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Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort
eller lille - kan det indbetales i Unibank på Lokalbladets
konto nr. 9266-5902942531. Ved henvendelse til
redaktionen kan I også få tilsendt et girokort.

Så er julen ovre, og nu er der tid til alt det, som vi ikke
nåede sidste år . Et helt år ligger foran os! Nu er det
bare, at få tiden anvendt på bedst mulige måde. Hvad
med at starte med at læse, hvad der foregår i
lokalområdet. Prøv at se på bagsiden af
LOKALBLADET - se alle de arrangementer, der finder
sted ! Der er nok at deltage i. Det er slet ikke nødvendigt
at køre til de større byer for at være med i et aktivt
foreningsliv. Nogle foreninger ligger dog lidt i dvale
her i vinterperioden, men så er der måske chance for
at se, hvad der foregår i andre foreninger.
Der sker meget i lokalområdet. Det kan vi også mærke
på efterspørgslen af kameraet. Desværre har
kameraet været i stykker, og det betyder, at nogle
billeder har været lidt slørede, og andre billeder HAR
MANGLET. Bl.a. har vi måttet låne billeder fra
indvielsen på Malmhøj. Billeder fra Anker Pedersens
flotte fuchsiaer og fra enkelte andre spændende ting
mistede vi. Nu er kameraet repareret for 1000 kr. ( ja,
du læste rigtigt!), og vi håber, at der atter vil være
efterspørgsel på at benytte kameraet. Nu vi er ved det
økonomiske, må vi hellere rette en fejl. I sidste nummer
af LOKALBLADET fik vi skrevet det forkerte tal for
frivillige indbetalinger. Det korrekte beløb er 8190 kr.
TAK FOR DET!
I dette blad kan du også læse om Ella og Ejner
Mølgaards liv, og du kan finde ud af, hvad det er for
en rød lastbil, der kører rundt i området med noget
mærkeligt på ladet – og så står der klovbeskæring på
døren! Læste du sidste nummer af LOKALBLADET,
så venter du selvfølgelig også spændt på fortsættelsen
af Gustav Holdgaards rejsebrev. Ja, du kan finde ud
af en masse om lokalområdet ved at læne dig godt
tilbage i stolen og bruge lidt tid på LOKALBLADET.
VI ØNSKER HERMED ALLE VORE LÆSERE OG
ANNONCØRER ET RIGTIGT GODT OG
LYKKEBRINGENDE NYTÅR.
Redaktionen.

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Brian Petersen, Østergade 17, 1. sal
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
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86884312 → Koordinator for aktivitetskalenderen
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LOKALBLADETS
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E-mail adresse er:
86888220
lokalblad@hotmail.com
86888509
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86888032

.........men de forstår vel dansk.
Dansk er slet ikke så ligetil. Jeg har tænkt på,
om Osvald Helmuth mon var helt klar over, hvor
meget han havde ret, da han i en vise sang, at
„det er ikke til at se hvad der er opad eller nedad“,
for op og ned er jo det samme. Hvis vi blev bedt
om at skrive det op, er jeg sikker på, at mange
af os ville skrive det ned, og resultatet ville blive
det samme.
Vi står op om morgenen, og vi står op i en bus,
men de fleste hader at stå op i bussen. Vi kan
også stå på bussen, men hvis vi vil stå på
bussen, må vi op på taget af den, vi kan også
tage bussen, men hvor skal vi så gøre af den.
At stå på gaden er livsfarligt, men at stå på
gaden er en tragedie.
Der ligger et hus på Skovvej , men det står tomt,
ligesom skoven ligger i Nordjylland og står grøn.
Om huset siger vi, at væggene står, men
vinduerne sidder. Men vinduerne kan også stå,
både åbne og på klem. Det kan døren også, og
man behøver ikke åbne den op, for man kan ikke
åbne den i. Der kan stå en støvsky, men tågen
ligger, hvis den da ikke har travlt for så driver
den, indtil den letter. Men det går ikke, at vandet
står og løber i køkkenet.
En tændstikæske ligger på bordet, en
chokoladeæske og en cigarkasse står på bordet.
En tallerken kan både stå og ligge på bordet,
men hvis den ligger, så er det med bunden i
vejret.
Med penge er det særlig indviklet: De kan ligge
i lommen, og måske derfor sidder de løst. Det
er bedre, at de står i banken, hvor vi altså sætter
dem, når vi vil lægge penge op til den tid, hvor vi

selv lægger op.
En lærling må stå i lære, men ligge inde som
soldat. Det lyder ikke særlig bekvemt, at man
står i en forening, så er det bedre at sidde i
bestyrelsen. Man kan også sidde i et stående
udvalg, og alle ved jo, at den siddende regering
må holdes løbende underrettet.
Vi går i seng. Hvis man lægger sig i seng, er
man syg. Vi kan slå i bordet, men på tromme.
En kæreste kan slå op, og vi kan slå op i en
ordbog, men vi slår ud, når vi har spist noget, vi
ikke kan tåle. Vi slår ud med arme og ben, og vi
kan slå en rude ud eller ind.
Mens vi er børn, går vi i skole, men når vi er
større, går vi på skole.
Vi trækker propper op, garden trækker op, og
vi trækker uret op. Uret på væggen lader vi
hænge, mens vi trækker det op, for ellers står
det.
Man siger ofte, at drikkende venner kan blive
rygende uvenner, og kan blive ædende gale på
hinanden.
Jeg kan ikke nære mig for at fortælle en lille ting,
som den højt agtede sprogmand Otto Jespersen,
engang har gjort opmærksom på: Der er Fanden
til forskel på Gud og Vorherre. Hvis man for
eksempel spørger: Må man ryge her? og svaret
lyder: Gudbevares så tænd bare smøgen. Men
er svaret derimod: Vorherre bevares - så skal
man lade være.
A.L.

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 fotoapparat. 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

: Silkeborg Bogtryk
: 650 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Barnedåb

Nyfødt

Ditte Marie Sejer
Sprogø blev født på
Silkeborg Sygehus d.
7. juni og døbt i
Vinderslev kirke d. 24.
sept. Forældre er
Lone og Jan Sprogø,
Mausingvej 57
(Økilde).

Hanne og Finn Pinholt, Kjellerupvej 73, fik d. 17.
okt. Mathias på 2660 g. og 49 cm.

AFLEDNING AF
SPILDEVAND.
Kjellerup Kommune er i gang med at kortlægge,
hvordan spildevandet afledes fra de husstande,
der ikke er tilsluttet et større fælles renseanlæg.
Torsdag den 26. oktober var der et møde i
Vinderslev Forsamlingshus omkring dette. Mange
mennesker var mødt op, men det er desværre ikke
lykkedes redaktionen at få nogen til at skrive her i
Lokalbladet omkring spildevandsproblemet.
Mange vil gerne snakke om den eventuelle udgift,
de nok bliver pålagt, men det er ikke lykkedes os
at få konkrete data . Måske lykkes det i næste
nummer???

edaG
teljeps
Advarsel !
Sanne Lemming har
fået kørekort.

Læserne vil
vide ALT

Nygifte
Lisbeth Andreasen og
Jan Kristensen,
Dalbakkevej 2, fik d.
16. juli en pige, som
blev døbt Kamilla
Døssing Kristensen i
Vinderslev kirke d. 15.
okt.

Fortsættelse fra oktober ...........
Nu nærmer vinteren sig, og man
har nu renset skorsten på Vinderslevholmvej 14.

Hvem er
disse 3
personer ?
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Jytte og Jørgen Dall,
Pederstrupvej 43, blev viet i
Vinderslev Kirke d. 18. november.
Der var dannet espalier af
kolegaer fra Silkeborg politi.

Tillykke med dagen.
*
*
*
*
*
*

Gade
spejlet

ANGIV
DIN NABO !
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.

Marie Hermansen, Mausingvej 34, blev 95 år d. 11. okt.
Gunnar Lysdahl Nielsen, Liljevej 6, blev 75 år d. 6. nov.
Birgit og JensErling Nørskov, Haugevej 7, havde sølvbryllup d. 8. nov.
Bente Würtz, Trekronervej 19, blev 50 år d. 8. dec.
Anette Holleufer, Liljevej 8, blev 50 år d. 9. dec.
Agnes Hansen, Vinderslevvej 44, blev 60 år d. 21. dec.

Velkommen til !

Pebersvend

Revl Mosevej 8
Ahlmann Hansen (73), har overtaget ejendommen
pr. 1. okt., sammen med sønnen Peter Agergård
(44) og svigerdatteren Britta Petersen (38). Hele
familien kommer fra Frederikssund. Ahlmann har
3 børn og 10 børnebørn. Ahlmann bruger meget
af sin tid på fugle, og er ved at bygge et nyt
fuglehus, trods nedsat syn.
Britta og Peter har 2 drenge, Anders (8) og Matias
(9). Britta arbejder som receptionist i Viborg, og
Peder som kleinsmed i Ebstrup. Deres fritid bruger
de på jagt.
Rettelse :
I sidste udgave af Lokalbladet blev under
Tøndborgvej 11 nævnt forkerte navne. De rigtige
navne er Lya og Richard Christensen.

Hans Stenholt,
Fruerlundvej 4, blev
30 år og fik ved den
lejlighed opstillet en
peberkværn i meget
forstørret størrelse.
Det siges, at det ikke
var helt ufarligt, da
kværnen blev lavet.
Vi har hørt, at der skal være karneval d. 27-1-01 i
Mausing forsamlingshus. Var det ikke noget for
dig / jer at være med til.

Fortæl os ALT

TRADITIONEN TRO.
Atter en gang har Birgit og Kalle Pedersen haft samlet alle deres børn til julefrokost i Mausing
Forsamlingshus. Birgit er dagplejemor ,og traditionen tro samler Birgit samt hendes ægtefælle alle nuværende og tidligere dagplejebørn samt deres familier til en rigtig julehyggedag. Den 25. november
var der liv og glade dage i forsamlingshuset. 70 børn og barnlige sjæle var samlet omkring
julekagebagning, jule-hjertefletning, æble-skivespisning, dans omkring juletræ, jule-mandens
gaveuddeling o.s.v. o.s.v. Det er en tradition, som alle ser frem til med glæde.
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Klassefest

1. klasse:
Ø. Tv. : Tove,Gitte, Trine; Frank, Linda, Søren, Leif,
Britta, Lydia, Susanne, Lotte, Mette M., Metha.
N. Tv.: Agnete, Rikke, Annegrete, Lissi, Carina,
Jacob, Birthe, Pia, Mette P., Poul, Erik, Jacob.
Her lidt historie om den berømte årgang 72 fra
Vinderslev skole (V S.) :
Se det hele startede dengang i 1978, da vi tog med
vores forældre til V. S. for at blive skrevet op til
børnehave klassen, desværre var der ingen venteliste,
så vi begyndte alle det følgende efterår. Dengang
havde vi ingen ide om, hvor meget disse børn ville
komme til at påvirke hinanden. Personlig husker jeg
ikke så meget fra de første år, bortset fra at vi havde
meget få lektier, og at vi i gymnastik løb Rosenvænget
rundt. På et tidspunkt fik vi nye lærere, dette var Tove
Nielsen (Klasselærer) og Birgitte Rugholm (bl.a. til
geografi ), ikke fordi vi har glemt de andre lærere
(tværtimod), men Tove og Birgitte blev senere flytte til
Kjellerup Skole (K. S.), da overbygningen (8.- 10.
klasse) forsvandt fra V. S. Jeg husker dette som en
tid hvor der var meget uro, som også påvirkede os
elever, da vi jo heller ikke brød os om at skulle til
storbyen (dengang).
Konfirmationstimerne begyndte, (salmeversene er
glemt, men smagen af præstens æbler huskes
stadigvæk) og inden vi fik set os om, var vi konfirmeret,
og skoleåret var til ende.
Den sidste skoledag på V.S. husker jeg som en stor
festdag, hvad vi foretog, mindes jeg ikke, men
klasselokalet så forfærdeligt ud efter os. På dette
tidspunkt sagde vi farvel til : Agnete og Peder som tog
på efterskole, Linda og Connie begyndte i Thorning
skole.
I K.S. fik vi lov til at forblive samlet som en hel klasse,
og Tove (med hjælp fra Birgitte) fik jobbet med at styre
os, hvilket selvfølgelig var en let opgave, hvert fald
indtil vi begyndte at kende de andre elever. Ideen med
at beholde os samlet havde dog visse ulemper bl.a.:
Lykkes det aldrig nye elever i klassen at falde rigtigt
til. Samt det tog længere tid, inden vi begyndte at kende
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7. klasse:
Ø. Tv.: Lydia, Erik, Jacob, Birthe, Gitte, Susanne,
Poul, Pia, Mette M.
M. Tv.: Bo, Britta, Charlotte, Annegrete, Leif, Linda,
Lotte, Trine, Preztman
N. Tv.: Jacob, Lissi, Agnete, Frank, Peder, Mette P.
de andre klasser, dette lykkedes dog fint til sidst (to
par er den dag i dag, stadig et resultat deraf.).
I 1989 drog vi ud i den såkaldte store vide verden, (et
par stykker var dog tyvstartet året før, for at undgå 10.
klasse) de fleste dog for igen at ende på en skolebænk,
2 sidder der endnu !!!. Der blev efter et par år afholdt
en spontan klassefest, men den var så spontan, at
alle desværre ikke nåede, at blive inviteret, men
hyggeligt det var den !.
En dag sidst i 1998 blev undertegnede ringet op af
Charlotte, for at gøre os opmærksom på, at det den
følgende sommer var 10 år siden, vi forlod K.S.. Efter
mange brudte løfter blev det i løbet af foråret/
sommeren 2000 alvor. Efter en del opringninger for at
finde de forskellige adresser, hvilket i et lille
lokalsamfund (og med internettet) ikke voldte de helt
store besværligheder, kunne Leif og undertegnede
endelig sende invitationerne til en klassefest ud.
Desværre var valget faldet på en lidt dårlig dag, da
der var flere, som måtte melde afbud.
Festarrangørerne havde tilladt sig at udforme
forskellige arbejdsgrupper på forhånd, bl.a. for at få
arbejdet udført, samtidig fik nogen af deltagerne
snakket sammen inden, da der på forhånd var lagt op
til en travl aften, hvad snakketøjet angår. De ”gamle”
elever tog pænt imod de tildelte arbejdsopgaver, og
efter et lille ”kiks” hos madholdet (og en tur til Kjellerup),
var festen klar til at begynde. Efter aftale med en
”fotograf” fra Holstebro, blev der lagt ud med et
klassebillede, (som beviser, at vi stadigvæk har det
gode udseende med os.), det skal her indskydes, at
en ekstra deltager var ankommet, da denne pga. sin
alder ikke kunne undvære sin mor. Herefter gik vi til

bords, hvor der blev snakket lystigt, noget af snakken
ses nedenunder i matrix form. Igen løb tiden for hurtigt,
og festen sluttede med en masse besvarede
spørgsmål , og dog stadigvæk med en del ting man
glemte at få spurgt om !.
J. Lemming

Øverst fra vesnste : Britta Madsen, Lotte
Damsgaard, Mette P. Pedersen, Linda Vad,
Charlotte (Konradsen)Foghtmann, Leif Pedersen,
Jacob Bärthel, Poul Jensen, Trine Hansen, Jacob
Lemming.
Nederst fra venstre : Gitte Grill, Lissi Nygaard,
Susanne (Guldborg) Jakobsen, Frank Würtz, Erik
Kristensen, AnneGrethe Nielsen, Pia Svenningsen,
Agnethe Lundgaard.
Blandt dem der ikke var til stede : Mette Møller Jensen,
Connie Pedersen, Bo Agerskov, Birthe Madsen.
Indbudt var også tidligere lærere Tove Nielsen og
Birgitte Mørck Rugholm, som desværre p.g.a.
udenlandsrejser ikke kunne være til stede.

NAVN

BOSTED

Agnethe Lundgaard
Annegrete Nielsen
Birthe Sunds Madsen
Bo Agerskov
Britta Madsen
Connie Pedersen
Charlotte Fogtmann
Erik Holmberg Kristensen
Frank Würtz
Gitte Grill Hansen
Jacob Bërthel
Jacob Lemming
Leif Pedersen
Linda Vad
Lissi Nygård
Lotte Damsgård
Lydia Madsen
Mette Pedersen
Mette Møller
Peder Mogensen
Pia Svenningsen
Poul Henrik Ør Jensen
Susanne Guldborg Jakobsen
Trine Hansen

Århus C
Bjerringbro
Kjellerup
Kjellerup
Kjellerup
Voel
Aalborg Øst
Viborg
Kjellerup
Holstebro
Kjellerup
Galten
Skive
Kjellerup
Århus N
Bjerringbro
Ulstrup
Kjellerup
Århus C
Løsning
Vandløse
Kjellerup
Kjellerup
Fredericia

Klassefest i Mausing
forsamlingshus
Der blev snakket og hygget i Mausing forsamlingshus,
da 7. klasse fra Vinderslev skole mødtes til en længe
ventet klassefest. Musikken var fra 80’erne, ikke fordi
den har fået renæssance på diskotekerne lige nu, men
for at bringe nostalgien frem i klassekammeraterne.
Klassen gik nemlig ud af 7. klasse i 1986, og det var
for manges vedkommende ved at være 11-14 år siden,
at de havde set hinanden. Alle var interesseret i at
høre, hvad folk laver i dag. Gennem tiderne havde
man forestillet sig, hvordan de andres liv havde formet
sig, og nu var det tid til at få af- og bekræftet sine
formodninger. Den hyggelige og højlydte snak blev
afbrudt af små lege, hvor man gennem konkurrencer
fik informationer om alle deltagerne. Disse
konkurrencer var dog næsten overflødige, fordi
snakken gik som til en klassefest for 15 år siden.
Vi var stadig de samme – og dog. Vi var selvfølgelig
blevet voksne, nogle få var blevet gift, og nogle flere
havde fået børn. Vores liv har på mange måde udviklet
sig forskelligt, og vi var ikke længere den homogene
masse, som vi udgjorde i folkeskolen. Men vi havde
ikke glemt vores rødder og de minder, der har været
med til at forme os. Så vi var stadig de samme, bare
mere interessante.

TILSTEDE
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Charlotte Würtz Fogtmann

STILLINGSBETEGNELSE
Sygeplejerske
Grundfoss
?
Kontorassistent
pædagogmedhjælper
Butiksassistent
Magister i samfund og psykogi
Maskinarb.
Elektriker
Ergoterapeut
Taxachauffør
Servicetekniker
IT studerende
pædagog
Teologi studerende
Maskinarb (Grundfos)
Grundfos
Mejerist
Sygeplejerske
?
jura studerende
Montør
Social & sundhedshjælper
Dekoratør

ANTAL BØRN
0
2
0
0
0
3
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
?
0
0
1
0 (endnu)
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Malmhøj
Indvidelse m.m.

Ulla Bach
Esther Nielsen
I „Lokalbladet“ nr.4, juli 1999, blev der berettet om
plejehjemmet „Rydahlsminde“, at det blev bygget i årene
1940-41. Kirstine Rydahl betalte det hele og ejede og
drev hjemmet til 1965, da Gerhard Aagaard Nielsen
overtog det. Hans enke solgte det i 1968 til Anna Marie
og Jens Peter Lynderup, der i jan. 1993 solgte det til
Kjellerup kommune.
Trods flere forbedringer og om- og tilbygninger var
hjemmet ved at trænge til en større renovering.
Myndighedernes og befolkningens krav bliver større og
større, og noget måtte ske.
Byrådet hyrede derfor et konsulentfirma, der skulle
analysere behovet for plejehjemsboliger. En rapport blev
udarbejdet, og resultatet af analysen forelagt på et
meget velbesøgt møde i Vinderslev skole først i april
1995.
Firmaet foreslog, at der max. skulle være plads til 10
beboere på et hjem i dette distrikt el. måske slet intet
hjem.
De fremmødte kunne ikke acceptere nogen af de to
forslag, og der blev åbenbart argumenteret godt, for
byrådet fulgte ikke konsulentfirmaets indstilling, men
besluttede at renovere „Rydahlsminde“.
En nærmere undersøgelse viste imidlertid, at det
klogeste ville være at bygge et helt nyt hjem, og i
aug.1997 godkendte byrådet et skitseprojekt udarbejdet
af arkitekt Henry Pedersen, Kjellerup.
Arbejdet blev forberedt meget grundigt. Mange var
involveret - det skulle være et godt og tidssvarende hjem
for både beboere og personale, samtidig med at der
skulle være aktivitetsmuligheder for ikke beboere
(brugere). Det lykkedes. Arkitekt og håndværkere
udførte et fornemt stykke arbejde, og
NU STÅR HJEMMET HER.
Det blev taget i brug først i juni i år og indviet d. 29.
sept. 2000 kl. 14.
En meget smuk og festlig højtidelighed, der varede ca.
2 timer. Flaget vajede for første gang over Malmhøj.
Hovedtaler var naturligvis socialudvalgsformand Ulla
Bach, der efter en fællessang indmurede (”’input” - tede)
grundstensdokumentet i muren nær hovedindgangen.
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Tegninger, historisk redegørelse, navne på arkitekt og
håndværksmestre samt gængse danske mønter m.m.
var i et lukket blyrør.
Efter indmuringen holdt Ulla Bach en meget smuk
indvielsestale, hvori hun gjorde rede for hele
sagsforløbet, takkede for veludført arbejde og godt
samarbejde til alle sider. Det var formandens ønske, at
alle beboere, medarbejdere og andre, der fremover får
deres gang på Malmhøj vil befinde sig godt der. Sluttelig
erklærede Ulla Bach Malmhøj for officielt indviet.

Knud Sørensen holdt også tale
Ca. 100 var indbudte til indvielsen, og de kom næsten
alle og deltog i det festlige arrangement, hvor
tremandsorkesteret Kaos underholdt mellem talerne og
under spisningen. Køkkenet på Rydalsminde havde
under ledelse af Kirsten Schrøder fremtryllet noget
meget lækkert.
Mange af gæsterne bad om ordet for at ønske til lykke
med det nye plejecenter og udtale gode ønsker for
centrets fremtid. Følgende havde ordet: områdeleder
Elisabeth Juul Nielsen, valgmenighedspræst Karen
Marie Ravn, borgmester Hans-Jørgen Hørning, formand
for ældrerådet H. Regin Christensen, områdeleder Gert
Antony, formand for Vinderslev pensionistforening Jens
Thorn Jensen, næstformand for ældrerådet Jens Peter
Lynderup og socialudvalgets kontaktmand Jan Riis. Til
slut takkede Elisabeth Juul Nielsen for de mange gode
ord og flotte gaver, der nu pynter forskellige steder i og
uden for institutionen. Lad nu os Vinderslevborgere stå
sammen om og støtte det gode, vi her er blevet betroet.
Besøg det og brug aktivitetslokalerne.
K.S

Åben hus.

Så oprandt onsdagen d. 4. okt., dagen hvor ældrecentret
Malmhøj i Vinderslev holdt åben hus. Huset blev besøgt
af ca. 150 interesserede, og nogle beboerne havde
åbnet dørene, så der var mulighed for at se
lejlighederne. Fuglemosens venneforening og
ergoterapeut fortalte om opstarten af deres
venneforening, og derefter kunne interesserede melde
sig til at være med i opstarten. En meget vellykket aften
med den store interesse og opbakning der var.

smykkefremstilling. Derudover kan der være vævning,
billedvævning og maling, strik til Mother Theresa,
silkemaling, petanque, bowling m.m.
Lige nu er vi 12 - 15 personer, som arbejder på højtryk
med ar lave juleting til vores julemarked, og der er plads
til mange flere.
Torsdage i januar, februar og marts vil være :
11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 29/3 kl. 13:30 - 16:00
For de, som ikke selv kan komme, kan der bevilliges 2
kørsler om ugen til aktiviteter - Pris 20 kr. pr gang.
Vel mødt.
Aktivitetspersonale : Zenitta Kålly
Joan Oddershede
Tlf. 87702496

Mandages aktiviteter.
Vi vil prøve at starte op hver mandag formiddag også,
så kom og vær med.
Vi starter 1. gang d. 8. jan. kl. 9:30 - 11:30.

Aktivitets ugeplan
Mandag
Onsdag

9:30 - 11:30
Åben værksted
9:30 og 14:15
Gymnastik, under
ledelse af fysioterapeut Jørgen Lauritsen.
Torsdag 15:00 Gudstjeneste1. tors. i mdr.
14:00 Åben værksted 2. + 4. tors. i mdr.
14:30 Pensionist forening 3. tors. i mdr.
OBS : Der er stadig plads på gymnastikholdet
onsdag formiddag og eftermiddag, så kom og
vær med.

Bussen
Vi må med beklagelse meddele, at den gamle bus på
Malmhøj ikke kunne mere på grund af alder og rust, så
for fremtiden må vi låne busser fra de andre institutioner,
når vi skal på udflugt, indtil vi forhåbentligt får sparet
sammen til en ny bus.

Efterlysning
Vi leder med lys og lygte efter værktøj til vores
træværksted, så hvis I har noget liggende, som ikke
bliver brugt mere, modtager vi det med glæde.

TAK
En stor tak til Gunnar Nielsen, som har været en stor
hjælp i opstarten af aktiviteterne. Tak til alle de frivillige
damer, som var med til, at vi kunne afholde vores
julemarked med så mange fine ting, hvilket gjorde det
til en stor succes.

Åbne torsdags aktiviteter.
Kom og vær med til forskellige aktiviteter på Malmhøj.
Gunnar Nielsen underviser i træ, glasgravering og

Åbne tirsdage på Malmhøj
Hver tirsdag kl. 14 -16, hvis ikke andet er nævnt.
Alle er velkomne.
Januar
2. jan.
9. jan.
16. jan.
23. jan.
30. jan.

-

Oplæsning og sang
Bager vafler
Oplæsning
Petanque
Banko

Februar
6. feb.
13. feb.
20. feb.
27. feb.

-

Bager vafler
Lave bolsjer
Siddende dans
Banko

Marts
6. marts - Preben Skoven viser lysbilleder
7. marts - Bager vafler
20. marts - Petanque og bowling
27. marts - Banko
Joan Oddershede
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Malmhøj
Malmhøj med mange
Muligheder
Malmhøj er stor og rummer mange muligheder for
aktivitet og samvær. Har du lyst at bruge lokalerne så
kontakt aktivitetspersonalet på 87 70 24 96 for at
reservere plads.

Opstart af vennekreds på
Malmhøj.
Onsdag d. 21. nov. blev der afholdt møde på Malmhøj,
hvor brugerrådet og aktivitetspersonalet samlede de
frivillige personer, som havde skrevet sig op til

vennekredsen. 2 fra vennekredsen skal evt. optages i
brugerrådet, dette kan vedtages på generalforsamlingen
til maj 2001, ved en vedtægtsændring. Det var der
enighed om, og der er allerede 2 kandidater, der har
meldt sig.
Centret på Malmhøj er åben for alle over 60 år og andre,
som laver arrangementer, der er åben for pensionister
og beboere.
Der var en god opbakning blandt mødedeltagerne og
en positiv stemning for at få et godt miljø for beboerne
og deltagere udefra på Malmhøj.
Lisbeth, Joan og Zenitta

Øl er ikke bare øl
D. 26. september havde den lokale ølklub,
„Luksushumlen“, arrangeret et foredrag med direktør
for Albani-fonden og tidl. brygmester Leif Typkær.
Under overskriften : „Øl er ikke bare øl“, fik tilhørerne
en grundig og spændende gennemgang af, hvad øl
egentlig er.

Knap 30 personer var mødt op den aften på Vinderslev
skole.
Leif Typkær lagde ud med det historiske, og øl har en
lang historie. Som alle andre gode opfindelser, startede
det hele ved et tilfælde. I de gamle kulturer i
Mesopotamien, området mellem floderne Eufrat og
Tigris, havde man ca. 5.000 år før Kr. glemt noget
korn i nogen potteskår. Da det så regnede, begyndte
kornet at spire. Herefter kom en tørkeperiode, og
spirerne tørrede ud. Igen begyndte det at regne, og
med den naturlige forekomst af gær i luften, startede
en gæring i blandingen. Efter et stykke tid smagte man
på væsken og blev beruset - øl var opfundet.
Længere hen i historien kan man på kalkmalerier og
vægfriser se folk afbilledet ifærd med at brygge øl.
Ølbrygningen blev hurtigt sat i system, så man kunne
fremstille en øllignende drik. Ca. 200 år før Kr. på Kong

10

Faraos tid, blev der i Ægypten lagt skat på øl.
En myte fortæller, at der ret tidligt blev lavet regler for,
hvor stærkt øl måtte og skulle være.
Straffen for at lave for tynd øl var, at bryggeren blev
druknet i sit eget øl.
I Danmark har man bl. a. set spor efter ølbrygning i
Egtvedpigens grav. Hun blev begravet i 1370 f. Kr. og
i graven fandt man en birkebarksspand, hvori der
havde været øl, brygget af hvedemalt, mosepors og
tranebær.
Der findes stadig tegn på, at øl er dybt forankret i den
danske kultur. Der findes stadig 28 stednavne, hvori
„øl“, „malt“ og Humle“ indgår, Humlebæk, Malt, Ølgod,
Ølstykke Ølsted o.s.v.
I middelalderen var mange brønde forurenede, derfor
kunne det være farligt at drikke vand.
Øl derimod var fremstillet af kogt vand og derfor
bakteriefrit. En stor del af øl er vand, og derfor var det
velegnet til den tørrede, røgede og saltede mad, man
spiste meget af dengang.
Meget af det øl, der blev drukket, var ikke særlig stærkt,
ofte kun 0,5-1,5 %, og der blev drukket store mængder.
Men man kunne også fremstille „elskovsdrikke“, der
var brygget og kogt med hamp, „drømmeøl“, der var
brygget med valmuefrø og endelig „besærkerøl“, der
var tilsat et afkog af rød fluesvamp. Det blev brugt, før
man skulle ud at kæmpe.
Leif Typkær kom også ind på, at vikingerne lavede en
øllignende drik, mjød, der er lavet af honning, der er
gæret.
I starten af 1800-tallet kom brændevinspesten.
Forebyggende blev ølbrygningen sat i højsæde. I et
uddrag fra praktiserende lægers optegnelser i 1853

fremhæves øl som et godt, sundt og nærende produkt
endda som et lægemiddel : „Ved denne dobbelte nytte,
har øllet vist sig værdig til den ære at blive en
nationaldrik, og den skade, enkelte drukkenbolte ved
overdreven nydelse deraf har påført sig, må agtes ringe
mod de betydelige fordele, det har skaffet“.

en alkoholprocent op til 6%. Specielle øl som Elefantog Giraføl er kraftige øl, der med en alkoholprocent på
over 6-7% er klasse 3 øl. Den mørke porter hører til kl.
3 el. 4. Ekstra luxus øl er endnu stærkere og tilhører
klasse 5. Det har en alkoholprocent på omkring 10 %
eller derover.

Øl blev brygget i bryggerset, og der var i det hele taget
meget overtro forbundet med ølbrygningen. Kun
bestemte steder og på visse tider af året kunne man
forvente, at ølbrygningen kunne lykkes.
Som tidligere brygmester kunne Leif Typkær fortælle
meget præcist om fremstillingen af øl.

Et enkelt bryghus anvender stadig porse til et enkelt
produkt, Porse Guld, og ligeledes fremstilles også
økologisk øl.
At øl er sundt, mente Leif Typkær ikke, at der skal herske
tvivl om, når blot det nydes med måde. Øl er et forædlet
landbrugsprodukt, foruden vand indeholder det
vitaminer, mineraler, antioxidanter, andre
microorganismer, polyphenoler og alkohol. Specielt det
sidste har man i mange år forsket i, hvordan det påvirker
organismen.

Det vigtigste råprodukt er byg. Den danske byg er
omfattet af stramme kvalitetskrav og som følge deraf
det allerbedste, man kan få. Humlen er krydderiet
(tidligere brugte man porse og andre urter), og den
hentes nu for det meste i Sydtyskland. Gæren er øllets
„sjæl“. Hvert bryggeri har sin gær, og har gær liggende
frosset ned i laboratorier, så man altid kan få den
samme. Gæren omdanner sukker og bitterstoffer i
blandingen : bygmalt+vand+humle til alkohol. De første
døgn sker en formering af gærcellerne. De nye celler
angriber sukkeret i malten (maltose), så sukkeret spaltes
i alkohol+kulsyre. En interessant sammenligning Leif
Typkær kom med, var forskellen på øl og vin-fremstilling,
at ved vin sidder gæren på druen, men ved øl skal
gæren tilsættes.
Hvis man skal stå for fremstillingen af øl på de store
bryghuse, skal man være uddannet brygmester. Det
bliver man på Skandinavisk Bryggerhøjskole i
København. Adgangskravet er en grundig kemisk
uddannelse, som f.eks. farmaceut, civil-, mejeri- eller
kemiingeniør.
Herefter tager det 2 et halvt år at blive brygmester. I
Danmark
er
der
199
brygmestre
i
Brygmesterforeningen, heraf ca. 50 aktive. De senere
år er der kommet mange kvinder til faget. I den
forbindelse mindede Leif Typkær om, at det oprindeligt
var kvinderne på gårdene og nonnerne i klostrene, der
havde ansvaret for ølbrygningen. Så der er
sammenhæng i tingene.
Leif Typkær kom også ind på ølsmagning, som virkelig
er en videnskab. Den foregår på et smagslaboratorium.
Først ser man på helhedsindtrykket : Syn, lugt, smag,
herefter måles alkoholprocent, pH, vægtfylde o.s.v., 23 brygmestre uafhængig af hinanden smager på øllet.
Det er trænede smagere, der har talent og evner i den
retning. Når man smager på øl, skal man ikke som ved
vinsmagning spytte ud igen, øl skal synkes, da
bitterstofferne smages længere nede i mundsvælget.
Med hensyn til klassificeringen af øl, kom Leif Typkær
også ind på de forskellige øltyper.
Lys øl, maltøl og hvidtøl indeholder under 2,5 % alkohol
og er skattefri. 80% af det øl, der drikkes i Danmark, er
klasse 1 øl. Lys og mørk luxusøl hører til klasse 2 med
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Man er efterhånden ret sikker på, at det har en gunstig
virkning på blodprop i hjernen og hjertet, aldersdiabetes,
demens, galdesten, grå stær og forstørret prostata.
Det kunne være et salgsfremstød, men er det ikke. Det
kunne der måske være brug for, da salget af især
pilsnerøl de senere år er faldet. En af årsagerne er, at
der i Danmark er kommet mere focus på alkohol på
arbejdspladsen, og mange „fyraftensbajere“ er droppet.
Til gengæld er interessen for specielle øl blevet større,
så der nu produceres flere forskellige danske øl. At
overvære et foredrag som dette skærper i allerhøjeste
grad også interessen for godt øl, mon ikke alle tilhørere
fremover vil nyde øl med alle sanserne vidt åbne? Det
gjorde man sidst på aftnen, hvor der var smagsprøver
på mange forskellige danske øl. Endvidere var der
mulighed for at se, smage, lugte humle og maltbyg
(brændt på forskellige måder).
Leif Typkær sluttede foredraget således : Nu har vi
været vidt omkring i Kong Gambrinus‘s(ølkongen) rige.
Øl er en fantastisk verden!
K.H
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Fri som fuglen

Jannie foran den PA28 (OY-DHD), hvor hun tog sit
PPL.
Mit navn er Jannie Demuth Krogsdal, og jeg er 20 år
gammel. Jeg er opvokset i Vinderslev, men bor nu
sammen med min kæreste i Billund, hvor jeg er i gang
med en pilotuddannelse. Min interesse for flyvning
startede, da jeg var omkring 15 år. I efteråret 1996
begyndte jeg med at svæveflyve i Silkeborg Flyveklub,
som holder til ved ChristiansHede. Det blev dog kun til
5 starter det år, da sæsonen næsten var slut, men
vinterhalvåret brugte jeg til at tage svæveflyveteorien,
som blev afsluttet med en prøve i foråret 1997. Derefter
skulle der flyves, og næsten alle weekender blev brugt
ude på flyvepladsen, og det endte med, at jeg fløj alene
for første gang i juli 1997. Det var en lidt mærkelig
fornemmelse, og det kriblede i maven. Men afsted gik
det og for første gang følte jeg, at jeg var fri som fuglen.
Det eneste, man kunne høre, var suset fra luften
omkring flyet og variometeret, som fortalte, om jeg steg
eller sank. Efter ca. 5 min. flyvning landede jeg på
pladsen igen, og efter første flyvning alene er traditionen,
at man får blomster af dem, som er på pladsen. Nogle
få dage efter, at jeg var begyndt at flyve alene, blev jeg
omskolet til et etsædet fly, som jeg holdt meget af at
flyve i, og det er da blevet til lidt timer i dette fly. Men da
svæveflyvning er en meget tidskrævende sport, og jeg
gerne ville videre med noget nyt, besluttede jeg mig for
at stoppe i foråret 1999. Jeg nåede desværre ikke at få
mit svæveflyvercertifikat, men jeg regner med at tage
det, når jeg engang er færdig med min
pilotuddannelse.Dengang kunne jeg godt tænke mig at
komme til at flyve helikopter i hæren, så det resulterede
i, at jeg gik til optagelseprøve til dette i oktober 1998.
Selve optagelsesprøven tog en hel dag, hvor man bl.a.
har prøver i matematik, engelsk, dansk. Jeg tror, der
var ca. 16 prøver i alt. Vi var omkring 20, der var til
prøve og kun de 6 gik videre til nye prøver, men dem
var jeg desværre ikke i blandt.
Dette forhindrede mig dog ikke i at søge som
værnepligtig, så allerede 1½ måned senere var jeg til
session på Flyvestation Værløse, hvor jeg blev optaget.
Min værnepligt skulle foregå på Flyvestation Karup fra
august-januar året efter.
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Samtidig begyndte jeg at undersøge mulighederne for
at blive trafikflyverpilot, og det endte med, at jeg i juni
1999 begyndte på PPL-teorien (teori til et
privatflyvercertifikat) hos Billund Air Center. Militæret
blev derfor valgt fra. Selve teorien foregik 3 gange om
ugen i ca. 2½ måned og blev afsluttet med en eksamen
i september. Holdet jeg gik på, var det første i verden,
som skulle til prøve efter nogle nye regler, som er
kommet inden for flyvning, så det hele var lidt nyt for
alle. Kort efter teorieksamen, begyndte jeg på mit
radiocertifikat, hvor vi skulle lære at snakke i radio, og
efter ca. 6 uger var vi oppe til en mundtlig eksamen ved
en kontrollant fra Statens Luftfartsvæsen (SLV), hvor
vi alle bestod. Nu skulle jeg så i gang med at flyve. Jeg
bestemte mig for at flytte til Billund, da det ville være
det nemmeste, når jeg skulle i gang med
skoleflyvningen.

Fra min tur til Roskilde. Her er vi ved at lægge an til
landing på Sydfyn Tåsinge. Banen er ligefrem
Jeg fik arbejde som kontorassistent ved den flyveskole,
hvor jeg havde taget PPL-teorien. Jeg begyndte på det
tidspunkt også at skoleflyve, og efter ca. 13 timer fløj
jeg solo (alene). Efter at man har fløjet solo, bliver resten
af skoleprogrammet afviklet ved, at man foruden at flyve
alene også flyver med en instruktør. Man skal bl. a. på
navigationsture, og en af turene med instruktør går fra
Billund via Sydfyn, Tåsinge til Roskilde og tilbage til
Billund. Det var sjovt at komme så langt hjemmefra,
men man er træt bagefter, da der er nok at se til. Man
kommer også på 2 store navigationsture alene. En af
dem hedder Billund - Aalborg - Thisted - Billund. Det er
en meget spændende tur, hvor man virkelig får prøvet
det, man har lært af.
Den dag jeg var af sted, var vejret til gengæld også
godt, så det var samtidigt også en flot tur.
Alt det, man har arbejdet på gennem flyvningen, ender
med en praktisk prøve med en kontrollant fra SLV. D.
13 august var jeg til prøve. Jeg var noget heldig med
vejret. Der var skyfrit og ingen vind, men alligevel var
jeg noget nervøs, da vi rullede ud af taxivejen for at

starte. Om morgenen havde jeg fået en tur, som jeg
skulle planlægge på. Jeg skulle finde en by ved navn
Brørup og derefter flyve til Kolding Vamdrup’s
flyveplads, hvor jeg skulle lave nogle landinger. Bagefter
skulle jeg så tilbage til Billund. Det hele gik godt, og jeg
fik så mit PPL (Privatflyvercertifikat).
Da min plan hele tiden har været at komme videre med
pilotuddannelsen, var jeg i juni i år til optagelsesprøve
på SLU (Skolen For Luftfartsuddannelser) i Billund, hvor

jeg kom ind. D. 4. september startede jeg så. Det er
hårdt arbejde, og der er meget der skal læses, men det
er kun at klø på. Det hele skulle gerne ende med et
arbejde i et flyselskab, men før det skal der først
skoleflyves og samles timer sammen, så der er nok at
lave de næste par år.
Jannie Demuth

Windir Spejderne
Siden sidst….
Ulvene har været på en rigtig sjov lejr. De store
spejdere var til divisionsstævne, hvor de vandt en
sportskonkurrence – Godt gået!
Vi er som mange andre i gang med forberedelserne til
jul - JUL - JUL
Ulvene øver Lucia, de skal gå på Malmhøj, i
forsamlingshuset og til vores julefest. Vi har hentet
rødder, mos mm. til vores berømte juledekorationer.
Spejdertroppen har lavet juleneg og skal snart lave
dekorationer.
Så skal vi have et brag af en julefest med risengrød,
nisseøl, Luciaoptog, lotteri og meget andet.

Martin tjener penge!
Hvert år er alle vore
spejdere med til at
tjene penge til
Spejderhjælpen,
hvor raske børn
hjælper syge og
fattige børn i andre
lande.
Man går så rundt til
naboer, venner og
bekendte og gør et
stykke arbejde mod
et
bidrag
til
Spejderhjælpen. På
et kort skriver
”arbejdsgiveren”
under på, at spejderen har tjent beløbet hos dem.
Martin Andersen fra troppen har altid været helt
fantastisk til at arbejde for Spejderhjælpen. Han tjener
mere og mere for hvert år, han deltager. Sidste år var
han oppe på at tjene 1200 kr. på en uge. Dette, synes
vi i gruppen, er helt utroligt mange penge. Korpset
regner med, at hver spejder tjener 30 kr. !
Vi besluttede, at Martin skulle have en belønning for
hans kæmpe indsats.
Derfor fik han på tropsmødet i Spejderhjælpsugen
overrakt en KFUM-spejder uniform. Den blev straks
prøvet, og det var en stolt og glad Martin, der sammen
med kammeraterne blev fotograferet til Avisen.
Billederne blev desværre ikke gode nok til at komme i
avisen, men de skrev om hans store bedrift.
Samme aften Martin fik sin nye uniform, fik han også
kortet til registrering af dette års Spejderhjælp. Straks

dagen efter gik han i gang – og på 4 dage tjente han
1600 kr. !!

Nytårsparade
Søndag 7. januar mødes hele gruppen med forældre
og søskende.
Som altid går vi i samlet trop til kirken, hvor vi har
faner med ved gudstjenesten. Herefter holder vi i
spejderhuset det årlige gruppemøde med valg til
grupperådet. Imens bliver der - indtil nu - hemmelige
aktiviteter for alle børnene. Vi slutter af med suppe,
som vi plejer.
På valg til grupperådet er Karsten Thøgersen, som
gerne vil genvælges.
Desuden er Inger Thomasen, vores formand igennem
mange år, på valg. Desværre går Inger ud af
grupperådet. Inger har været formand i mange år. Hun
har været en god støtte for mig i de par år, jeg har
været gruppeleder, og det bliver et savn for gruppen,
når hun holder. Nå, helt kan hun nok ikke undvære os.
Vi har aftale med to, som gerne stiller op til valg.
Det er Bjarne Andersen, som har deltaget i vores
gruppelejr og snust lidt til spejderlivets mange glæder
og opgaver. Bjarne er altid villig til at hjælpe.
Den anden er Rasmus Østerby. Efter orlov fra gruppen
til at planlægge og afholde korpslejr, er han nu tilbage
igen. Han er villig til at blive vores nye formand.
Så alle kan trygt og roligt komme til gruppermødet.
Der er ingen fare for at blive lokket/presset til at stille
op. Vi glæder os til en hyggelig dag.

Sangaften
En mandag havde vi sangaften. 35 børn og 15 voksne
mødtes på skolen og sang nye og gamle, kendte og
nye spejdersange imellem hinanden. Det var hyggeligt
at synge de gode gamle sange, men også interessant
at lære nye. De mindste ulveunger havde lidt svært
ved at følge med i teksterne – men til gengæld er de,
de bedste, når det er tossesange med klap i hænderne,
på lårene, hinandens maver og andre skøre
bevægelser.
Stemmerne blev smurt med Othellolagkager med
sodavand og kaffe
Jeg tror alle havde en dejlig aften. Det havde jeg og
Bent i hvert fald – Det var dejligt at opleve sådan en
opmærksomhed, når vi instruerede.
Det var tredje gang, vi holdt sangaften i gruppen, og
det er med stor succes hver gang.
Lotte Kragh
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Kina rundrejse - konvent i Hong Kong
........fortsættelse fra oktober udgaven.
Det at køre i taxi i Bijing er en hel specielt oplevelse,
fuld fart frem tilsyneladende uden at tage hensyn til
evt. færdselsregler, man tænker, “det kommer vi ikke
helskindet fra” - men det gik.
Tilfældigvis havde vi nye pasbilleder med, så vi fik vore
pas og havde nu udsigt til at kunne komme ud af Kina
igen.
En ikke planlagt dag, men en sjov oplevelse - især
bagefter.
Turen gik videre til Gullin, der ligger i det sydlige Kina,
en flyvetur på ca. 3 timer.
Her er der store udenlandske investeringer, i bl. a.
hoteller og ny lufthavn, da man forventer øget turisme
i området. I Gullin er der noget af Kinas smukkeste
landskab. Grønne bjerge der står lodret op af flade
rismarker, og floder der bugter sig forbi mastodonterne.
I Gullin så vi bl.a. Lubi drypstenshule. En godt 500 m.
lang sti snor sig gennem landskaber af drypstenssøjler
i besynderlige former og farver.
På Lijiang floden oplevede vi en aften skarvfiskeri. Ret
fantastisk at fiskerne kan opdrætte skarven til altid at
komme tilbage til båden (pram af bambus) for at
aflevere fisken. Skarven har en snor om halsen, så
den ikke kan synke de store fisk.

En af perlerne på turen var en 4 ½ timers sejltur på
Lijiang floden, fra Gullin til Yangshuo. Floden bugter
sig mellem grønne bjerge, forbi idylliske landsbyer,
man ser fiskerne med deres skarve, frodige marker
og grønne bambuslunde, - legende børn, der bader i
floden sammen med vandbøfler, - skønheden kan ikke
beskrives - den SKAL opleves.
Landbrugsproduktionen er meget simpel. Risbønder
med stråhatte på hovedet, der arbejder i marken. De
eneste hjælpemidler, man har, er vandbøflen til at
trække træploven og en lille bærbar maskine, der kan
rive risene af stråene. Ikke en eneste traktor så vi ved
landbruget. Ud over risen er der enkelte marker med
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majs, og omkring de større byer er der en del
grøntsager. Al transport foregår med åg eller små
mennesketrukne kærrer.
Fra Gullin med nattog til Guangzhau, en havneby mod
syd. Turen tog 16 timer, vi var indkvarteret i “første”
klasses 4 personers sovekupeer. I de øvrige vogne
var der kinesere - mange - rigtig mange.
Toiletterne i toget var meget simple, bare “et hul i
jorden”.
Turens oplevelse var igen landskabet. Besynderlige
bjerge med afrundede toppe. Igen landbrug med
særpræget terrasseformede rismarker, vandbøfler og
bambusskove, bønder med oprullede bukseben og
kegleformede stråhatte - arbejdende fra tidlig morgen
til sent aften.
Guangzhau adskiller sig meget fra Bijing. Her ser man
ikke som i Bijing kilometerlange køer af cyklister, der
haster afsted. Gunagzhau er meget vestlig præget,
for det første p.g.a. det er en havneby, men også af
investeringer fra Hong Kong, der eksporterer sin
industri ud i Kina, da timelønnen her kun er på 10 %
af, hvad den er i Hong Kong.
I Gunagzhau så vi flere templer, da vores guide var
troende buddhist, han tændte røgelses pinde, knælede
og tilbad Buddha ved hvert bedetæppe. Der var sat
mange frugter og blomster til de afdøde.
Man skal gå på opdagelse i de mange snævre gader,
morgen, middag og aften, så får man et godt billede
af kinesernes hverdag i en storby. Vi oplevede
Qingping marked, et kæmpemarked i usle og
ildelugtende omgivelser, hvor der handles med alt
tænkeligt, - slanger, katte, skildpadder, grøntsager,
perler, frugt, kød, fisk, fugle, nødder af forskellig slags
og m. m.
Vi rejste videre fra Guangzhaus banegård med ekspres
tog til Hong Kong
Den 1. juli 1997 blev Østens mest fascinerende storby
atter en del af Kina, men Hong Kong er dog stadig sin
egen, med egen valuta, pas m.m. Det var en stor

Kina, dengang med 4000 prominente gæster ved
overdragelsesceremonien. Et utroligt stort og flot
center.
Ved ”vores ceremoni ” var der ca. 1300 deltagere fra
50 – 60 lande, et virvar af forskellig farvede mennesker,
forskellig kulturer og sprog, hvor den jyske dialekt ikke
strækker til de lange samtaler.
Alligevel var det en stor oplevelse at møde mennesker
fra den anden side jorden og erfare, at vi har samme
interesse, arbejder for samme sag, og har fælles
internationale projekter.
oplevelse de 6 dage, vi var i H.K., her oplevede vi
forskellige markeder bl.a. Stanley Marked, men nu med
vestligpræget varesortiment og helt andre priser.
Aberdeen Havn ligger i læ for de farlige tyfoner, bag
øen Ap Lei Chau. Og det har skabt et helt specielt
fiskermiljø, hvor familier bor og lever i husbåd. På
sejltur rundt i havnen oplevede vi dette specielle miljø.
Hong Kong´s populæreste udflugtsmål er Victoria
Peak, et højt bjerg med restauranter, souvenirbutikker
og en imponerende udsigt over byen, Bestige bjerget
før solnedgang og spise middag med udsigt, mens
Hong Kong langsomt bades i nattelys, kan anbefales,
hvis du kommer forbi.
Y´s Men´s verdenskonvent blev afviklet i Hong Kong
Convention & Exhibition Center, et center, der blev
indviet i forbindelse med HK, blev ”leveret” tilbage til

Hjemturen var med afgang fra HK’s nye og moderne
flyveplads, der kun er et par år gammel. HK mangler
plads til udvidelse, så når de skal bygge nyt, sprænger
de et bjerg og kører det ud i havet, og så bygges der
på ”indvundet” land. Det gælder ikke kun, når der skal
bygges større bygninger, men også flyvepladsen var
anlagt på opfyldt land. Et imponerende bygningsværk
- både i størrelse og teknisk var det et vidunder – til
den nette pris af 21 mia. US $.
Fra HK gik hjemturen over Amsterdam til Billund. Efter
en rejsetid på 14 – 15 timer var vi i DK igen, hjemme i
kulden og på kirkegården – men mange gode
oplevelser rigere, hvor vi her har givet et beskedent
udpluk videre til LOKALBLADETS læsere.
Anna-Mette og Gustav

Saltalmissionen og DMS
Angående sammenlægning af
Santalmissionen og DMS.
Santalmissionen er et fællesnavn for missionsarbejde,
som er udført fra tysk, norsk, engelsk, svensk og
amerikansk side i de sidste 130 år for at bringe
evangeliet til Santalfolket i Nordøstindien. De to første
missionærer var den danske smed og mekaniker Hans
Peter Børresen samt nordmanden Lars Ole Skreftsrud,
som havde levet et udsvævende liv, inden han blev
omvendt og grebet af evangeliet. Både Børresen og
Skreftsrud kom på bibelskole i Berlin og derfra udsendt
af Gosznermissionen til Nordindien i 1863. På grund
af preusserkrigen i 1864 blev samarbejdet kort, og de
to begyndte på bar bund et selvstændigt
missionsarbejde blandt Santalerne ud fra stationen
Benegaria, hvortil der så siden gennem årene er
udsendt mange missionærer fra Dansk Santalmission.
DMS blev stiftet 17. juni 1821 i Bedehuset Håbet i
Jaarbak i hundredåret for Hans Egedes mission på
Grønland. Sognepræst Bone Falk Rønne var den
førende i en meget talrig forsamling. Han var den
eneste fra præstestanden, lægmandsfolket var langt
den overvejende del. Kort efter sluttede præster og
indflydelsesrige personer sig til DMS, som i

begyndelsen støttede Baseler missionen og missionen
på Grønland. I 1862 fik DMS eget missionsområde i
Indien og senere i Kina, Mellemøsten, Taiwan, Japan,
Afrika m.fl.
DMS mødte stor modstand fra den officielle kirke
angående indsamling til arbejdet, men efterhånden
trodsede mange præster forbudet, og i dag er der et
nogenlunde godt samarbejde mellem Folkekirken og
Ydre Missions arbejde til gensidig fordel for begge
parter.
DMS’ første missionær var tyskeren C. Ochs, som
grundlagde Bethanien i Sydindien, og kort efter fulgte
flere, i 1865 P. Andersen, N. Thomsen og i 1867 J.N.
Hjort, alle ikketeologer, men de havde gennemgået
missionsskolen.
Begge missionsselskaber har igennem årene gjort et
ligeværdigt arbejde med gode traditioner og erfaringer
og har begge sendt missionærer ud til de forskellige
missionsstationer, som er blevet støttet herhjemmefra.
Men mange lokale kredse over hele landet syntes nu
tiden var inde til at fusionere til et selskab, som kaldes
Danmissionen, og de lokale kredse har gjort det
samme, så nu kaldes kredsen her i Vinderslev også
Danmission.
Kristian Nyrup
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Præstegården
Præstegården lukkede d.7. nov. dørene op for alle
fra Vinderslev og Hinge sogne. Anledningen var, at
man havde besøg af sognepræst Frederik Hjerrild fra
København, som indsigtsfuld og med humor fortalte
om den hellige Frans af Assisi, ( 1182 – 1226 )
,stifteren af fransiskanerordenen ,også kaldet
barfodsordenen eller gråbrødrene, som ifølge deres
ordensregler skulle aflægge løfte om afholdenhed,
ejendomsløshed ,om ikke at gå i krig og ikke aflægge
ed eller føre proces, men leve i selvfornægtende
efterfølgelse af Jesus og pleje fattige og syge, især
spedalske.
Disse små tiggerbrødre bredte sig hurtigt over hele
Europa og kom allerede 1230 til Danmark, hvor de
satte sig spor i form af kirke- og klosterbyggeri, bl.a.
gråbrødreklosteret i Viborg.
Kunsthistorikeren Broby- Johansen besøgte kort før
sin død Vinderslev kirke, hvor han med stor
overbevisning mente at
kunne fastslå, at
stenhuggerarbejdet på overliggeren over den gamle
kvindeindgang skal forestille Frans af Assisi i færd
med at prædike for fuglene.
Det blev et foredrag, der nok kunne give stof til
eftertanke i vor materialistiske og historieløse tid
og fortjente at blive hørt af flere, end der kan
rummes i præstegårdens stuer.

Menighedsrådsvalget
2000
Så er menighedsrådsvalget i år 2000 overstået, og
det kan med overbevisning påstås, at det ikke bragte
større fornyelser i menighedsrådet for Vinderslev sogn,
idet det nye råd er identisk med det afgåede. Vi, der
har glæden ved og fornøjelsen af at sidde i rådet,
opfatter genvalget som en tillidserklæring, som vi siger
tak for. Uden i øvrigt at tage forskud på
menighedsrådsperioden kan jeg sige, at
menighedsrådet i de kommende fire år agter at bruge
lidt færre penge end i den for forløbne periode.
Tilbage står at orientere om, hvordan menighedsrådet
har konstitueret sig: - heller ingen ændringer i forhold
til sidste periode – hvorefter fordelingen af poster ser
således ud:
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Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kirkeværge,kontaktperson:
Sekretær:
Præstegårdsudvalg:

Valgudvalg:

Peder Bitsch Pedersen
Henry Borg
Flemming Grønkjær
Henry Borg
Jens Thorn Jensen
Flemming Grønkjær,
Bodil Lundgaard og
Knud Kristensen
Knud Kristensen,
Jens Thorn Jensen
Laurits Christensen

Alle kan være med !
Det var temaet for familie-gudstjenesten d. 29. okt.
Det blev en rigtig god gudstjeneste, hvor gudstjenestefællesskabet var føleligt, ikke mindst fordi alle også i
allerbogstaveligste betydning var med.
Søndagsskolerne havde sørget for fine tegninger,
konfirmanderne for de mange praktiske gøremål :
klokkeringning, opsætning af salmenumre, lystænding.
brødbagning og meget andet, mens de 21
minikonfirmander leverede korsang, bad ind- og
udgangsbøn, hældte dåbsvandet op og bidrog med
et optrin, der handlede om, hvordan Jesus kaldte sine
første disciple. Atter andre passede overheadprojektor, spillede guitar eller gav den som værtinder
i Sognehuset.
Dejligt var det også, at hele 2 familier havde valgt at
få deres barn døbt netop ved denne anderledes
gudstjeneste, og endelig gjorde de mange
kirkegængere
( ca 250 ) ved deres blotte
tilstedeværelse deres bidrag til en festlig gudstjeneste.
Bagefter fulgte ca.170 med over i Sognehuset til
servering af et let jødisk måltid som på Jesu tid,
bestående af fladbrød, oliven, frisk frugt samt druesaft.
Mon ikke alle befandt sig godt? Snakken gik i hvert fald
livlig!
Huset viste sig ikke at være for stort, men husk !
Der er altid plads til én mere !!!

Meta Bitsch

KIRKENYT
Sognemenigheden
„Klokken kaldte ”
sammen til familie-gudstjeneste d. 3. dec. – den søndag,
da vi tændte det første adventslys i det nye årtusinde,
og da vore 22 søde minikonfirmander under deres
festlige Luciaoptog sang om lyset fra Bethlehemsstjernen, som atter skal bringes ud til alle med budskabet
om julefred.
Mange – knap 200 store og små kirkegængere – kunne
glæde sig ved både lysene og sangen, hvorefter
præsten med hjælp af livfulde tegninger på over-head
–projektoren prædikede over emnet : ” Lad os tænde
et lys ! ” Selv om rigtig mange andre end
minikonfirmanderne, deres forældre og søskende var
mødt op, blev det alligevel på en måde deres dag, da
det var afslutningen på minikonfirmand undervisningen.
Efter prædikenen fik de deres diplom som bevis på
deres deltagelse, hvorefter de kvitterede med at synge
” Vil du med til min fest ? ”
Og det kunne de ! De indkasserede da også en dygtig
klapsalve. – Men også en stor tak til alle de øvrige
medvirkende !
Pilgrims-sangen ” Dejlig er jorden ” blev den sidste
fællessalme. Dens ord om
” slægt, der skal følge slægters gang ” tager os med i
et stort fællesskab, nemlig som led i den lange kæde
af generationer, der har levet under Bethlehemsstjernens lys.
Vi har brug for at snakke med hinanden, og derfor var

Gudstjenester

1. Januar
7. Januar
14. Januar
21. Januar
28. Januar
4. Februar
11. Februar
18. Februar
25. Februar
4. Marts
11. Marts
18. Marts
25. Marts
1. April
8. April

Mini konfirmander.
det dejligt, at så mange – ca. 135 – gik med over i
Sognehuset til kaffe, sodavand og æbleskiver, inden
de mange børn skulle hjem i seng, så de kunne møde
udhvilede i skolen næste morgen.
Tak til alle, der mødte op !
Tak til alle minikonfirmander for den tid vi havde jer til
låns ! Vi håber at se jer igen fastelavns-søndag. Da er
der igen familie-gudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning og badetur på Fuglemosegård,
Oustrupvej 24 !
Hermed ønsker Vinderslev kirke en rigtig glædelig jul!
Meta Bitsch

Hinge 10.15, Vinderslev 14 Nadver
Hinge 9, Vinderslev 10.15 Nytårsparade
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (K)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 14 familiegudstj.
Hinge 19.30 Koncert, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Thomas Poulsen, Hinge 14, Thomas Poulsen

K = Kirkekaffe

Tirsdag den 20 februar kl 19.00 temaaften i Vinderslev
sognehus om den nye salmebog
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KIRKENYT
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.
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.

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 :
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )
KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
Danmission (DMS og Santalmissionen)
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent fællesskab, er meget velkomne.

Poul Jensen

Indre mission i Mausing
90 År og stadig rask og frisk
Mausing missionshus fejrede sin 90 års
fødselsdag fredag d. 13 oktober. Det var en festlig
aften, hvor ca. 75 deltagere var mødt frem.

fortsætte arbejdet i tro på, at ”Gud fuldt ud vil give
os alt, hvad vi har brug for.” Citat fra Filipperbrevet
kapitel 4 vers 19.

Indremissionær Arne Nørgaard, Viborg talte bl.a.
om Jesu genkomst, syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv, - sådan som vor
kirkes trosbekendelse udtrykker det.

Endnu en fhv. formand, Ejner Eriksen, Videbæk,
havde sendt en hilsen, som også citerede bibelen,
og det var fra Salmernes bog kapitel 127 vers 1,
”Hvis ikke Herren bygger huset (menigheden)
arbejder bygmestrene forgæves.”

Koret fra Aulum, Ecclesia, fyldte flere gange huset
med deres smukke sang.
Der blev også bragt flere hilsner. Pastor Frede
Møller, Hinge, opfordrede os til at være
medarbejdere på hinandens glæde.
Formand Johannes Lauritsen fra Brokhus
missionshus tog udgangspunkt i ordene fra 5.
Mosebog kapitel 11 vers 26 om, at der er en
velsignelse ved at følge Guds befalinger, og en
forbandelse ved at vende Ham ryggen.
Helga og Villy Krægpøth, Ans (fhv. formand)
opmuntrede os til, uden frygt for fremtiden, at
18

Vi modtog også nogle glaskander fra Brokkhus,
Vinderslev og Hinge IM. Hvad er en fødselsdag
uden kagemand og jordbærkage? Nej, vel. Så det
fik vi til kaffen.
Spændingen ved lotteri af forskellig art blev
udløst, og fiskedammen for børnene, hvor der var
gevinst hver gang, bragte også lykke.
Alt i alt en spændende og indholdsrig aften.
Uffe Hansen

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.

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

Vi samles 12 -14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, men vi
kan sagtens være mange flere.

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.

Klub 73
STEDET, HVOR DU FÅR GODE VENNER
Hvis du vil vide mere er
du velkommen til at

Henning Frølund
Tlf. 86888352
Lene & Steen Lange
Tlf. 86888486

• 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
Lene Lange

Klub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester.

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

„

søndagsskolen er tilsluttet
„
Danmarks folkekirkelige 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.
Så har du lyst til at være med - så kom og vær
med sammen med os.

Har du spørgsmål, kan du
kontakte :
Helle Frølund
86 88 83 52
Hanne Frølund
86 88 82 42
Lisbeth Christensen 86 88 84 84
Lisbeth Christensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, oprettet i 1917 af en kreds af
grundtvigsk indstillede folk. Der er i alt ca. 12.000 valgmenighedsmedlemmer i Danmark, fordelt på
valgmenigheder omkring 30 steder rundt i landet.
Som valgmenighedsmedlem er man medlem af folkekirken, men betaler ikke kommunal kirkeskat, da
man i stedet betaler til valgmenigheden.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed benytter sognekirkerne i Levring, Hørup og Vinderslev.
Valgmenigheden har sit eget hus i Hørup med mødesal, der benyttes til blandt andet foredrag og
konfirmandundervisning. Desuden har valgmenighedspræst Karen Marie Ravn kontor i huset.
Hun træffes også telefonisk på valgmenighedens tlf. 86 88 11 10, der svarer hele døgnet, hvis der er
nogen hjemme.

Gudstjenester

1. januar
7. januar
14. januar
21. januar
28. januar
4. februar
11. februar
18. februar
25. februar
4. marts

Nytårsdag
1. søn. e. Helligtrekonger
2. søn. e. Helligtrekonger
3. søn. e. Helligtrekonger
4. søn e. Helligtrekonger
Sidste søn. e. Helligtrek.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søn. i Fasten

Vinderslev
Levring
Vinderslev
Hørup. Derefter søndagsfrokost i salen
Levring
Hørup
Vinderslev
Levring
Hørup
ingen, men hverdagsaftens
gudstjeneste
6. marts(tirsdag) Hørup, kl. 19. Derefter aftenskaffe i salen. Se under møder
11. marts
2. søn. i Fasten
Vinderslev
18. marts
3. søn. i Fasten
Hørup
25. marts
Midfaste
Levring
1. april
Mariæ Bebudelse
Hørup
8. april
Palmesøndag
Vinderslev
12. april
Skærtorsdag
Hørup
13. april
Langfredag
Vinderslev
15. april
Påskedag
Hørup
16. april
2. påskedag
ingen
Alle Gudstjenester begynder kl. 10.30, hvis intet er anført

Kirkebil: til alle gudstjenester fra Vinderslev 25 minutter før gudstjenesten, fra Torvet 15. minutter
før.
Ved opringning til Ruskjærs Taxa 86 88 33 33 halvanden time før gudstjenesten, kan man blive
hentet og bragt ved egen dør.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valmenighedens møder
Tirsdag den 9. Januar
holder valgmenigheden på Levring Efterskole kl.
19,30 fællesaften med sognemenigheden i
Levring-Hørup, hvor den kontroversielle statistiker
Bjørn Lomborg fra Århus Universitet, holder
foredrag om ”Verdens sande tilstand”.
Lomborgs overraskende konklusioner i
miljødebatten har gjort ham internationalt kendt.
Det går ikke dårligere og dårligere, som ellers så
mange mener, siger Bjørn Lomborg.
Enhver er også denne aften naturligvis hjertelig
velkommen til mødet på Levring Efterskole – også
fra Vinderslev!
Søndag den 21. januar
har valgmenigheden søndagsfrokost i salen efter
Gudstjenesten i Hørup kirke kl. 10,30.
Der er tag-selv bord og hyggeligt samvær. Inden
der sluttes kl. 13, synges en række sange af
Højskolesangbogen med organist Jens
Bøgestrand ved klaveret.
Torsdag den 8. februar
er der foredrags- og sangaften i salen kl. 19,30
med valgmenighedens egne kræfter.
Karen Marie Ravn gør rede for tankerne bag
projektet Persillesovs og fortæller om, hvorfor
hun lægger vægt på, at forældre og børn lytter
sammen, og også synger sammen, så børnene
hører forældrenes stemme i fællessang.
Der bliver i aftenens løb sunget kendte og
mindre kendte sange og salmer med organist
Lene Henriksen ved klaveret.

forældre, eller om man er småbørns forældre og
måske har tænkt sig at tage med til en af
valgmenighedens persillesovsaftener for forældre
og småbørn i april eller september.
Tirsdag den 6. marts
er der aftenkaffe i salen med sang af højskolesangbogen efter hverdagsaftensgudstjenesten i
Hørup kl. 19 (hel syv).
Tirsdag den 13. marts
er en aften specielt for valgmenighedens
medlemmer, der på generalforsamlingen i salen
kl. 19,30 får orientering om valgmenighedens
drift – og kan benytte deres ret til at kommentere
årets gang - og benytte muligheden for at få
indflydelse gennem valg til bestyrelsen.
I den øvrige folkekirke er der valg til menighedsråd med 4 års mellemrum, mens der i valgmenigheden er valg hvert år efter vedtægterne.
Efter kaffen, som valgmenigheden giver, viser
overlærer Villy Bach Rasmussen lysbilleder med
naturmotiver fra Kjellerupegnen før og nu.

Tirsdag den 3. april
holdes foredragsaften kl. 19,30 i salen med fhv.
rektor for Bjerringbro Gymnasium K.J. Krarup
Pedersen, der kalder sit emne ”De europæiske
mindretalsbefolkninger”.
Vi kender til nationale mindretal nord og syd for
vores egen sydgrænse, der jo blev trukket efter
afstemningen i 1920. Men også andre steder i
Europa lever mindretal.
Enhver er velkommen.

Aftenen henvender sig til enhver, der er interesseret i, hvordan vores kristne folkekultur føres
videre uanset, om man er olde- eller bedste

Karen Marie Ravn
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Vinderslev skole
Matematik-emneuge i uge 41
Da vi mødte i skole efter ferien, var der knapt to uger til
de sidste forberedelser af årets skolefest. Skolens
dramahold, som består af elever fra 6. og 7. klasse,
havde været i gang med skolekomedie siden
sommerferien. Men de andre, der skulle optræde, havde
travlt med at øve, finde kostumer, lave rekvisitter, og
hvad der ellers skulle være færdigt, inden den store
aften. Vi havde som sædvanligt et par meget gode
aftener med mange deltagende forældre,
bedsteforældre og andre interesserede.

Rune og Pavl, 5 kl. spiller Mastermind
I løbet af skoleåret bliver der jævnligt arbejdet med
emner, der omfatter flere forskellige fag i de enkelte
klasser, men et par gange om året bliver det daglige
skema brudt op for hele skolen i en periode. Det giver
os bedre mulighed for fordybelse og for at bruge helt
andre arbejdsformer, end vi gør til dagligt.
I den sidste uge op til efterårsferien havde vi sådan en
emneuge. Denne gang havde vi valgt, at emnet skulle
være ”matematik” for alle klasser. Det var selvfølgelig
højst forskellige niveauer, der kunne arbejdes på, og
der var også store variationer i, hvilke områder man
valgte at arbejde med. Men først og fremmest gav det
os en fornemmelse af, at matematik omfatter mange
forskellige områder og bruges meget i vores
hverdagsliv. De sidste timer om fredagen deltog vi
traditionen tro i den landsdækkende motionsdag. Der
blev gået, løbet, cyklet og svømmet mange kilometer,
inden alle var klar til at holde en uges efterårsferie.

Vores byggeplads
Ellers er vores dagligdag i øjeblikket gjort meget
spændende af byggeriet, som foregår lige udenfor vores
vinduer. Især 2.-5.klasse har fint overblik fra deres
klasser over, hvordan det foregår. Det er en helt særlig
stemning at komme ind i klassen om morgenen, hvor
lyset fra byggepladsen skinner ind i klassen. Så skal vi
selvfølgelig hen og se, hvad der er lavet, siden vi kikkede
ud sidst. Det er en god anledning til at få en snak om,
hvordan det går til, når man bygger et hus, hvilke
håndværkere, der arbejder med hvad, osv.

Skolen pyntet op til
julemåneden

Skolefest.
Stine og Frederikke klipper julepynt

Børnehaveklassen optræder
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Julen er traditionernes tid, og det gælder også på skolen.
De sidste mange år har vi holdt en juleklippedag, hvor
hele skolen pyntes op. Der bliver lavet nye ting hvert
år, og der bliver hentet pynt frem, som eleverne har
lavet tidligere år. Det er som regel et hyggeligt gensyn
med de ting, man lavede, da man var mindre og ikke
kunne så meget.Nogle af de ting, vi har hængt op i år,
er fremstillet af elever, som for længst er ude af skolen
og selv har stiftet familie, og det er der også en vis
hygge ved at tænke på……..
Birthe Clausen

Tværfaglig teams Vinderslev
området
På et møde på Vinderslev Skole mandag d. 9. oktober
blev der orienteret om et forholdsvis nyt tiltag i Kjellerup
Kommune – nemlig de tværfaglige teams.
I 1996 blev der skrevet ind i sundhedsloven, at der i
alle kommuner skulle dannes tværfaglig teams, som
skulle koordinere arbejdet med at hjælpe børn og unge,
som af en eller anden årsag har det dårligt. I 1998 blev
det derfor besluttet, at der i Kjellerup kommune skulle
dannes lokale teams, som bestod af kommunalt ansatte
mennesker, som på en eller anden måde havde
berøring med børnene i lokalområdet.
Målet er:
♦
At hjælpe især truede børn og unge gennem en
fælles koordineret indsats.
♦
At informere forældre, pædagoger og lærere om
strømninger og tendenser, som kan have
betydning for deres forhold til børn og unge.
♦
At mobilisere ressourcestærke voksne, som kan
hjælpe med til, at børn og unge får bedre forhold
i lokalområdet.
♦
At informere beslutningstagere og bevilgende
myndigheder i forsøget på at skabe bedre forhold
for børn og unge i lokalområdet.
♦
At arbejde for et samarbejde mellem alle voksne,
som har kontakt med børn og voksne i
lokalområdet.
Team Vinderslev består af:
Kirsten Hansen, tilsynsførende for dagplejen
·
Mona Haldrup, tandplejerske
·
Grete Mandrup, sundhedsplejerske
·
Tinna Christiansen, sagsbehandler
·
Ulla Kobberup, skolepsykolog
·
Kirsten Jacobsen, leder af ”Gården”
·
Thorkild Skovbo, skoleleder
På mødet orienterede Grete Mandrup om lovgrundlaget
for de tværfaglige teams, og hun uddybede
målsætningen med eksempler på, hvilke opgaver, de
tværfaglige teams kunne gå ind i. Når der i
målsætningen nævnes truede børn, tænkes der på
børn, som af en eller anden grund ikke trives, eller hvor
man har mistanke om, at barnet eller den unge kan
være på vej ud i noget ”skidt”. Børn, hvor en hurtig og
uformel lokal hjælp, måske kan forhindre, at der bliver
en sag ud af det. Der tænkes altså ikke på de børn,
hvor barnets tarv er truet, for i disse situationer har alle
voksne en pligt til at underrette de sociale myndigheder.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det tværfaglige
team ikke kan og ikke vil sætte aktiviteter i gang for et
barn, uden at det sker i et samarbejde med forældrene.
Kirsten Jacobsen opfordrede ressourcestærke voksne,
d.v.s. voksne, som har så meget overskud i hverdagen,
at de vil kunne støtte et barn, som af en eller anden

grund har det svært i familien, på institutionen eller på
skolen, til at melde sig til Kirsten Jacobsen eller Thorkild
Skovbo, som så gennem teamet kunne skabe kontakt
mellem børn, som har behov for støtte, og de voksne,
som har overskud til at hjælpe. Hjælpen kunne f.eks.
være:
♦
En hyggesnak over en kop cacao og en bolle en
gang imellem
♦
Et tilbud fra en pensionist om at være med til at
holde cyklen køreklar
♦
Et tilbud fra en landmand eller andre
erhvervsdrivende om at ville tilbyde et barn muligheden
for at hjælpe til i kortere eller længere perioder
Anden form for hjælp eller støtte kan sikkert komme på
tale, og er der nogen, som har gode ideer, er man meget
velkommen til at kontakte Kirsten Jacobsen eller
Thorkild Skovbo.
Et af de områder, hvor der kan være problemer, er
meget unge børns indtagelse af alkohol. Undersøgelser
viser, at jo tidligere børn har deres alkoholdebut, jo
større er risikoen for, at de vil løbe ind i problemer med
alkohol og stoffer i ungdomsårene og i deres voksne
liv. Kan man blot udskyde debutalderen til 15 – 16 år,
vil de unge mennesker være meget bedre rustet til at
håndtere brugen af alkohol. Det var udgangspunktet
for et indlæg, som Thorkild Skovbo holdt om vigtigheden
af, at børn får lov til at være børn så længe som muligt.
Som forældre skal vi være opmærksomme på, at vi
ikke indpoder børnene med, at de skal efterligne de
voksnes vaner.
Det kan bl.a. komme til udtryk ved
♦
at børn klæder sig som børn, og at de ikke bruger
tøj, som udsender helt forkerte voksensignaler. Et omtalt
aktuelt emne er små piger, som går rundt i minimale
toppe med navle og mave bar, og små drenge, som
går rundt i sort ”sejt og voldsomt” tøj, som kan virke
provokerende og måske endda skræmmende.
♦
at børnefødselsdage er børnefester og ikke
efterligninger af voksne fester med velkomstdrinks, tre
retters menu og diskotek m.v.
♦
at forældre siger nej til, at børn smager alkohol i
hjemmet
Det er vigtigt, at forældre taler sammen om, hvilke regler,
der gælder for deres barn. Kan man blive enige om
fælles regler for en klasse, står man som forældre bedre
rustet til at modstå det massive pres, som man kan
blive udsat for fra børnene.
Det tværfaglige team vil selvfølgelig tage initiativer af
egen drift, men vi er meget interesseret i henvendelser
fra lokalområdet, så har I spørgsmål eller kommentarer
til ovenstående, vil vi meget gerne høre fra jer.
Mødets sidste del var et både meget sjovt og meget
alvorligt foredrag af Ole Flemming Pedersen om børns
forhold og om forholdet mellem børn og voksne.
Foredragsholderen kom ind på mange forskellige
forhold, men den røde tråd var, at vi voksne skal turde
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være voksne i opdragerrollen – både som forældre og
som professionelle. Det er legalt og nødvendigt at sige
”nej” og ”skal”. Lykkes denne opdragelse ikke bedre
end den har gjort i de seneste år, svigter vi en hel
generation af børn og unge, som bliver rodløse og
egoistiske.
Thorkild Skovbo

i skolen.
Det er en meget spændende proces vi er i gang med,
men på et tidspunkt vil vi kunne mærke byggerodet, og
så kan det ikke undgås, at det vil påvirke
undervisningen. Vi vil selvfølgelig planlægge efter, at
generne bliver så små som muligt, men helt undgå
problemer kan vi ikke, og det håber jeg, at skolens
brugere vil have forståelse for.

Byggeriet på Vinderslev Skole
Selv om det ikke er tydeligt set fra skolegården, er
byggeriet på skolen nu i fuld gang. Byggeriet har været
generet en del af den megen regn, vi har fået, men
tidsplanen overholdes næsten. Det betyder, at
bygningerne med lidt held vil være under tag til jul, og
bliver håndværkerne ikke generet af vintervejret, skulle
tilbygningen stå klar til april. Derefter – eller måske
samtidig med – vil den eksisterende bygningsmasse
blive ombygget, så vi får større klasselokaler med
mindre grupperum imellem. Desuden skal kontorer og
lærerværelse flyttes, så det kommer til at ligge centralt

Elementerne er ved at være på plads

Brud på vandledning
huse, men der gik ikke mange minutter, før der var vand
igen.
Kort tid efter var der en meget kraftig lækage på
hovedledningen på hjørnet af Vinderslevvej og
Vinderslevholmvej. Det var om aftenen, og det var mørkt
. Men Søren Hansen var hurtig, jeg tror ikke engang, at
han fik tid til at få ild på piben, før der stod en
gravemaskine, og var i fuld gang med at grave. A.
Pretzmann kom også til, og en generator blev startet
op og der blev lys.
Få minutter efter var der atter vand i vandhanerne i
Vinderslev.
Tak for det.

Andreas Pretzmann og Søren Hansen

En stor kompliment til Vinderslev vandværk for hurtig
udrykning.
Ud for Vinderslevholmvej 15 var der en lørdag i
november udsivning af vand i fortovet. Lause Hvam kom
kørende forbi, og han ringede straks til formanden,
Søren Hansen, og meddelte hvad han havde set. Kort
tid efter var der, ved hjælp af en gravemaskine,
konstateret et brud ved stikledningen. Bruddet skyldtes
ikke en dårlig vandledning, men der var ved et uheld
kommet til at ligge et stykke tungt asfalt oven på
samlingen og derved opstod lækagen.
Der blev lukket for vandet ind til de omkring liggende
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Mogens Johansen

Hauge Forsamlingshus
100 år jubilæumsfest

var rigtig god. Efter spisning og underholdning blev
der sat et staffeli op midt på gulvet, der skulle alle
gæsterne sætte deres penselstrøg, det blev et
meget flot billede, som nu er sat i ramme og
hænger på væggen i salen. Henning Bjørn
sørgede for professionel indslag. Den gode mad
blev lavet af ”Selskabskøkken Lars”, og musikken
blev leveret af ” Mini Børges Trio”. De sidste
gæster gik hjem ved firetiden om morgenen efter
en rigtig god fest.

For Hauge Forsamlingshus den 7/10 og 8/10 –
2000
Der var 75 personer til festen lørdag aften. Et
festudvalg bestående af Poul og Inger Michelsen,
Anna Pedersen og Birger Kristensen havde haft
et stort arbejde med at læse gamle aviser og
protokoller, og stykke dem sammen, så det blev
spændende at høre på. Birger optrådte først som
lærer Andersen, der var formand i de første ca.
20 år af husets historie. Anna Pedersen og Ole
Nørskov genoplivede diletante i saglig Morten
Korch stil. Der var opvisning i folkedans af lokale
dansere. Vagner Jensen fortalte nogle sjove
oplevelser fra hans mange år i bestyrelsen. Erling
Bjørn kunne fortælle om københavnerbørn, som
var på ferieophold i huset sammen med deres
lærer. Der var andespil, hvor en vandt en and. På
et tidspunkt blev der skyderi uden for huset, lidt
efter kom nogle skytter ind med den nedlagte
”Hauge skytteforenings Fane”. Klaus fortalte
meget underholdende om de sidste 10 år. Grethe
Mogensen havde skrevet en sang for huset, den

Søndag den 8/10 var der ca. 50 personer til kaffe
med hjemmebagte kager. Der var udstilling af
gamle ting fra loftet og billeder fra det, som er
foregået i huset i gennem årene. Nogle havde fået

den gode ide at give gaver til huset. Der var et flot
trænavneskilt og et kransekagehus, der skulle
forestille forsamlingshuset fra H.G.F. To
blomsterkummer med blomster fra Hauge
minimarked. Der var knive fra Mausing
Forsamlingshus og en fin blomsterdekoration i
samme fra bestyrelsen i Vinderslev
forsamlingshus.
Lisbeth Sonne
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Lokalhistorie
Vinderslev Forsamlingshus
historie gennem 100 år.
Med stor hjælp af to velkendte Vinderslevdamer, Gerda
Nørskov og Anne Würtz, har vi forsøgt at skildre en del
af Vinderslev Forsamlingshus’s historie.
De har begge haft meget med Forsamlingshuset at
gøre. Gerda Nørskov og hendes mand Svend, har været
værter. Anne Würtz er barnefødt i Vinderslev, og hun
har arbejdet i Forsamlingshuset både i køkkenet og
med serveringen. Vi har lånt materialer fra Jens Thorn
Jensen, samt et jubilæumsskrift fra Vinderslev og
Kragelunds Sognes Sparekasse, og Brugsens 50 års
jubilæum.

Den 29.01 1908 blev der afholdt generalforsamling,
der blev nedsat et udvalg til at arbejde på opførelse af
et nyt forsamlingshus i nærheden af brugsen.
Det blev også besluttet at nedrive det gamle
forsamlingshus, og at de derved fremkomne materialer
bruges til det nye forsamlingshus.

Partier fra Vinderslev
I 1908 blev Vinderslev Forsamlingshus så flyttet fra
Vinderslevholmvej til det nuværende sted.

Gerda Nørskov og Anne Würtz
Vores historie går tilbage til 1887, da lå
Forsamlingshuset på hjørnet af Vinderslevholmvej og
Solsikkevej. Ifølge et notat fra et jubilæumsskrift blev
huset bygget i 1887. Det blev senere flyttet til den
nuværende adresse, da man mente, at
forsamlingshuset lå for tæt på kroen, som lå nede
omkring ved møllen, på adressen Vinderslevholmvej
29. Kroen blev nu ret hurtigt nedlagt.
Af protokollen fra 1895 fremgår det, at der af
indtægterne det år, var der et politisk møde, hvor der
indkom 13,40 kr., samt der blev afholdt pogeskole, som
indbragte den ”fyrstelige” sum af 10,00 kr. pr. ½ år. Der
var også adskillige foredrag, så alt i alt var indtægterne
i 1895 96,66 kr. Af udgifter var der bl. a. en kongelig
skat på 15,84 kr. Regnskabet udviser et underskud på
2,95 kr.
Der blev i 1910 afholdt ekstraordinær generalforsamling,
fordi der skulle ansøges om en afholdsbevilling, pkt.2 i
lovene lyder: ” Der må ingen udskænkning af spirituøse
drikke finde sted i huset”. Denne lov gjaldt hel frem til
1953.
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Både Anne og Gerda har arbejdet i forsamlingshuset.
Anne var kun 13 år, da hun serverede første gang.
Senere hjalp hun også i køkkenet, hun fortæller bl. a.,
at suppen blev opbevaret i kælderen. Engang de skulle
have bryllup, og suppen blev hentet op, svuup!!, sagde
det, og der hoppede en tudse op af suppen, alle i
køkkenet kiggede på hinanden, men der blev ikke sagt
et ord. Det skal lige nævnes, at der var ingen, der
klagede over suppen.
Anne fortæller, at det, der i dag er kontor, dengang blev
kaldt slyngelstuen, (men Gerda mener nu, det hed
skænkestuen, mens de var værter der). Der mødtes
byens mænd om onsdagen til et spil kort m.m.
Anne husker flere af dem, der var med til at spille kort,
der var hendes egen far, Marius Bech, Anton Andersen
og Ole ”slagter”, som var bedstefar til Ole ”slagter”
Nielsen i Pederstrup m.fl.
Anne mindes også, når hun gik til gymnastik om
vinteren, da var der så koldt, at gymnastiklæreren
(Kristian Andersen), Folmer Andersens far stod med
overfrakke på, så det var med at holde gang i
legemsøvelserne for at holde varmen.
Gerda fortæller, at under krigen besatte tyskerne huset
fra d. 01.10.44 – 23.07.45. De betalte en husleje på
1.310,00 kr. Der var ca. 300 tyskere i huset (hvordan
det så end kunne lade sig gøre ?). Selv om Gerda ikke
sympatiserede med tyskerne, kom hun alligevel til at
kende dem ret godt, der var især en soldat, som
Vinderslev-borgerne fik lidt medlidenhed med, da hans
kammerater ikke var gode ved ham. Der var bl. a.

forsamlingshuset for inventar 291,82 kr. og yderligere
fra den tyske besættelse 1.341,00 kr.
Th. Bjerrum har gennem mange år været meget aktiv i
forsamlingshusets bestyrelse.
Anne Würtz fortæller, at da de blev gift d. 11.10.45, var
huset ikke blevet renoveret efter krigen.

Øverst fra venstre : Ejnar Mølgård, Kresten Nielsen,
Verner Lund, Henry Nielsen, Kresten Rasmussen,
Andreas Pretzmann.
Nederst fra venstre : Papsø, Agner Sørensen,
Viggo Jensen, Peder Sørensen, Anker Pedersen
engang, hvor der blev en frygtelig ballade udenfor, det
viste sig, at det var denne soldat, tyskerne var ved at
kommandere ned i et kar med iskold vand, det synes
danskerne var lige groft nok, så de fik manden reddet.

Thovald Bjerrum
Efter krigen fik den tidligere uddeler Th. Bjerrum sig
forhandlet frem til en krigsskadeerstatning til

Dengang var det meget større fester, der blev holdt.
Gerda fortæller, at det største antal, der blev dækket
op til, var 182 stk. !!! Der blev dækket op ved 4 lange
borde, de stod så tæt, at der kun kunne serveres fra
bordenderne, det kneb meget med plads sådan en dag,
når der også skulle kunne fyres i to kakkelovne, der
stod nederst i salen. Porcelænet blev hver gang lejet i
Brugsen, så det gav meget ekstra arbejde, da det skulle
vaskes af både før og efter brug. Når der var så mange
til fest, var køkkenet ikke stort nok, så blev opvasken
klaret på modsatte side af vejen Vinderslevvej 25, hvor
Henrik Olsen boede boede.
‘Man brugte også at holde kaffegilder i forsamlingshuset,
både til fødselsdag og andendagsbryllupper.

Karen Christiansen, Gerda Nørskov,
Ruth Nørskov
Fortsættes.............. i april udgaven
A.L. og M.J.

Vinderslev aftenskole
Vinderslev aftenskole har haft meget god tilslutning til
de fire hold i efteråret.
Alle fire hold fortsætter efter nytår.
Håndarbejde i tidens stil første gang 15/1 2001 i
Sognehuset kl. 13.30 ( 5 gange i foråret)
Madlavning for mænd første gang 16/1 2001
Vinderslev skole kl. 18.30 (5 gange i foråret)
EDB for begyndere første gang 18/1 2001 kl. 19.00
på Vinderslev skole (8 gange i foråret)
Blomsterbinding 3 gange i foråret, dagene er ikke
fastsat endnu.
På de 3 førstnævnte hold er det muligt at komme med
nu.

EDB vil blive tilrettelagt sådan, at også nybegyndere
kan være med.
På opfordring startes nu et nyt hold under ledelse af
Lilli Rosenkvist, Kjellerup med faget ”Fedtfattigt mad”.
Holdet, som er for både damer og mænd, starter 8/1
2001 kl. 18.30 – 21.15 på Vinderslev skole, og derefter
hver 14. dag med 6 lektioner i foråret. Der er allerede
nu så stor tilslutning, at der ikke er plads til flere i denne
sæson.
F. G.
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Portræt af en lokal virksomhed
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet, at tegne portrætter af lokale
virksomheder i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det
lokale erhvervsliv.

Kaj Klovbeskærer
I Danmark findes der ca. 100 klovbeskærere. En af dem
er her fra lokalområdet.
På Mausing Skolevej bor Kaj Andersen. Han har været
klovbeskærer i næsten 17 år og varetager jobbet i en
radius på ca. 30 km. rundt om Viborg.
Klovbeskæring kan også kaldes manicure, blot er det
inden for den animalske sektor. Det vil sige, at køernes
klove ordnes således, at der sikres velbefindende for
koen. Hvis klovene ikke er i orden, vil koen ligge mere
ned, den vil derfor ikke æde så meget, og dermed vil
mælkeydelsen ikke være optimal. En gennemsnitsko
skal give 8 – 10.000 kg. mælk pr. år, og det sker kun,
hvis koen har optimale forhold og er i topform.
Klovbeskæring er nødvendigt, hvis koen træder en sten
op i kloven, hvilket f.eks. kan ske, hvis klovene er våde
og dermed bliver bløde. Klovene kan flække, hvis de
bliver for tørre, og nogle gange er det nødvendigt at
lægge en træsko under kloven. Det betyder, at der limes
en træklods under den hov, som er dårlig. En stor del
af problemerne med klovene opstår dog p.g.a. en
smitsom svampesygdom. Drejer det sig om svamp,
smører klovbeskæreren Hoof-gel, som ligner blå gele,
på. Dette dræber svampebakterierne. Ofte er det dog
nødvendigt med genbehandling, men det kan
landmanden oftest selv klare. Er kloven meget slemt
angrebet af svamp, kan det være nødvendigt at lægge
en forbinding på med salicylsyre, der så dræber
svampen. Ofte henviser dyrlægerne til klovbeskærerne,
da det er klovbeskærerne, der har erfaringen og grejet
til brug ved problemer med klovene.
Nogle gange kan koen knap kravle ind til
klovbeskæreren, men efter behandling kan den gå ned
på marken uden problemer. Klovbeskæreren
frysemærker også køer. Det sker ved at bruge et 196
grader koldt kobbertal med håndtag. Tallet svarer til
koens nummer, som også ses på øremærket. Når koen
er frysemærket, kommer nummeret til at stå i hvidt i
stedet for sort, da frysemærkning ødelægger
farvepigmentet, hvilket vil sige at der vokser hvidt hår
ud i stedet for sort . Frysemærkning benyttes til at lette
arbejdet i malkestalden, da nummeret i forbindelse med
malkning herved vil være at finde i den rigtige ende af
koen.
For Kaj startede karrieren pludseligt. Kaj havde været
fodermester i 8 år, de sidste 2 år på Bøgildgård, da han
begyndte at se sig om efter et nyt job. Han snakkede
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noget med den daværende klovbeskærer på
Bøgildgård, Bjarne Lihn, og da han havde for meget at
lave, tilbød han Kaj job. Kaj sagde ja tak til jobbet, men
inden han nåede at starte, ringede Bjarne Lihn til Kaj
og tilbød ham at købe firmaet. Bjarne Lihn havde nemlig
købt gård. Kaj købte firmaet og blev lært op af en
klovbeskærer, som Bjarne Lihn kendte. Efter 4 dages
oplæring begyndte Kaj at køre rundt alene. Kaj var
samtidig husbondafløser, og måtte klare
klovbeskæringen mellem de øvrige jobs. Den
sammenblanding gav efterhånden for meget arbejde,
og efter 3 år stoppede Kaj som husbondafløser og
helligede sig jobbet som fuldtids klovbeskærer. I starten
brugte Kaj hammer og klovklinge, og han kunne nemt
komme op på 15.000 hammerslag pr. dag. Han kunne
max. nå 50 køer pr. dag, men ofte måtte han have hjælp
af en mand mere. For 5 år siden fik Kaj en fuldt
hydraulisk boks samt en vinkelsliber med
specialfremstillede fræserkroner, så klovene bliver
skåret af. Denne fornyelse bevirker at kapaciteten nu
er på ca. 50 – 100 køer pr. dag, at der kun er behov for
en mand, men mest af alt, at jobbet er mindre opslidende
rent fysisk for klovbeskæreren. Den hydrauliske boks
kostede knapt 160.000 kr., men Kaj synes, at pengene
er givet godt ud. Boksen vejer 850 kg. Den løfter sig
selv op således, at Kaj kan sætte hjul på og køre den
ned ad to slidsker bag ud af bilen. Koen kommer ind i
boksen, og boksen hæves op i korrekt arbejdshøjde,
således at klovbeskærerens ryg og skuldre belastes
mindst muligt. Herefter lægges en sele under koens
mave, og der bindes to ben op ad gangen. Oftest er det
landmanden, der klarer opgaven med at binde koens
ben op, og dette bevirker større effektivitet. Næsten alle

landmænd får gennemgået besætningen 1 – 2 gange
om året. Omkostningerne hertil betales hurtigt ind ved
bedre mælkeydelse samt bedre besætning. Af og til
bliver klovbeskæreren dog også tilkaldt akut til blot en
enkelt ko. At yde denne service lønner sig ofte senere
hen. God service giver større efterspørgsel og dermed
flere kunder.
At blive klovbeskærer kræver 5 ugers uddannelse, men
dette har Kaj endnu ikke haft tid til. Kaj er dog fuldt ud
accepteret af sine eksaminerede kolleger.
Kaj har altid haft lyst tl at blive klovbeskærer uden, at
han kan sige hvorfor. Der er et beskidt arbejde, men
samtidig er det et arbejde, hvor han kommer tæt ind på
den enkelte landmand, da de ofte står tæt sammen om
arbejdet en hel dag ad gangen. Det bliver til mange og
ofte meget personlige samtaler - og det har Kaj det fint
med. Kaj er nemlig en mand, der har snakketøjet i
orden. Kaj har endvidere prøvet at være tv-star. I et
program i fjernsynet fulgte man en landbofamilie
gennem et år - og netop denne familie havde
klovbeskæreren på besøg i et af programmerne. Denne

klovbeskærer var ingen ringere end Kaj fra Mausing.
Selv om dagene ofte er lange, er der dog også tid til at
være ivrig KFUM-spejder i Vinderslev, hvilket mange
børn samt deres forældre sætter stor pris på.
I.O.

Vinderslev borgerforeningen
Fællesspisning
Siden sidste nr. af bladet har vi holdt den årlige
fællesspisning i Mausing Forsamlingshus med ca. 75
gæster. John bød velkommen, og så blev der serveret
kylling og trifli. I år havde vi faet Tove og Gerhard fra
Viborg til at spille og synge under spisningen og til
fællessangene. Det var dejligt at se så mange (også
nye deltagere) til festen, og vi håber at se jer igen ved
senere arrangementer.

Ost- og vinsmagning.
Ost - og vinsmagningen i Vinderslev Skole samlede
desværre ikke så mange deltagere, som vi havde
håbet på, men de der kom, fik vist en lidt større viden
om vin. Vi havde i hvert fald en dejlig aften. Kai Pape
fortalte levende om de forskellige vine, han havde med
-om kvalitetsbetegnelser, dyrkningssteder og
anvendelse.

Byporte
Borgerforeningen har gennem Landsby-kommissionen
søgt Kommunen om et bidrag til byporte ved
indfaldsvejene i vores område. Vi skal i løbet af vinteren
have et møde med kommunen, og så håber vi at få
byportene sat op i løbet af foråret.

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 17.
jan.2001 i Vinderslev Skole.
Snerydning (v/ Pauli Jespersen, Skægkær) Tilmelding
kan fortsat ske til Kim Hansen, Vinderslevvej 42 tlf. 86
88 82 21.
Dilettant 2001 sammen med Vinderslev
Forsamlingshus. Vi har besluttet at prøve noget nyt
og har en forhandling i gang med Perronteateret i
Lysbro om en forestilling i Vinderslev Forsamlingshus
lørdag den 31. marts. Vi håber, at mange vil møde op
til en underholdende og festlig aften.

Julehygge i Vinderslev
Forsamlingshus.
Efter velkomst gik Ulveungerne i et flot Luciaoptog.
(Undskyld Ulveunger, at der i annoncen var skrevet
Windir spejderne.)
I løbet af aftenen var der foruden amerikansk lotteri,
bortlodning af dekorationer, kaffebord og
gættekonkurrence. Bent Kragh spillede brudstykker af
jule-sange/salmer og to hold bestående af Else Isager,
AnneLise Vollny og Karl Thomsen (hold 1) og Arne
Holm, Anna Sørensen og Anna Mary Hvam (hold 2),
konkurrencen blev meget knebent vundet af hold 2.
Agnes Hansen.
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Vores liv

Ejnar Mølgård ses som leder til venstre.

Lokalbladets medarbejdere har denne gang været på
besøg hos et ægtepar, som altid har været aktiv i det
lokale foreningsarbejde, og trods deres høje alder stadig
er meget aktive på flere områder.
Ægteparret er Ella og Ejnar Mølgaard, Liljevej 9,
Vinderslev.
Ejnar er født på Mølgård (Rosenvænget 14) i
Pederstrup i 1919. Gården har været i slægtens eje fra
oldefædrenes tid, det var dengang, man stadig havde
lerstampede gulve i husene.
Ejnar havde 3 søskende, der alle er væk nu.
Ella er født i Pederstrup i 1923, men familien flyttede
kort efter hendes fødsel til Lundbjerggård, (Lundgårde
13) i Mausing. Ella har en søster, som bor i Vinderslev.
Ejnar fik sin skolegang i Vinderslev skole hos lærer
Bredahl, mens Ella gik i skole i Mausing hos Jenny
Overgård og lærer Dencker. Senere var Ejnar på Egå
efterskole, og det blev også til et ophold på
Vestsjællands Landbrugsskole i Høng. Ella har også
været på efterskole. Hun var en af de første herfra
egnen, der var på Jebjerg efterskole, senere har mange
herfra haft et ophold på Jebjerg. Ligesom det var skik
og brug, at mange unge landmænd kom på
landbrugsskole, tog mange piger et ophold på en
husholdningsskole, og for Ella´s vedkommende foregik
det i Hadsten.
Ejnar og Ella blev gift i 1945, og samme år overtog de
Mølgård. Det blev i alt til 42 år som ejere af gården, idet
de solgte den i 1987.
I familien voksede der 6 børn op, 4 piger og 2 drenge.
Foreningsarbejde har altid været en stor del af deres
liv. I de unge år foregik det i Mausing Ungdoms- og
Gymnastikforening, hvor der blev dyrket håndbold om
sommeren og gymnastik om vinteren. Ejnar var i en
periode leder af gymnastikken. I begyndelsen af fyrrene
trænede man i Silkeborg til landsstævnet, men tyskerne
”stak en kæp i hjulet”, så det blev aflyst.
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Ejnar var indkaldt som soldat i Haderslev 9. april 1940,
herfra blev han sendt på korporalskole i Sønderborg,
men på grund af krigen blev han hjemsendt i september
1940. Men interessen for det militære holdt sig, og efter
krigens ophør blev han medlem af hjemmeværnet, hvor
han har modtaget 50-års tegnet. Trods sin høje alder
fortsætter han, da han stadig kan klare sig blandt de
allerbedste i maskinpistolskydning.
Politisk har ægteparret også været aktive, idet Ella i en
periode var med i bestyrelsen for Vinderslev
Venstrevælgerforening.
Gennem mange år har det dog nok været interessen
for amatørteater, der er brugt mest tid på – især for
Ella´s vedkommende – både som instruktør og
medvirkende. Ejnar fortæller, at han da også har været
på scenen, men blev fyret, da han glemte halvdelen af
sine replikker – han havde endda kun to. Også på
Perronteatret havde han en stor rolle – dog uden at
skulle sige noget!
I årene 50-erne og 60-erne blev der spillet mange
amatørforestillinger i Vinderslev, og en af dem, man
husker bedst, er ”Kærlighed” af Kaj Munk, hvor både
Ejnar og Ella medvirkede. Stykket blev instrueret af
Henrik Olesen. Senere var Ella instruktør i
Borgerforeningen ved mange forestillinger i Vinderslev.
Indenfor Silkeborgegnens Gymnastikforening havde
man gennem mange år hver vinter sat en forestilling
op.I 1972 blev starten til Perronteatret lagt af Knud Bak,
Sejling. I de første år øvede man rundt om i
forsamlingshuse, men senere fik man af Silkeborg
kommune tildelt en gammel brandstation. I 1975 fik de
overdraget Lysbro station, og de gamle forfaldne
bygninger blev nu ombygget til Perronteatret (fejrede
25-års jubilæum i november 2000).
Perronteatret blev nu en stor del af Ella´s liv, idet hun
gennem årene har været aktiv både som instruktør og
skuespiller i utallige forestillinger. Det at være aktiv på
Perronteatret indebar også, at man deltog i at drive
stedet, såsom billetsalg, cafeen, oprydning, osv. Den
sjoveste forestilling, hun havde deltaget i, var Jørgen
Birkholms ”Anton og Janus”, som Ella havde

dramatiseret. I stykket var også en ged, som var vild
med at spille børneteater.
Efter 20 aktive år på Perronteatret var det slut, og Ella
nøjes med at være medlem.
I 1987 flyttede de så til Vinderslev for at slå sig ned
som pensionister, og for mange betyder det en stille
tilværelse med hus og have, men ikke for Ejnar og Ella.
I de første år var Ella stadig beskæftiget som
beskæftigelsesvejleder på Alhuset, Rydalsminde og Ans
Plejehjem. Ejnar kom med i pensionistforeningen, blev
valgt ind i bestyrelsen og blev senere foreningens
formand indtil 1999. Pensionistforeningen arrangerede
bl.a. foredrag 1. torsdag i hver måned og var med til at
arrangere udflugt for de ældre.
Desuden fik Ejnar og Ella hvervet som meddelere til
Midtjyllands Avis, indtil avisen opsagde alle sine
meddelere rundt om for få år siden.

I 10 år har Ella været leder af pensionisthøjskolen i
Kjellerup, der er en foredragsforening, hvor det går rigtig
godt. Tilslutningen er så stor, at de er nødt til at have 2
grupper, som Ella står for at styre.
Der har også været bud efter Ella som formand for
Brugerrådet på Alhuset, en stilling hun havde frem til
1997. Et hverv der nok kunne give sved på panden, da
der er 30 forskellige tilbud på Alhuset for pensionister.
For sit store sociale arbejde blandt pensionister har Ella
modtaget Unibanks initiativpris.
Ejnar og Ella er meget tilfredse med tilværelsen, og selv
om der kan komme små skavanker med alderen, går
det fint, da de er to til at hjælpe hinanden.
A.P og F.G

Børne- og Fritidsgården
De sidste beretninger har mest været om vores udeliv.
Denne gang skal der siges noget om, hvordan livet her
før jul kommer til at se ud. Selv om det snart er jul, er
der meget almindeligt børneliv: Drengene kører med
biler, og det ligner ind imellem et travlt vognmandsliv,
når klodserne bliver kørt fra det ene sted til det andet.
De nyeste lastbiler giver selvfølgelig anledning til
konkurrencetænkning: Hvilken vognmand vil ikke have
de bedste køretøjer? Så der er nok for pædagogerne
at se til: Sørge for retfærdighed og at børnene lærer at
tage hensyn.

Et rat, en gearstang og pedaler, som kan sættes foran
en stol, bliver ivrigt brugt. Sammen med trækasser bliver
det til en bus, et tog eller lastbil med anhænger.
Busturene går ikke så tit til grænsen, men mere til
Legoland, men også her skal der helst være en voksen
med både som konfliktløser, men også som
legemedhjælper. Børnene leger ikke kun almindelige
passagerer, de elsker at være hunde og katte, der er

med på tur og lystrer til en vis grad hunde- og
kattepasseren.
Vi glæder os nu til bedsteforældredagene, som finder
sted her i slutningen af november og starten af
december. For at undgå trængsel er det delt op på 4
dage. Disse dage bliver der lavet dekorationer, klippet
pynt, sunget og spist æbleskiver. Det er virkelig gode
dage, synes vi alle.
Vi er heldige, at kirken med de flotte kalkmalerier ligger
så tæt på, at vi nemt kan gå dertil, og vi glæder os til
som sidste år at synge julesange, vi har øvet. Det er jo
en oplevelse at høre orglet og synge i det store rum, og
Frede Møller fortæller sikkert igen en historie, børnene
gerne lytter til.
I år er det jo lidt anderledes, når en gruppe besøger
plejehjemmet Malmhøj, der er jo meget mere plads, så
de har inviteret en stor gruppe børn, som vil gå over og
synge og sikkert også vil få sig en snak.
December er selvfølgelig også præget af nogle børns
ønsker om at lave julegaver, som skal hjemmefremstilles og pakkes ind, helst før malingen er tør.
Og her midt i januar venter vi garanteret utålmodigt på
den første sne, så vi kan få kælketure på vores nye
lange, bakke.
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter LOKALBLADET.

Reparation af person og varevogn
Autotransport af personbiler
Udføres af :

Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...
Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431

Mogens Toft
Gl. Revlvej 14
Tlf. 86888842

Kosmetolog & fodplejer
Anne-Catharina Van Gaever Eugen Petersen

Vinderslevholmvej 13
8620 Kjellerup (Vinderslev)
86888686

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Vinderslev fotokopiering
v/Helge Bjerre-Hansen
Vinderslevholmvej 5
Tlf. 86 88 83 54
E-mail :

helge.bjerre hansen@mobilixnet.dk

Fax : 87 70 30 35

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

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.kohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

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

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Vognmandsfirma
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

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44

v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21 - Mausing
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 - Bil 40 42 87 44
Ny- og ombygning - Erhverv
Specialer: Overfladebehandling
af industrigulve - Facadebehandling

ÅBNINGSTIDER :
Mandag ...............................16.00 - 17.30
Fredag .................................12.00 - 18.00
Lørdag ...................................9.00 - 13.00
- eller efter aftale

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...

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620
Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE
- med 12 års erfaring i løsning af 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

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

Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08

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

33

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Vinderslev . 86 88 80 07

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup
Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
-døgnet rundt

Kurer’ & Expresskørsel.

ind- og udland

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

Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

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

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

KØLECONTAINER

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
VOGNMANDSFIRMAET
Rosenvænget 9 ! 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 !Fax 86 88 85 80
SE nr. 19 26 56 33

TREKRONERVEJ 17,
VINDERSLEV
DK-8620 KJELLERUP
TELEFON 86 88 84 95
TELEFAX 86 88 80 70

Tømrermester
Leif Kristensen

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Landbrugscentrets
Selskabslokaler
v/ Lilli Rosenkvist

Kaj Andersen
86888003

Sandsgårdsvej 14 . 8620
Kjellerup . Tlf. : 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 på Malmhøj
Mausing vindmølle Laug I/S
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

Børne- og fritidsgården

Menighedsrådet

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86888313

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Dagplejemødre

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Tlf. 86888597
Anni Borum, Liljevej 30
Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Helle Lindegaard, Trekronevej 22
Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97
Tlf. 86888541
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32

Hauge forsamlingshus

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86880578

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888313
Tlf. 86888421
Tlf. 86888821

Vinderslev brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Tlf. 86888165

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15 Tlf. 86888290

Tlf. 86888687

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Tlf. 86888352

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd.: Poul Pedersen, Oustrupvej 22

Tlf. 86888249

Tlf. 86888085

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Valgmenighed

Tlf. 86867476

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Vinderslev borgerforening

Landsbykommissionen
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Søndagsskolen Mausing

Tlf. 86888445

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Vinderslev aftenskole

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

Sognemenigheden

Fmd.: Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

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

Tlf. 86888383

Tlf. 87702370

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

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Tlf. 86888147

Fmd.: Inger Thomasen, Enghavevej 18

Tlf. 86884312

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf.86888242
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. februar
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

2. januar kl. 19:30
Squaredans i Hauge
forsamlingshus. Hver tirs.
4. januar kl.19:30
Vinderslev Missionshus.
Hellig Tre Kongersmøde v/
missionær Svend Taulborg,
Struer.
8. januar kl. 18:30
Kursus i fedtfattig
madlavning starter op på
Vinderslev skole.
8. - 12. januar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Evangelisk Alliances Bedeuge.
9. januar kl. 19:30
Foredraget „Verdens sande
tilstand“ på Levring efterskole
med Bjørn Lomborg
14. januar kl. 10:00
Søndagsskole hos Ingrid og
Holger Larsen og i
Vinderslev Missionshus.
15. januar kl 13:30
Kursus i håndarbejde „Tidens
stil“ starter op i sognehuset.
16. januar kl 18:30
Kursus i madlavning for
mænd starter op på Vinderslev
skole.
17. januar
Borgerforeningen afholder
generalforsamling på
Vinderslev skole.
18. januar kl. 19:00
EDB kursus for begyndere
starter op på Vinderslev skole.
18. januar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Generalforsamling.
18 januar kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Generalforsamling.
21. januar kl 10:30
Valgmenigheden holder
gudstjeneste med
efterfølgende søndagsfrokost i
salen.

21. januar kl. 19:30
Koncert i Vinderslev kirke,
organist Jens Chr. Hansen,
Viborg og basonist Anette
Kaag
23. januar kl. 19:30
Menighedsrådsmøde hos Jens
Thorn Jensen, Liljevej 10.
25. januar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Samtalemøde.

9. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Missionsuge v/missionær Elna
Thiesgaard Olesen, Silkeborg.

6. marts kl. 19:00
Valgmenigheden holder
hverdags aftensgudstjeneste
med efterfølgende kaffe.

11. februar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev Mh.

6. marts kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Møderække v/centerleder Erik
M. Jensen, Farsø.

13. februar kl. 19:30
Mausing forsamlingshus
holder generalforsamling.

7. marts kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Møderække v Pastor Lindvig
Osmundsen, Bording.

28. januar kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev Mh.

13. februar kl. 20:00
Vinderslev vandværk holder
generalforsamling i Vinderslev
forsamlingshus.

1. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Bedeaften for missionsuge.

15. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Samtalemøde.

1. februar kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Møde v/flygtninge konsulent
Vagn Christensen, Silkeborg.

18. februar kl. 19 - 21:30
Fastelavnsfest i Mausing
forsamlingshus.

9. marts kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Familieaften v/missionær
Niels Henrik Hovalt, Grindsted.

20. februar kl 19:00
Tema aften i Vinderslev Sognehus om den nye salmebog.

10. marts
Børnetræf på „Kjelsø“

5. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Missionsuge v/missionær
Hans Jørgen Hedegaard,
Nyborg.
5. februar kl. 19:30
Hauge forsamlingshus holder
generalforsamling.
6. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Missionsuge v/missionær Erik
Provstgaard Nielsen, Horsens.
6. februar kl. 20:00
Vinderslev forsamlingshus
holder generalforsamling.
7. februar kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Missionsuge v/missionær
Christen Peder Olesen, Grenå
og koret
„Gnisten“, Silkeborg.
8. februar kl. 19:30
Vinderslev Kirke. Missionsuge
v/ sognepræst Jørgen Bækgaard Thomsen, Vorbasse.
8. februar kl 19:30
Foredrags- og sangaften i
valgmenighedens sal.

21. februar kl. 18:30
Mausing Vindmøllelaug I/S
holder generalforsamling i
Mausing forsamlingshus.
25. februar kl. 13:30
Fastelavnsfest i Hauge
forsamlingshus.
25. februar kl. 14:00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke + tøndeslagning på
Fuglemosgård, der serveres
kaffe og brød.
1. marts kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Møde v/missionær Bjarne
Taulborg, Herning.
1. marts kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Lovsangs og Bedemøde.
5. marts kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Møderække v/fritidsforkynder
Thorvald Jensen, Karup.

8. marts kl 20:00
Mausing Missionshus.
Møderække v/fritidsforkynder
Knud Henning Jensen,
Brande.

11. marts kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev Mh.
13. marts kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Kredsmøde v/missionær
Andreas Møller, Haderslev.
20 marts kl. 19:30
Menighedsrådet holder
offentlig budgetmøde i
Sognehuset.
23. marts kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Sømandsfest/familieaften.
25. marts kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing Mh.
31. marts kl. 10:00
Børnedag i Klub - 73. Sammen
med søndagsskolen i Mausing
og Vinderslev.
31. marts
Sæt x i kalenderen så du har
gemt aftenen til borgerforeningens arrangement i
Vinderslev forsamlingshus. Se
i dagspressen senere.

