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LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have inter-
esse i at få Lokalbladet, så giv et 
abonnement i gave ! 
Det koster 175 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

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

Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb 
til bladet - stort eller lille - kan det 
indbetales i Nordea på Lokalbla-
dets konto nr. 9266 - 5902942531  
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.

Ved henvendelse til redaktionen 
kan I også få tilsendt et indbeta-
lingskort.
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Leder

Vinderslev Skole - 6. klasse 1983/84

Forreste række fra venstre: Niels Pedersen, Karen Stenholt Nielsen, Kia Würtz, Mette Johansen. 
Anden række fra venstre: Henriette Sørensen, Allan Nords. Nielsen, Rikke Hansen, Anders Pl. Pedersen, Jens 
Bitsch Pedersen, Heine Grønbæk.
Tredie række fra venstre: Vibeke Markussen, Rene Borup Jørgensen, Daphne Sørensen, Kurt Knudsen, Kenneth 
Pedersen, Lars Grønkjær (Læs beretning side 6), Bodil Tøndborg, Inge-Marie Nielsen, Margit Daubjerg (lærer)

Så er LOKALBLADET atter klar 
med en masse nyt læsestof. Bladet 
bliver til ved frivillig arbejdskraft, 
men sommetider kan det være svært 
at få arbejds- og privat-/fritidsliv til 
at hænge sammen. Dette har betydet, 
at Christian er trådt ud af  redakti-
onsgruppen. Fra redaktionsgruppen  
skal der lyde en STOR TAK til Chri-
stian for indsatsen med at holde styr 
på LOKALBLADETs  økonomi. 

Forsiden øverst fra venstre: Fastelavn i Lottes private dagpleje, Tobias, Anton og Mathilde i Vinderslev Forsam-
lingshus, Anne Marie & Jens Peder Lynderup, Spejdernes nytårsparade og kælketur.

Bagsiden øverst fra venstre: Annika og Marija blev dronninger, Asbjørn blev konge, Hanne Boelslund klipper får 
på Hjerl Hede, Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, Bankospil i Mausing Forsamlingshus

Meget er styret af  økonomien. Vi 
har erfaret, at et lokalblad i et andet 
område er i økonomiske problemer, 
hvilket kan risikere at medføre, at 
fremtidens blad kun kan læses på in-
ternettet. 

Vi håber ikke, vi får dette problem. 
Vi vil gerne levere bladet i papirform, 
så alle har mulighed for at læse det. 
Vores blad kan selvfølgelig også læses 

på nettet, hvis det ønskes, dog ikke 
det sidst nye.  Inde i dette blad har 
vi lagt et indbetalingskort til frivillig 
indbetaling, hvilket vi håber mange 
vil benytte sig af. Bladets indtægtskil-
der er frivillig indbetaling samt salg 
af  sponsorreklamer. På denne måde 
sikrer vi bladets eksistens. 

Tak for hjælpen og god læselyst!

Redaktionen

Gammelt skolebillede
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Tillykke med dagen

spejlet

Gade

Peder Pedersen, Rosenvænget 12, 
blev 50 år d. 27. januar
Helle & Henning Frølund, Kro-
kusvej 2, havde sølvbryllup 7. marts
Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41, 
havde guldbryllup d. 24. marts
Laurits Hvam, Vinderslevholmvej 
37,  bliver 60 år d. 3. april
Niels (Post) Nielsen, Vinderslev-
holmvej 48, bliver 50 år den 4. april
Villy Lundgaard, Lundgårde 11, bli-
ver 50 år den 12. april
Frede Hvam, Mausingvej 28, bliver 
70 år d. 26. april
Bent Kragh, Pederstrupvej 52, bliver 
60 år d. 24. maj.

Nyfødte

Line Lindgaard  og Johnny Hansen 
på Hønholtvej 3, fik d. 25. januar kl. 
05:55 en lille dreng. Han vejede 2780 
g og var 52 cm og blev født på Vi-
borg Sygehus.
Den unge mand skal hedde Albert.

D. 8. januar fik Michelle og Rasmus 
Nørup, Vinderslevholmvej 47, en 
lille pige. Caya, som den lille hedder, 
vejede 3500 g og var 52 cm og blev 
født på Viborg Sygehus.

Velkommen til !

Maria Wedel (22 år) og Martin Wil-
helmsen (22 år) bor på Vinderslevvej 
49. Maria studerer lidt af  alt, indtil 
hun finder den rette hylde.
Kasper arbejder i øjeblikket sammen 
med svigermor (Solvej Petersen, 
Haugevej 2) som pædagog, men vil 
være sygeplejerske.

Vinderslevvej 49

Fruerlundvej 8

Lonnie W. Pedersen og Kasper Gin-
nerup har købt ejendommen på Fru-
erlundvej 8. Lonnie er sosu-hjælper 
og arbejder som nattevagt på Sand-
gårdsparken og er 23 år. Kasper er 
uddannet landbrugsmaskinmekani-
ker, arbejder ved Arkil og er 26 år.

Erna Baarup har købt huset på 
Tøndborgvej 30. Erna kommer fra 
Langå, hvor hun har et hus, som hun 
desværre ikke har fået solgt, men hu-
set på Tøndborgvej passede lige til 
hende, og da hendes ven, Hans Jør-
gen Hansen, bor i byen, passede det 
hende fint.

Tøndborgvej 30

Der er nogen, der kommer let om 
ved det! (Postkasse opsat på lygtepæl)

Ny postkasselov

Mausingvej 36 har fået nye beboere.
Rikke Baggesgaard Hansen (25), Da-
niel Kristiansen (26) og Merle Sofia 
(2) er 1. marts flyttet til Mausing. De 
har tidligere boet i Silkeborg, så de 
nyder freden og roen på landet.
Rikke, der oprindeligt kommer fra 
Låsby, er kontorelev på Grundfos, 
bliver færdig til sommer. Rikke er for 
øvrigt søster til Line, der bor på Mau-
singvej 26. Daniel kommer oprinde-
ligt fra Grauballe. Han er butikschef  
i Fakta i Galten. Daniels hobby er fi-
skeri. Merle Sofia starter 1. april i bør-
nehaven i Vinderslev.

Mausingvej 36 

Elly Stenholt, Mausingvej 39, bliver 
60 år d. 26. maj.
Agnes og Søren Hansen, Vinder-
slevvej 46, har guldbryllup d. 16. juni.
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 
10, bliver 80 år d. 1. juli
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spejlet

Gade

Her skulle jo nok være varme til mange timer (skal laves i flis)

Vinterforråd

Nyåbnet genbrugsbutik i den gamle brugs i Vinderslev

Storskærm 
Der blev vist håndbold på storskærm i 
Vinderslev Forsamlingshus, da Danmark 
spillede i finalen og vandt guld.
Der var en utrolig god stemning, hvor der 
kunne have været flere deltagere.



6

Hvor blev de af  - Lars Grønkjær

Jeg tog 8. og 9. klasse på Kjellerup 
Skole, som blev efterfulgt af  3 år på 
Bjerringbro Gymnasium. 

Herefter flyttede jeg til Århus for at 
læse jura, hvilket studie blev afsluttet 
i begyndelsen af  1996. Studietiden 
blev afbrudt 6 måneder på grund af  
værnepligt. Jeg valgte at aftjene vær-
nepligten hos Beredskabskorpset i 
Herning – mest fordi det var det sted, 
værnepligten hurtigst kunne overstås.

Efter at have været advokatfuldmæg-
tig hos to advokatfirmaer i Århus i 
løbet af  tre år, blev jeg advokat.  Jeg 
blev i denne forbindelse hurtigt spe-
cialiseret i sager om rådgiveransvar. 
Særligt var der i den tidsperiode man-

ge såkaldt selskabstømmersager, som 
gav anledning til retssager.

Medio 2000 fik jeg tilbud om at bli-
ve en del af  teamet i Danske Bank 
Corporate Finance, som yder finan-
siel rådgivning om børsnoteringer, 
kapitaludvidelser i selskaber optaget 
til handel eller notering og køb og 
salg af  større virksomheder m.v. Det 
gjorde, at jeg flyttede til København. 

Jeg er stadig hos Danske Bank Cor-
porate Finance, hvilket skyldes at det 
et rigtig spændende job, hvor man 
ofte kan læse resultatet af  sit arbejde 
i avisen. Bagsiden af  medaljen er, at 
jeg til tider kun i begrænset omfang 
har mulighed for at se familien.

Heldigvis har min bedre halvdel, 
Janne, forståelse for mine lidt skif-
tende arbejdstider. Vi bor i Valby og 
har to dejlige børn – Victoria på 5 år 
og Benjamin på 3 år, som nok snart 
svømmer hurtigere end undertegne-
de i svømmehallen. 

Jeg har både dengang, jeg var alene, 
og senere sammen med min fami-

lie rejst en del. Det har blandt andet 
budt på utilsigtet svømning med kro-
kodiller i Australien, faldskærmsud-
spring i New Zealand samt fede ture 
til eksempelvis Peru, USA, Botswana  
og Bali. 

Børnene nyder heldigvis også, når vi 
pakker rygsækken og drager af  sted, 
som I kan se på billedet, hvor Victo-
ria rider på elefant på Bali (2009).

Vi nyder også ferier i et sommerhus i 
Sverige, som Janne har arvet sammen 
med fætre og kusiner.

Med venlig hilsen
Lars Hagbard Grønkjær

Lars Grønkjær

Datteren Victoria på elefant på Bali
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Gymnastikopvisning

Lørdag den 24. marts 2012 kl. 10

afholder Vinderslev Idrætsforening gymnastikopvisning 
i gymnastiksalen på Vinderslev Skole.

Vi har 3 børnehold, mandags-damerne og vores nye tiltag, babygymnastik.
Efter opvisningen vil der blive serveret kaffe, te, saft og kage i skolens 

aula.

Alle er velkomne!

Entré: Voksne 20 kr. og børn gratis

På gensyn
Gymnastikafdelingen 

VIF

Pinsefest

Vinderslev Idrætsforening afholder den 26. maj 2012 pinsefest. 
Arrangementet afholdes på Vinderslev Stadion for alle borgere i Vinderslev 
og omegn. 
Pinsefesten afholdes i stedet for den normale sommerfest. 
Programmet er som følger:
Kl. 11:00 Pladsen åbner. 
Kl. 11:00-15:00 Underholdning for børn og unge ved gymnastikafdelingen. 
Kl. 11:00-17:00 Forlystelser for børn og unge vil være åbne. 
Kl. 13:00 Optoget med de deltagende hold i gadefodbold starter ved sta-
dion.     
Kl. 13:30-16:00 Gadefodbold.
Kl. 18:00 Pinse teltbal med live musik og helstegt pattegris. 
Der bliver udsendt et mere uddybende program, og der kan forekomme 
rettelser. 

Vel mødt
Bestyrelsen

Generalforsamling 
i Vinderslev IF 13. februar.

Til stede var bestyrelsen, støttepil-
lerne og ca. 15 medlemmer.

Formandens beretning:
Formanden gennemgik det forgang-
ne års største aktiviteter.
Både opstart for ungdom og senior 
gik godt og med et flot fremmøde. 
Gymnastiksæsonens afslutning blev 
markeret med en opvisning med alle 
hold, langt over 100 fremmødte, et 
super arrangement, der helt sikkert 
skal gentages.  
Foreningens arrangementer under 
Mausing Marked forløb godt og gav 
et flot overskud til klubkassen.
Afslutningsfesterne var ligeledes vel-
besøgte og hyggelige. Der blev lovet, 
at de kommende seniorafslutninger 
skal gøres endnu billigere for klub-
bens medlemmer.
Sommerfesten var en god weekend, 
hvor alle tilstedeværende hyggede sig 
og kun fik positive oplevelser. Dog 
var tilslutningen ikke god nok, spe-
cielt teltballet lørdag aften savnede 
opbakning. 

Kommende arrangementer:
Rengøring og klargøring af  klubhus 
og stadion lørdag den 25. februar kl. 
10. Tilmelding til Henrik Holdgaard.
Opstart for seniorafdeling den 3. 
marts kl. 14. 
Pinsefesten den 26. maj, hvor aktivi-
teter for børn, gadefodbold og teltbal 
om aftenen er i fokus. 

Formanden informerede om med-
lemstallet for sæsonen 2011. Der var 
i alt 240 medlemmer, fordelt med 
126 til fodbold, 90 til gymnastik, 18 
til badminton og 10 til indefodbold. 
Bestyrelsen er meget stolte over igen 
at kunne berette om fremgang i med-
lemstallet. 

Idrætsforeningen arvede i 2010 
250.000 kr. fra tidligere aktivt med-
lem i klubben, Henry Mogensen. 
Pengene skal bruges til forbedringer 
og investeringer, der kommer klub-
bens medlemmer til gode. 

Følgende projekter er iværksat af  
arven:
Opsat hegn foran klubhus og lege-
plads. Projekt afsluttet.

Terrassen skal overdækkes af  en py-
ramideformet pavillon. Projektet af-
sluttet senest 1. marts 2012. 
Indkøbt musikanlæg og redskaber til 
gymnastiksalen.
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Ny bestyrelse
Så er den nye bestyrelse på plads, og 
Hauge Forsamlingshus kan fortsætte 
sit virke. 

Den nye bestyrelse består af:
Formand: Ellen Schläger, Haugevej 
34
Kasserer: Vinni Kristiansen, Hauge-
vej 18
Sekretær: Andrea Schmidt, Hauge-
vej 39
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Christoffer Sølager Thomsen, Sten-
røgelvej 1
Michael Hartmann, Haugevej 18
Suppleanter blev Anders Pedersen, 
Haugevej 54 og Birger Kristensen, 
Haugevej 30. 

Hauge Forsamlingshus
Tusinde TAK til den aftrædende 
bestyrelse for deres store arbejde for 
Forsamlingshuset.

Facebook
Forsamlingshuset har allerede en 
hjemmeside, og nu bliver den også at 
finde på facebook. Tiden ændrer sig, 
og så må vi som forening forsøge at 
følge med. 

På facebook vil man kunne holde sig 
opdateret om, hvilke arrangemen-
ter Forsamlingshuset afholder, hvor 
mange medlemmer vi forhåbentligt 
løbende får, og hvad vi nu finder på 
at lægge ind.

Der vil også kunne læses om med-
lemskonkurrencen, som vi har star-

tet. Vi vil opfordre alle lokale til at 
tegne et årligt medlemskab. Et med-
lemskab koster 100,- kr. Medlem nr. 
50 vinder en gratis leje af  Forsam-
lingshuset. Arrangementet skal være 
afholdt inden for to år. 

Få dine penge 1½ gang tilbage!!  Som 
betalende medlem fratrækkes 150,- 
kr. ved leje af  Forsamlingshuset.
Så ønsker du at tegne et medlem-
skab???, kan det gøres ved at indsætte 
100,- kr. på konto 9266-0306281178, 
husk navn og adresse! Eller det kan 
købes hos din lokale købmand, Anne 
Grethe og Børge næste gang, du 
handler.

På bestyrelsens vejne
Vinni Kristiansen

Uddeling af  en Rose

Anna Marie Ammitzbøl har i mange år været aktiv inden for Borgerforenin-
gen og andre steder. 

Altid klar til at hjælpe både hvad angår planlægning, men ikke mindst hvad det 
praktiske arbejde angår. Flittig til at bage. Det gælder både til vores møder, og 
når vi har arrangementer. 

Hun har også i mange år stået for at lave snobrødsdej, og ikke været bleg for 
at lave heksen til skt. Hans.

Selv om hun er stoppet i bestyrelsen, så er hun ofte den, der træder til med en 
hjælpende hånd, hvis vi står og mangler det. 

Det sætter vi stor pris på og vil derfor gerne indstille hende til en rose her i 
bladet for at påskønne hendes indsats.

Vinderslev Borgerforening
 Henrik Jakobsen 
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Malmhøj
Kalenderen

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

April  16. og 30.
Maj  14.      
Juni   11. og 25.

Mandag ulige uger 
Åbent center 9:30

April 23.
Maj 7. og 21.       
Juni 14. og 18.

Torsdag: 1. torsdag i hver måned er 
der gudstjeneste kl. 15:00.
Øvrige torsdage er der Mother 
Theresa  kl. 13:30

Fredag i ulige uger
Sang kl 10

Zenitta Kaalby

Nyt fra brugerrådet

Hver anden fredag formiddag er der 
sang på Malmhøj. Else Holm kom-
mer og spiller klaver, og så hygger 
man sig med at synge viser, fædre-
landssange m.m. Deltagerne er både 
beboerne på Malmhøj og interessere-
de fra området, og alle bliver opfor-
dret til at foreslå, hvad der skal syn-
ges, ligesom Else også selv har nogle 
forslag. Undervejs bliver der serveret 
en kop kaffe med lidt at spise til, og 
det plejer at være et par meget hyg-
gelige timer.

Kommende arrangementer, som 
brugerrådet står for:   
Tøjdemonstration på Malmhøj 
torsdag den 12. april. Pasgaard Tøj-
service kommer med deres bus fyldt 
med tøj i alle størrelser og mange 
forskellige modeller som sædvanligt. 
Alle er velkomne til at komme og se, 
prøve og eventuelt købe. Priserne er 
rimelige, og kvaliteten er rigtig god! 
Vi serverer en kop kaffe.
Løvspringstur onsdag den 9. maj. 
Afgang fra Malmhøj kl. 13.30, og vi 
forventer at være tilbage ca. kl. 17. 
Ligesom sidste år vil vi køre i en stor 
bus, suppleret med en eller to min-
dre, alt efter hvad der bliver behov 
for. Der kommer opslag om ud-
flugtsmålet og tilmelding senere. Det 
er gratis at deltage.
Brugerrådets generalforsamling 
onsdag den 23. maj kl. 14. 
Sct. Hans fejres torsdag den 21. juni. 
Start kl. 18.00. I år bliver det Anne 
Marie Najbjerg, der holder båltalen, 
og Bent og Lotte Kragh vil stå for 
underholdningen, som de plejer.

Desuden har man aftalt, at brugerrå-
det som sædvanligt arrangerer gåture 
for beboerne og andre interesserede 
i ferietiden. Det bliver sandsynligvis 
de 5 mandage i juli. 

Birthe Clausen
Vi bager fastelavnsboller

Kaffe i Vest med de nymalede vægge

Børnehaven på besøg. 
Inden tøndeslagning synger de 
gamle og nye fastelavnssange

Så er det tid til hygge og fastelavnsboller 
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester

 
   1. april  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
   5. april  Vium 10.30, Vinderslev 19.00, Hinge 20.30
   6. april  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
   8. april  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30, Vium 11.00 (Nadver)
   9. april  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 15. april  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00 (Nadver)
 22. april  Hinge 9.00 (Degnegudstjeneste), Vinderslev 10.30 (Hartvig Wagner, Gullestrup)
 29. april  Hinge 8.30 (Nadver) Vinderslev 10.00 (Konfirmation)

   4. maj  Vium 9.00, Hinge 10.30, Vinderslev 19.00 (Nadver)
   6. maj  Vinderslev 8.30 (Nadver), Hinge 10.00 (Konfirmation)
 13. maj  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 17. maj  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00
 20. maj  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 27. maj  Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.30
 28. maj  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30, Vium 11.00

   3. juni  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 10. juni  Vinderslev 9.30, Nørskovlund (festtelt) 11.00, Vium 16.00 (Gospelgudstjeneste)
 17. juni  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 24. juni  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30, Vium 11.00 (Friluftsgudstjeneste)

   1. juli  Hinge 9.30 (Degnegudstjeneste), Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup)

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

Nyt kirkeorgel - 
studietur til Aabenraa 
Lørdag den 3. marts var menigheds-
rådet og ansatte ved Vinderslev og 
Hinge Kirker på studietur til Aaben-
raa. Anledningen var, at Orgelbyg-
geriet Marcussen & søn er ved at 
afslutte arbejdet af  det nye orgel til 
Hinge Kirke. 
Orglet er med 10 registre og bliver 
sat op i Hinge Kirke fra uge 13 og 
nogle uger frem. Derefter skal orglet 
intoneres, dvs. stemmes og afprøves, 
inden det er klar til gudstjenestebrug. 
Orgelindvielsen er søndag den 5. 
august kl. 10.30. 
Besøget hos Marcussen og søn var 
en meget stor oplevelse. Da arbejds-
gangen skal følges på orgelbyggeriet, 
er det forståeligt, at et orgel koster i 
millionklassen. Der er utroligt mange 

smådele, som laves på værkstedet, da 
det ikke kan serieproduceres. Hvert 
kirkerum eller koncertsal har sine 
mål, behov og ønsker. 
Vi så tegnestuen, hvor et meget stort 
orgel til Nordkraft i Ålborg lå på bor-
det. I et af  snedkerrummene var det 
et orgel til Dybbøl kirke, der begynd-
te at tage form. Den såkaldte vind-
lade, som er orglets luftfordelings-
central består af  uhyggeligt mange 
små træstykker og præcisionsborede 
huller. Vindladen i orglet til Hinge 
har det taget ca. 400 arbejdstimer at 
fremstille. 
Vi så, hvordan orgelpiberne blev 
fremstillet lige fra en metalblok, 
smeltning og strygning til plader, ud-
skæring, formning og til det endelige 
resultat i stemmerummene. Alt mate-
riale til orglerne bliver fremstillet på 
orgelbyggeriet lige fra træplanke og 

en klump tin/blå til det færdige orgel. 

Vi ser med forventning frem til da-
gen, hvor vi kan høre orglet i Hinge 
Kirke.   

Venlig hilsen
Finn Najbjerg
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Grathe Sognemenighed

Gudstjenester
  1. april  Palmesøndag   Thorning 10.30 (Preben Salomonsen)
  5. april  Skærtorsdag   Grathe 10.30, Thorning 19.30
  6. april  Langfredag   Thorning 10.30
  8. april  Påskedag   Grathe 9.00, Thorning 10.30
  9. april  2. påskedag   Grathe 10.30
15. april  1. søndag efter påske  Thorning 10.30
22. april  2. søndag efter påske  Thorning 10.30 (Aage Nielsen)
29. april  3. søndag efter påske  Thorning 10.30 (Preben Salomonsen)

  4. maj  Bededag   Grathe 10.30 (Konfirmation)
  6. maj  4. søndag efter påske  Thorning 10.30 (Preben Salomonsen)
13. maj  5. søndag efter påske  Grathe 9.00 (Konfirmation)
17. maj  Kristi Himmelfart  Grathe 9.00, Thorning 10.30
20. maj  6. søndag efter påske  Thorning 9.00 og 11.00 (Konfirmation)
27. maj  Pinsedag   Grathe 9.00, Thorning 10.30
28. maj  2. pinsedag   Grathe 10.30

Velkommen 
til Grathe Sognemenighed, som frem-
over vil være at finde under Lokalbla-
dets Kirkenyt. Lokalbladet håber, at 
sognepræsten og menighedsrådet vil 
benytte muligheden for at omtale af-
holdte og kommende arrangementer, 
og hvad der ellers måtte være af  inte-
resse fra Grathe Sogn.

Grathe Kirkes historie
Kirken blev indviet den 20. maj 
1917 i en svær tid. Lige midt under 
1. Verdenskrigs vanskelige økonomi, 
der bl.a. medførte, at prisen for det 
planlagte kirketårn oversteg budget-
tet. Derfor var kirken i ca. 13 år kul-
let (uden tårn), men i stedet med en 
klokkestabel, der stod højt på grav-
højen i kirkegårdens sydvestlige hjør-
ne. Det lykkedes nogle år senere at 
skaffe penge til et tårn, og kirketårnet 
blev indviet den 9. november 1930.

Beboerne i det tyndt befolkede om-
råde med de små landsbysamfund 
Hauge, Revl, Stenrøgel, Voer, Grå-
skov og Gråmose havde kæmpet for 

at få en kirke siden 1904, men indbyr-
des uenighed om kirkens placering 
blev først afgjort den 6. september 
1911 ved et fællesmøde i Hauge For-
samlingehus. Ved dette møde blev 
der også nedsat et udvalg, der skulle 
gennemføre kirkebyggeriet og dets 
finansiering.

Grathe Kirke fik sin plads tæt ved en 
ruin af  Grathe Kapel, som man ind-
til 1860’erne kunne se rester af  ca. ½ 
km nord for stedet.

Ved kapellet var Kong Svend begra-
vet. Han blev dræbt i 1157 i slaget på 
Grathe Hede. Kapellet blev opført i 
kvadresten - ifølge sagnet af  sejrher-
ren, Kong Valdemar, men dets histo-

rie går dog længere tilbage, idet der 
tidligere har været trækapeller langs 
den gamle hærvej.

En endnu ældre grav har antagelig 
også haft betydning for kirkens pla-
cering, nemlig den store bronzealder-
høj, der ligger inde på kirkegården.

Koncert
Tirsdag den 22. maj kl. 19.30 er der 
koncert med ensemblet ”Prisme”.
Repertoiret er sammensat af  en enkel 
og stemningsfuld musik, egne kom-
positioner og smukke arrangementer 
af  danske salmer med en anderledes 
instrumentsammensætning, end man 
sædvanligvis oplever i et kirkerum.
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Valgmenigheden

Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid kl. 10.30 ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

  1. april  Palmesøndag   Hørup
  5. april  Skærtorsdag   Vinderslev
  6. april  Langfredag   Levring
  8. april  Påskedag   Vinderslev
  9. april  2. påskedag   INGEN
15. april  1. søndag efter påske  Hørup kl. 19, Tina Frank, Thorning
       Herefter kirkekaffe i salen
22. april  2. søndag efter påske  INGEN
24. april  Tirsdag m/konfirmander  Hørup kl. 19. Derefter samvær med højskolesang og
       kaffe/sodavand i salen
29. april  3. søndag efter påske  INGEN

  4. maj  Bededag   Vinderslev kl. 10. Konfirmation
  6. maj  4. søndag efter påske  Levring
13. maj  5. søndag efter påske  Hørup
17. maj  Kristi Himmelfart  Vinderslev
20. maj  6. søndag efter påske  INGEN
27. maj  Pinsedag   Hørup
28. maj  2. pinsedag   INGEN

  3. juni  Trinitatis   Hørup
10. juni  1. søndag efter Trinitatis  Ågård Frimenigheds kirke kl. 10. Årsmøde
17. juni  2. søndag efter Trinitatis  INGEN. Højskolerejse til Norge for Midt- & Vestjyske
       Valgmenigheder

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirkegård.

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 valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission. 
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på 
generationernes bekendelse og fejring af  dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften. 
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  må-
derne 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 -  over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt 
nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens 
formand. 
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup     tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,   tlf. 86 80 40 52 (bedst aften)

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk  tlf. 86 88 88 26
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk   tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk   tlf. 86 88 67 89
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Valgmenigheden
Forårets møder og arrangementer
Tirsdag den 24. april kl. 19
er der læsegudstjeneste,  hvor konfir-
mandholdet fremfører hele forløbet 
af  det Ny Testamentes bibelske for-
tælling, og hvor Karen Marie Ravn  
prædiker. Efter gudstjenesten er der 
samvær med kaffebord og sodavand 
i valgmenighedens sal og sang af  høj-
skolesangbogen. 

Denne aften er der god lejlighed til 
for menigheden i almindelighed at 
slutte op om konfirmanderne og om 
det arbejde, som de sammen med 
præsten har ydet i løbet af  konfir-
mandforberedelsen. Foråret er kom-
met, og vi ser sammen frem til kon-
firmationsdagen St. Bededag den 4. 
maj.

St. Bededag er en praktisk dag at hol-
de konfirmation,  og vi vil i Kjelle-
rup og Omegns Valgmenighed også 
de kommende år fastholde denne 
særlige fredag som konfirmationsdag 
for valgmenighedens konfirmander. 
Kommende årgange kan blot slå St. 
Bededag op i kalenderen og finde  
datoen, som f. eks. i 2013 bliver den 
26. april. 

Torsdag den 10. maj kl. 17.30
er der busafgang fra Kirkebakken 
13 til Løvspringsaftentur. Vi skal i år 
nyde det lysegrønne fra vandsiden, 
idet vi kører til Silkeborg, hvor vi skal 
ud at sejle med en af  Hjejlebådene. 
Der serveres kaffe i aftenens løb, og 
vi besøger en af  Silkeborg-egnens 
nye kirker, nemlig Virklund Kirke 
opført i 1994 af  arkitekterne Inger 
og Johannes Exner. 
Pris: Se annoncen i Kjellerup Tiden-
de. 

Lørdag-søndag den 9. og 10. juni 
arrangeres fælles transport til Års-
møde i Foreningen af  grundtvigske 
Valg- og frimenigheder i Danmark. 
Årsmødet former sig som en højsko-
leweekend og finder sted på Ågård 
Ungdomsskole mellem Vejle og Kol-
ding med Ågård Frimenighed som 
vært. 

Ågård Frimenighed har i år 125 års 
jubilæum, og egnen deromkring er  
et mønstereksempel på grundtvigsk 
kulturgeografi, der har haft alle fol-
kelige institutioner som friskole, ung-
domsskole (der tidligere har været 
højskole), forsamlingshus, Danmarks 
ældste folkelige foredragsforening, 
bygninger fra andelsforetagender, der 
undtagen brugsforeningen ganske 
vist ikke eksisterer lokalt mere – og 
ikke mindst Frimenighedskirken op-
ført 1887, hvor frimenigheden de se-
neste 30 år har været i konstant jævn 
vækst med tre forskellige præster. 

Ågård Frimenighed vil give årsmødet 
2012 en ny struktur, så vi får lejlig-
hed til at drøfte, hvilke opgaver, de 
frie grundtvigske menigheder har i de 
kommende år, hvor den danske fol-
kekirke skal forberede sig på nye si-
tuationer. Og det vil være rigtig godt, 
hvis vi her fra Kjellerup og Omegns 
Valgmenighed kan blive en flok også 
uden for bestyrelsen, der i år får lyst 
til at tage til årsmøde, nyde samværet 
og de gode indtryk undervejs gen-
nem programmet, lægge stemme til 
fællessangen og måske også til den 
debat, der bliver lagt op til i mindre 
grupper. 

Man kan deltage hele lørdagen for 

400 kr. eller hele søndagen for 300 kr. 
Hvis man tager med til begge dage 
inkl. overnatning med medbragt sen-
getøj på ungdomsskole eller privat 
indkvartering, får man hele mødet 
med al forplejning for 650 kr. Børn 
deltager gratis. 

Man tilmelder sig til Karen Marie 
Ravn inden 1. maj. Udførligt pro-
gram med tilmeldingsblanket og be-
skrivelse og tilmeldingsblanket findes 
i årsskriftet, der ved påsketid frem-
lægges i kirkerne og ved valgmenig-
hedens arrangementer.

Sommerkursus 13. - 20. juni på
Sogndal Folkehøgskule, Norge
Programmet på Sogndal består for 
en stor del af  ture gennem storslåede 
vestlandske fjord- og fjeldlandskaber 
og fortælling og foredrag om norsk 
kulturhistorie. Dertil et par aftenfore-
drag (på dansk) om norsk litteratur.

Denne gang går hjemturen over Oslo 
og natfærge til Frederikshavn. Det 
betyder en lidt dyrere tur, men også 
en mindre anstrengende tur. Og så 
får vi tid til en byrundtur i Oslo og 
ikke mindst en smuk tur gennem Os-
lofjorden om aftenen.
Der er overnatning i udvendige dob-
beltkahytter.

Prisen for tur og ophold er 5950 kr. 
Der er ikke medregnet forplejning på 
ud- og hjemrejse. Dog kan vi på sko-
len smøre madpakke til hjemturen.



14

Børnehjørnet i er fuld gang med for-
årets samlinger i Sognehuset.
Her i foråret lytter vi bl.a. til de bibel-
ske beretninger om Moses og Israels 
folk, der vandrede i ørkenen.
Børnene har øvet sange om Moses, 
og de sang bl.a. ved fastelavnsguds-
tjenesten i Vinderslev Kirke.
Vi har fremstillet brændende torne-
buske, og personen Moses blev lavet 

på kæmpe syruller.

Dette forår har vi igen fællesspisning 
i Børnehjørnet den sidste tirsdag 
hver måned, og både børn og voksne 
deltager, så vi kan blive en pæn flok, 
når alle møder op.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Najbjerg

 Børnehjørnet 

Vi spiser pandekager på Rasmus Klump vis, 
men vi bruger også kødfyld og gulerodssalat

Moses i ørkenen Knud fortæller om Moses i vores rundkreds

NYT FRA VIF-KIOSKEN
Hej 

Vinderslev & 
omegns borgere!

Som det nok er nogen bekendt, be-
styrer vi, Minna & Leif, også kiosken 
i Vinderslev I.F.’s klubhus i år. 

Hvis der er nogen, som skulle have 
lyst til noget nemt aftensmad, er man 
velkommen til at bestille det hos os, 
da vi i år agter at levere ud af  huset. 
Man skal blot ringe på tlf. 86 88 85 
99, så tager vi telefonen og modtager 
jeres ordre. 

Der er et begrænset sortiment af  grill 
mad på grund af  af  kapaciteterne i 
kiosken, men der kan bl.a. bestilles 

pommes frites, pølsemix, burgere, 
med eller uden ost og bacon, kyllin-
geburgere, grillpølser, røde pølser og 
frankfurtere.

P.t. har vi ikke alle træningstider på 
plads, men gå ind på VIF’s hjemme-
side og se trænings- og kamptider. 

På dage, hvor der er aktivitet på stadi-
on, vil kiosken være åben fra kl. 18.00 
til 22.00.

Vi har også forskellige drikkevarer og 
noget godt til ganen for slikmundene, 
så kom frisk og vær med til at gøre 
Vinderslev I.F. til et endnu større 
samlingssted for byens og omegnens 
borgere.

Vi håber på denne måde, at vi kan 
være med til, at Vinderslev I.F. får 
endnu er succesrigt år.

På gensyn
Minna & Leif  Jensen
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Dagplejerne
Juletræ i heldagslegestuen
Fredag den 16. december blev der holdt juletræsfest for børn og 
dagplejere i Mausing Forsamlingshus.

Vi havde glædet os rigtig meget til at skulle tilbage til Mausing For-
samlingshus, efter at tagrenoveringen var færdig. Der er blevet rig-
tig flot dernede, lyst og venligt med et dejligt lysindfald fra det nye 
gavlvindue, og også lydniveauet er blevet rigtig meget forbedret. 

Da alle børn var mødt ind, holdt vi samling, hvor vi sang de jule-
sange, som vi havde øvet hele december, før vi fik besøg af  sel-
veste julemanden, som havde en lille pose godter med. Nogle af  
de større børn mente nu vist nok at kunne genkende lidt af  vores 
dagplejekonsulent Karin Dürr i julemandens tøj  

Til frokost fik børn og voksne serveret julefrokost med alverdens 
lækkerier, før det var tid til middagssøvn. Vi havde en rigtig hyg-
gelig juletræsfest i heldagslegestuen.

Tirsdag den 20. december var der gudstjeneste i Vinderslev Kirke 
for dagplejere og børn med Karen Marie Ravn. Hun fortalte os 
lidt fra juleevangeliet, og vi sang et par julesamler, og alle børn var 
faktisk vældig meget optaget af  at være i det store flotte kirkerum. 

Fastelavn i heldagslegestuen
Fredag den 24. februar havde vi inviteret til fastelavnsfest i hel-
dagslegestuen i Mausing, denne gang som forældredag. Vi var 6 
dagplejere med børn, forældre og enkelte bedsteforældre, så alt i alt 
var vi ca. 58 samlet til fastelavn fra 9 – 11. Det er rigtig dejligt med 
den store opbakning, når vi afholder arrangementer. 

Vi havde pyntet forsamlingshuset med forskellige fastelavnsdrag-
ter, serpentiner og anden pynt og hængt tønder op for at skabe 
en hyggelig stemning. Vi startede med at holde samling. Lotte og 
hendes børn havde pakket sangkufferten med forskellige faste-
lavnssange og en enkelt fødselsdagssang for Malte Kalsgaard, som 
fyldte 3 år dagen efter. Han havde derfor kagemand med til alle, 
1000 tak for det. Der var også en del forældre der havde tilbudt at 
bage fastelavnsboller til os. Tak for det, det er vi rigtig glade for.

Der var mange flotte udklædninger: Rasmus Klump, bokser, klovn, 
løver, Peter Plys, jordbær, prinsesser. Bumblebee mf. Der blev slået 
godt til tønderne, men det er ikke altid let at få hul tønderne for så 
små børn, men ud kom heldigvis lidt lækkerier, før vi gik til kaf-
fen og fastelavnsbollerne. Dernæst var det tid til leg og hyggeligt 
samvær for alle, før flere af  børnene tog med deres forældre hjem. 
Bagefter var der frokost og middagssøvn til de børn, der var til-
bage, før alle igen blev hentet efter en dejlig fastelavnsfest.

Susanne Vad Westergaard
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Nyt fra Lottes private dagpeje
Lottes private dagpleje har nu eksi-
steret i næsten et år, og som med alt 
andet i livet bekræfter det, at tiden 

flyver af  sted. Men det, at tiden går 
hurtigt, betyder at den går godt, og 
det må man sige, hverdagen i dagple-
jen gør.

Udelivet og skoven spiller en stor 
rolle for os, og vi er ude omtrent hver 
dag. I skoven lærer børnene at bruge 
naturen som legeplads og samtidig 
respektere og passe på den og de dyr, 
der lever i den.

Udelivet giver os mange sjove ople-
velser. Jeg elsker at følge børnenes 
færden, og deres undren over hver-
dagens små begivenheder. Et af  bør-
nene elsker at hælde vand ud fra en 
vandkande og finder hurtigt en balje, 
som regnvejret har fyldt med vand, 
dypper vandkanden og hælder løs.
Den første dag, hvor frosten rigtig 
tog fat, frøs vandet til is, og barnet 
lignede et stort spørgsmålstegn, da 
vandkanden ramte den hårde is. Dis-
se små oplevelser udvikler børnene 
og lærer dem om årstidernes forskel-
ligheder. Derfor er det vigtigt, at vi 
er ude både i sol og i regn, når det 
blæser, og når frosten bider i snuden.

Hver tirsdag tager vi en tur i gym-
nastiksalen. Her står den på fysisk 
udfoldelse med redskabsbaner, der 

udfordrer børnenes motorik. Vi hop-
per, kravler, går på line, kravler op og 
hopper ned, og løber stærkt. For et af  

børnene er en svingtur i ringene fra 
loftet et kæmpe hit. For en anden er 
det øvelser på den kæmpestore bold, 
og for den tredje er en rask hoppetur 
på madrassen det bedste. De nyder 
bare at få lov, til at give den gas.
 
En onsdag pakkede vi en madkurv 
og kørte en tur i Aqua i Silkeborg. 

Dagen bød på vandplask, store øjne 
og forundring. Børnene var rigtig i 
hopla, og vi havde en skøn dag. Vi 
brugte en del tid på røre-bassinet, 
hvor børnene måtte sande, at deres 
arme var lige korte nok til at nå fi-
skene i vandet. Slanger, udstoppede 
ænder og fodring af  oddere var også 
nogle af  dagens højdepunkter. For 
ikke at glemme madpakken. Skørt at 
leverpostej og agurkestænger smager 
meget bedre, når det er med på tur.

Mandag den 20. februar holdt vi fa-
stelavnsfest. Vi havde besøg af  Lene, 
som også er privat dagplejer, og hen-
des 5 børn. Vi startede med at slå kat-
ten af  tønden. Børnene fandt hurtigt 
ud af, hvad det gik ud på, og inden 
længe var tønden slået ned. Der gem-
te sig heldigvis lidt godter indeni, og 
det skabte stor lykke. Vi spiste frugt, 
pizzasnegle og en fastelavnsbolle. 
Så var det tid til lidt leg, og børnene 

hyggede sig rigtig meget. Da klokken 
nærmede sig middagssøvnstid, var 
alle klar til at komme en tur i barne-
vognen. En super skøn dag for både 
børn og voksne. 

Mange hilsner 
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-
vinderslev.dk
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Anne Marie og Jens Peder Lynderup

”Vores liv”
Hvordan kender vi Anne Marie og 
Jens Peder Lynderup?
De fleste læsere, der har boet i områ-
det i over 20 år, kender ”Lynderups” 
som det par, der stod i spidsen for 
plejehjemmet, ”Rydalsminde” gen-
nem 27 år fra 1966 til 1993, hvor 
plejehjemmet overgik til Kjellerup 
Kommune.

Tilbageblik
I tiden, før Anne Marie og Jens Peder 
Lynderup kom til Vinderslev, drev de 
traditionelt landbrug i Mejrup ved 
Holstebro.

I 1966, hvor de var henholdsvis 33 
og 37 år, fik de lyst til at prøve no-
get nyt. Anne Maries forældre drev et 
hvilehjem, og det gav Anne Marie og 
Jens Peder lyst til selv at prøve det. 
Det private plejehjem i Vinderslev, 
Rydalsminde, var blevet sat til salg 
på grund af  ejerens pludselige død. 
De kontaktede enken, Aase Aaga-
ard Nielsen og advokat Fanø. Anne 
Marie og Jens Peder Lynderup køb-
te Rydalsminde for 420.000 kr med 
80.000 i udbetaling. De  havde solgt 
deres gård og havde til udbetalingen. 
I samarbejde med sparekassebestyre-
ren, Carl Pedersen, blev der lånt til 
driftskapital, og resten af  økonomi-

en faldt på plads. Den 15. juni 1966 
overtog Anne Marie og Jens Peder 
plejehjemmet. 

Starten
Ved overtagelsen var der 20 beboere. 
De boede på små stuer, hvor der ud 
over møbler mm. også var en hånd-

vask. På gangen var der toilet og bad.
Det er svært at forestille sig i dag, at 
man kunne klare sig med så begræn-
sede faciliteter. Men dels var der den-
gang ikke så store krav, og beboerne 
var ikke helt så plejekrævende, som 
de fleste er i dag.
 
Ved overtagelsen var der tre piger an-

sat. Den ene i køkkenet, en i plejen, 
og den tredje hjalp til overalt. Løn-
nen var 1000 kr. om måneden til de 
to, den tredje fik 700 kr. 

Ca. 14 dage efter starten blev Jens 
Peder bedt om at komme op på kom-
munekontoret (Vinderslevvej 8, hvor 
Karen og Flemming Grønkjær nu 
bor). Kæmner (datidens kommunal-
direktør) Laugesen, socialudvalgsfor-
mand Ejner Kristiansen og sogne-
rådsformand Hans Jensen var til ste-
de og snakkede tingene igennem med 
Jens Peder Lynderup. De var meget 
positive og imødekommende. Det 
blev starten på et godt samarbejde.

Dagligdagen
Hver morgen var Jens Peder 
Lynderup rundt ved beboerne, hvor 
der blev sagt  ”god morgen” og tømt 
potter. Ellers hjalp alle hinanden. 

Kl. 9 var der morgenandagt og 
kaffe i dagligstuen, hvor alle deltog, 
både beboere og personale. Der 
blev sunget og læst et stykke af  en 
andagtskalender.  Det holdt man fast 
ved i alle årene.

Der var en ”klokke” på stuerne, en 
snor beboeren kunne rykke i. Nede 
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på gangen var der en tavle, hvor man 
kunne se, hvem der havde ringet. Den 
kunne også stilles, så den ringede på 
pigeværelset eller i privaten.

I starten var økonomien for beboerne 
arrangeret, så kommunen beholdt 
den enkeltes pension. Plejehjemmet 
fik 28,-/dag/beboer, der skulle dække 
tøj, mad, medicin og løn til personalet. 
Beboeren fik lommepenge hver 
måned. Der blev ført kassebog, 
som revisor Kjær fra Kjellerup hver 
måned skulle godkende.

Privaten
I den vestlige del af  plejehjemmet var 
den sidste ud- og ombygning knap 
færdig ved overtagelsen i 1966. Bl.a. 
var der en nybygget lejlighed med 
stor stue, et soveværelse og toilet. 
Fam. Lynderup bestod ud over foræl-
drene af  Poul Erik 12 år, Anni 10 år, 
Karin 7 år og Kirsten 3 år. Børnene 
havde hver deres værelse i kælderen. 
I 1970 blev Flemming født. Familien 
boede i lejligheden i syv år, indtil de 
byggede hus på Pederstrupvej tæt ved 
plejehjemet.

Uddannelse
Anne Marie var køkkenuddannet, 
men ud over det havde de ingen ud-
dannelse inden for faget. De havde 
masser af  gå-på-mod, og med god 
opbakning fra bl.a. amtslæge Rising 
lykkedes det at få lov til at drive ste-
det. Han ønskede ”god arbejdslyst” 
og meddelte, at han ville komme 
på uanmeldt besøg. Han var en god 
hjælp og støtte med råd og vejledning.

I 1972 tog Jens Peder sygehjælperud-
dannelsen. Først var han en måned 
på skole i Thisted. Herefter var der 
praktik på Kjellerup Sygehus.

Personalet
De ansatte piger arbejdede på skift og 
i det, der blev kaldt ”delt tjeneste”. 
Man kunne i det samme døgn arbejde 
både morgen og aften. På den måde 

skiftedes de til at være i aftenvagt. 
Nattevagten havde Lynderups selv. 
Efterhånden kom der mere hjælp 
på. Som Anne Marie og Jens Peder 
fortæller: ”Mange dygtige piger fra 
Vinderslev og omegn har i perioder 
arbejdet på Rydalsminde. I køkkenet 
blev ansat en landmandskone, Helga 
Krægpøth, som forblev ansat de næ-
ste 15 år”.

I omkring lige så mange år var Ella 
Mølgaard omsorgsleder i terapien.

I starten var der ikke ansat sygeplejer-
ske på stedet. Men frk. (Julie) Peder-
sen, også kaldet ”Pers”, var distrikts-
sygeplejerske (hjemmesygeplejerske) 
i Vinderslev Kommune. Hun blev 
tilkaldt, når der var behov for det. 
Først i 70` erne blev der ansat to sy-
geplejersker. De arbejdede forskudt 
for hinanden. Inger Pretzmann var 
ansat alle årene, indtil hun gik på pen-
sion. Hun blev afløst af  Jytte Hårup 
Jensen. Endvidere var Emma Lørup 
fra Fruerlund og fru Østergaard fra 
Sinding ansat de første mange år.

Mad ud-af-huset
Først i 70`erne spurgte kommunen, 
om Rydalsminde kunne levere mad 
ud af  huset. Man startede med 10-15 
portioner, der blev kørt ud i lokalom-
rådet af  én person. Det fungerede 
godt, og snart blev der ansat to ud-
dannede køkkenledere, to damer til at 

hjælpe med at lave mad, og to blev 
ansat til at køre mad ud. Kort tid efter 
blev der dagligt leveret 40-50 portio-
ner ud.

Ud- og ombygning
I 1968 startede udbygningen. Der 
blev købt jord bagved af  Jens Peder-
sen. Arkitekt Peitersen lavede tegnin-
gerne. Herefter blev der bygget til 
sydfløjen. Der blev bygget syv nye 
værelser, de fem med eget toilet, de 
tre med fælles toilet.
Senere, i 1972 blev der også bygget  
større opholdsstue og haven blev 
større.

Efter tilbygningen i 1972 var der 30 
beboere og lige så mange deltids per-
sonale. Nogen af  dem fik sygehjæl-
peruddannelsen. Der blev ansat tre 
aftenvagter og tre nattevagter.

I 1973 byggede Anne Marie og Jens 
Peder hus til den efterhånden store 
familie ca. 300 kvm på Pederstrupvej. 
De fire værelser i kælderen kunne 
herefter bruges til andre formål. På 
det tidspunkt var der besøg af  en 
tilsynsførende fra Fredehjemmene. 
Myndighederne mente, at flere af  
de unge beboere på Fredehjemmene 
(opholdshjem for sent udviklede) 
skulle udsluses. De kunne ikke bo 
selv, men havde ikke problemer med 
at forcere trapper. Og sådan blev det, 
at fire nye beboere flyttede ind.
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Den lejlighed, familien boede i de før-
ste syv år, blev ombygget til tre stuer, 
så der nu var plads til 34 beboere.

Da fam. Lynderup overtog stedet i 
1966, var der bare en simpel vugge-
vaskemaskine og manuelle skyllekar i 
kælderen. I 1974 blev der bygget nyt 
og større køkken, kølerum og vaskeri.

Jubilæum
Ved 25 års jubilæet i 1991 blev der 
gjort status. Rydalsminde fyldte sam-
tidig 50 år. Plejehjemmet blev i 1941 
bygget af  Kirstine Rydal, der på jubi-
læumstidspunktet som 88-årig boede 
på hjemmet. I anledning af  jubilæet 
stod der i Midtjyllands Avis: ”Det har 
været 25 travle år for det afholdte 
par. Gennem årene har ca. 200 ældre 
mennesker haft deres sidste hjem hos 
dem og fået en omhyggelig og kærlig 
pleje. De har gennem årene forstået 
at knytte et personale til hjemmet, der 
er medvirkende til den gode tone og 
ånd, der er typisk for Rydalsminde”.

1993 blev Rydalsminde solgt til kom-
munen. Herefter forblev der ple-
jehjem på stedet indtil 1. juni 2000, 
hvor Malmhøj blev indviet.

Familien
Alle jule-  og nytårsaftner fejrede fa-
milien Lynderup på plejehjemmet. 
Det var helt naturligt for alle. Man 
havde et nært forhold til de mange 
beboere, der boede på stedet i en år-
række.

Der opstod med årene et behov for 
at kunne tage lidt væk fra arbejds-
pladsen, Rydalsminde. I 1970 købte 
Anne Marie og Jens Peder sommer-
hus i Fjellerup.

Da der sidst i firserne blev købt en 
bus til Rydalsminde, så beboerne 
kunne komme på ture, var det  en tra-
dition hver sommer, at en flok bebo-
ere + personale en dag tog en tur til 
sommerhuset i Fjellerup. Lynderups 
havde også i en årrække et lille hus i 

Revl Mose med rådyr, svaner, ænder 
og vildgæs. Ofte blev der arrangeret 
eftermiddagsture herud i bussen.

Udviklingen
Som omtalt var dagligdagen på Ry-
dalsminde  præget af  en fællesskabs 
følelse. Man var tætte på hinanden,  
alle hjalp hinanden. Som Anne Marie 

siger: ”Vi holdt af  beboerne”. Udvik-
lingen i samfundet har gjort, at me-
get er ændret. I de år Anne Marie og 
Jens Peder Lynderup stod i spidsen 
for Rydalsminde, skete der en stor 
ændring i det omgivne samfund og 
således også på plejehjemmet: ”Ef-
terhånden skulle vi spørge om alt”, 
og der skulle søges om alt det, der var 
behov for. Men nærheden og omsor-
gen for beboerne vedblev.

Det familiære forhold til mange af  
beboerne viste sig også ved, at Lyn-
derup blev personlig værge for fire 
af  de beboere, der boede på Rydals-
minde de sidste år. Bl. a. hjalp de dem 
med at flytte, da Malmhøj stod fær-
dig.

Børnene
At omgås ældre mennesker var helt 
naturligt for de fem børn, der vokse-
de op i familien Lynderup. De første 
år hjalp de ældste børn, Poul Erik og 
Anni til, når de havde skolefridage. 
De husker stadig, at de hjalp til med at 

tømme potter og børste tandproteser 
ved beboerne. Men børnene mistede 
ikke lysten til at arbejde med men-
nesker. De fire ældste er uddannet 
henholdsvis sygeplejersker og social- 
og sundhedsassistenter. Den yngste, 
Flemming valgte en anden retning, 
måske har han fulgt mere med i det 
store køkken. Han er nu restauratør.

Tiden efter
Snart 20 år er gået, siden Anne Ma-
rie og Jens Peder solgte Rydalsminde 
til kommunen. De tænker stadig  til-
bage, som de udtrykker det: ”På  de 
dejlige, uforglemmelige år sammen 
med vores beboere, personale og 
vores børn, som voksede op der”. 
Lynderups arbejde har været en stor 
del af  deres liv. Dagligdagen i det pri-
vate hjem hang nøje sammen med 
rytmen på plejehjemmet. Det sociale 
liv på Rydalsminde var påvirket af, at 
mange mennesker ud over beboere, 
personale og pårørende havde deres 
gang  på stedet. De mange berørings-
flader har resulteret i, at mange i lo-
kalområdet kender parret.

KH
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Springgymnastik

Fortalt af  træner Anders Pedersen, 
Haugevej 54. 

Anders er landmand. I fritiden er han 
træner for 2 springhold i Thorning á 
ca. 15 gymnaster - det ene hold er for  
6 – 9 årige, det andet fra 9 år og opef-
ter. Anders er også træner for hånd-
boldhold, serie 2 og 3 i HT87 samt 
for et fodboldhold, serie 5 i Hauge. 
Er endvidere aktiv i forbindelse med 
Hauge Marked.

Anders startede som 7-årig til gym-
nastik ved sin mor på Puslingeholdet 
i Thorning. Han fik stor interesse for 
spring og fortsatte med at være aktiv 
i Thorning i 7 år. 

Efter at have været på gymnastikef-
terskole blev han selv træner for et 
springhold i Thorning. Det fortsatte 
han med i 3 år. Anders begyndte så 
selv at gøre meget ud af  gymnastik-
ken og var bl.a. med til Landsstævne 
i Horsens i 1990. Det var en helt fan-
tastisk oplevelse, som Anders tænker 
tilbage på med stor glæde. 

Anders kom på Rep-holdet. Rep står 
for repræsentation. Rep-holdet be-
stod af  springere fra Viborg-/Silke-
borgområdet, og de var bl.a. i Wales, 
Kenya og USA for at give opvisning. 

Anders var aktiv på Rep-holdet i 11 
år. Derefter kom han på After Rep-
holdet og var aktiv der i 7 år. After 
Rep-holdet  var en form for ”pensio-
nerede” springere. Der var dog stadig 
træning hver uge samt opvisninger. 
Anders synes ikke, det skal nævnes, 
men hans hold lå faktisk blandt de 
bedste. 

For 3 år siden stoppede Anders 
som aktiv springgymnast. Han blev 
spurgt, om han ville være træner for 
et par springhold i Thorning, hvilket 
han sagde ja til – og han har ikke for-
trudt, selvom det ikke er blevet let-
tere at være træner. 

Det er nødvendigt, man har overskud 
til ungerne. Livserfaring gavner så af-
gjort også. Der skal bruges mange 
kræfter på at skabe disciplin og god 
atmosfære. Der er plads til alle på 
holdene, men det kræver, at alle gør 
en aktiv indsats, for at holdet kan 
fungere/præstere. 

Anders fortæller, at hans egen mo-
tivation er at give ungerne mulighed 
for at få oplevelser lig dem, han selv 
har haft, men også at se udviklingen 
af  de enkelte børn både individuelt, 
men også i et forpligtende fællesskab. 
Lønnen er bl.a. at vide, at disse børn 

får skabt en sund fritidsinteresse 
samt at være med til at holde unge 
mennesker væk fra gadehjørnerne og 
kriminalitet.

Der trænes springgymnastik i perio-
den september til marts, og der slut-
tes af  med opvisning i Viborg samt 
i Thorning Hallen. Springgymnastik 
er spring på måtte, trampolin og buk. 
Holdene har en stor del redskaber, 
som de selv har anskaffet, men de lå-
ner også lidt af  Thorning Skole. 

I løbet af  sæsonen afholder holdene 
to træningsaftener på Levring Ef-
terskole. Efterskolen har fået et nyt 
springcenter (springgrav, trampolin 
m.v.). Endvidere deltager holdene i 
Børnefællestræning en gang om året. 
Her er der lagt et meget stramt pro-
gram for børnene. De større børn 
overnatter på stedet. Ud over bør-
nenes fællesskab om springgymna-
stik har Anders selv mulighed for at 
sparre med andre trænere. Børnene 
kommer meget trætte hjem fra dette 
arrangement, men trænerne er om 
muligt endnu mere trætte.

Anders smiler, når han fortæller, at 
han nu træner børn af  sine tidligere 
trænere, og han oplever også at skul-
le træne tidligere skolekammeraters 
børn. Han synes, det er lidt sjovt at 
opleve, hvordan børnene ligner hans 
skolekammerater i udseende eller op-
førsel – eller måske begge dele. Af  
og til er han slet ikke i tvivl om, hvor 
børnene stammer fra uden at have set 
forældrene.

Anders fik grundlagt kimen til spring-
gymnastik i de helt unge år og får sta-
dig glimt i øjet, når han taler herom. 
Ligeledes kan han fortælle om de 
gode venskaber, der etableres i for-
bindelse med trænerjobbene for de 
lidt ældre. Venskaber der varer ved. 

IO



21

Jeg hedder Mille
og går i 4. klasse på Vinderslev Skole. 
I min fritid går jeg til springgymnastik 
i Thorning. Det er min anden sæson.
Jeg startede med at gå til springgym-
nastik i Thorning, fordi der ikke var 
gymnastikhold for min alder i Vin-
derslev.

Jeg synes, at det er meget sjovt at gå 
til spring, fordi at man lærer en masse 
forskellige spring, og man får nogle 
nye venner – det er aldrig kedeligt.

Den 27. og 28. januar var vi nogen fra 
holdet, som var til overnatning på Vi-

Jeg hedder Hanne Mai Lemming
og er 9 år. 

En af  mine hobbyer er at gå til spring gymnastik.
Jeg går i Thorning på et hold for 2. og 3. klasse. Vi har 2 trænere, 
Thomas og Anders, og er omkring 15 på holdet. Jeg synes, at det 
er sjovt. Vi laver saltoer, kraftspring og vejrmøller. 

Det er første år, jeg går til det, så jeg har lært det fra bunden af. 
Vi er i øjeblikket i gang med at øve til en opvisning i Viborg i 
marts. Vi har prøvet at være på Levring Efterskole til øvning i 
deres store sal. Vi havde også en lørdag, hvor vi var på Gymna-
stikhøjskole i Viborg, hvor eleverne derfra lærte os forskellige 
ting. 

Jeg vil gerne gå til det igen næste vinter.

borg Idrætshøjskole sammen med 
springgymnaster fra andre byer. Vi 
blev delt ind i grupper efter, hvor 
god man var. Vi var rundt i forskelli-
ge rum og springe forskellige spring. 
Der var et rum, hvor man skulle 
lave parkour (parkour er, hvor man 
springer fra bygning til bygning), 
krabspring og salto (krabspring er 
en form for koldbøtte).

Bagefter pakkede vi vores ting ud, 
fordi vi skulle overnatte der. Vi blev 
delt op i to sovehold, da vi var så 
mange. Da vi havde pakket ud, 
skulle vi spise. Inden vi skulle i seng, 

var vi i svømmehallen. Det var sjovt at 
bade så sent om aftenen. Dagen efter 
stod vi op kl. 7.00. Vi spiste morgen-
mad. Da vi havde spist, skulle vi pakke 
sammen. Bagefter lavede vi gymnastik 
i samme grupper som om fredagen. 
Inden vi tog hjem, så vi rytmepigerne 
og instruktørerne lave spring.
 
Jeg er desværre kommet til skade med 
mit knæ på vores skiferie, så jeg må 
ikke lave mere springgymnastik for 
denne sæson. Jeg glæder mig til efter 
sommerferien, hvor jeg kan komme til 
spring igen.

Pigerne herunder er Kristine Pinholt og Camilla Skov

Magnus Jensen og Hanne Mai Lemming
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               Vinderslev Skole  
Mandag efter vinterferien var der 
tøndeslagning på skolen.
Eleverne var blevet delt op på hold 
med elever fra alle klasser, og på dis-
se hold gik man så rundt på skolens 
område for at slå på 10 tønder, som 
var hængt op udenfor.
Nogle tønder var lette at slå ned, 
mens andre var mere sejlivede, men 
til sidst faldt også den sidste tøn-
de, og kattekonger og -dronninger 
kunne kåres. Bagefter var der faste-
lavnsboller og slik og rosiner.
Mange elever og deres forældre hav-
de gjort meget ud af  udklædningen, 
og det var dejligt at se den fantasi 
og opfindsomhed, der var lagt for 
dagen.

Viggo Norman Kristensen og Peter Bund-
gaard Nørskov 

Den 21.–25. maj er der emneuge på 
skolen, og det overordnede emne 
er ”forskellige kulturer i et historisk 
perspektiv”. Det kan måske lyde 
lidt tørt, men det er tanken, at mest 
muligt skal foregå udendørs, og at vi 
prioriterer en praktisk tilgang meget 
højt. Der vil sikkert komme mere 
herom i et kommende Lokalblad.

Hjertestarter
På baggrund af  artiklen 
om hjertestarteren i sid-
ste nummer af  Lokalbla-
det blev jeg kontaktet af  
vognmand Henrik Ander-
sen, som havde besluttet, 
at han gerne ville betale en 
hjertestarter, som kunne 
hænges op i Sognehuset 
ved kirken og dermed 
være til gavn for hele om-
rådet.

Det lille udvalg, som hav-
de arbejdet lidt med pla-
nerne om at anskaffe en 
hjertestarter, tog selvsagt 

med stor glæde mod det fine tilbud, 
og i ugen efter vinterferien blev 
hjertestarteren hængt op.

På et senere tidspunkt, som endnu 
ikke er endelig besluttet, skal der 
være en officiel markering af, at 
Vinderslev og omegn nu også råder 
over en hjertestarter.

Vi håber selvfølgelig på, at vi aldrig 
får brug for den, men får nogen 

brug for den, kan den være med til at 
redde liv. Hjertestarteren er tilmeldt 
hjemmesiden hjertestarter.dk, så 
når Falck får et opkald angående et 
hjertestop, vil de med det samme 
henvise til hjertestarteren i Sognehu-
set. 

Hjertestarteren er selvinstruerende, 
og en stemme fortæller klart og ty-
deligt, hvad man skal gøre, men al-
ligevel er foreninger og institutioner 
indstillede på at gennemføre kurser, 
så mange får viden om førstehjælp og 
brug af  en hjertestarter.

Vi håber meget på, at hjertestarteren 
kan få lov til at sidde i fred, så den er 
klar til brug, når – eller hvis der bliver 
brug for det. Lad os stå sammen om, 
at Henrik Andersens fine gave kan 
være disponibel i mange år og der-
med øge trygheden i området.

Thorkild Skovbo
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               Skolebestyrelsen 
Et af  de områder, vi tilbagevenden-
de diskuterer i skolebestyrelsen, er 
trivsel på skolen. Et område som vi 
finder utroligt vigtigt. Vi tror på, at 
trivsel er en vigtig grundsten for al 
indlæring – for det enkelte barn og 
for klassen som helhed. Skolen har 
en trivselspolitik netop for at hjælpe 
til at holde fokus på området, men 
trivsel på skolen og i klassen er noget, 
der ikke kun vedrører elever og lære-
re; forældrene spiller en central rolle 
på dette felt – trivslen skabes i samar-
bejde mellem skole og forældre. Sko-
len skal være et rart og trygt sted at 
komme for alle. Den enkelte elev skal 
føle sig mødt med respekt og aner-
kendelse – i handlinger såvel som tale 
- både fra de voksne, men især også 
fra andre børn. Vi – og måske især 
vores børn – bliver dagligt påvirket 
mange steder fra; samvær med andre 
(større børn), TV, internet, mobilte-
lefoner - påvirkningerne er der i et 
konstant flow gennem hele dagen, og 

det kan som forælder være temmelig 
umuligt at følge med i børnenes input 
f.eks fra nettet. Selv om det for nogen 
vil være grænseoverskridende, kan 
det være på sin plads at kigge barnet 
over skulderen, for indtrykkene lag-
rer sig hos barnet og får betydning 
for, hvad der opfattes som tilladelig 
opførsel over for andre, også selvom 
det måske er så barsk et sprog, at det 
af  et andet menneske opfattes som 
respektløst og sårende. At interes-
sere sig for barnets computerspil kan 
være en god anledning til at få snak-
ket sammen om, hvad der er OK i et 
spil, og hvad der er OK, når man er 
sammen med andre, ligesom det kan 
være helt på sin plads at få talt med 
sit barn om, hvad man kan skrive i 
en SMS, og hvorfor det nogen gange 
er mere hensigtsmæssigt, at man taler 
sammen ansigt til ansigt. Og så skal 
man huske på, at trivsel også hand-
ler om at være – eller blive – robust; 
man (både barn og voksen) skal kun-

ne håndtere en uenighed eller kon-
flikt, også selvom man måske bliver 
vred eller ked af  det. Man skal kunne 
komme videre, give en undskyldning 
eller tilgive en sårende bemærkning – 
og frem for alt bevare respekten for 
hinanden.

At forældre er forskellige, ved vi alle. 
Der kan være forskelle i vores hold-
ninger til tingene og vore normer. 
Det er blot umådelig vigtigt, at vi hu-
sker på at få talt med hinanden om 
disse ting en gang imellem, både når 
der er et konkret problem, men lige 
så gerne i ”fredstid”. Diskutér på et 
forældremøde eller over en kop kaffe 
en eftermiddag. Måske bliver man 
klogere på andre og sig selv. Først og 
fremmest gør det en betydelig forskel 
for trivslen.

Tove Kamp Hansen

Kirsten Anneberg Jacobsen fratræder denne sommer sin 
stilling som leder af  Vinderslev Børne- og Fritidsgård 
for at gå på efterløn.

Derfor indbyder vi onsdag den 13. juni til:

Reception kl. 16-17.30

Her vil der være mulighed for at tage ordet og sige et par 
ord til og om Kirsten.

Fællesspisning kl. 17.30-19.30

Der serveres gullaschgryde m. ris og salat. 
Her håber vi at være sammen med mange fra Vinderslev 
og omegn samt alle andre, der måtte være interesseret i 
en spisning i landsbyfællesskabet. 
Pris 75,- pr. voksen, 40,- for børn under 10 år. Børn un-
der 2 er gratis. Der betales ved indgangen.

Begge arrangementer finder sted i Vinderslev Forsam-
lingshus, Vinderslevvej 30.
Tilmelding til både reception og fællesspisning senest 
den 6. juni til Vinderslev Forsamlingshus, 
på tlf. 8688 8080 mellem 10 og 18.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Vinderslev 

Børne- og Fritidsgård

Børne- og Fritidsgården
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Støttepillerne VIF

Overdækket terrasse ved VIF klubhus

Generalforsamling 
den 6. februar

På valg til bestyrelsen var Gitte Jen-
sen, Silkeborgvej, og Tanja Aagaard, 
Tøndborgvej. Begge blev genvalgt. 

Støttepillerne består endvidere af  
Jens Pedersen, Haugevej, 
Margrethe Stenholt, Solsikkevej og 
Helle Krogh, Vinderslevvej. 

Formanden Jens Pedersen fortalte 
om årets projekter og arrangementer. 
Han fortalte bl.a. om legepladsen, 
som Støttepillerne nu har færdiggjort 
og fået godkendt af  kommunen. 
Jens omtalte også  Møffe på Mausing 
Marked, som atter var en succes med 

stor opbakning. Støttepillerne takker 
de mange sponsorer af  Møffe. 

Børne- og ungdomsholdene samt 
deres familier har været i Baboon 
City med langt over 100 deltagere. 
Støttepillerne gav endvidere ”Fe-
rieis”, og sponsorerede fotografe-
ring af  alle holdene. Billederne hæn-
ger nu i klubhuset. 

I 2011 blev det besluttet, at Støttepil-
lerne ikke længere skulle stå for be-
manding af  kiosken.

Støttepillernes midler kommer bl.a. 
ved salg af  medlemskort. Der er rig-
tig mange, der støtter op om Støt-
tepillerne, og Støttepillerne er meget 
taknemmelige over for dem, der kø-

ber medlemskort. 

I 2011 blev der solgt medlemskort for 
næsten 12.000 kr. I 2012 vil Støttepil-
lerne atter lave et arrangement for 
børne- og ungdomsholdene .

Er der nogen, der har ideer eller for-
slag til Støttepillerne, kan Helle Krogh 
kontaktes på tlf. 40428266.  

Støttepillerne udlejer store grill. Kon-
takt Jens Pedersen, tlf. 86888902

Helle Krogh
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Vinderslev og Omegns Lokalråd 

Forslag søges:
Et lokalråd udarbejder hvert andet år en liste over lokalområdets udfordringer og udviklingsønsker, der kaldes en 
huskeseddel. Denne fremsendes til Silkeborg Kommune, som har forpligtet sig til at behandle de forslag, vi sender 
ind. Det betyder ikke, at vi får alle vores forslag og ønsker igennem, men i så fald skal kommunen orientere om deres 
vurdering og give en begrundelse. 

Alle interesserede borgere og grupper af  borgere skal have mulighed for at komme med forslag til denne huskeseddel. 
Har du/I ønsker til udvikling af  vores lokalområde? Hvilke udfordringer ser du/I gerne, at vi bringer videre? 
En stor del af  de huskesedler, som kommunen modtager, er inden for miljø- og teknikområdet, men alle forslag er 
velkomne. 

Det kan handle om små og store forbedringer, udviklingsmuligheder og andre tiltag i lokalområdet. Send en beskri-
velse af  udfordringen, en begrundelse, samt et forslag til løsning til Jane Vibjerg på jane@vibjerg.com eller send med 
post til Hønholtvej 5, 8620 Kjellerup senest den 1. maj, 2012.

Vinder af  Logo-konkurrencen er fundet:
Og vinderen blev Peter Munk Jensen fra 5. klasse på Vinderslev Skole. Faktisk har hele klassen deltaget i konkur-
rencen, og præmien skal derfor deles. De har alle gjort et fantastisk stykke arbejde sammen med deres lærer Margit 
Daubjerg og har tegnet flotte logoer, hvor de forsøger at beskrive vores lokalområde. 
En stor tak til hele 5. klasse!
 
Logoet skal være et symbol for vores lokalråd og vil komme på den hjemmeside, som vi er i gang med at lave. 

Venlig hilsen
Jane Vibjerg
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Af  Hanne Boelslund, Vinderslev

Jeg vil gerne fortælle lidt om mit liv som aktiv i levendegørelsen på Hjerl Hede Frilandsmuseum. 
Helt tilbage i 1994 begyndte jeg at være frivillig på Hjerl Hede. På det tidspunkt søgte jeg sammen med min familie 
(mand og to piger på 4 og 6 år) om at komme og deltage i levendegørelsen. Da de fandt ud af, at jeg kunne klippe får, 
og min daværende mand kunne strikke sokker, var vi velkomne.
Det, der startede som en familieferie, er blevet til en form for afhængighed, men jeg må hellere forklare lidt om, hvad 
det går ud på at være frivillig på Heden.
Som frivillig er man med til at vise, hvordan landsbylivet formede sig i perioden fra ca. 1840- 1890. Det kan være alle 
mulige funktioner så som håndværker, husmoder, bonde, skoleelev og meget mere.
Når man ankommer, får man udleveret tøj, der passer til perioden og det erhverv, man skal udfylde. Jeg glemmer al-
drig, den første gang jeg kom i det gamle tøj. Det var, som om jeg virkelig fik jordforbindelse - som om det var helt 
naturligt at gå i lang nederdel med stor vidde, en særk og ikke mindst træsko. 

Mit arbejde var og er at klippe fårene. Det foregår på 
gammeldags manér med håndsaks. Der var jo ikke 
noget, der hed elektricitet for 150 år siden. Dengang 
var det også kvindearbejde, så det er naturligt, at jeg 
klipper. Det gælder om at klippe ulden af  i et stykke, 
så er det nemmere at sortere den bagefter. Først skal 
fåret lægges ned. Det sker ved, at jeg under bugen 
af  fåret får fat i de fjerneste ben og så med et snup-
tag vælter fåret omkuld. Derefter skal benene bindes 
sammen, så fåret ikke stikker af  midt i det hele, og 
jeg ikke bliver sparket alt for meget. Så skal der klip-
pes - der startes på maven, og når jeg når til midten 
af  ryggen, og hele den ene side er klar, vendes fåret, 
og så er det den anden sides tur. Efter ca. tre kvarter 
er fåret færdigt og kan komme tilbage til flokken, der 
dog ikke altid vil kendes ved det, da det lugter forkert 

og ser anderledes ud. 
Inden fårene bliver klippet, bliver de vasket i en balje med vand. 
Lanolinen fra ulden og urin laver sæbe, så de bliver noget renere. Så 
bliver de sat i en fold med masser af  græs for at tørre et par dage 
inden klipningen. Førhen var det ikke ofte, man fik mulighed for 
at bade, så når fårene var vasket, fjernede man de værste fårelorte 
og tog derefter bad i det kulsorte vand. Jeg havde fortalt historien 
mange gange, og da jeg fik mulighed for det, skulle det selvfølgelig 
prøves. Det var meget grænseoverskridende at skulle ned i det be-
skidte vand, men da jeg først var kommet i, var det, som om jeg var 
i et kar fyldt med cremesæbe. Bagefter blev jeg skyllet med rent vand 
- dejligt!  
I mange år klippede jeg fårene ved det gamle gadekær, men et år 
bestemte vi, at den gamle hedegård/udflyttergård Kvostedgården 
også skulle være en del af  levendegørelsen, og selvfølgelig var det 
der, der skulle klippes får. Efter det første får var klippet på gårds-
pladsen, sagde jeg til nogle af  de andre i levendegørelsen, at det var 
det rette sted - at det var, som om jeg var kommet hjem. Det skulle 
vise sig næsten at være sandt, for en af  mine andre fritidsinteresser 

Mit liv på Hjerl Hede
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er slægtsforskning, og det viste sig, at der i sin tid var 2 gårde, der var flyttet 
ud fra Kvosted, den der er på Hjerl Hede og min tiptiptipoldefars. Så jeg var 
næsten kommet hjem.
Siden det første år er det blevet til mange klippede får (ca. 15 pr. sæson), men 
også til mange knyttede venskabsbånd, for når man ikke er ude i landsbyen, 
hygger vi os sammen i de huse, der er bygget til os. Her bliver snakket, ud-
vekslet oplysninger om de håndværk, man nu mestrer, og forberedt til de 
næste dage. Det er sådan, at der er nogle venner, jeg kun ser på Hjerl Hede, 
men det er, som om vi lige har været sammen, når vi mødes hvert år. 
Mine børn er også fortsat en del af  levendegørelsen, og de sidste 4 somre 
har jeg også haft mit barnebarn på 4 år med. Hun har allerede lært, hvordan 

Vinderslev Vandværk
Der blev afholdt generalforsamling i 
vandværket den 29. februar.

Vi har et godt og veldrevet vandværk, 
formentlig med Danmarks bedste 
vand. Vi ligger på alle målinger langt 
fra grænserne, f.eks. nitrat, der var 
meget moderne for nogle år siden, er 
max. 50 mg/l, og vi ligger under 0,5 
mg/l (prøve fra 20.02.2012).

Det har været et stille år uden de sto-
re udgifter og investeringer. Ole Nør-
skov kunne da også fremlægge et flot 
regnskab, der stort set ramte det bud-
getterede. Der var dog et overskud på 
ca. 200.000,-, men det skyldes noget 
regnskabsteknisk med betalingster-
miner, om man betaler forud eller 
bagud, så det er en ”engangsindtægt”.
Det er ikke et mål, at vandværket skal 
opbygge en formue, og derfor blev 

der fremlagt et budget, der viser et 
lille underskud.

Økonomisk er vandværket lige så 
sundt som vandet med en egenkapi-
tal på ca. 3 mio. kr.

At vi har så et så godt vandværk, 
skyldes ikke mindst Søren Hansen 
og tidligere kasserer A. Pretzmann, 
der sammen gennem mange år har 
ydet en meget stor indsats for vand-
værket.

Søren syntes, at han nu havde aftjent 
sin værnepligt og ønskede ikke gen-
valg.

Vi vil på vandværkets vegne gerne 
takke Søren for det store arbejde, 
han har ydet.

Niels Brink blev genvalgt til bestyrel-
sen, og Niels Würtz blev nyvalgt.
Helmer Nielsen og Ivan Klok blev 
genvalgt som suppleanter.
Rene Jørgensen blev valgt som revi-
sor og Villy Laigaard som revisorsup-
pleant.

Under Eventuelt blev samarbejde/
fusion drøftet. Der var opbakning til 
bestyrelsen til at arbejde med at un-
dersøge forskellige muligheder.

Bestyrelsen består nu af:
Niels Brink (formand)
Ole Nørskov (kasserer)
Lars Mølgaard (sekretær)
Gert Jensen
Niels Würtz

P.b.v.
Lars Mølgaard

man skal vise de ting, man laver til 
publikum. Sidste sommer viste hun, 
hvordan ulden blev ren ved hjælp af  
vand og det naturlige indhold af  la-
nolin og urin. 
Gode ting har det med at blive til 
mere, og nu er jeg altid på Heden 2 
gange en uge hver sommer. Første 
uge af  levendegørelsen klippes få-
rene, og i uge 30 skal ulden bearbej-
des, og familieferien holdes. Så skal 
jeg lige binde op efter høst, og der er 
også humlehøsten, der skal passes. I 
efterårsferien er der ofte aktiviteter 
for børnene, og så er der jo juleleven-
degørelsen, hvor jeg bager over åbent 
ildsted eller laver andre forberedelser 
til højtiden.

Så I kan nok se, at Hjerl Hede næ-
sten er mit andet hjem, og både jeg 
og min familie kan ikke forestille os 
et år uden at være mindst en gang på 
Heden.

                                                     Kvostedgården
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Jeg kan, hvad jeg vil!

Henrik Larsen bor på Solsikkevej i 
Vinderslev. Han flyttede hertil for 
godt 2 år siden – fra Sjælland. På Sjæl-
land arbejdede Henrik med intern 
post på Hovedbanegården.

Lykken har ikke altid smilet til Hen-
rik. Konen døde for 8 år siden i en 
ung alder, Henrik  er bl.a. dobbelt 
benamputeret, af  fingre har han fak-
tisk kun sine tommelfingre, og han 
blev nyretransplanteret for 20 år si-
den. Trods dette besidder Henrik en 
vilje. En vilje, der hjælper ham meget 
i hverdagen.

I 2005 fik Henrik amputeret ven-
stre ben og var indlagt næsten et år. 
Den lejlighed, han havde i Slagelse, 
var ikke realistisk at vende tilbage til. 
Kommunen tilbød ham en anden lej-

Henrik Larsen

lighed, men Henrik brød sig ikke om 
lejligheden. Det endte med, Henrik 
flyttede hjem til sine forældre i Jyl-
linge ved Roskilde. De havde ikke 
nogen stor bolig, og at bo hjemme 
igen var ikke den rigtige løsning for 
Henrik. Han boede der i 2 måneder, 
til han fik en lejlighed ca. 5 minutters 
gang fra forældrene. Under indlæg-
gelsen havde Henrik tænkt mange 
tanker, og han havde bl.a. tænkt på en 
del af  familien, som han havde mistet 
kontakten med, men tankerne havde 
også kredset omkring nogle af  hans 
rigtig gode venner i Kjellerup. Han 
havde ikke snakket med vennerne, 
Pia og Erling, siden 91 – 92. 

Via Facebook fik Henrik så kontakt 
til Pia og Erlings søn Casper, og 
straks derefter ringede vennerne til 
ham. Det blev til lange samtaler. Pia 
og Erling har en ødegård i Sverige, og 

de inviterede Henrik med derop i den 
efterfølgende jul. Henrik tog imod til-
buddet, og under nogle af  de mange 
samtaler snakkede de om, det kunne 
være sjovt, hvis Henrik flyttede til Jyl-
land. Da Henrik kom hjem fra julefe-
rien, blev han skrevet på venteliste i 
et boligselskab i Jylland.
 
I 2009 skulle Henrik fejre sin 50 års 
fødselsdag. Han havde inviteret ven-
ner og kollegaer og selvfølgelig også 
Pia, Erling, Casper og hans kone 
Christina. Henrik havde tænkt på at 
finde sin søster og svoger, men Pia 
overtalte Henrik til at vente til efter 
festen. 8 dage før festen skrev han 
dog alligevel et langt brev til søste-
ren, men han fik intet svar. Ej heller 
et kort på selve fødselsdagen. Under 
festen på sin 50 årsdag skulle han 
pludselig have bind for øjnene. Over-
raskelsen var hans søster og svoger, 
som han ikke havde set i 18 år. Pia og 
Erling havde kontaktet dem og aftalt 
dette møde. 

Efter denne fødselsdag blev Hen-
rik ekstra aktiv boligsøgende i Kjel-
lerupområdet. Han blev tilbudt to 
lejligheder i Vinderslev, men skulle 
give besked i løbet af  få dage. Hen-
rik kunne ikke lige komme forbi og 
se lejlighederne, men heldigvis havde 
han og vennerne kørt forbi lejlighe-
derne engang, han havde været på 
påskebesøg i Kjellerup, så han vidste 
lidt om området. Vennerne tog ud og 
så på lejlighederne. De tog billeder og 
sendte dem til Henrik. Henrik sagde 
ja, og i september 2009 var den ene 
lejlighed hans.

Henrik pakkede selv det meste af  
sine ejendele, men selvfølgelig skulle 
heller ikke dette gå helt glat. Han tip-
pede, fik elkørestolen over sig og slog 
hul i hovedet. Henrik kom en tur på 
skadestuen på Roskilde Sygehus, fik 
et par sting og kom hjem igen. Men 



nu var Henrik blevet lidt bange, og 
han blev tiltagende syg i tiden deref-
ter. Trods dette flyttede han. Pia og 
Erling hjalp ham færdig sammen med 
nogle andre venner, og de kørte ham 
til den nye lejlighed. Da de kom til lej-
ligheden på Solsikkevej, stod Casper 
og Christina og tog imod. De hjalp 
hinanden med at etablere lejligheden. 

Henrik fik det værre og værre i tiden 
derefter og blev total afhængig af  
hjælp til alt. Han fik også følger af  
en vaccine mod svineinfluenza. Han 
kunne knapt løfte armene - nu kan 
de løftes til vandret stilling. Henrik 
blev indlagt på Intensiv Afdeling på 
Viborg Sygehus og fik bl.a. tryksår, 
men her kom hans stædighed ham at-
ter til gavn. Han ville hjem igen, og 
det kom han så med massiv hjælp og 
bl.a. lift til forflytninger.
 
Nu klarer Henrik igen det meste 
selv – for han er stædig som en hest. 

Han får kun hjælp fra det offentlige 
til rengøring. Han klarer faktisk alt i 
hverdagen, og intet vender forkert i 
lejligheden. Heldigvis har han stadig 
sine fantastisk hjælpsomme venner i 
Kjellerup, men han har også fået nog-
le gode naboer og nye venner. Henrik 
får hjælp til det, han ønsker, han tager 
til SIF-kampe sammen med naboen, 
han skal gense Barcelona om et par 
måneder sammen med en ven, han 
ser en stor del af  familien og har slet 

ikke fortrudt sin flytning. Hans sjæl-
landske venner advarede ham om at 
flytte SÅ langt væk, men Henrik ny-
der livet i Vinderslev. Før havde han 
nærmest en motorvej i baghaven, nu 
kan han blive helt i tvivl om, hvor bi-
lerne er. 

Hans første kontakt med folk i Vin-
derslevområdet skete til et bagage-
rumsmarked på Torvet i Vinderslev. 
Her oplevede Henrik en masse po-
sitiv kontakt. Henrik føler sig meget 
positiv modtaget i området og ac-
cepteret lige fra starten - har aldrig 
følt, at folk vendte sig væk fra ham. 
Tværtimod er folk altid meget hjælp-
somme, og ingen skal være i tvivl om, 
han nok selv skal sige fra, hvis han 
ikke ønsker hjælp. 

Udenfor smutter Henrik rundt på sin 
crosser, og indenfor har han en spe-
cialkørestol. Henrik er tilfreds, og gør 
det, han vil. Han har viljen.

IO

Halling-Kids er flyttet ind i lokalområdet
Halling er et danskdesignet børne-
tøjsmærke, som har været på marke-
det siden 2004. I 2011 har Halling 
udskiftet sin ejerkreds og har nu ho-
vedsæde i dit lokalområde. Med den 
nye ejerkreds følger naturligvis også 
nye og inspirerende kollektioner. 

Halling henvender sig til drenge og 
piger i alderen 0-10 år med en ba-
bykollektion fra str. 0-2 år og en 
børnekollektion fra str. 2-10 år. 
Vores passion er at designe lækkert 
og farverigt tøj til alle dine skønne 
børn - naturligvis til helt fair priser. 
Linjerne er rene med et twist af  en 
lækker detalje som f.eks. et iøjnefal-
dende print, en sjov knap eller glade 
farver, og tøjet kan kombineres på 
kryds og tværs alt efter humør og 
temperament. Vi lægger stor vægt på 
at vælge materialer af  høj kvalitet, så 
oplevelsen bliver total for både børn 
og forældre.

For at holde prisen nede har vi valgt 
at springe det fordyrende butiksled 
over og kun sælge vores kollektioner 
via hjemmesiden www.halling-kids.
dk. 

Vi glæder os meget til at handle med 
alle vores nye naboer, så kig ind på 
www.halling-kids.dk. 

Nabohjælp
Som en nabohjælp til alle fra lokal-
området tilbyder vi, at du kan handle 
via vores hjemmeside og afhente din 
pakke direkte på vores lager på Ro-
senvænget 14 og derved spare leve-
ringsomkostningerne. Skriv nabo-
hjælp samt telefonnummer i besked-
feltet, så ringer vi dig op, næste gang 
vi er på lageret. Vi tilbyder naturligvis 
også levering med pakkepost med 
priser helt ned til 39 kr. Læs mere om 
dette på www.halling-kids.dk. 

Køb nu og betal når du får løn eller 
børnepenge
Som noget nyt tilbyder vi, at du kan 
købe og få leveret dine varer nu, hvor 
behovet er der, og betale senere. Du 
lægger ordren på helt normal vis med 
et kreditkort og vælger selv, hvornår 
du ønsker at betale - enten når der 
kommer børnepenge, eller når løn-
nen går ind – blot du lige skriver en-
ten ”Betaling 20/4 2012” eller ”Be-
taling til den første” i beskedfeltet i 
forbindelse med bestilling.

Vi glæder os til at handle med alle vo-
res naboer – vi ses på www.halling-
kids.dk.

Mange forårshilsner fra
Halling-Kids lager

på Rosenvænget 14
Louise Køppler og 

Tina R. Aagaard
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 Vinderslev Forsamlingshus 
Ølsmagning
Vi havde den 8. oktober en rigtig hyggelig aften, hvor 
vi smagte på adskillige øl fra Jelling Bryghus. Der var øl 
for enhver smag, og de blev så suppleret med Louises 
gode mad.

Ole og de to andre fra Jelling Bryghus fortalte lidt om 
smag og historie bag hver enkelt øl. Alt i alt en dejlig af-
ten med tid til hyggesnak med naboen og gode venner.
Det er skønt med så fint et fremmøde, når vi laver noget 
lokalt. Så tak for det !!

Fastelavn 2012
Vi har igen haft en superhyggelig fastelavnsfest 
i Vinderslev Forsamlingshus med besøg af  ca. 
35 børn og deres forældre. Vi fik ordnet 2 faste-
lavnstønder, fordelt deres indhold, og der blev 
hygget med spisning af  fastelavnsboller.

Vinderslev Forsamlingshus
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 Vinderslev Forsamlingshus 
Juletræsfest 1. søndag i 
advent
En storblæsende dag satte en flok børn 
med forældre julemanden i stævne på 
torvet i Vinderslev. Der var ingen sne 
- der var masser af  regn - og masser af  
blæst. Alligevel trodsede børnene vejret 
og mødte op for at se, om den kære jule-
mand kunne lokkes frem. Det kunne han, 
for de var supergode til at kalde på ham. 
Heldigvis kunne alle trække ind i Forsam-
lingshuset ved siden af  og hygge sig med 
julesange, æbleskiver, gløgg mm. Til slut 
fik alle børn en slikpose af  julemanden. 

Vi har igen i år haft utrolig god støtte fra man-
ge sider til vores arrangementer!!!

Det er dejligt, at vi har så mange, der spon-
serer gaver til vores amerikanske lotteri, 

slik til fastelavn og juletræ, juletræer til 
juletræ og julefrokost osv. og osv. - vi 
vil jo gerne lave lidt overskud, der kan 

komme forsamlingshuset til gode!!!
Derfor vil vi gerne sige TAK for 

hjælp og støtte til:
 Funder El

 Radiomanden
 Jelling Bryghus

 Niels Brink 
 GH Belægning

 Søndergades Auto
 Hauge Minimarked

 Ole Farsø
 Louise Beck

 Hanne Hansen
 Dia Coat
 Pederstrup Vognmandsforretning
 Pederstrup Tagservice
 Tømrermester Jens Peder Koch
 Byens Mand
 Lemminkainen
 Vognmand Henrik Andersen
 Holger Buus
 Allan Morell
 Morten Laursen

Bestyrelsen for Vinderslev Forsamlingshus

Vinderslev Forsamlingshus
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Mausing Forsamlingshus
Så er Mausing Forsamlingshus en-
delig ved at være færdig med den 
store tagrenovering. Der er nu gået 
3 måneder, fra de første tagplader i 
oktober blev pillet ned af  tømrerne, 
til den sidste tagrende er blevet sat 
på. Dog mangler der stadig at blive 
brændt tagpap på taget over lille sal, 
og der skal lægges tag på hen over 
bruserne og ”medhjælperteltet” igen.

Det var særligt den første weekend i 
november, at det blev synligt, at ta-
get skulle renoveres. Forsamlingshu-
set havde fået en overdækning, og 13 
hjælpere var mødt op til at fjerne tag-
plader, tagpap på gammelt tag samt 
el-installationer, lofter og gamle spær.

Disse hjælpere havde mange gode 
ideer, hvilket medførte visse ændrin-
ger igennem renoveringsforløbet. 
Det er derfor deres fortjeneste, at 
der blev lavet gavlvindue, vandskuret 
gavl, opbygget og isoleret gavl samt 
meget mere. Desværre har der ikke 
været ubegrænset midler under reno-
veringen, så det har været nødvendigt 

at udelade nogle af  de gode ideer, til 
der igen bliver økonomisk råderum.

Nogle af  de store ændringer man vil 
kunne se, er den ekstra bue, der er 
kommet, det lyse loft, gavlvinduet 
samt nye lamper i begge sale. Det man 
ikke kan se, vil være de 350mm iso-
lering på loftet, hvor der før ikke var 
mere end loftsbrædderne. Det vil der-
for give en stor besparelse på oliereg-
ningen i fremtiden.

Der var dem, der kunne brække ned 
og bygge op, men ligeså vigtigt har det 
været, at der var nogle til at lave lidt 
mad til de arbejdende samt gøre rent 
og rydde op, da det beskidte arbejde 
var overstået.

Det har været til stor hjælp for besty-
relsen, at der har været nogle til at give 
en hånd ved dette store projekt. Uden 
deres hjælp ville resultatet ikke være 
blevet så tilfredsstillende. TAK FOR 
DET.

Der er stadig mange ting, bestyrelsen 

vil i gang med i fremtiden, men der 
vil gå lidt tid, inden der igen er pen-
ge i kassen.

Bestyrelsen håber, at I også synes, 
det er blevet et bedre forsamlings-
hus og vil benytte det til jeres næste 
arrangement. 

Der vil være officiel åbning af   
ombygningen den 18. april i for-
bindelse med vores fællesspis-
ningsarrangement. 

Vi håber, der vil komme mange 
og se det gode resultat. 

På vegne af  bestyrelsen takker jeg 
endnu engang dem, der har hjulpet 
til med renoveringen og håber, de 
vil hjælpe til en anden gang. 

Carsten Hansen

Generalforsamling 
Formandens beretning:
52 børn deltog i fastelavnsfesten 
2011, hvor Panduro spillede op til 
dans og underholdning. Alle havde 
gjort meget ud af  udklædningen, og 
stemningen var helt i top.
Fællesspisning. Vi har afholdt fæl-
lesspisning 2 gange i løbet af  året, 
første gang den 11. maj. Der var ca. 
80 deltagere første gang og ca. 100 
deltagere anden gang. En succes som 
tåler gentagelse.
Marked. Vi startede med et banko-
spil, hvor alle pladser var besat – nog-
le måtte sidde under parasoller ude i 
regnen. 
En god lørdag, hvor vejret var strå-
lende og en søndag, hvor det regnede 
meget, og besøgstallet var en del min-
dre end lørdag. 

Medhjælperfest. Der var 77 tilmeld-
te, men igen i år var det ikke alle, som 
mødte op – i alt 65 personer deltog i 
festen. Maden blev lavet af  Tina, og 
den var perfekt som altid. I stedet for 
levende musik havde vi i år valgt en DJ 
– han kunne virkelig holde gang i fe-
sten, selv de helt unge blev hængende.
Banko. Der er blevet afholdt banko-
spil 12 gange i 2011 – det kniber lidt 
med tilslutningen.
Nyt tag. Renoveringen af  forsam-
lingshuset startede primo november 
2011 – og forløb indtil medio decem-
ber. Mange frivillige deltog i arbejdet, 
og vi kan bestemt være stolte af  resul-
tatet. Carsten var gennem hele forlø-
bet kontaktperson til håndværkerne og 
drivkraften for at få planlagt det frivil-
lige arbejde – en stor tak til ham for 
indsatsen.

Udlejning/aktivitet i forsamlings-
huset:
Udlejning 31 gange
Udlejning til dagplejen 5 gange
Banko 12 gange
Fastelavn 1 gang
Medhjælperfest 1 gang
Fællesspisning 2 gange
Generalforsamling 2 gange

Tak til markedsudvalget, bestyrel-
sen og alle frivillige for samarbejdet 
i 2011.   

Afgående formand 
Kurt Løhde

Ny medlemmer  i bestyrelsen: 
Karin Gaarde , Mausing
Karl Petersen , Pederstrup
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Windir Spejderne
Nytårsparaden
blev afviklet søndag den 22. januar 
fra kl. 14 til 17, og i år kom der rig-
tig mange forældre og søskende, så vi 
endte med at være ca. 60 deltagere. 
Det var dejligt at opleve, at så mange 
bakker op om spejdergruppen.

Som sædvanligt startede vi med at 
hejse flaget, mens vi sang ”Vaj højt, 
vaj stolt, vaj frit vort flag”. Derefter 
overtog de store spejdere ulve og sø-
skende til en gang spejderaktiviteter, 
mens forældre, grupperåd og ledere 
gik ind for at holde gruppemøde.

Ingerlise Olesen blev valgt til ordsty-
rer, og Peter Haahr aflagde gruppele-
derens beretning for 2011, hvor han 
gennemgik de mange arrangementer. 
Især høstmarkedet på Mausing Mølle 
havde krævet meget tid og mange 
kræfter, men i øvrigt havde det været 
en meget stor succes, hvad også flere 
forældre gav udtryk for. Der kom 
mange nye ulve efter sommerferien, 
så lige nu er der 23 ulve. Troppen har 
fået 4 spejdere, som er rykket op fra 
ulveflokken. Desværre har Louise og 
Lasse valgt at stoppe som ledere, så 
Thomas er alene om hvervet, men 
godt hjulpet af  Jakob og Katrine. 
Gruppelederens beretning blev god-

kendt.

Herefter fremlagde Annemette Mor-
tensen regnskab, som viste et lille 
underskud. Efter at Silkeborg Kom-
mune er begyndt at opkræve 7.500 
kr. i gebyr for brug af  spejderhuset, 
er det blevet sværere at få pengene 
til at slå til, men der er søgt om til-
skud både hos Friluftsrådet og hos 
Lions. Desuden foreslår grupperådet 
at hæve kontingentet med 50 kr. pr. 
halvår, således at det nu koster 350 kr. 
halvårligt at være spejder. Regnskabet 
blev godkendt

Ingerlise Olesen gav en kort oriente-
ring om arbejdet i grupperådet, hvor-
efter der skulle vælges 3 nye med-
lemmer til erstatning for Anne Marie 
Christensen, Lisbet Kristensen og 
Anna Arhøj, da ingen af  dem ønske-
de genvalg. Der var genvalg af  Else 
Johannesen og nyvalg af  Ann Britt 
Møller, Pederstrup, Palle Søe Mikkel-
sen, Vinderslev og Dorte Jakobsen, 
Mausing. Der blev ikke valgt nogen 
suppleanter.

Der var genvalg af  kasserer Anne-
mette Mortensen og af  revisorerne 
Bent Kragh og Lars Arhøj.

Efter gruppemødet havde ulvene 
arrangeret nogle aktiviteter for for-
ældrene, inden alle deltagere gik i 
fakkeltog gennem Vinderslev. Da-
gen sluttede ca. kl. 17 med suppe og 
flutes.

Grupperådet har senere konstitueret 
sig med Ingerlise Olesen som for-
mand og Dorte Jakobsen som sekre-
tær.

Spejdernes loppemarked afholdes på 
Mausing Marked lørdag den 28. juli 
og ikke den 21. juli, som vi skrev i 
sidste lokalblad.

AA

Det blev et meget langt fakkeltog i år!

I flok og rad venter vi på, at faklerne bliver klar
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Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

   

   
Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

   

Dennis Rasmussen, Hauge

   

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

            Støt vore annoncører, 
                 de støtter 

           LOKALBLADET

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
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    Sportigan Kjellerup
 Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00

E-mail : kjellerup@sportigan.dk
www.Sportigan.dk  

                  GISSEL
Statsautoriseret ejendomsmægler 

Joan Gissel
Chr. 8.vej 24,  8600 Silkeborg

    86 81 38 00   

  
    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  

 

Hauge Minimarked
Haugevej 33

8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr.  86 88 80 13

   

                        PEDERSTRUP
                                   VOGNMANDS-
                                   FORRETNING
                                   KURT KNUDSEN A/S

       Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Tlf. :  86 88 81 70  / fax : 86 88 81 30

www.kkpederstrup.dk
Kran og blokvognskørsel

container udlejning
Levering af:

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

    

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

industrivirksomheder af  konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af  styrings-

tekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71  Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A,  3 etage,
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: zika.mausing@mail.dk

Velvære for krop og sjæl   

Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

   

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

*   86 88 80 80  *

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Hauge Forsamlingshus

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

  
   

   

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

                       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

Tømrermester 

Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og 

montagearbejde

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44
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                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

  

 Klovbeskæring
 Frysemærkning

 
               Kaj  Andersen
                 86 88 80 03

    

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90   

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

                                 

                                                           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.  

  

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

            • 4 - 8 pers. taxi
 • 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

Tlf.  86 88 01 75

Mausing Forsamlingshus
 

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

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Tlf.     86888266
                        Mobil  40428266
                    Se nr :  25158105

   

Telefoni tilpasset dit behov
       
           www.fonet.dk

                
Leverandør af  edb løsninger,

kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/

 kontormaskiner
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8      Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1    Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

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
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30  Tlf. 86888178

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

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 8689373

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73                    Tlf. 86888147

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

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

Pensionistforeningen    
Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101     

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34 Tlf. 86888906

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

Støttepillerne
Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2 Tlf. 86888902

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

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. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K    
 Tlf. 28728290
Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup Tlf. 24484070 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstsrupvej 30 Tlf. 26303732

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5 Tlf. 35266010

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

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Brink,  Haurbakvej 19  Tlf. 20458222

Windir Spejderne    
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. maj.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BØRNE- & FRITIDSGÅRDEN
Onsdag den 13. juni kl. 16-17.30
Reception i Vinderslev Forsamlingshus
Kl. 17.30-19.30
Fællesspisning i Vinderslev Forsamlingshus

GRATHE SOGNEMENIGHED
22. maj kl. 19.30 i Grathe Kirke
Koncert med ”Prisme”

HAUGE FORSAMLINGSHUS
23. juni kl. 20
Skt. Hans bål ved Hauge Sø

INDRE MISSION, MAUSING
24. april kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Missionær Egild Kildeholm Jensen, 
Rønde

10. maj kl. 18.30
Afgang fra Vinderslev Kirke på udflugt i 
private biler til Videbæk Missionshus. Til-
melding til Uffe Hansen, 86867476, senest 
6. maj

22. maj kl. 19.30 i Mausing Mh
Soldatervennefest v/Bodil & Kristian Niel-
sen, Lemvig

12. juni kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Landssekretær Ole Andersen, Fre-
derikssund: ”Ordet & Israel”

20. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/Missionær Henri Alex 
Jensen, Silkeborg

INDRE MISSION, VINDERSLEV
11. april kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Missionær Egild Kil-
deholm Jensen, Rønde

13. april kl. 18.00 i Vinderslev Mh
F-aften

17. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/tidl. landssekretær i Ordet & Israel, 
Per Weber, Hinnerup

1. maj kl. 19.30 i Vinderslev Mh
KLF-møde v/Mediekonsulent Ole Blume, 
Herning

21. maj kl. 14.30 hos Anne Marie og Finn 
Najbjerg, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde v/leder af  Indre Mis-
sions cafébus Kristian Lindholm, Brabrand

9. juni kl. 9.00 i Vinderslev Mh
Sognedag v/lærer Thorsteen Nielsen, En-
gesvang (nærmere program offentliggøres 
senere)

20. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/Missionær Henri Alex 
Jensen, Silkeborg

26. juni kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/pens. missionær Niels Jakob Niel-
sen, Kjellerup

MALMHØJ
Mandag kl. 9.45 i lige uger
Kaffe og banko

Mandag kl. 9.30 i ulige uger
Åbent center

1. torsdag kl. 15 hver måned
Gudstjeneste

Øvrige torsdage kl. 13.30
Mother Theresa

Fredag kl. 10 i ulige uger
Sang

Torsdag den 12. april
Tøjdemonstration v/Pasgaard Tøjservice

Onsdag den 9. maj kl. 13.30
Løvspringstur

Onsdag den 23. maj kl. 14
Brugerrådets generalforsamling

Torsdag den 21. juni kl. 18
Sct. Hans

MAUSING FORSAMLINGSHUS
Onsdag den 18. april
Officiel åbning og fællesspisning

PENSIONISTFORENINGEN
18. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling v/Gunner Carlsen, Silke-
borg med emnet: ”Hvad skal vi bruge Æl-
drerådet til?”

VALGMENIGHEDEN
29. marts kl. 18.30
Familiegudstjeneste i Hørup Kirke

24. april kl. 19.00 i Hørup Kirke
Læsegudstjeneste med konfirmander

10. maj kl. 17.30
Busafgang Kirkebakken 13 til Løvspringstur

9. og 10. juni
Årsmøde på Ågård Ungdomsskole

13. - 20. juni
Sommerkursus på Sogndal Folkehøjskole, 
Norge

VINDERSLEV 
BORGERFORENING
30. marts kl. 19.30 i Vinderslev ForsH
Revy efterfulgt af  smørrebrød

31. marts kl. 18 i Vinderslev ForsH
Buffet efterfulgt af  revy kl. 20.15

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING
1. april kl. 10
Fodboldopstart Ungdom

26. maj kl. 11-?
Pinsefest på Vinderslev Stadion

WINDIR SPEJDERNE
Den 14.-15. april
Gruppeweekend i Vranum Bakkehus
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