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Med ønsket om et godt nytår er LOKALBLADET atter
på banen. Ser man tilbage på det svundne år, må vi
fra LOKALBLADETS side sige, at det var et godt år.
Mange valgte at støtte LOKALBLADET enten
økonomisk eller med en lille historie, og det har vi været
meget glade for. Ser man tilbage på de mange
begivenheder, der har været nævnt i LOKALBLADET,
må man sige, at der sker noget i vort lille lokalsamfund.
I dette nummer kan vi bl.a. præsentere et af vore lokale
forsamlingshuse - nemlig Vinderslev Forsamlingshus.
Af historie kan vi også denne gang fortælle om de
mange flotte kalkmalerier, der kan ses i Vinderslev
Kirke. Er man mere til det lokale sladder, er der
mulighed for at få lidt mere at vide på siderne
„Gadespejlet“. Hvis der så pludselig dukker en lille
spændende historie op, og I gerne vil dele den med
resten af området, er der nu mulighed for at E-maile til
LOKALB LADET på følgende adresse:
jesperrasmussen@post.tele.dk
Ved et årsskifte er der også tradition for at have et
nytårsforsæt. Mange må i løbet af kort tid lave lidt om
på forsættet - eller vælger bevidst at glemme det. Her
fra LOKALBLADETS redaktion vil vi gerne stå ved vort
nytårsforsæt om at gøre LOKALBLADET endnu bedre.
Hjælp os til at overholde dette.
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Fortvivl ikke !
Er det indlagte girokort fra april udgaven forsvundet
så fortvivl ikke. Ethvert beløb - stort som lille - kan
indbetales i Unibank på Lokalbladets konto ved
opgivelse af vores kreditor nr. 83822414. Eller
kontakt en fra redaktionen, og I vil få tilsendt et nyt
girokort.

Fortæl os ALT

Vinteren er over os. Det er et faktum, man kan
foranlediges til at begræde. Man kan også vælge en
positiv indgangsvinkel og i stedet betragte de
kommende måneder som et kærkomment frirum med
masser af muligheder for indendørs hygge og samvær
med familie og venner. Vinteren giver os mulighed for
at se på nogle opgaver, som vi har ladet ligge i
sommerens løb. Måske skulle der ligefrem være tid til
at skrive det her lille indlæg til LOKALBLADET, som
man så længe har tænkt på - og lovet sig selv!
Hermed ønsket om et år med gode forsæt!
Redaktionen

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Alice Lemming, Haugevej 8
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
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Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86884312 J Koordinator for aktivitetskalenderen
86888290 J Udlån af kamera
86888421
86888499
Sidste frist for indlevering af stof
86888413
til LOKALBLADET er den
86888521
15. februar
86888220
LOKALBLADET udkommer næste
86888509
gang først i april 2000
86888032

„

Landsbytossen

Forestil dig, at din tipoldemor er 120 år, din
oldemor 98 år, din mormor 76 år, din mor 54 år,
og du selv er 25 år. Måske er du gravid. Nej, det
er for vildt. Det kan ikke lade sig gøre!
I begyndelsen af sidste århundrede blev så godt
som ingen rigtig gamle. Det var en begivenhed,
hvis nogen fyldte 100 år. Det var også en
sensation, hvis man kunne fremvise et billede
med tre generationer på. En sensation som
medierne gerne ville berette om. Nu er det ikke
ualmindeligt med fire generationer, og i fremtiden
vil vi også se fem generationer. Prognoser siger,
at de børn, der fødes i disse år kan regne med at
blive oldeforældre og måske tipoldeforældre.
Nogle familier vil endog bestå af seks generationer - det vil dog nok høre til sjældenhederne.
Det kan virke skræmmende at blive så gammel især når man tænker på, hvad vores ældre
nuværende generation bydes m.h.t. offentlig
service, eller mangel på samme. Endnu mere
tankevækkende er det, at vort samfund i
fremtiden vil bestå af utrolig mange gamle. Har
vi så råd til det? Ønsker vi at få en alderdom, der
er noget længere end vores ungdom? Ønsker

„

vi, at den erhvervsaktive alder er meget kortere
end den erhvervsfrie alder? Kan vi klare at være
gift med den samme person i måske 70 år? Hvad
med helbredet? Selvfølgelig er det positivt, at vi
kommer til at leve i flere år, men det er jo
kvaliteten af disse ekstra leveår, som tæller mest.
Tidligere døde vi af slid - vi var både slidt ned og
op. I dag ruster vi på grund af mangel på aktivitet.
De fleste ting i hverdagen klarer vi jo siddende.
Vi køber præparater, der kan mindske hårtab eller
glatte rynkerne, vi går i helsestudier og spiser
diverse alternative midler.
Vi forsøger at leve sundt - at kompensere for
vores fysiske inaktivitet.
Jeg mener dog ikke, at levetiden er så afgørende;
af større betydning er det, hvordan man har det,
mens man lever.
DET ER BEDRE AT FØJE LIV TIL ÅRENE
END AT FØJE ÅR TIL LIVET.
annonym

Lokalbladet stiller hver gang spalteplads til rådighed for skiftende personer fra hele området
til en anonym kommentar. Kontakt en fra redaktionen, hvis du selv vil have mulighed for at
skrive noget eller har ideer til hvem, der ellers kunne gøre det. Gerne noget lokalt, og / eller
noget personen filosoferer over.Endnu engang har en person fra egnen fået mulighed for at
skrive helt frit fra leveren og ganske anonymt om lige, hvad der lå ham / hende på sinde.
Hvad mener du om kommentarerne denne gang ? Bare du enten er enig eller uenig og ikke
helt ligeglad, for det vil være det værste. Kom med dine kommentarer til næste nummer af
Lokalbladet.
Redaktionen

Lån et fotoapparat

Giv en god gave

Når du skal til et arrangement, hvor du synes, det
vil være oplagt med et billede til Lokalbladet, så
kan du låne Lokalbladets foto-apparat. Det er nemt
at bruge.

Kender du en stakkel, der ikke bor i området, og
som derfor ikke får Lokalbladet, så giv et
abonnement i gave ! Det koster 75 kr. om året.
Kontakt redaktionen for bestilling.

Skulle der være husstande i lokal området, der ikke har modtaget lokalbladet, bedes I rette henvendelse
til redaktionen.
Tryk
Oplag

: X press digital A/S, Viborg
: 650 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Min Hobby
Under denne rubrik giver Lokalbladet mulighed for at lade lokale folk fortælle om en hobby, de
går meget op i. Formålet kan bl.a. være, at andre med samme interesse finder ud af, at der bor
nogen i sognet, man kan udveksle erfaringer med.

Mange af urene har kapsel på, d.v.s. en form for
låg på, og de fleste af urene kan gå. Faktisk kan
de 60 af urene gå. De skal alle trækkes op med
hver sin nøgle, men Hans har været så heldig at
skaffe en universalnøgle fra en tidligere urmager,
således at han kan trække alle urene med en og
samme nøgle. Mange af urene er blevet vurderet
af tidligere nævnte urmager og repareret, hvis det
var muligt.

I mere end 30 år har Hans Würtz samlet på gamle
ting – en hobby som bl.a. også hans far og
bedstefar havde. Hans har en forkærlighed for
lommeure, men han har også en montre med
urkæder, briller, lightere m.m. For Hans betyder
urenes alder ikke så meget. Det er vigtigere, at
udseendet af urene er i orden. Hans har også en
farbroder, der samler på ure, men han har knap
så mange , fortæller Hans stolt.
Hans har 72 lommeure, og det er uvist, hvor
gammelt det ældste ur er. Hans ved dog, at flere
af urene er fra før århundredskiftet. Mange af
urene er købt på markeder, og der er selvfølgelig
blevet pruttet om prisen. Hans er så kendt for sin
hobby, at en af kræmmerne på Det Blå Marked
gerne gemmer evt. ure til Hans. Har de ingen
interesse, sælges de blot videre på markedet.

Hans´s stolthed er et kronometer af ægte guld.
Et kronometer er et præcisionsur, hvis gang kun i
ringe grad påvirkes af ydre forhold. Kronometre
anvendes især til navigation. Hans´s ur er på
størrelse med et normalt lommeur. Hans får tit
gode bud på sine ure, men de er så absolut ikke
til salg.
Af sikkerhedsmæssige
årsager har Hans urene i
speciallavede skabe. Skabe
som er fastnaglede efter alle
kunstens regler. Af yderligere sikkerhedsudstyr ses
endvidere en pengeboks .

Hans går ikke rundt med nogle af sine lommeure
– han nøjes med et almindeligt armbåndsur.
I.O.

Landsbykommissionen
Rettelse:
I sidste nummer oplyste jeg om firkløversekretariatets formål og adresse. Desværre kom
jeg til at opgive faxnummeret som den direkte tlf.
Jeg beklager fejlen.
Det rigtige er:
Helene D Clausen
Hvorslev Rådhus
Danstrupvej 4
8860 Ulstrup
4

Tlf: 87675174
Fax: 87675299
E-mail: vdhdc@hvorslev.dk

Kjellerup Kommune har afholdt lokalmøder rundt
om i kommunen, og har nu planlagt at afholde det
næste møde i Vinderslev Forsamlingshus
Torsdag d. 20 Januar Kl. 19.00.
Med hensyn til landsbypolitik er vi ved at få struktur
på det. Anna Arhøj er i øjeblikket i gang med et
større skrivearbejde, så vi håber, vi indenfor en
overskuelig tid kan præsentere et oplæg.
Lars Mølgaard.

Hauge Nyt
Formandsnyt.
Så er vinteren over os. Det betyder, at de sportslige
aktiviteter foregår indendørs.
NEW STYLE squaredance danses i Hauge
forsamlingshus hver tirsdag aften, fremmødet er
rigtig flot, så jeg håber da, at I kan være i huset !!
Badminton spilles på Vinderslev skole, hvor vi har
4 timer onsdag aften.
Volleyball spilles i Thorning hallen onsdag aften.
Spillermæssigt set har det været lidt dårligt de
senere år, men i denne sæson er fremmødet så
godt, at der kan dannes flere hold, så de kan spille
mod hinanden.
I HT 87 ruller håndbolden, alle hold er kommet godt
igang. I børnerækkerne har vi en bus til at køre for
os, så børn fra Vinderslev, Mausing og Hauge også
kan være med.
Hauge år 2000 projektet er færdigt nu. Den sidste
del af projektet, som er “Det nye klubhus”, er også
taget i brug.
Fodboldspillerne har en månedlig hyggeaften, og
torsdags aktiviteterne foregår også i huset.
Planlægningen af sommerfesten år 2000 er også

kommet igang. Der er sket enkelte udskiftninger i
grupperne, så jeg håber, vi får ny inspiration, som
vi kan drage nytte af. Har du forslag til forbedringer/
Ændringer til sommerfesten, vil jeg meget gerne
høre fra dig.
Kontaktpersoner:
NEW STYLE SQUAREDANCE
Knud Rask:
VOLLEYBALL
Michael N. Madsen:
HÅNDBOLD HT87
Lene Nørskov:
SOMMERFEST
Kirsten Nørskov:

86883228
86884843
86888488
86888542

Kirsten Nørskov

Vinderslev Junior- og ungdomsklub
Med 54 medlemmer i junior- og ungdomsklubben
må vi nok konstatere, at de unge mennesker i
området er glade for at komme i klubben.
Vi er mellem 45 og 50 mennesker hver mandag.
Vi går i gymnastiksalen en time hver gang, hvor vi
spiller bold.
I klubben har vi air-hockey, billard, bordtennis, playstation, dart og en masse forskellige brætspil.

MEN natten mellem den 29. og 30. oktober var

„
„
Vi tager ud af huset til forskellige arrangementer.
Vores sidste arrangement var Skøjte-disco på
Herning Is stadion. Til trods for
„ vabler, ondt „i
benene og Lene og Charlottes dårlige rygge
efter at have snøret 30 par skøjter var det en rigtig
god tur, som vi gerne vil gentage næste efterår.

Vi er kede af det, der er sket og synes, det er
ærgerligt, at nogen tager de ting, som vi hver
mandag glæder os til at bruge.

der „ gæster „ i vores klub, som ikke var
velkomne. De havde smadret vores vindue,
brækket vores dør i stykker og stjålet vores
næsten nyindkøbte play-station og 20 cd’er. Så
kender du nogen, der har fået ny play-station
og nye cd’ere - ja så er det måske vores !!!!

Venlige hilsner fra
54 klubmedlemmer og
Lene Bødker og Charlotte Vindum

Til foråret har vi planlagt en svømmetur i Ikast
badeland og vi slutter selvfølgelig sæsonen af med
en bowlingtur - det må snart siges at være en
tradition.
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Blev taget med storm fre. d. 3. dec.

Børne- og Fritidsgården,
Haugevej 1

Andreas Pretzmann,
Vinderslevvej 10

edaG
Lilly og Henning Mikkelsen,
Haugevej 3

Byggeriet på Malmhøj går
fortsat fremad, som planlagt
nov. 98

april. 99

nov. 99

Pia og John Iversen
Tøndborgvej 15

Nyfødt

teljeps
Læserne vil vide
ALT
Eva og Villy
Lundgaard,
Lundgårde 4,
fik d. 3. nov. en
datter på 3700 g
og 54 cm.
D. 25. okt. havde
Lene og Steen
Lange,
Pederstrup,
Kobberbryllup.
„
„ En
flok i løftet
stemning sang
natsang ud for
soveværelse
vinduet på 1. sal.

ANGIV DIN NABO !

nov. 99
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Indholdet i Gadespejlet er helt afhængigt af, at
LOKALBLADET får nyheder at vide.
Har du fået nye naboer, nyfødte eller kender du
en, som har rund eller halvrund fødselsdag
( 50 år og opefter ), bryllup, sølvbryllup, anden
mærkedag, eller er der bare sket noget sjovt - så
skriv om det eller tag billeder af det til
LOKALBLADET eller fortæl os om det - så sørger
vi for, at der bliver skrevet noget.
Det bliver mellem dig og Lokalbladets læsere.

Velkommen til !

Tøndborgvej 34
Anne-Grethe Hassing (34) og Kjeld Kvolgård (36), er indflyttet 1. november.
De har 2 børn, Jonas (4 år) og Sidsel (2år). Anne-Grethe arbejder som
dyrlæge i projektafdelingen ved Danske slagterier i Kjellerup, og Kjeld
arbejder med digitale kort på Kampsax Data i Silkeborg. De kommer fra
Spentrup nord for Randers. Deres fritid bruger de på deres 2 hunde og
sammen med Deres 2 børn.

Tillykke med dagen.

Gade
spejlet

∗
*
∗
∗
∗

Kristian Hedegård Pedersen, Holmsløkkevej 1, blev 50 år d. 17. sep.
Anna Würtz, Vinderslevvej 47, blev 75 år d. 17. november
Elsebeth og Per Hauge, Liljevej 13, havde sølvbryllup d. 28. december
Ejner Andersen, Engholmvej 12, fylder 60 år. d. 24. januar
Gerda Nørskov, Vinderslevholmvej 3, fylder 75 år d. 30 marts

Julehygge med dagplejemor

Rettelse
fra okt. udgaven
De rigtige navne er :
Jens Kr. og Jette Bjørn
Ole og Anette Jepsen
Undskyld fejlen

En af årets begivenheder, er når dagplejemor Birgit Pedersen samt hendes
ægtefælle Calle kalder såvel nuværende som tidligere dagplejebørn og
deres forældre sammen til julefrokost i Mausing Forsamlingshus.
Julefrokosten blev afholdt den 27. november, og der var repræsentanter
fra næsten alle familier - godt 60 personer i alt. Ældste „dagplejebarn“ er
nu passeret de 20 år, men deltager med stor glæde i festen.
Festen starter med bagning af småkager til kaffen samt klip af julepynt til
det store juletræ. Om aftenen dukker julemanden op med gaver til de artige
børn, og julemanden samt dennes kone ledsager såvel stor som lille rundt
om træet.
Lidt senere er der tallotteri om medbragte gaver, og aftenen slutter med
fremvisning af tegnefilm for de mindre børn. Julefrokosten er en rigtig god
og hyggelig fest - og et meget flot initiativ.

Julefrokost i Vinderselv forsamlingshus
enkelte private personer, som havde taget mod
tilbudet, de havde nok læst om det her i bladet, så
alt i alt var der tilmeldt 110 personer.

Søren Damsted, Susanne Nicolajsen, Erling
Andersen, Jette Gundersen, Laurits Hvam,
Mogens Johansen; Mona Johansen, Alice
Lemming, Leif Jensen og Minna Wurtz.
Lørdag den 4/12 1999 afholdt bestyrelsen, som
noget nyt, julefrokost, de havde i god tid sendt
indbydelser ud til forretningsdrivende i Vinderslev
med opland med tilbud om, at de kunne holde
deres julefrokost i forsamlingshuset. Der var også

Bestyrelsen syntes selv, det var en meget vellykket
aften, der var også en positiv respons fra
gæsterne. Så vi kan allerede på nuværende
tidspunkt afsløre at julefrokosten, i år 2000, bliver
d. 02.12.00
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Vinderslev borgerforening
Hvor er Henny ? Lød det sidst på eftermiddagen
d. 15. okt. 99 da Borgerforeningen havde
arrangeret fællesspisning i Mausing
Forsamlingshus.

Henny havde sat mændene i gang med at bage,
skrælle kartofler, og hvad der ellers skal laves, når
der kommer omkring 90 mennesker til middag.
Hun dukkede dog op igen efter at have været på
ekstra-indkøb og været hjemme for at skifte
arbejdstøjet ud med festtøjet, for det var jo
mændene, der skulle lave romsuppe,
kærnemælksuppe, saftsovs med ristede
brødterninger, sagosuppe og risvandgrød med
æbler ( der var de lovede 5 forskellige forretter )
foruden at stege flæskesteg, koge kartofler, lave
kaffe og bage kager.
Da John havde budt velkommen, og Henny havde
fortalt gæsterne lidt om, hvad der var i vente af
smagsoplevelser, blev der hurtigt kø ved ta’ selv
bordet.

Aftenen sluttede omkring kl. 22.00, hvorefter der
kun var en smule opvask og oprydning tilbage.
KOM FRIT FREM.
Den 18. marts 2000 spilles der revy i samarbejde
med Vinderslev Forsamlingshus.
Vil / kan du : synge, fortælle en god historie, skrive
sketch eller sange, eller på anden måde optræde
på de skrå brædder, hører vi meget gerne fra dig.
Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at
hjælpe med at instruere.
Henvend dig hurtigst muligt til formændene :
Mona Johansen ( Vinderslev Forsamlingshus ) tlf.
86 88 82 90
John Iversen ( Borgerforeningen ) tlf. 86 88 88 21.
BORGERFORENINGEN har indsendt ansøgning
til Landsbykommissionen om opsætning af
„byporte„ ved indfaldsvejene til byerne i området
og om renovering af området ved branddammen i
Mausing.
Hvis der bliver opsat byporte, håber vi, de ikke bare
vil være til pynt, men også virke som en opfordring
til trafikanterne om at sætte farten ned, mens de
kører gennem byområderne.

Julehygge.
Også i år blev det en hyggelig aften for de ca. 70
der kom til Vinderslev forsamlingshus d. 2. dec.
Windir-spejderne gik Lucia og sang for os, det
gjorde de meget fint.
Herefter var der underholdning af Tove og Per Mark
fra Kjellerup. Først et par sange akkompagneret
af Viktor Jacobsen, også fra Kjellerup, så en lille
julehistorie fra gamle dage og endnu et par sange.
Indimellem var der tid til at prøve på at finde
løsningen på en meget svær opgave, der blev delt
rundt, inden kaffen blev sat på bordet. Kaffebordet
blev også i år sponsoreret af Tove og Lothar
Schiewe.
I løbet af aftenen blev der sædvanen tro sunget
julesange og trukket lod om de juledekorationer,
Borgerforeningen havde fordelt rundt på bordene.

Generalforsamling
Nogle skulle smage de gamle retter for første gang,
mens andre kendte dem fra deres barndom eller
besøg hos bedsteforældre.
Det var en meget vellykket aften med fællessange
og megen hyggesnak.
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Afholdes i Vinderslev Skole man. d. 17. jan. kl.
19.30
Agnes Hansen

Med SR til Tjekkiet
Først må jeg nok hellere fortælle, hvad S.R. er.
Det står for spejder rejser og har eksisteret i ca. 10
år, og har hovedkontor i Kolding. S.R. tilbyder rejser
for spejdere rundt i hele verden, og da jeg på grund
af skolen ikke kunne komme med spejderne fra
Vinderslev på tømmerflåde tur til Sverige, valgte
jeg at tage med SR til Tjekkiet.
Vi tog af sted fra Kolding kl. 1.30 d. 20/7. Vi var 12
spejdere og 3 leder, det var med et busselskab,
som skulle til Berlin. Vi ankom til Berlin kl. 5,
hvorefter vi tog med en anden bus, der kørte direkte
til Praha.
Det var en rigtig hyggelig tur ned gennem
Østeuropa, hvor vi blev rystet rigtig godt sammen ,
det var særlig sjovt for mig , da jeg ikke kendte
nogen af de andre, der var med, men det virkede
til at være nogle søde mennesker.

mange var ødelagt af vand, så mange gange måtte
vi hoppe eller kravle rundt, og da vi jo havde en
stor oppakning med, ca. 25 kg hver, var det meget
hårdt. På en af bjergtoppene lå en stor
stenfæstning, hvor vi kunne se vidt omkring.
Vi lå igen på en campingplads om natten (det er
ikke helt samme standard som i Danmark), men
efter ca. 20 km i det terræn sov vi alligevel godt.
Næste dag tog vi med toget til Brno, hvor vi skulle
være på et spejdercenter, der hedder The Mill.
Næste dag gik vi til Kutna‘Hora, hvor vi skulle se
Sedlec kirken, som er dekoreret inden i med
menneske knogler. Lysekronen og byens
våbenskjold, o.s.v. var lavet af menneske knogler.
Derefter tog vi til Prag, hvor vi overnattede sammen
med spejdere fra hele verden, det var en rigtig
hyggelig dag,

Vi ankom så til Prag omkring kl. 17 ca. 14 timer
efter, vi var kørt fra Kolding.
Vi skulle nu finde ud af at komme ud til et
spejdercenter i Prknovka nær Prag, det havde vi
lidt problemer med, da der ikke er ret mange tjekker
der taler tysk eller engelsk, men vi fandt det da til
sidst. Efter en lang bustur sov vi godt om natten
og stod op friske og veludhvilede. Vi skulle med
en bus til Terezin for at se koncentrationslejren
Theresinstadt, som blev brugt som fangelejre for
jøder under anden verdenskrig.
Det er uhyggeligt at tænke på, hvor mange der har
måtte lade livet p.g.a. Hitlers syge tanker.
Inde i byen Terezin så vi et Ghettomuseum, hvor
alle de børn, der var fanget, boede under krigen.
Der så vi tegninger, som de havde tegnet under
krigen, mange af dem forestillede naturen, familier
og friheden, alt det de savnede.

Den 6 dag gik vi igen i bjergene, men på mere
fremkommelige veje og stier, vi skulle hen til en
drypstenshule Punkerni. Vi sejlede rundt inde i
hulen, som ligger dybt inde i et bjerg, det var også
utroligt fascinerede, og slet ikke noget vi oplever i
Danmark. Vi gik så ad andre veje hjem til centret,
hvor vi igen boede på Prknovka. Vi havde den aften
lejrbål med nogle polske og tjekkiske spejdere.

Vi sov på en campingplads i Terezin til næste dag,
hvor vi tog med en bus til H‘rensko, hvorfra vi
begyndte vores vandretur i bjergene, hvor vi bl.a
fik Europas længste naturbro at se.
Det var et utroligt flot landskab, men med ujævne
stier, der gik op og ned i bjergene, det var ikke
lige, hvad jeg var vant til, men at se broen var hele
turen værd.

Den sidste nat på Prknovka gik vi ikke i seng, da vi
alligevel skulle op kl. 3 for at nå bussen inde i Prag
kl. 7. Vi ankom til Kolding kl. 23.

Om natten sov vi på en campingplads nede mellem
bjergene, vi var meget trætte efter 15 km. Næste
dag forsatte vi vores vandring på stejle stier, hvor

Den 8. dag tog vi ind til Prag, hvor vi så de klassiske
ting såsom Karlsbro, Tyn-kirken, hvor Thyge Brahe
ligger begravet, og den gamle kongeborg
Hradcany, som også var et besøg værd. Vi skulle
da også se det berømte verdensur, hvor vi stod
som sild i en tønde i ca. en 1/2 time for at se de 12
disciple, det hele varer 15 sek.
Vi overnattede igen på Prknovka, og næste dag
tog vi ind til Prag, hvor vi var på shopping tur.

Det var en virkelig god og spændende tur.
Så det kan være, at I hører fra mig igen, når jeg til
påske tager med S.R. til Mallorca.
Sanne Lemming
Haugevej 8
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Lokalhistorie - kalkmalerier.
I sidste nummer af Lokalnyt skrev jeg om tre af
hinanden uafhængige billeder i vor kirkes store
samling af kalkmalerier. I dette nummer vil jeg
skrive om det største af malerierne:
DOMMEDAGSBILLEDET.
Det strækker sig over tre afsnit af loftet i skibets
østende.

Over kordøren sidder Kristus som dommer på sin
trone (himmelbuen) og støtter sine fødder på jorden
(Esajas 66.1 :“Himlen er min trone, jorden er min
fodskammel.“). Over Kristus svæver Helligånden.
I himmelrummet er der mange musicerende engle.
Der er både blæse-, strenge- og rytmeinstrumenter.
Naglegabene i hænderne og fødderne er tydelige;
såret i siden er noget udvisket. Ud fra Jesu mund
ses på hans højre side liljen (nåden-sejrens
symbol) og på hans venstre side sværdet med
ildsluer (dommen). Ved Kristi højre side er Jomfru
Maria og ved hans venstre side Johannes (apostel
eller døber). Maria er malet med blottet bryst. Det
hentyder til Lukas 11 .27: „Saligt er det moderliv,
som bar dig, og de bryster, du diede.
Dommedagsbasunen har lydt, og de døde kommer
op af gravene; en af de opstandne bærer sit hoved
i hænderne..
Længere ude til højre, bag Maria, står i hjørnet Sct.
Peder med nøglen til himmelporten. Han løfter
nøglen op og viser, at porten til de evige boliger er
lukket op. (Matthæus 16.19:“Jeg vil give dig
nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på
jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du
løser på jorden skal være løst i himlene.“) Og så
tillader jeg mig at citere Kingo: „Da lød hans ord:
„Det er fuldbragt!“ og bedre ord blev aldrig sagt —
— nu står mig åben Himlens port, for mig har Jesus
fyldestgjort.“
Kommet vel igennem porten, går de opstandne ad
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en hulvej eller sti mellem grønne lunde. Med et
banner i spidsen vandrer de op til de saliges boliger,
himmelborgen, hvor de modtages af mange engle
og basunklang. Den fritsvævende himmelstige ses
også. På vejen til borgen passeres et vagttårn,
hvorpå findes en blæsende vægter. Ved siden af
er malet et banner med korsdannet stang. I dugen
ser vi tornekronen og de tre nagler. (Matt.: „De
flettede en krone af torne og satte den på hans
hoved.“). En stor engel svæver med nogle andre
marterredskaber: en lanse, en stang med en
svamp, en svøbe med piggede snore og et ris.
Midt i alle herlighederne ved himmelborgen har
maleren villet minde os om, Hvad Jesus led for vor
skyld, og om Guds store kærlighed til os (Johs.

3.16-17).
Bag ved den knælende og bedende Johannes på
Jesu venstre side prøver et menneske at undslippe
helvede, men en køllesvingende djævel vil have
fat i personen. Indgangen til helvede er et svælg helvedessvælget - et dragehoved med store
tænder og ildsluer i munden. Meget af dette felt er
opfyldt af uhyggelige djævle med forskelligt
udseende. En af dem har endda fået hovedet (slået
ned) i maven. En helhest er der også og øverst
den ondes tipoldemor, Et radbrækningshjul og en
galge med to hængte er malet på en høj med træer,
der er gået ud. Alt i dette felt er meget trist, dystert
og nedslående.
Fortsættelse følger....
Knud Sørensen.

KIRKENYT
Sognemenigheden
Efterårsmødet i Hinge præstegård
samlede fuldt hus i præstegårdens stuer for at høre
forhenværende biskop i Århus stift, Herluf Eriksens bud på, hvad den kommende nye salmebog
indeholder, og om den frygt og de forventninger,
den imødeses med.

salmen være vort svar på evangeliet.
Bemærkes må det, at i Danmark er menigheden
ikke bundet til at antage en ny salmebog.
Den nye salmebog ventes at kunne tages i brug i
pinsen år 2002.
Det blev en aften med et foredrag, der var spændende og interessant, men også meget humoristisk!

Første
FAMILIEGUDSTJENESTE
i det næste årtusinder

Sandsynligvis vil mere end 100 salmer blive skiftet
ud med nye, andre ændres til en mere original udgave eller tilføjes flere vers. Biskoppen mente og
gav eks. på , at mange af de nye salmeforfattere
ikke er nået længere end halvvejs ind i anden trosartikel, at de kun rummer én religiøs dimension med
mennesket, og ikke Gud i centrum, at teksterne er
politiske programdigte og mangler kraftfuldt billedsprog.

er fastsat til fastelavnssøndag, den 5 MARTS 2000
KL. 14.00
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden, spiser
boller, svømmer og hygger os sammen på Fuglemosegård, Qustrupvej 24.

Af en salme må det forlanges, at den støtter gudstjenesten, men at den også kan tages med hjem.
Indholdet skal være evangelisk-luthersk, og sproget være af poetisk kvalitet. Først og fremmest skal

Alle - i alle aldre - er velkommen

Gudstjenester

1. januar.
2. januar.
9. januar.
16. januar.
23. januar.
30. januar.
6. februar.
13. februar.
20. februar.
27. februar.
5. marts.
12. marts.
19. marts.
26. marts.
2. april

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og lad os
hjælpe hinanden med at få den aller-allersidste
plads i kirken besat!

Metha Bitsch

Hinge 10.15. Vinderslev 14 ( nadver )
Hinge 9. Vinderslev 10.15
Vinderslev 9. Hinge 10.15
Vinderslev 10.15 (skr. 10.00) Hinge 19.30 (skr.)
Vinderslev 9. Hinge 10.15
Hinge 9. Vinderslev 10.15
Vinderslev 9. Hinge 10.15 Familiegudstjeneste
Hinge 9. Vinderslev 10.15 (skr. 10.00 )
Vinderslev 9. Hinge 10.15
Hinge 9. Vinderslev 10.15
Hinge 10.15. Vinderslev 14 Familiegudstjeneste
Vinderslev 14 Knud Ove Mandrup.Hinge 19.30 Thomas Poulsen
Vinderslev 9. Hinge 10.15
Hinge 9. Vinderslev 10.15 (skr. 10.00 )
Vinderslev 9. Hinge 10.15.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Herre Kristus, dig til ære slutter vi vort kirkeår!
( C.J.Boye, 1840 )
Sådan synger vi hvert år under gudstjenesten på
kirkeårets sidste søndag - også i år - det sidste i dette
årtusinder!
Men også det nye årtusinde startede på festlig vis i
vor gamle kirke. Allerede på den første dag i det nye
kirkeår, onsdag d. 1.dec., kunne vi glæde os over
den velbesøgte og vellykkede ADVENTS KONCERT,
som vore lokale sangfugle i Midtjydsk Kor frydede
vore hjerter og øren med.
Programmet bestod af enkelte nyere, men fortrinsvis af de ældre , traditionsrige, slidstærke julekompositioner, der har glædet menigheden gennem
de sidste 300 år, fordi de alle udtrykker håb og forventninger til tiden, der kommer.

En vigtig del af gudstjenesten bestod for de 14
minikonfirmanders, vedkommende selvfølgelig af overrækkelsen af deres diplom for deres deltagelse i MINIKONFIRMANDUNDERVISNINGEN. Den er nu slut for
denne årgang, og både præsten og vi andre implicerede vil komme til at savne dem om tirsdagen. De har
været både lydhøre, nysgerrige efter viden og gode for
en snak om tingene.

I koncerten nåede denne forventning sit klimaks i den
flotte fremførelse af J. Dam / S. Adams „ Den hellige
stad „
Minikonfirmanderne
Få dage senere, søndag d. 5. dec., kaldte klokkerne til
FAMILIEGUDSTJENESTE, en meget festlig gudstjeneste i den så godt som fyldte kirke, hvor børnene vist
var i overtal.
Det var let at være kirkebetjening, eftersom
konfirmanderne, spejderne, minikonfirmanderne og
IMU - med lidt hjælp naturligvis - sørgede for klokkeringning, lys, opsætning af salmenumre, uddeling af
programmer, skrive og læse ind-og udgangsbønner,
sang og læsning af bibeltekst.
Gudstjenestens tema var: Guds lys i verden - smukt
illustreret af minikonfirmanderne, der uder deres smukke
Luciaoptog bragte lyset ind i den næsten mørktlagte
kirke. Også prædikenen om de ti brudejomfruer - støttet af fine tegninger på transparent - handlede om lyset, som det gælder om at holde brændende.
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De har hver gang været i kirken og fået forklaring på
snart den ene, snart den anden ting omkring kirkens
historie og hverdag.
Derefter er turen gået op til Karens boller, opgaver,
sange og bibelhistorie. Kun skammeligt, at tiden altid
har været for kort.

Tak for lån af jeres børn!
Vi håber at bevare kontakten til dem.
Metha Bitsch

KIRKENYT
Indre Mission i Mausing
Hvem er Indre Mission i Mausing
Vi er en flok af helt almindelige mennesker, som erkender, at vi har brug for Jesus til at vejlede os gennem
livet og frelse os fra synden, for „ syndens løn er døden, men Guds gave er evigt liv, ved tro på Jesus Kristus
„ står der i Rom.6,23.
For at blive bevaret i troen på Jesus, har vi brug for
fællesskabet med hinanden, hvor vi synger sammen,
hører Guds ord og taler sammen om problemer og
vigtige spørgsmål i livet.

Har du lyst til at være med, er du rigtig hjertelig velkommen.
I perioden 15/8 - 15/11 har der bl.a. været høstfest og
årsfest (missionshusets fødselsdag ) med lotteri og fiskedam. Til fællesspisningen var vi 81 personer til at
spise millionbøf og jordbærgrød. Efter maden var der
underholdning ved de lokale I.M.U.ere.
Venlig hilsen Uffe Hansen
Tlf: 86 - 86 74 76

Klub 73
Hvis du vil vide mere er
du velkommen til at
kontakte :
Henning Frølund
Tlf. 86888352
Lene & Steen Lange
Tlf. 86888486

STEDET, HVOR DU FÅR GODE VENNER
• Har du lyst til leg, sjov, bål-hygge, by-løb, lejr-tur
fortællinger fra biblen m.m.
• Så er klub 73 lige noget for dig, hvis du går i 2. - 7. klasse.
• Det sker - hver onsdag kl 18.30 - 20.00 fra 1. september til
30. april, i stuehuset ” Gården ”, Haugevej 1, Vinderslev.
Vi håber at se dig

Klub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester.
Lene Lange

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, ca.
hveranden søndag kl. 10.00 - 11.15.

„
søndagsskolen „er tilsluttet Danmarksfolkekirkelige
søndagsskoler .

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler og
synger, og derigennem møde evangeliet om
Jesus.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Helle Frølund
86 88 83 52
Hanne Frølund
86 88 82 42
Lisbeth Christensen 86 88 84 84

Så har du lyst til at være med - så kom og være
med sammen med os.
Lisbeth Christensen
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KIRKENYT
Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere, der samles ca. hver
anden søndag mellem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39.
Vi tegner, maler, synger og hører om Gud og fortællinger fra biblen.
Vi samles 12 -14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, men vi
kan sagtens være mange flere.

Søndagsskolen er tilsluttet “ DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNEGUDSTJENESTER“
Vil du vide mere, kan du kontakte
Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375

Det koster ikke noget at være med i søndagsskolen.
Har du lyst, så bare kom og vær med.

Kirsten Kristensen

Vinderslev - Mausing IMU
¤
¤
¤
¤
¤
¤

stedet, hvor Gud får 1. pladsen
stedet, for unge mennesker
stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål
i livet
stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe
stedet, hvor du får gode venner
også for DIG!

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.
Se vores program i aktivitetskalenderen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Poul Berg (tlf. 86 888249)

Indre mission i Vinderslev
Hvad er indre mission ?
Indre mission i Vinderslev er en lokal afdeling af
Indre Mission i Danmark
Et sted hvor man mødes i et kristent fællesskab.

Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86 888165
Sker der andet udfra Vinderslev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til huset :

Hvor mødes vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, Vinderslevholmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af Vinderslevholmvej og Pederstrupvej )
Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag aften kl. 19.30, men
som det kan ses i kalenderen, er det nogle gange
andre dage.
Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent fælles
skab, er meget velkomne.
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Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen tlf. 86 888249 )
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )
KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )
Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 888139 )
Poul Jensen

KIRKENYT
Valgmenigheden
Persillesovs-aften.
Valgmenighedens julegudstjeneste 4. juledag for
småbørnsfamilier med juletræ i valgmenighedens sal
på Kirkebakken 13 har vist sig at være en livskraftig
tradition, hvor godt 50 deltagere fra babyer til
bedsteforældre hvert år tager del. Når nogle familier er
gået fra (fordi deres yngste bliver for store til
småbørnsarrangementer), er der altid komme nogle nye
familier til.
Til disse arrangementer er børnene sammen med deres
forældre - de helt små på fars eller mors arm. Når
børnene sidder på gulvet og lytter til fortælling, véd de,
at far og mor sidder lige bagved og lytter sammen med
dem fra bænken langs væggen. Og når der bliver
sunget, hører børnene deres egne voksne synge med.
Der behøver ikke gå et helt år fra jul til jul, førend
familierne ses igen i valgmenighedens sal. Vi vil som
noget nyt gentage det persillesovs-arrangement, som
vi prøvede i september, fredag den 28. april kl. 17,30 til
ca. kl. 19.30.
Karen Marie Ravn
valgmenighedspræst

En af de familier, der var med i september har skrevet
om aftenen den 17. september sidste år:
“Vi blev i september inviteret til frikadelle og
persillesovsaften, og de, der var med, havde en rigtig
hyggelig aften. Det siger jo sig selv, at vi spiste frikadeller
med kartofler og persillesovs. Vi sang høstsange,
navnesang og flere andre sange og salmer, og der var
tid til at lege med de andre børn, mens de voksne
snakkede og hyggede sig.
Senere fortalte Karen Marie om høsten, helt fra foråret,
hvor vi kommer de små frø i jorden. Sommeren
igennem, hvor vi passer og plejer det, der vokser op af
sig selv. Hvordan det blir høstet, og hvad det forskellige
bliver brugt til. Karen Marie havde et hvedebrød med,
for at vise os, hvad der feks. kan blive ud af et lille korn
Aftenen sluttede af med is og flødeboller. Det var en
aften, som vi håber bliver gentaget og flere vil møde
op.“
Patrick, Christian og Birgit Lykke Olesen.

Gudstjenesteliste januar - april 2000
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den
danske folkekirke og benytter på skift Hørup, Levring
og Vinderslev kirker.
Ruskjærs bil i fast rute kører til alle gudstjenester kl.
10.05 fra Vinderslev, 10.15 fra Torvet ved Boghandelen. Afhentning ved egen dør ved opringning til Ruskjær
på 86 88 33 33 halvanden time før gudstjenesten begynder.

Gudstjenesterne til og med den 9. januar 2000 holdes
af valgmenighedspræst Karen Marie Ravn. Fra og med
den 16. januar holdes gudstjenesterne af pastor Else
Marie Kjelgaaard, der vikarierer i 3 måneder under
valgmenighedspræstens orlov til og med den 14. april
2000, hvor valgmenighedspræsten er tilbage igen. Else
Marie Kjelgaard (tlf. 97 21 77 78) varetager også kirkelige handlinger og konfirmandundervisning under orloven.

Alle gudstjenester begynder kl. 10,30, hvis intet er anført

Gudstjenester

9. januar 1.. søn e. Helligtrekonger Levring
16. januar 2. søn. e. Helligtrekonger Hørup
23. januar 3. søn. e. Helligtrekonger Vinderslev
30. januar 4. søn. e. Helligtrekonger Hørup
6. februar 5. søn e. Helligtrekonger Levring
13. februar Sidste søn. e. Helligtrekgr. Hørup
20. februar Septuagesima Vinderslev
27. februar Seksagesima Hørup. FROKOST i salen.
5. marts Faslelavns søndag Vinderslev
12. marts 1. søn. i Fasten Levring
19. marts 2. søn. i Fasten ingen
26. marts 3. søn. i Fasten Hørup
2. april Midfaste Levring
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Fra vores konfirmandtur til Sydslesvig og Sønderjylland
Vi
stod meget tidligt op fredag den 8. oktober. Fra
kl. 7 om morgenen blev vi hentet i det røde
folkevognsrugbrød. Vi skal normalt kun så tidligt afsted,
når vi skal på ferie, men det var nu ikke slappe af ferie,
vi kom ud på! Lars Mølgaard var ved rattet i to dage.
Det var rart, at han var med - ellers havde præsten haft
travlt med også at røre i gearene. Turen gik ad Hærvejen
over Jelling og grænsen til Slesvig og Hedeby, hvor
Ansgar kom til sydfra og fortalte om Jesus, der var
opstået fra de døde. Her er lidt af vores rapport fra sidst
på dagen fredag og den følgende dag.
Da vi kom ud fra Vikingemuseet i Hede-by kl. 17, gik vi
i pænt vejr (regnen var holdt op) hen til ringvolden og
næsten hele vejen rundt om den mark, hvor Hedeby
har ligget og været Nordeuropas første storby. Da vi
kom tilbage i Slesvig by, parkerede vi ved gågaden og
gik til den italienske restaurant. Vi fik alle sammen noget,
der smagte rigtig godt, selv om nogle syntes, at der var
for meget sovs og ost på pizzaerne. Andre fik lasagne
og spagetti. I restauranten var der akvarium med fisk bl.a en klam sugemalle, der spiste af akvarieglasset.
Godt mætte tog vi til Christianslyst vores lejrskole, ca.
kl.20. Det var rigtig godt. vi spillede bordtennis i
kælderen, og kunne også have lavet diskotek med vores
egne CDér. men højtaleren var i uorden. Karen Marie
syntes, vi skulle høre New Orleans Jazzorkesteret, der
spillede live i salen. Men nogle af os har jazz hjemme
og ikke noget bordtennis !. Vi gik nu med til at følges
op, for at høre et enkelt nummer, men netop da vi kom
op, holdt orkestret pause !!
Klokken 22 samledes vi på Karen Maries værelse med
fyrfads!ys og juice. Kiksene glemte vi at spise. Vi havde
en pose højskolesangbøger med og vi sang ” Det haver
så nyligen regnet“.
Karen Marie fortalte et sønderjysk sagn om en lille svag
kone, der alligevel er stærk og høster den store mark
på en dag. Hun går i stedet for sin søn. så han ikke får
den straf, som han ellers skulle have haft. Hun dør, for
at han kan gå fri.
Vi sang også „Du kom med alt det, der var dig“, „Go’ nu
nat og gå nu lige hjem“ og til sidst „Tunge, mørke
natteskyer“. Selv om vi sov sent, stod to af drengene
op kl. 5 om morgenen (med vækkeur) for at gå ned og
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spille bordtennis igen!! Næste morgen fik vi morgenmad
kl. 8. Nogle syntes, at den lyserøde yoghurt og den
røde frugte var ulækker. Vi smurte madpakker og skrev
i gæstebogen, inden vi kørte ved 9 tiden.
Dagens første stop var Skovby, der på tysk hedder
Schuby. Her ligger det danske mindretals
forsamlingshus kun et par kilometer fra det sted, hvor
Hærvejens gamle spor ender ved Dannevirke. Huset
hedder på dansk ” Hærvejshuset” og er bygget 1987
for danske penge i dansk design. Karen Marie havde
været med til indvielsen for 12 år siden.
Hærvejshuset bliver brugt af medlemmerne af SSF Sydslesvigsk forening, der er de Dansksindedes
forening. De bruger huset til mange forskellige mål :
bordtennis, studiekreds, mavedans, gudstjenester og
fester.
Bagved klaveret stod Dannebrogsflaget. Relieffet på
væggen i keramik havde billeder af folk, der vandrer ad
Hærvejen, og billeder fra kirke og kro og fra
bibelhistorien om Jesus født i Betlehem, der tager imod
børnene og siger. „Lad de små børn komme til mig.
Det må I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres !
Den, der ikke tager imod Guds Rige som det lille barn,
kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn, lagde
hænderne på dem og velsignede ”.
”Kirken havde de inde i et skab. De havde nemlig
døbefont af keramik og ting til alterbordet i depotet, hvor
også bordtennisbordene stod. Når de skal have
gudstjeneste en gang om måneden, stiller de
døbefonten op. Et bord er alter, vægrelieffet er altertavle
og talerstolen er prædikestol.
Så kørte vi videre til Danevirke, Løgum Kloster og
Koldinghus. Da vi kom hjem ved ca. 20 – tiden, var vi
godt trætte – ja, helt bombet ud. Lars havde jo kørt
hele turen, så han må have været ligeså bombet.
Godt, at efterårsferien begyndte efter !.
Hilsen fra konfirmandholdet !
Martin Sølvsten, Louise Jacobsen, Kristine
Steffensen, Rasmus Bjerregaard Madsen, Martin
Bach Nielsen, Michael Bøgild – og Karen Marie
Ravn.

KIRKENYT
Valgmenigheden
VALGMENIGHEDENS MØDER
Torsdag den 13. januar kl. 19,30
Foredrag i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13 ved
mediekonsulent, cand.theol. Anders Rom Dahl : Dias
fra to tiårs vandring i ørkensand - meningsløshed tomhed - ligegyldighed. Sidste halvdel af aftenen taler
frimenighedspræst Hanne Dahl:Om at blive barn påny
- om mod til at opdrage.
Torsdag den 10. februar kl. 19,30
foredrag i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13 ved
cand.theol Henrik Wigh-Poulsen, redaktør af Dansk
Kirketidende: Natur og Kristendom - belyst ud fra
salmebogen.

Tirsdag den 2. marts kl. 19,30
Lysbilledforedrag på Levring Efterskole ved fotograf
Rasmus Dyrsted:Undervandsbilleder blandt andet fra
Det Røde Hav.
Torsdag den 16. marts kl. 19,30
Generalforsamling i valgmenighedens sal,
Kirkebakken 13. Efter kaffen fortæller Anna Overby med lysbilleder - om sine rejser til New Zealand
Torsdag den 6. april kl. 19,30
er der i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13.
fortælleaften ved skuespillerinden Vigga Bro.

Vi skal prøve at se på det hele igen.
Valgmenighedens foredragsholdere til det første møde i det nye årtusinde torsdag den 13. januar 2000 kl. 19,30
er mediekonsulent Anders Rom Dahl og præst i den grundtvigske frimenighed i Vesthimmerland, Hanne Dahl.
De
er 33 og 29 år gamle, er begge teologer og har sammen to børn.
De har givet følgende oplæg til deres aften i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13: “Vi tror ikke længere på
Gud. Gennem de sidste hundrede år har vi fået at vide, at man ikke kan tro på Gud. Det strider mod alt; mod
fornuften, men også imod vores moral, for Gud er altid klar med en løftet pegefinger - også over for ting som
vi efter vores moral - Herregud ! - syntes, hører til i småtingsafdelingen.
Gud har sådan set gjort sig selv overflødig ved at være sådan en pernittengryn. Nå, så står vi der. Uden Gud.
Men hvad så? Så er der jo sådan set ikke mere: etparog halvfems år, hvis det går højt, et kvantum kærlighed,
et kvantum sorg, en eller anden karriere, nogle oplevelser. Og så er der vel egentlig ikke mere.
MEN: hvad nu, hvis Gud sidder og ler af det billede, vi har af ham? Hvad nu, hvis Gud finder det morsomt, at vi
har gjort ham til en gammel - på en gang mild og streng - overlærer som Niels Haunsgaards overlærer
Mortensen- og at vi derefter har sat ham fra jobbet ?
Måske får Gud mellem latteranfaldene fremstammet, at vi skal prøve at se på det hele igen: både det med Gud
og det med værdierne i tilværelsen og det med,om vi vil give vore børn en tro at leve på - en tro på, at der findes
noget godt og sandt. Eller om vi vil nøjes med at svare dem: Jamen, så er der vel egentlig ikke mere!“
Også til foredragsmødet i valgmenighedens sal i torsdag den 10. februar kl. 19,30 kan man møde en af de
yngre, markante folk fra de grundtvigske kredse, nemlig redaktør. Henrik Wigh-Poulsen. Hans emne er: Natur
og Kristendom - belyst ud fra salmebogen. Han har været sognepræst og et par år lærer på Askov Højskole, og
har skrevet licentiatafhandling om Jakob Knudsen, hvis salme „Se nu stiger solen“ mange holder af. For Henrik
Wigh Poulsen er det grundtvigske ikke kun historie, for han er medredaktør af det grundtvigske tidskrift „Dansk
Kirketidende“, der leverer aktuelle og ofte skarpe kommentarer til kirke- og samfundsforhold her i Danmark.
Kontaktpersoner :

Lene Boilesen, Liljevej 43,
86 88 84 66
Dorte Iversen, Kjellerupvej 67, 86 88 82 94
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37, 86 88 88 68

Karen Marie Ravn
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Rydalsminde
Åben hus på Rydalsminde

Julemarked.

hver tirsdag kl. 14 - 16, hvis ikke andet er
nævnt. Alle er velkomne.
Januar
4. jan.
11. jan.
18. jan.
25. jan.

-

Februar
1. feb. 8. feb. 15. feb. 22. feb. 29. feb. Marts
7. mar.
14. mar.
21. mar.
28. mar.

Vi bager vafler
Oplæsning og sang
Aflyst
Banko

Vi bager vafler
Oplæsning og sang
Ferie
Aflyst
Banko

-

Selv om det er ved at være længe siden, der var
julemarked på Rydalsminde, vil personalet og
brugerrådet gerne sige tak for det store fremmøde.
Overskuddet fra salget går til udflugter og
forskellige arrangementer for beboere på
Rydalsminde og pensionester fra området.

Vi bager vafler
Oplæsning og sang
Aflyst
Banko

Tak til 4. klasse.
En tak til 4. klasse på Vinderslev skole for lån af
jeres flotte billeder. Vi beundrede dem meget.
Mange hilsner fra beboerne og personalet på
Rydalsminde.

Loppemarked.
Vi mangler stadig effekter til vores loppemarked,
som vi afholder til foråret.
Nærmere besked i næste nr.

Brugerrådet
Joan Oddershede

Vinderslev aftenskole
Efter juleferien fortsætter de 2 madlavningshold under ledelse af Henny.
Hold 1 - 1. gang 4. januar 2000
Hold 2 - 1. gang 11. januar 2000
Håndarbejde i Tidens Stil under ledelse af Anni Boilesen starter med nyt hold d. 10. januar kl. 13.15 på
Vinderslev skole, kom og vær’ med.
F.G.
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Portræt af en lokal virksomhed
Formålet med denne rubrik er at skabe opmærksomhed om og opbakning til det lokale erhvervsliv.

Vinderslev forsamlingshus
Siden april 1984 har Tove og Lothar Schiewe været
værter i Vinderslev forsamlingshus, og
man må sige, at der er sket meget på de 15 år. De fik
hurtigt et godt ry, bl.a. for det gode køkken.

Allerede det første år steg omsætningen meget, fra at
have et par stykker i arbejde, har de i dag 7 fastansatte,
plus et antal ”løse” medarbejdere, der kan tilkaldes ved
spidsbelastninger. Men børnene går heller ikke ram forbi
Michael, den ældste, der nu er uddannet tjener, har i
mange år hjulpet til med serveringen. Jakob, som er
den yngste, har klaret borddækningen, lige siden han
var ganske lille, og i dag, hvor han har fået kørekort,
hjælper han med at køre mad ud af huset. Hvis der er
en fest, hvor ”Amanda” skal køres frem ( Den gamle
Ford fra 1928) er det for det meste Frank der tager sig
af det.
Der afholdes alle former for fester. Bryllupper og
konfirmationer bestilles helt op til et år før.
Der er mange forberedelser til sådanne fester, der skal
sendes menuforslag ud, og ca. 1 måned før festen,
mødes de for at snakke om detaljerne såsom , menu –
duge – servietter – blomster – lys og ikke mindst, om
”Amanda” skal i brug.

Først på ugen begynder de at tilrettelægge weekendens
fester. Der skal bestilles råvarer, det sker på computer
(online), Tove kan godt lide at sidde ved computeren,
men hun er rigtig i sit es, når der er meget at lave i
køkkenet. De har på én dag leveret mad til ca. 400

mennesker, der hver fik en 3 retters menu. Lothar har
lige så travlt med at skaffe div. ting, som køkkenet står
og mangler.
Han kører også ud med regninger og afhenter retur
emballage hos dem, der ikke selv har mulighed for at
komme med det. Der er meget levering af mad ud af
huset, der skal koordineres med både Thorning og
Vinderslev forsamlingshus. En arbejdsdag kan let blive
på 16 – 18 timer.
Der er en del unge mennesker, der kommer ”hjem” og
holder fest i det lokale forsamlingshus. Der er nogle,
der har holdt både bryllup, barnedåb og kobberbryllup
hos Tove og Lothar. Der har endda været familier, der
er kommet fra både Bangla Desh og Grønland for at
holde fest. Da, de startede, var der mange
sølvbryllupper, i dag er der til gengæld mange, der
holder guldbryllup. Der er også mange, der bliver gift i
dag.
En typisk festmenu i dag er:
Røget ørred med stuvet spinat
Kalvesteg, stegt som vildt
Hjemmelavet is på nøddebund
Kaffe og kransekage
Natmad grovboller med pålæg.

M.J og A.L
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Mit livs Historie
af Vagner Jensen
Jeg er født i Kragelund ved Silkeborg som søn af
Sofie og Svend Jensen (Dragon) d. 18/9 1930.
Det, jeg husker bedst fra min barndomstid, er
krisen, som hærgede i 30erne. To gange måtte
mine forældre sætte hele besætningen ud på grund
af mund- og klovsyge. Jeg husker, første gang det
blev konstateret, var der opsat skilte omkring
gården, hvor der stod: „Mund- og klovsyge - adgang
forbudt!“ Politiet. Ingen måtte forlade gården i 3
uger. Vi måtte ikke gå i skole. Kun min søster måtte
gå i brugsen for at handle, men inden hun forlod
gården, skulle hun dyppe sine sko i en balje med
klorvand ved skiltet.
Min mor var den, der tog sig mest af vores
opdragelse. Hun var altid til stede, når vi vendte
hjem, og havde vi lavet gale streger, behøvede hun
blot at henvise til riset på hylden. Mine
bedsteforældre boede i aftægtshuset ved siden af
og havde også andel i vores opdragelse. Vi havde
stor respekt for bedstefar. For kom vi til at række
ud efter maden, før der var sagt værs ‘go’, fik vi
rap over fingrene af hans benske.
Vores nabo, „“Røde Niels“, havde tre æbletræer
lige på den anden side af skellet. En dag listede vi
over efter nogle af de gode æbler. Ved
middagsbordet siger min bedstefar: Ham Niels er
vel nok en gris - jeg så, at han stod og tissede på
sine æbler ude i haven. Efter den dag havde vi
ikke lyst til at smage Niels’s æbler.
Min faster, som boede på en gård i Stenholt,
snakkede meget om overtro og spøgelser - og vi
børn lyttede. Jeg husker, at hun fortalte, at degnen
i Stenholt kunne blive ved med at høre lænken rasle
ude på gårdspladsen, længe efter at hunden var
død. Ved den dobbelte stenkiste kunne man hver
aften ved midnatstid se en hovedløs griseso gå
med sine 11 smågrise. Johannes Agerholm, som
kørte for os, kunne tilføje, at 2 gange var det sket,
at lyset på bilen var gået, når han passerede stedet
ved midnatstid. Er der noget at sige til, at vi børn
rystede af skræk, når vi passerede den dobbelte
stenkiste.
Jeg begyndte tidligt i Kragelund skole og gik i 1.
klasse 2 år, men fik lov til at forlade skolen efter 7
år og kom derved til at mangle et år i ældste klasse.
Det kom jeg til at fortryde senere, da jeg kom på
handelsskole. I skolen lærte vi respekt for andre
mennesker og ærlighed. Vores lærerinde, fru
Andersen, var god til at lære os disse begreber
gennem sin fortælleevne.
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Anden Verdenskrig.
Jeg husker tydeligt den tyske besættelse den. 9.
april 1940, og hvad krigen førte med sig. Vi
snakkede om det i skolen, og om hvordan vi skulle
forholde os. Alle blev vaccineret mod difteritis, en
uhyggelig forestilling. Skoler, forsamlingshuse blev
beslaglagt af tyskerne, ja selv private måtte stille
deres hjem til rådighed for tyskerne, også mit hjem
fik tysk indkvartering. Skolegangen kom til at foregå
på en gård uden for Kragelund.
Efter at jeg havde forladt skolen, kom jeg i lære i
Kragelund Brugs, da min far mente, at jeg var for
splejset til at arbejde i landbruget. Jeg startede den
15. april 1945 hos uddeler Frederik Eriksen. Fire
aftener om ugen cyklede jeg til handelsskolen i
Silkeborg, dvs. 22 km på grusvej hver aften.
D. 1/1 1947 overtog Regnar V. Eriksen pladsen
efter sin far, og jeg fortsatte min læretid hos ham.
Efter endt uddannelse kom jeg d. 1/2 1950 til Sunds
Brugs, hvor jeg var til 1. maj 1953, da jeg fik stilling
i Balle Kirkeby Brugs. Her var jeg til 1. nov.1954,
da vi købte Hauge købmandsforretning.

At det blev Hauge var Jens „Fynbos“ skyld, han
havde hørt, at forretningen var til salg, sammen
med forretningen hørte også Hauge Mølle.

Foreningslivet

Jeg startede d. 6. november 1954, og Frida og jeg
blev gift den 27. November 1954. Hermed startede
hverdagen for os i Hauge, og det var meget
beskedne forhold, vi levede under. I køkkenet
gammeldags komfur, i stue og butik kakkelovn, og
møbler var det småt med.
I begyndelsen var Aksel Thomsen ansat som
møllersvend, da vi malede korn for folk og bejdsede
sædekorn.

Jeg væltede byens Vartegn
Uden at tænke over, at der kunne være mennesker
på egnen, for hvem HAUGE MØLLE havde betydet
noget som vartegn for egnen, lod jeg den fjerne.

Mit første møde med foreningslivet startede i
Kragelund. Og da jeg ikke var gammel nok til at
sidde i en bestyrelse, tilbød posten at stå inde for
mine handlinger. Den tillid, der her blev vist mig,
har sikkert medvirket til, at jeg hele livet har haft
glæde ved det frivillige arbejde, og det har givet
mange gode oplevelser.
Sammenhold har altid været kendetegnet for
Hauge, så her lå der en udfordring i at skulle være
med til at føre det videre. Som ny mødte jeg op til
generalforsamlingen i HUGF og blev valgt ind i
bestyrelsen. Her viste det sig, at man løste
problemer ved sammenhold, og det er ved at løfte
i flok, at kammeratskab trives.
I Hauge havde vi dygtige ledere til gymnastik og
boldspil, folk som Gertrud Christensen og Niels
Sørensen trak det store læs. Man var heller ikke
bange for at prøve noget nyt for at få penge i
kassen. Jeg kan nævne lotterispil, dilettant,
gøglervogn og midnatsballer. Senere blev det så
til Hauge Marked, hvor udgifterne til det første var
40 kr. for at danse under åben himmel.
I 1963 blev købmandsforretningen nedlagt, og jeg
overtog uddeler pladsen i brugsforeningen, da den
gamle uddeler stoppede. Den stilling havde jeg til
den 1. oktober 1973, hvor vi købte hus i Vinderslev,
og jeg fik arbejde på en dørfabrik i Kjellerup, og
Frida fik arbejde på Rydalsminde i Vinderslev. Det
varede kun til august 1974, da startede jeg som
uddeler i Pederstrup og var der, indtil den lukkede
i 1985. Efter lukningen arbejdede jeg i 7 ½ år på
pumpefabrikken „Grundfos“. Også i Vinderslev kom
jeg med i foreningslivet. Jeg var bl.a. med til at
starte støttepillerne. Desuden som formand for
Borgerforeningen, formand for Kræftens
bekæmpelse, tilsynsrådet for Sparekassen og en
kort periode i Menighedsrådet. Jeg er meget
taknemmelig, for det foreningslivet har givet mig,
og for den tillid, der er vist mig gennem årene.

Grunden til, at vi tog den ned, var, at den var
begyndt at kamme over og kunne derved selv sætte
i gang, og det var livsfarlig, når naboens sønner
måtte op og lægge en sæk imellem tandhjulene
for at få den til at standse.

Det er takket været min kones indsats, at jeg har
kunnet få lov til at deltage i det frivillige arbejde.
Det var hende, der tog slæbet derhjemme, og i
bakspejlet må jeg erkende, at jeg har en følelse af
at have svigtet kone og børn lidt derhjemme.
I 1987 blev Frida ramt af alvorlig sygdom, og d. 3.
april 1991 sov hun stille ind i vores hjem.

Vagner Jensen
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Vinderslev skole
Skolerenovering i gang efter
nytår.
Endelig er man blevet enige om en plan for
renovering og ombygning af skolen, og første del
går i gang umiddelbart efter nytår. Den mest
presserende opgave er at få skabt mere plads og
bedre forhold til Skolefritidsordningen (SFO) på
skolen. Det første, der skal ske, er, at der skal
bygges en helt ny bygning, som SFO skal være i.
Der bliver også plads til børnehaveklassen og 1.
klasse. Desuden skal den nye bygning rumme et
musiklokale og et pædagogisk servicecenter. Det
sidste er betegnelsen for biblioteket med alt, hvad
det bør rumme for at leve op til den gældende
skolelov. Det er, foruden en bogsamling med skønog faglitteratur, computere til informationssøgning
m.m. og forskellige arbejdspladser, hvor der f.eks.
kan arbejdes på forskellige måder med at løse
opgaver og fremstille plancher i forbindelse med
undervisningen. Den nye bygning bliver bygget i
to etager syd for den lange fløj, omtrent ud for
gymnastiksalen.
Men skolen bliver nødt til at finde en løsning på
det akutte pladsproblem, inden den nye bygning
kan tages i brug, og det er der overvejelser i gang
om i øjeblikket. Dengang „Gården“ blev taget i brug,
flyttede fritidsordningen fra skolen og blev en del
af „Gården“. Efter sommerferien flyttede de ældste
af børnene tilbage til skolen, og fra nytår bliver
fritidsordningen igen en del af skolen. Der søges i
øjeblikket en ny leder til den afdeling.

Emneuge om middelalderen.

1999 er udnævnt til at være middelalderår, og
skoler i hele landet har taget udfordringen op og
arbejdet med emnet på forskellige måder. Vi havde
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hele skolen delt op i grupper, der hver rummede
børn fra alle klassetrin. I de grupper blev der så
arbejdet med praktisk betonede opgaver, som
f.eks. madlavning, rebslagning, tinsmedning,
fremstilling af våben m.m. En af dagene var
grupperne ovre i kirken, hvor de fik fortalt om
kalkmalerierne. Heldigvis blev vi klar over på
forhånd, at to andre skoler havde planlagt besøg i
kirken samme uge, og vi fik lavet aftaler med dem,
så vi kunne komme til alle sammen uden at genere
hinanden.
Ugens sidste dag skulle traditionen tro bruges til
den årlige motionsdag. Det blev motioneret på
mange forskellige måder, og det blev gjort op, at
hele skolen havde gået, løbet, cyklet og svømmet
i alt godt 1700 km den dag.

Skolefesten.
Årets skolefest først i november forløb fint.
Gymnastiksalen var som sædvanligt fyldt godt op
den første aften, hvor det var alle de yngste
årgange, der optrådte på scenen først på aftenen.
Bagefter blev der leget og danset meget flittigt til
Panduros musik. Det er en fornøjelse for store såvel

som for små, både at deltage i og at være tilskuer
til den måde, han leder sådan en aften på. Anden
aften var det skolens dramahold fra 6. og 7. klasse,
der skulle indlede aftenen med deres forestilling,

„Hodja fra Pjort“.
Den havde de
arbejdet på siden
august, og det var
en meget flot
forestilling,
de
opførte. Stykket
foregår i en eksotisk
by i Østen et sted,
og det var nogle
meget flotte dragter
og kulisser, der
dannede
gode
rammer for de dygtige skuespillere. Den aften var
der diskoteksmusik i gymnastiksalen, og der blev
danset på livet løs, efter hvad jeg kunne se i det

tågede, blinkende halvmørke, som udgør en vigtig
del af et diskotek - sammen med musikken, der
kunne opfattes både med ørerne og gennem
skosålerne, i hvert fald hvis man som jeg ikke havde
plateausåler under sit fodtøj! Der var til gengæld
dejlig roligt både i is- og kaffebaren, hvor det mere
voksne publikum holdt til det meste af aftenen.
I øjeblikket er vi på skolen meget optaget af nogle
frikvartersaktiviteter, hvor eleverne fra 2.kl. og
opefter dyster mod hinanden klassevis. Det er små
konkurrencer af meget forskellig art, som klasserne
har meldt sig til og går meget højt op i!
Birthe Clausen

Vinderslev idrætsforening
Generalforsamling
fredag den 18. November 1999.
Formanden Erling Andersen fortalte, at det havde
været et godt år på alle fronter. Der havde været
spillerfremgang,
og
især
omkring
ungdomsafdelingen havde der været stor
opbakning fra forældrenes side. Bestyrelsen havde
så absolut heller ikke ligget på den lade side, og
alle arrangementer blev afviklet på bedste måde.
Kassereren fremlagde et meget flot regnskab, hvor
der var et driftsoverskud på 3400 kr. Der havde
været en del udgifter til kamptøj og træningsdragter
i indeværende år. Den nye bestyrelse blev
følgende:
Formand: Jørgen Pedersen. Næstformand: Tina
Nielsen. Kasserer: Søren Damsted. Sekretær: Leif
Jensen. Boldudvalg: Torben Christensen. Pr.
udvalg: Rene Olsen. Festudvalg: Solvejg Pedersen
Suppleanter: Henrik Westergaard og Mikael
Sørensen
Mødet sluttede med, at den nye formand takkede

den afgåede formand, Erling Andersen for godt
samarbejde i hans 4-årige formandsperiode.

Støttepillerne.
Støttepillerne kunne også berette om et godt år.
Der havde været travlt med at passe kiosken, samt
støtte op omkring diverse arrangementer.
Kassereren kunne fremlægge et flot regnskab med
16878,40 kr. indestående i banken. Pengene var
bl.a. fremkommet ved salg af medlemskort og
Møffearrangement på Mausing Marked.
Støttepillerne havde i indeværende år bl.a. ydet
økonomisk støtte til afslutningsfest for
ungdomsspillerne.
Efter genvalg består bestyrelsen fortsat af: Rie og
Jan Nielsen, Helle og Peter Tholstrup, Solvejg og
Jens Pedersen, Margrethe og Folmer Bech samt
Ingerlise og Svend Olesen. Bestyrelsen
konstituerer sig i februar måned år 2000.
I.O.

Windir - spejderne
Så er der igen fakkeloptog
Kig ud af vinduerne den 9. januar 2000.
Spejderne samles og markerer det nye spejderår. Vi går fakkeloptog Kl. 19.00 gennem byen.
Vi slutter ved kirken, hvor vi skal til gudstjeneste kl. 19.30.
Lotte Kragh
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Børne- og Fritidsgården
Vi søger en ny ”alt-muligtmand”.
Verner, vores pedel og alt-muligt-mand holder til
1. januar, og det beklager vi rigtig meget. Som jeg
skrev i sidste nummer af Lokalbladet, var det ham,
som satte vores skib i stand igen til vores, ikke
mindst børnenes store glæde. Han kan nok ikke
erstattes, synes man, når det gik så godt. Men vi
håber, der er en anden person, som har lyst til at
hjælpe os med de mange forskellige ting. Stillingen
er på 5 timer ugentlig. Det er ikke mange timer,
men måske betyder det også noget, at vi
værdsætter dit arbejde, og at du kan opleve, at
også børnene nyder at se dig arbejde. I
sommerperioden er der vores store udeområde,
som kan bruge en grøn ånd, f.eks. når det gælder
græsslåning eller holde indgangspartiet lidt pænt
og
indbydende.
Indendørs
er
der
vedligeholdelsesarbejde, tit småting men det
kræver alligevel omtanke og praktisk sans. Nogle
gange har vi ideer til ting, som du skal tilpasse de
praktiske muligheder, og nogle gange vil det være

Helges Foto & Kontorlavpris
v/Helge Bjerre-Hansen
Vinderslevholmvej 5
Tlf. 86 88 83 54
E-mail:
helge.bjerre-hansen@mobilixnet.dk

rart, at du har ideer til forbedringer og
problemløsninger. Hvis du synes det kunne
interessere dig, så ring og vi vil gerne vise dig rundt.
Vi er en daginstitution med ca. 100 børn og et stort
udeareal på 3 tdr. land. Adressen er Haugevej 1
(87 70 23 23).
I sidste nummer skrev vi også lidt mere udførligt
om livet på ”Gården”, og derfor vil vi nøjes denne
gang med efterlysningen af en ny pedel.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Kjellerup VVS service ApS
v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen
Ågade 80
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 70
DR-nr. DK20776498

Salon Demuth Vinderslev Allservice
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

Søren Riis Rasmussen
Tulipanvej 1
8620 Kjellerup . DK
Tlf. 86 88 89 87

Alt i rengøring

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer
Kvalitets materialer til priser du ka li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Åbningstider :
Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
86 88 88 32
86 88 88 92

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www
.k
ohsel.com
www.k
.kohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

WEB - Side : www.landhandlen.dk
E-MAIL : post@landhandlen. dk

Vognmandsfirma
Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00

AL - BYG
VINDERSLEV AUTO & TRAKTOR
Tlf. 86 88 82 90 - giro 7 23 59 92
Vinderslev - 8620 Kjellerup

v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21
NY-OG OMBYGNINGER
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandning af
Industrigulve
Facadebehandling

.

-

:
........................................16.00 - 17.30
..........................................12.00 - 18.00
............................................9.00 - 13.00

.

124
8620
. 86 88 86 44
40 42 87 44

TELEFON 86 88 86 44
Biltelefon 40 42 87 44

Kjellerup
Containerservice A/S
Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16

Åbne og lukkede containere i alle størrelser udlejes til alle formål.

Vinderslev & Thorning

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
www.jyskebank.dk

- Den rigtige ramme om festen...

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

1, 1. . 8620
. 86 88 14 11

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

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08
PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88
INTERNET : WWW.KUSK.DK

Ring og aftal tid for møde. Jeg kommer gerne hos dig.

KONTORTID 9-16
FREDAG 9-15
TELEFON 86 88 24 00

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

TELEFAX 86 88 37 17
GIRO 5 36 29 62

VESTERGADE 1A. 8620 KJELLERUP.
E-MAIL : noerregaard@advomidt.dk

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Vinderslev . 86 88 80 07

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 8013 13

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
-døgnet rundt

Kurer’ & Expresskørsel.

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

ind- og udland

VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon: 8688 8013 - Bil: 4051 8013

v/ Bente & Henning Würtz
Trekronervej 19 - 8620 Kjellerup
Tlf. : 86 88 80 88

Ejendomsmæglerfirma
v/ Hans Ventzel

Ejgild Knudsen
Pederstrup. 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70. Giro 3 10 99 76

Søndergade 2A
8620 Kjellerup
Tlf.: 8688 3999
Fax : 8688 3755

Se mere på
www.nybolig.dk

Tømrermester
Leif Kristensen

.....sammen med Nykredit

Blomsterdekorationer med tørrede blomster.
Vi har altid mindst 500 pynteophæng i butikken.

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Torsdag og fredag fra kl. 15,00 - 18,00.
Lørdag kl. 10,00 - 14,00 eller efter aftale.
Rosenvænget 14 - Pederstrup - 86 88 81 18
Udlejning v/ Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

/
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 8688 8808
26

Kaj Andersen
86888003

14 . 8620
. : 86 88 25 30

.

FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet ved Rydalsminde
Menighedsrådet
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24Tlf. 86888317

Børne- og fritidsgården

Pederstrup Vandværk

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Kontor
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60 Tlf. 86888324
Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

Pensionistforening
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse

Rydalsminde Plejehjem

Liselotte Lyngvad, Liljevej 45

Vinderslevholmvej 18

Tlf. 86888326

Dagplejemødre

Skolebestyrelsen

Anni Borum, Liljevej 30
Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Tlf. 86888412
Charlotte Hansen, Tøndborgvej 23
Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Helle Frølund, Krokusvej 2
Tlf. 86888352
Helle Lindegaard, Trekronevej 22
Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97
Tlf. 86888541
Pia Hansen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86880578

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6 Tlf. 86888542
Tlf. 87702370
Tlf. 86888445
Tlf. 86867476
Tlf. 86888165
Tlf. 86888687
Tlf. 86888352

Landsby komiteen for Vinderslev sogn
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3

Tlf. 86888085

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd. : Peter Mikkelsen, Hønholtvej 5

Tlf. 86888787

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Tlf. 86888421

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888821

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15Tlf. 86888290
Fmd. Erling Andersen, Kjellerupvej 68

Tlf. 86883174

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd. Poul Pedersen, Oustrupvej 22

Tlf. 86888249

Vinderslev skole

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2Tlf. 86888484

Vinderslev idrætsforening

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32Tlf. 86888375

Vinderslev forsamlingshus

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Søndagsskolen Mausing

Vinderslev brugsforening

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32 Tlf. 86880002

Vinderslev borgerforening

Indre mission i Mausing
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11

Sognemenigheden

Vinderslev aftenskole

Indre mission i Brokhus
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86888383

Venstrevælgerforening

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 87702494

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86888023

Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44Tlf.86888242

Mausing Vindmølle Laug I/S
Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk.Tlf. 86811834

v/ Ib Christensen, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18

Tlf. 86884312
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Sidste frist for stof til næste nummer
er den 15. februar
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

6. januar kl. 19:30
Samtalemøde i Vinderslev
Mh., Ap. G. 26n

9. januar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.
9. januar kl. 17:00
Spejderne holder nytårsparade. kl. 19:00 fakkeloptog gennem Vinderslev.
10. - 14. januar kl. 19:30
(undtaget tirsdag ) Bedeuge i Vinderslev Mh.

11. januar kl. 20:00
Alliance bedemøde i
Mausing Mh. v. missionær Jens Peter
Lundgaard, Ans.
17. januar kl. 19:30
Generalforsamling i
Borgerforeningen afholdes på Vinderslev skole.
20. januar kl. 19:00
Kjellerup kommune
afholder lokalmøde i
Vinderslev forsamlingshus.
20. januar kl. 19:30
Generalforsamling i
Vinderslev Mh.
20. januar kl. 20:00
Generalforsamling i
Mausing Mh.
23. januar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.
27. januar kl. 19:30
I Vinderslev Mh.,
M.Fakultet-aften v.
Stud.teol. Niels
Kousgaard, Århus

3. februar kl. 20:00
Israelsaften i Mh. v.
sekretær Per Weber,
Hinnerup.
3. februar kl. 19:30
Bedemøde i Vinderslev
Mh. for miss.uge.
5. februar kl. 13:30
Børnedag i Vinderslev
Mh. v. børnekonsulent
Marianne B. Hansen,
Tjele.
5. februar kl. 19:30
Familieaften i Vinderslev
Mh. Bogsalg.
6. februar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
Mh.
7. februar kl. 19:30
Miss. uge i Vinderslev
Mh v. Simon Overgaard,
Lemvig.
8. februar kl. 19:30
Miss. uge i Vinderslev
Mh
fælles I.M. og I.M.U.
9. februar kl. 19:30
Miss. uge i Vinderslev
Mh
v. Søren Grysbæk,
Horsens.
9. februar kl. 20:00
Vinderslev forsamlingshus afholder generalforsamling.
10. februar kl. 19:30
Miss. uge i Vinderslev
Mh v. pastor Leif Nielsen, Horsens.

11. februar kl. 19:30
Miss. uge i Vinderslev
Mh
v. Lisbeth og Jens Christensen, Tjørring.

7. marts kl. 20:00
Møderække i Mausing
Mh. v. missionær Toft
Lassen Petersen, Tørring

13. februar kl. 19:00
Fastelavnsfest i Mausing
forsamlingshus.

8. marts kl. 20:00
Møderække i Mausing
Mh. v. missionær Søren
Juul Skovenborg, Århus.

15. februar kl. 19:00
Generslforsamling i
Mausing forsamlingshus.
17. februar kl. 19:30
Samtalemøde i Vinderslev
Mh., Ap. G. 27.
20. februar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
Mh.
21. februar kl. 19:00
Generalforsamling i
Mausing Vindmøllelaug.
21. februar kl. 20:00
Generalforsamling i I/S
Vinderslev Vandværk.
24. februar kl. 13:30
Kredsstævne i Kj. Mh. og
kl. 19:30 v. pastor Leif
Andersen, København.

2 marts kl. 19:30
Møde i Vinderslev Mh. v.
Bjarne Taulborg, Herning.
2. marts kl. 20:00
Bedemøde i Mausing
Mh.
5. marts kl. 14:00
Familiegudstjeneste i
Vinderslev kirke.
6. marts kl. 20:00
Møderække i Mausing
Mh. v. missionær Preben
Hansen, Randers.

9. marts kl. 20:00
Møderække i Mausing
Mh. v. pastor Brian
Iversen, Skorup.
10. marts kl. 20:00
Familieaften i Mausing
Mh. v. Elna Thiesgaard
11. marts
Børnetræf på „Kjelsø“
13. - 18 marts
Møderække i kredsen.
Vinderslev I.M. Se Dagspressen.
17. marts kl. 20:00
Vækkelsesmøde i
Mausing Mh. v. Søren
Grysbæk, Horsens.
18 marts kl. 18:30
Revy i Vinderslev forsamlingshus.
19. marts kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.
24 marts kl. 19:30
Sømandsfest/familieaften i Vinderslev Mh. v.
Arne Sørensen, Jebjerg.
30. marts kl. 20:00
Bibelforedrag i Mausing
Mh. v. pastor Frede
Møller.

