarbejde
skudt i gang med de andre forenin-
ger med bla. bagagerumsmarked og
sommerfesten. Vi fik ligeledes godt
gang i vores lokale foreningskalender
(voinfo), og der arbejdes pt. på høj-
tryk med revyen, der løber af stablen

Vinderslev Borgerforening
den 18.-19. marts i Vinderslev For-
samlingshus. Vi ser frem til at møde
jer alle til revyen og til vores Sankt-
hans aften ved Mausing Forsam-
lingshus. Og hvem ved? Måske det
bliver til et par ting mere i løbet af året,

hvis det fortsat udvikler sig med hen-
syn til foreningssamarbejdet .

På vegne af Borgerforeningen
Henrik H Jakobsen

Prøveaften til revyen
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Smukke bondetekstiler fra 17- og
1800-årene
På Blicheregnens Museum vises ind-
til 8. maj udstillingen "Hedebosyning
- en verden af variationer". Udstillin-
gen er udlånt fra Greve Museum og
omfatter smukke gamle tekstiler fra
Hedeboegnen, den rige egn mellem
København, Roskilde og Køge - fx
pyntehåndklæder, knæduge, brud-
gomsskjorter og særkekraver, alle
overdådigt og smukt broderet hvidt i
hvidt.
Udstillingen er bestemt et must for
alle håndarbejdsinteresserede; men
i øvrigt taler den til enhver med sans
for skønhed og æstetik. I forbindelse
med udstillingen er der arrangeret
workshops den 6. og 13. april, begge
dage kl. 19. Der er rift om pladserne,
så det er nødvendigt at tilmelde sig,
hvis man ønsker at deltage.

Studedriver anno 1822
"Hærvejen på spil - LIVE!" vises frem
til 30. juni. Det er en anderledes ud-
stilling, hvor museumsgæsten er
studedriver med 20 stude på vej ned
ad Hærvejen til det store marked i
Husum. Undervejs støder driveren
på forskellige forhindringer - måske
må han tilbringe natten ude hos stu-
dene - blandt lygtemænd, elverpiger
og andre væsner fra overtroens ver-
den. Selvom det er ved at være på

det sidste med ulvebestanden i Dan-
mark, snuser der alligevel en enlig
ulv rundt - engang imellem tuder den,
så det løber én koldt ned ad ryggen.
Udstillingen henvender sig til alle - de
yngste finder dyr og fugle langs ve-
jen og prøver sig frem til, hvilken be-
tydning det har for vejret i morgen, at
man ser katten æde græs. At tyde
vejrvarslerne var nemlig også en del
af studedriverens hverdag. Den
medbragte mobiltelefon kan benyttes
til at høre om helhesten og nat-
manden m.m.

Museumsklub for børn
Som en afdeling af Silkeborg Kultur-
historiske Museum har vi nu mulig-
hed for at give børn en mere intens
museumsoplevelse - ofte "bag kulis-
serne". Som medlemmer af "Hugin
& Munin Klubben" kan børnene del-
tage i aktiviteter, hvortil kun klubbens
medlemmer har adgang, fx "Klip
gækkebreve" i Thorning 9. april,
"Påskelege for ravneunger" i Silke-
borg 17. april, "Jernalder-weekend" i
Vingsted 7.-8. maj og "Bagning i den
store ovn" i E Thueninghus 29. maj.
Se Silkeborg Museums hjemmeside
eller ring til os for nærmere informa-
tion.

Andre aktiviteter
Museumsforeningens forårsudflugt

Blicheregnens Museum
den 14. maj går til Randers. Som
noget nyt er det en heldagstur. Få
nærmere oplysninger i dagspressen
eller spørg på museet, hvor man
også kan tilmelde sig.
I forbindelse med Forskningens
Døgn bliver der foredrag i museets
kaffestue om "Fest, farver og fornø-
jelser i middelalderen" torsdag den
28. april om aftenen. Endeligt klokke-
slet er endnu ikke fastsat - se mere
herom i dagspressen eller på muse-
ets hjemmeside.
I museumsforeningens regi er der
den 28. august udflugt til
KunstCentret Silkeborg Bad, hvor
formanden for Silkeborg Kulturhisto-
riske Museum, chefredaktør Steffen
Lange, taler om "Hjejleflådens fugle i
litteratur og digtning". Tidspunkt og
tilmelding, se dagspressen eller
museets hjemmeside.
www.blicheregnensmuseum.dk
Mailadressen er:
info@blicheregnensmuseum.dk

Inger Michelsen
Blicheregnens Museum

Hærvejen på spil Børnehave i hærvejen på spil

Hedeboudstilling
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Tusind tak for brevet! Det er da helt
vild dejligt at få brev fra dig, som du
endda selv har skrevet, og sikke
nogle flotte bogstaver du kan skrive,
når du altså vil.
Jeg vil meget meget gerne skrive om
min dejlige skoletid, og dine klasse-
kammerater må også meget gerne
høre om det.

Der var skolestart i april måned, og
jeg kendte ikke skolen. Dog havde
min storesøster og storebror fortalt
mig noget derom, men det var mest
lektierne, de ikke var så begejstrede
for.

Den første dag var min mor med. Da
vi havde fortalt om fødselsdato og
navn, blev de voksne budt ind i lære-
rens private stue til kaffe - læreren
boede nemlig i et stort stuehus, der
var bygget sammen med skole-
stuen. Der var kun et klasseværelse,
som blev kaldt skolestuen. Der var
en kæmpe kakkelovn (brændeovn),
borde og stole, der ikke kunne skil-
les ad (kan ses her og på Hjerl Hede),
kateder, hvorpå der stod en blyant-
spidser, vi alle kunne bruge (vi havde
ikke selv nogen - vores forældre
brugte en skarp kniv), tavlen var sort
og kæmpe stor og en alm. stol til læ-
reren. Jeg mødte altid kl. 8, men gik
kun i skole hver anden dag. Om som-
meren cyklede jeg de ca. 4 km, men
om vinteren måtte jeg gå. Da gik jeg
så over markerne for at spare de
små ben. Min mor stod ofte og så
efter mig, så længe øjet kunne række.

Der var en drenge- og en pige-
indgang, og der var plads til vores
overtøj og støvler. Om vinteren
havde vi hjemmesko med. Jeg kan

Kære Victor

fortælle, at drengene var rigtig
slemme. De løb ind i pigegangen og
tog vores huer og handsker og
gemte, måske smed de dem op i et
træ , så vi umuligt kunne nå dem.

Værst var det om vinteren, da tog de
vores støvler, fyldte dem med sne og
lod dem stå ude i skolegården ØV
ØV. Om vinteren kunne det også ske,
at læreren ikke rigtig havde fået gang
i kakkelovnen, så der var hundekoldt
(sjovt udtryk) i skolestuen, så de før-
ste par timer foregik inde i hans stue.
Der sang vi, og han læste måske en
historie. Vi startede altid dagen med
en morgensang, og så bad vi Fader-
vor. Det var strengt forbudt at komme
for sent. Derfor husker jeg tydeligt en
dag, det skete for mig. Jeg kom forbi
en skov på vej til skole, og en mor-
gen fik jeg øje på et egern, der hop-
pede fra gren til gren. Jeg stod af
cyklen og listede efter, kom dybere
og  dybere  ind  mellem  træerne.
Pludselig så jeg noget, der lignede
en rede. Jeg var fuldstændig som for-
stenet, glemte alt om tid og sted. Da
jeg endelig kom til "bevidsthed," løb
jeg (for det kunne jeg dengang) til-
bage til cyklen, og af sted det gik,
men ak og ve, skolegården var tom,
og jeg kunne høre  de bad  Fadervor.
Det var en meget lille pige, der for-

sigtigt bankede på døren til skole-
stuen. Da jeg fik fremstammet årsa-
gen til min forsinkelse, blev skide-
ballen faktisk omdannet til "Fortæl om
din oplevelse."

Engang cyklede jeg over en hugorm,
der lå og solede sig på vejen. Den
rullede sig efterfølgende sammen
klar til angreb. Det var jo først, da jeg
cyklede over den, jeg så hvad det var.
Vores toiletter blev kaldt lokum, das
eller brættet. Det var i en bygning
ovre i nærheden af lærerens bræn-
deskur og bestod af en spand med
et bræt over, hvor der var et hul lidt
mindre end vores toiletbræt i dag. På
det udsavede stykke var der sat et
håndtag, så det var let at lægge på
(lugt og fluer). En ting du/I skal vide,
er at som toiletpapir brugte vi avis-
papir eller telefonbøger. Vi krøllede
det godt sammen (nulrede), inden vi
tørrede os, og puha hvor kunne det
kradse. Det var ikke sjovt, når man
havde ekspres-ba  og skulle tørres
ekstra. Hjemme havde vi det samme
system. Der var både et drenge- og
pige toiletrum.

Af mobning kunne en af de grove
være, at man lukkede ham eller
hende ind på lokummet og holdt dø-
ren, til det godt og vel havde ringet
ind. Når så "fangen" kom ud, skulle
det gå hurtigt med at få FRISK luft i
lungerne inden timen. Vi var delt op i
store klasse og bette klasse og gik
så kun hver anden dag.

Bette klasse bestod af 1. - 2. - og 3.
kl. og store af kl. 4. - 5. - 6. og 7. kl.
Min 1. kl. bestod af 2 piger og 3
drenge. Jeg kendte ingen af dem, for
vores nabobørn gik i Hauge Skole
(Vinderslev Kommune), og vi hørte
til Thorning Kommune og derfor Grå-
mose Skole - og det kunne der ikke
laves om på.

Det var ikke altid sjovt at være "de
små" i klassen. Tænk hvis I skulle
have 3. kl. inde i jeres klasselokale
hele tiden og kun en lærer, sikke en
larm der ville være. Når f.eks. 3. kl.

Dengang jeg gik i skole

Henny Sølager Sørensen,
Tøndborgvej 28, er født i 1949
og er farmor til Victor, som går
i 1. kl., og som har fået til op-
gave at undersøge, hvordan
det var at gå i skole på bed-
steforældrenes tid.
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læste, lavede vi opgaver og omvendt.

Når du en dag kommer på besøg, Vic-
tor, skal du prøve at læse i min før-
ste læsebog, for den har jeg gemt.
Den handler om Åse og Nis.

I middagsfrikvarteret gik jeg mindst
en gang om ugen om til min bedste-
far og hans kone. De boede kun to
huse fra skolen. Min stedbedstemor,
som jeg kaldte hende, var meget
sød, hun havde altid noget lækkert til
mig, enten pandekager, æbleskiver
eller klatkager. Og det var meget
bedre end den rugbrødsmad med
leverpostej, ost eller spegepølse
uden pynt, som jeg ellers havde med.
Jeg havde ingen madkasse, det var
pakket i madpapir, og så drak vi vand
til. Der var ikke noget, der hed skole-
mælk.

Hjemme fik vi masser af mælk, og
det var fra egne køer, ofte stadig
varm. Tykmælk lavede vi selv. Almin-
delig mælk blev sat i vindueskarmen,
til den blev sur og dejlig tyk, så vi
kunne skære i det. Så rev vi almin-
deligt rugbrød, kom lidt sukker i, drys-
sede ovenpå. Det var vores dessert.
Uhm. Lækkert kan jeg hilse og sige.

De dage jeg ikke var i skole, for husk
lige på, jeg gik kun i skole hver an-
den dag, da havde jeg masser at lave
med 4 søskende mindre end jeg selv.
Der blev bagt kage, boller eller andet
hver dag, og jeg kan huske, jeg stod
på en stol og rørte dej (ingen
håndmixer). Jeg spiste nok også en
del dej, måske er det derfor, jeg ser
så "godt" ud i dag.

En af mine faste pligter var også at
passe min bedstemors (mormor)
gravplads, og det var hver lørdag i
sommertiden, at der skulle pyntes
med blomsterbuketter fra vores egen
have og luges samt rives.

Victor, du  ved  jo  godt,  at jeg har
boet, der hvor du bor ude på Sten-
røgelvej 1. Mit værelse var ovenpå,
og der sov vi 5 børn i et rum. Vi havde
det rigtig sjovt med at fortælle hinan-
den historier og hoppe fra seng til
seng. Det skete også, at min far ban-
kede på loftet, når det blev for sent,
inden der blev ro. Det var også der

han bankede, når vi skulle op om
morgenen.

En dag var jeg rigtig sur på min sto-
resøster, hun havde nok sladret.  Den
dag var der lavet ribssaft til hele vin-
terens forbrug. Da hun så skulle
bære det på loftet til opbevaring, stod
jeg oven for trappen. Med besvær fik
hun åbnet døren, og jeg hoppede
frem og råbte BØH. Hun tabte fla-
skerne, og de rullede styk for styk ned
og gik i tusindvis af stykker, og der
var rød saft over det hele. Da kom
min far, hev mig ned fra trappen i en
arm og KLASK, der fik jeg en på ho-
vedet, og så var det bare med at få
tørret op og gjort rent. Jeg tudede
ikke, for det var min egen skyld,
havde nok ikke lige tænkt over føl-
gerne.
Fritiden kunne jeg så bruge i ribsbu-
skene.

Min far og mor arbejdede hjemme,
så jeg skulle ikke i pasningsordning.
Min far passede dyrene (7 køer, grise
og masser af høns) Min far havde
også 3 store rugemaskiner, hvor der
blev ruget tusindvis af kyllinger ud.
Min mor havde nok at gøre med at
passe os 7 børn. Men vi hjalp meget
til både med pasning af de små sø-
skende, madlavning (jeg bagte fak-
tisk kage hver dag, og det blev spist)
og vasketøj var der masser af, men
vi vaskede ca. hver 14. dag, men så
tog det også en hel dag. Vandet blev
varmet op i en stor gruekedel - ja det
hedder det - Støbejernsbeholder
med cement omkring og ildsted ne-
denunder. Og så skal I lige høre. Når
så storvasken var overstået, blev vi
børn sat ned i gruekedlen og vasket
ligesom i et badekar. Der var bare
lige det, at hvis ikke ilden derunder
var gået tilstrækkeligt ud, var det uli-

delig varmt for fødderne og numsen.
Når vi kom op, var vores hud på fingre
og tæer ligeså rynket som en "høne-
røv" og numsen ganske rød.

Om sommeren hjalp vi alle med til
at dyrke grøntsager i haven til eget
forbrug, og så skulle markerne dyr-
kes.

Jeg var ca. 7 år, da jeg stod bag på
en hestevogn, som min storebror
styrede. Så strøede min far og jeg
gødning med en lille skovl, og det
skulle bare gå hurtigt, for det skulle
gerne falde ens. Jeg hakkede også
roer. Når jeg så kom til at hakke en
om, som skulle være blevet stående,
lavede jeg lige et lille hul og plantede
den. Næste gang jeg kom forbi,
kunne jeg godt se, den allerede var
ved at visne, men hvis det snart blev
regnvejr, ville den slå rod og gro sig
stor og klar til vinterføde til køerne.
Hvordan vi fik dem op, kan jeg for-
tælle dig en anden gang. Vi havde
nemlig ikke maskine til det. Det fore-
gik med håndkraft, og det var os børn
der gjorde det.

Nå, Victor, nu gider du vist ikke høre
mere om bedstemors barndom for
mindst 100 år siden, men noget der
er helt sikkert er, at vi havde ingen
fjernsyn, PC, playstation eller dsi,
men vi fik tiden til at gå med dåse-
kuk, tampen brænder, kluddermor,
antonius og mange andre sjove lege.

Måske skulle I prøve og lege de
gamle lege en dag i idrætstimen.

                                 Tusind hilsner
og knus fra Bedstemor

Mor,
mine søskende
og jeg (8år)
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Vinderslev Forsamlingshus
På den afholdte generalforsamling
for Vinderslev Forsamlingshus tak-
kede formanden Ivan Klok for et godt
samarbejde og en tak til diverse
sponsorer til Forsamlingshuset. Vi vil
derfor i dette nummer af bladet be-
nytte lejligheden til at viderebringe
denne tak til alle.

En tak for et godt samarbejde i 2010
til Vinderslev Borgerforening, Windir
Spejderne, Vinderslev Idrætsforening
og vært Louise Bech med familie.

En tak skal også lyde til de personer,
der i løbet af 2010 har sponseret:
Tømning af fedtudskiller, materialer
/arbejdskraft til reparation af gammelt
køkken, slik til børnene ved "tænd ju-
letræet" og  gevinster til julefrokosten
Peter Tolstrup, Hans Henrik Schnoor,
Henning Würtz, Kjeld Tømrer, Louise
Bech med familie, Pederstrup Vogn-
mandsforretning, J.L. Auto, G.H. Be-
lægning, J.P. Cykler, Byens mand,
Funder Elservice, Vognmand Henrik
Andersen, Pederstrup Tagservice,
Hanne Hansen, Asfaltfirmaet
Lemminkäinen, Franck og Vindum,
Jens Peter Koch, Niels Brink.

Den 26. februar blev der afholdt
fastelavnsfest for børn og barnlige
sjæle i forsamlingshuset. Det var
godt besøgt, vi var ca.70, hvoraf der
var 40 udklædte. Og der var mange,
der havde været kreative med ud-
klædningen. Der var en tønde til de
store børn, hvor kattekonge og dron-
ning blev Josefine og Thor, og der var
en tønde til de små børn. Kattekonge
og dronning blev Tobias og Johanne
(de ville desværre ikke fotograferes
med deres kroner på). Præmie for
bedst udklædte gik til Ida, som var
klædt som robot. Det var dejligt at se
så mange fremmødte, og alle havde
et par hyggelige timer.

Jette H. Berthel
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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.

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. Jakobsen, 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

”

“

          VIL DU VÆRE MOTIONSVEN?


