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Læs om :
Side

Så tager vi hul på et nyt år. Gad Steen og tvillingerne Søren og
Jeppe. Charlotte er overassistent
vide hvad det må bringe?
i børne- og kulturforvaltningen på
I redaktionen er der sket en Kjellerup Kommune. Fra
ændring. Andreas Pretzmann har redaktionen skal der lyde et
desværre valgt at stoppe i hjerteligt velkommen til Charlotte
redaktionen. Pretzmann har – vi håber på et godt samarbejde.
været med fra starten og har lagt
et stort arbejde i LOKALBLADET. Der sker også andet nyt i
Gennem tiden er det blevet til forbindelse med LOKALBLADET.
mange artikler, men det største Vi har ændret lidt på opsætningen
arbejde har nok været at læse af bladet, således at den skrevne
korrektur. Bare rolig det fortsætter tekst bliver delt i spalter. Dette
han med. Ikke mange stavefejl skulle gøre bladet mere
eller grammatiske fejl har undgået læsevenligt. Vi ændrer også lidt
overlærerens skarpe blik ! Fra m.h.t. indramninger, billedredaktionens side skal der lyde en størrelser m.v. Alt i alt skulle
stor T A K for godt samarbejde. bladet gerne blive endnu mere
indbydende. Dette er bl.a. noget
Pretzmann er blevet erstattet af af det redaktionen har lært på et
Charlotte Vindum. Charlotte er 33 kursus, som blev afholdt i
år og bor på en gård på efteråret. Kurset blev afholdt i
Pederstrupvej sammen med aftenskoleregi, og læremesteren
var selveste Rasmus Viuff fra
Midtjyllands Avis. Han gennemgik
LOKALBLADET med os og gav
Fortvivl ikke !
gode råd til journalistik,
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det
opsætning m.v. Vi håber at
indbetales i Unibank på Lokalbladets konto nr. 9266-5902942531. ændringerne falder i god jord.
Ved henvendelse til redaktionen kan I også få tilsendt et girokort.
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Sluttelig vil vi i redaktionen gerne
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OG
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Redaktionen.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Tlf.
Brian Petersen, Fuglemosevej 18, st. th.Tlf.
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Tlf.
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Tlf.
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Tlf.
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Tlf.
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
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Mindeord
Kirsten Anneberg Jacobsen og Vinderslevegnen. Han tilpassede
Kunibert Krüger, Oustrupvej 19, bedriften til tidens krav, men han
skriver om gdr. Tage Andersen. lod sig ikke presse til at følge den
hurtige udvikling, da hans natur
Tage Andersen, Trekronervej 30, var at tænke sig om en ekstra
Vinderslev ved Kjellerup, er død gang.
efter kort tids sygdom. Tage blev Tage var altid grundig, og da han
født 5/6. 1929. Han er vokset op ville anlægge en granskov,
på Fuglemosegård, som han nøjedes han ikke med at købe
overtog efter sin far i 1957. Han færdige planter, men valgte med
blev gift med Lilly i 1961. Tage omhu frø, og sammen med Lilly
boede hele sit liv på gården, blev der med håndkraft sået,
bortset fra ophold på efterskole, priklet og endelig plantet en skov.
landbrugsskole og under Selv om han var landmand med
militærtjenesten. Tage elskede sit liv og sjæl, havde han en enorm
landbrug og kunne levende bredde i viden og livserfaring.
berette om livet med de jyske Tage læste og snakkede gerne
heste og om begivenheder på om andre lande, men havde ikke

behov for selv at drage ud. Over
en kop kaffe kunne man drøfte
politik, historie og samfundsproblemer, og det kunne gå livligt
til. Hans lune kommentarer
sørgede for, at samtalen forblev
givende.
Sammen med Lilly lagde Tage
altid mærke til, om mennesker
havde behov for hjælp, som så
blev ydet med en beundringsværdig selvfølge.
Tage kommer vi til at savne.

Vinderslev Pensionistforening
Møder for sæson 2001 / 2002, 21. marts. Poul Ruuskjær, telefon 86 88 85 52. Eller en
afholdes på plejecenteret Bredsten. - Oplæsning på jysk, og anden i bestyrelsen.
„Malmhøj“. Alle møder begynder sang.
kl. 14.30.
Alle ønskes en god sæson.
18. april. Generalforsamling.
17. januar. Preben Skoven.
Bestyrelsen.
Derefter“ et eller andet“.
Lysbilledforedrag om Etiopien.
Mød talrigt op. Alle er
21. Februar. Pastor, Holm, Karup velkommen. Har du behov for
- Lysbilledforedrag.
kørsel, 5 kr. Henvendelse på

Mangler du
Lokalbladet
Skulle der være husstande i
lokal området, der ikke har
modtaget lokalbladet, bedes I
rette
henvendelse
til
redaktionen.
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.

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.

Deadline d.
15. februar

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
januar - april - juli - oktober
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Nyfødte

Bryllup

Bettina og Morten Hansen,
Hønholtvej 3, fik d. 28. sept. en
dreng på 3580 g og 50 cm. D.
10. feb. blev han døbt Tobias
Rud Hansen i Levring Kirke.
Tobias ses her sammen med
søster Natasha.

Britta Madsen og Kurt Løhde,
Hønholtvej 1, blev viet i
Engesvang Kirke lørdag d. 6.
oktober.

edaG
teljeps

Jernbryllup

Marie og
Valdemar
Hermansen,
Mausing.
70 år - jernbryllup
d. 30. sept. 2001

Malle og Leif Christensen,
Vinderslevholmvej 35, fik d. 8.
okt. en søn på 4010 g og 56 cm.
Han er blevet døbt Rasmus
Brønd Christensen. Ses her
sammen med brøderne Patrick
og Nicolai.

Fuld aktivitet i
Vinderslev by
hele sommeren
D. 23. sept. blev Gabriel født på
Sikeborg sygehus. Han vejede
3880 g. og 54 cm. Bedsteforældrene Gitte og Ernst
Nielsen, Holmslykkevej 8, har
allerede taget afsked med
Gabriel, som er taget med sine
forældre Katja og Max
Hermandes tilbage til Honduras,
hvor de bor og arbejder.
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Vinderslevholmvej 35

Vinderslevholmvej 20

Tillykke med
dagen.
* Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37, bliver d. 3. april 50 år.

Velkommen til !

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.

Rettelse
I oktober udgaven af lokalbladet
havde vi desværre fået et forkert tlf.
nr. på en af vore annoncører,
nemlig
Henrik
Andersen
Vinderslevholmvej 20. Henrik kører
sammen med sin morbror Otto
Sørensen, men har samtidig selv en
lille lastbil til mindre transporter.
Henriks tlf. er:
86888800 – 20422865

Vinderslevvej 29
Nanna Lyngby Jepsen er 25 år er
elev som receptionist på Impala i
Silkeborg. Nana er ved at
modernisere huset og forventer at
flytte ind, når loft og gulv er færdig,
og Jens Martin ( svoger ) har tid til at
flytte for hende.
Nanna har en rød hankat ved navn
Anton.
Nanna er meget af tiden ved vennen
Jonny i Engesvang, men hun håber,
at han flytter med til Vinderslev, og
da han er i lære som konstruktions
smed, er det en fin fyr at få med til et
gammelt hus.
Nanna har været svært at træffe,
men vi har fået oplysningerne fra
hendes søster Lea Madsen på Revl
Mosevej.
Solsikkevej 6
Hanne Overgaard (31) og Finn
Thomsen (35) flytter d. 01.02. fra
Kjellerup til Vinderslev.
Hanne er social og sundhedsass. på
Fuglemosen og Finn arbejder på
Steens møbler.
Finn har før boet i Vinderslev, og
hans mor, Signe Thomsen, bor
stadig på Vinderslevholmvej 16.

Gl. Revlvej 12
Første august 2001 flyttede Malene
og Michael Johansen ind på Gl.
Revlvej 12. De kommer begge fra
Them.
Vinderslevvej 109
Tommy Kristensen kommer fra
Silkeborg, hvor han dog stadig
arbejder som maskinsnedker hos
Reimar Nielsen på Århusbakken.
Tommy er 28 og ugift.
Silkeborgvej 144
Anna Katrine Øgård Madsen
kommer fra Rindsholm er 38 år og
arbejder i Jyske Bank i Silkeborg,
Anna bor sammen med Carsten
Hemmingsen som er 33 år, han
kommer fra Kjellerup og arbejder i
Ans som elektriker.
Vinderslevvej 99
Susanne Marie Beck, har boet i Sejs
før hun flyttede til Vinderslev. Hun
arbejder på Grundfos, hvor hun har
været i 10 år.
Susanne er 29 år og ugift, sin fritid
bruger hun på venner, en biograftur,
og så bruger hun meget af tiden på
at få hus og have sat i stand.
Pederstrupvej 53
Solveig Kristensen (23) og Rehne
Damm (26), har overtaget
ejendommen 1. aug. Solveig
kommer fra Silkeborg og er
sygeplejestuderende ved Viborg
sygeplejeskole. Rehne kommer fra
Them og er tømmer hos AZ i
Silkeborg.

Fortæl os ALT

Julefrokost
Lør. d. 1. dec. blev der
afholdt julefrokost i
Vinderslev forsamlingshus. Det var bestyrelsen der stod for
arrangementer, det vil
de også gøre næste år,
hvor det bliver lør. d. 7.
dec. Så find den nye
kalender frem, og sæt
et kryds, ud for denne
dato.
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Vinderslev borgerforening

Kai Pape fra Engesvang gav de ca.
20 fremmødte en grundig gennemBordene var dækket, og maden var gang af et udvalg af vine, som
klar, da hen imod 80 mennesker strakte sig fra velkomstdrinken og til
havde fundet vej til Mausing den kraftige rødvin til hovedretten.
forsamlingshus, hvor Vinderslev Det er ofte maden, man ofrer lidt
Borgerforening havde arrangeret
den årlige fællesspisning. Menuen
stod på koteletter i fad til hovedret
og mannadessert. Inden kaffen var
der bankospil med gevinster på
række og til pladen fuld. Mens de
voksne spillede banko, hyggede
børnene sig med tegnefilm i et andet
lokale. Både børn og voksne havde
en hyggelig aften, hvor der var rig
lejlighed til at få en snak med naboer,
venner og bekendte.

Fællesspisning

ekstra på, og vinen man sparer på
til festen. Kai Pape gennemgik,
hvordan man for få penge kan lave
en succes med både maden og
vinen. Han fortalte om vinens
oprindelse, og om hvordan vinen
bliver produceret i de forskellige
lande, som denne aften var Spanien,
Frankrig og Chile. Til vin hører ost,
og der blev da også serveret
forskellige oste til de mange
smagsprøver af vine. En hyggelig
aften som vi håber, at flere vil tilslutte
sig til næste år.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen for Vinderslev
Valgdistrikt
Kjeld Hvolgaard

Ost og Vinsmagning
Onsdag d. 15 november var der ostog vinsmagning på Vinderslev Skole.

Windir spejderne
Ulvene
var på sensommerlejr en regnfuld
weekend i september. 23 ulve og 8
voksne var inviteret af Kasper Heller
til at slå teltene op i parken ved Anne
Heller og Kristian Rosenkvists ”slot”
i Langå. Transporten foregik med
bus til Rødkærsbro og derfra med
tog til Langå. Da DSB ikke havde helt
styr på, om det er nødvendigt at have
pladsbillet fra Rødkærsbro til Langå,
foregik turen stående! Heldigvis var
alt grejet blevet kørt til Langå i
forvejen, så de rejsende skulle da
”kun” tage vare på deres personlige
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oppakning. Vel ankommet blev
teltene rejst og flaget hejst, og så var
der bytur! Vejret forbedrede sig
heldigvis meget, så der kunne
arrangeres bålhygge uden paraply.
Da det var blevet helt mørkt, var der
natløb, og det er jo dejligt uhyggeligt!
Søndag blev børnene hentet af
deres forældre i løbet af
formiddagen.

Spejderne
deltog i divisionsstævne en endnu
mere regnfuld weekend sidst i

september. Stævnet var arrangeret
af Midtjyske Division og foregik i
Paradislejren i Virklund med
deltagelse af omkring 100 spejdere
fra Midtjylland. Ingen var i tvivl om,
at den bedste påklædning fra
ankomst til slut var regntøj, så det
var bare med at få regntøjet pakket
ud og så komme i gang med at rejse
teltene, inden resten af oppakningen
blev helt gennemblødt. Vores lille
patrulje fra Vinderslev, bestående af
3 drenge og 4 piger, lod sig nu ikke
gå på af vejret, men udførte stille og
roligt opgaverne med så flot et

Vinderslev forsamlingshus og på
Malmhøj den 12. og 13. dec. Ulvene
havde lavet en masse flot pynt til det
store juletræ, som der blev sunget
og travet omkring til den store
guldmedalje.
Lodderne
til
amerikansk lotteri gik som varmt
brød, men det var også nogle flotte
juledekorationer, vi havde fået lavet!
Som sædvanligt en hyggelig aften
med et meget højt støjniveau!

Lopperne

resultat, at de for første gang i Windir
Gruppens historie fik en førsteplads!
For den dåd fik de overrakt en
sølvøkse og et divisionsflag, som nu
pynter i spejderhuset. Præmierne
skal dog afleveres igen til næste
stævne.

Juledekorationer
er en fast tradition som gevinster i
amerikansk lotteri til juleafslutningen
i Mausing forsamlingshus. Først
sætter de, der har tid og lyst,
hinanden stævne ved spejderhuset
en lørdag i oktober, og så går turen
til Flemming Grønkjærs skov, hvor
vi har fået lov at grave rødder op og
samle mos. Af en eller anden grund
er det altid dejligt vejr i Flemmings
skov, så vi kan rigtigt nyde vores
kaffe efter at have svedt over

opgravning af ca. 25 rødder. Når
rødderne er hjembragt, bliver de
højtryksrenset og lagt til tørre indtil
den sidste torsdag i november, hvor
ledere, grupperødder, og andre
interesserede sammen med
spejderne omdanner spejderhuset til
dekorationsværksted!

Juleafslutningen
foregik mandag den 3. december i
Mausing forsamlingshus. Erna
Petersen og Alice Lemming havde
fremstillet en MEGET stor portion
risengrød, så alle ca. 100 ulve og
spejdere med familie kunne spise sig
mætte. Der var selvfølgelig mandler
i – hele 10 stk. Nogle af ulvene havde
øvet sig grundigt på at gå Luciaoptog og sang også nogle julesange
for os. De skal også optræde i

skal da også lige nævnes. Der er god
vækst i antallet af loppeeffekter
allerede, så vi kommer nok til at lide
af pladsmangel inden næste
marked, men det er jo et dejligt
problem! Jeg minder lige om
adressen, Pederstrupvej 66 i
Pederstrup. Hvis man ikke selv har
mulighed for at transportere, kan
man ringe til tlf. 86888430.

Fakkeloptog
er jo flot og stemningsfuldt her i den
mørke tid, og det kan nogle af
Vinderslevs beboere opleve søndag
den 6. januar mellem 18.30 og
19.00. Spejdergruppen holder
nemlig NYTÅRSPARADE den dag
fra kl. 16 og slutter af med fakkeltog
igennem byen. Vi håber på mange
deltagere og dermed et flot optog,
men det hører I mere om i næste
nummer af Lokalbladet.
Anna Arhøj
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Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
Januar
2. - Oplæsning i boenhed vest
9. - Vi bager vafler
16. - Indendørspetanque
23. - Oplæsning og sang
30. - Banko
Februar
5. - Vi bager vafler
12. - Ferie
19. - Knud Haugård fortæller
om gamle dage
26. - Banko
Marts
5. - Vi bager vafler
12. - Vi laver påskepynt
19. - Vi pynter til påske
26. - Oplæsning i boenhed vest
Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 13:30 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
Januar :
10., 24., og 31.
Februar :
14.
28. Fuglemosens sangkor på
besøg kl. 14 -16

Forberedelser af æresport til Inger og Ejner Knudsens
krondiamantbryllup d. 1. sept. 2001.

Løvfaldstur.
Der var ca. 38 personer fra Det var alligevel en dejlig tur, og
Malmhøj og pensionister fra Brugerrådet var vært.
byen, som var med på
Løvfaldstur.
Tak for turen.
Signe
Vi skulle til Engesvang og drikke
kaffe. Da vi skulle til at køre, var
der ingen strøm på den ene bus.
Prøv noget nyt.
Birthe var heldigvis på arbejde, så
hun havde strøm nok til bussen. Maling på keramik på Malmhøj.
Alvilda Jakobsen fra Erantisvej
Vi kørte i to busser og en del vil undervise i at male dyr og
privat biler. Vi skulle først se figurer.
Bølling Sø. Vi kørte ad smalle Interesserede kan ringe på
veje, og de var meget ujævne. Så tlf. 87 70 24 96 for nærmere
vi blev rigtig rystet igennem, men information.
Zenitta og Joan
det var meget hyggeligt.
Da vi endelig nåede til Engesvang
Kro, startede vi med at synge en
sang, og derefter drak vi kaffe og
fik boller og lagkage med masser
af flødeskum. Snakken gik livligt
rundt ved bordene. Vi sang et par
sange mere, inden vi skulle
hjemad.

Bobspil.

Endnu et nyt tiltag på Malmhøj.
Vi har fået et bobspil i huset, som
er til fri afbenyttelse, så mød op
Marts :
d. 2. eller 4. torsdag i måneden,
14. Toftegård tekstil og Din
så kan vi se, om der er basis for
grønne skobutik kommer,
at starte et hold op.
der vil være mannequinInteresserede kan ringe på tlf. 87
opvisning og salg
Det var heldigvis tørvejr, da vi 70 24 96 for nærmere
Vel mødt
skulle i bilerne, men vi havde ikke information.
Zenitta og Joan
kørt ret langt, før regnen styrtede
Joan Oddershede ned.
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Julemarked
Lør. d. 1. dec. - sidste dag i
kirkeåret - var der tradition tro fra
klokken 14 - 16 julemarked på
Malmhøj. Denne festdag kræver
et stort forarbejde, i mange timer
året igennem er den blevet
forberedt. Flere af beboerne og
mange frivillige brugere har under
Joans dygtige ledelse været travlt
beskæftiget med at fremstille
mange forskellige smukke og
brugbare ting til tombolaen og
salgsboderne.
Fredag d. 30. november mødes
brugerrådet med flere andre
frivillige hjælpere og tog fat på at
stille borde og omtalte salgsboder
op. Boderne blev pyntet med
hvide og røde duge, små
juletræer og dekorationer med
levende lys. Der kunne købes
gløgg, æbleskiver, klejner, kaffe,
øl og vand m.m.
Trods det dårlige vejr kom mange
og besøgte markedet og fik en
god og festlig stund. Det var en
god optakt til førjuletiden.

Gløgg og æbleskive boden.

En deltalger.

Ved tombolaen.

Joan og Zenitta ved salgsboden.
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Vinderslev skole
byggeriet på skolen var vi blevet
lovet en ekstra udgang fra
gymnastiksalen. Det har vi ønsket
os i mange år, for at vi kunne få
salen tømt hurtigt, hvis det skulle
blive nødvendigt. Døren blev sat
i de allersidste dage før festen,
og det viste sig, at der udover det
sikkerhedsmæssige var en del
andre fordele forbundet med at
have en dør direkte ud fra/ ind til
gymnastiksalen fra skolegården,
når der skal holdes skolefest.
Sidst i oktober havde vi koncert
Motionsdag - Alle varmede op i skolegården, inden de blev sendt afsted. på skolen. Det var gruppen
”Pancake”, der kom en dag lige
September og oktober kan godt skolens kor skulle synge et par fra morgenstunden og optrådte
være et par meget travle numre, så alle havde travlt med for alle på skolen. Det var en
måneder at komme igennem for det, der skulle læres og laves festlig og god oplevelse.
skolens lærere såvel som for inden festen. Begge aftener
nogle af vore forældre. I løbet af forløb fint. I forbindelse med
Birthe Clausen
den periode holdes der nemlig
forældremøder og forældresamtaler for alle klasser, så det
kan blive en hel del gange, der
skal afsættes tid oveni til andre
møder og aktiviteter, der skal
passes. Efterårsferien kommer
som regel som et meget
kærkomment pusterum i den tid.
I år havde vi endda ikke emneuge
i ugen før ferien, fordi vi indledte
skoleåret med en emneuge op til
indvielsen, men den årlige
motionsdag fredagen inden skulle Skolefesten - skolekomedien : Dramaholdet spillede et lidt anderledes
vi naturligvis holde alligevel. Der
stykke „ Snabelaben „, med meget flot scene og nogle flotte dragter.
blev som sædvanligt gået, løbet,
cyklet og svømmet mange
kilometer, inden vi kunne tage
hjem og holde efterårsferie.
Da vi mødte i skole igen efter
ferien, var det tid til at forberedt
skolefesten, dvs. dramaholdet fra
6. og 7. klasse havde naturligvis
været i gang med at øve, lave
kulisser, sy dragter m.m. i lang tid,
men alle de yngre årgange skulle
også optræde med små numre,
10

Skolefest - to nisser fra 2. klasses nummer.

Zapper børn
Blandt
politikerne
og
i
skoleverdenen arbejdes der for
tiden meget intens med et
problemfelt omkring det, der er
blevet kaldt de støttekrævende
børn. Det drejer sig om alle de
børn, som af en eller anden grund
har det vanskeligt i skolen. En del
af disse børn har så store fysiske
eller psykiske handicaps, at det
er uden for al tvivl, at de skal
tilbydes undervisning på en af
amtets skoler. Andre børn har blot
brug for støtte i enkelte timer om
ugen, og måske kun i en
begrænset periode, for at de
fagligt kan være på niveau med
kammeraterne. I mellem disse to
grupper, er der en gruppe børn,
som det ind imellem kan være
vanskeligt at rumme i folkeskolen.
I denne gruppe af elever er der
flere og flere børn med sociale og
følelsesmæssige problemer. Det
kommer ofte til udtryk ved, at
eleverne har vanskeligt ved at
koncentrere sig om en opgave ret
længe ad gangen, og når
koncentrationen svigter, vil disse
elever let komme til at forstyre
andre elever. Mange af disse
elever har desuden - af flere
forskellige årsager - svært ved at
løse konfliktsituationer med
kammerater og voksne, og ofte
vil de løbe ind i problemer, som
på kort tid vokser sig store og
virker forstyrrende på deres
skoledag.
Man har tidligere kunnet tilbyde
disse børn undervisning på fx Skt.
Mikkelskolen i Almind ved Viborg
eller i centerklassen i Ans. Disse
tilbud eksisterer stadig, men det
er nu tanken, at flere og flere
elever skal blive på deres egen
skole i hele skoleforløbet. Det kan
kun ske, hvis de økonomiske
midler og den pædagogiske
bistand bliver lagt ud på skolerne,
og det er rammerne for denne

omfordeling, der arbejdes meget i bedste fald få en meget
overfladisk viden om mange ting,
med for tiden.
som egentlig ikke kan bruges til
Blandt mange børn og unge – ret meget, og i værste fald vil de
også blandt elever, som ikke er ikke lære ret meget, men blot
og ikke kommer i kontakt med spilde tiden for sig selv og andre.
specialundervisningen – ser jeg Denne tendens til at zappe er ikke
en tendens til, at eleverne får kun noget, som rammer børnene
vanskeligere ved at koncentrere i skoletiden. Det sker i mindst
sig om den samme opgave i ligeså stor udstrækning i fritiden.
længere tid ad gangen. Nedenfor De zapper mellem 20 TV kanaler,
playstation
og
kan ses nogle få tilfældige video,
eksempler, men listen kunne computerspil, og de zapper
mellem alle de fritidstilbud, som
gøres meget længere.
• I billedkunst magter flere lokalområdet byder på. Fodbold,
elever ikke at øve fx en håndbold, badminton, ridning ,
ungdomsskole,
maleteknik flere gange i træk blot svømning,
for at blive bedre til teknikken, ungdomsklub, filmklub m.v. og er
men de maler et billede og vil så det ikke nok, kører forældrene
gerne et par gange om ugen med
videre til noget andet.
• I idræt vil mange elever helst børnene, for at de kan komme i
ikke træne teknikken i et boldspil, musikskolen i Kjellerup eller
men vil spille det ”rigtige spil”, Bjerringbro. De fleste børn klarer
som man ser det i fjernsynet. De det hårde program uden
mangler forståelsen for, at det problemer, men omvalg og
kræver års træning at blive en fravalg sker i meget høj grad, og
dygtig spiller, og lykkes det ikke en del børn bliver forvirrede og
med det samme, mister mange stressede.
interessen.
• I instrument undervisningen Forældrene og skolen har efter
opgiver nogle elever, hvis de ikke min mening en meget stor fælles
efter tredje time lyder som deres opgave i at hjælpe børnene med
popidoler. Evnen til at overvinde at vælge og mindst lige så vigtigt:
b e g y n d e r v a n s k e l i g h e d e r n e Med at vælge fra. Vi voksne må
påtage os ansvaret for at sige nej
mangler hos nogle.
• I danskundervisningen kan til nogle af børnenes forslag– og
nogle elever ikke se meningen stå fast på dette nej. Ingen kan
med at rette sproglige fejl i en stil. bagefter bebrejde børnene, at de
Stilen er jo ”færdig” , og eleverne fortsætter, når de aldrig møder
vil videre til noget andet. Nogle modstand.
elever mangler viljen og
tålmodigheden til at finpudse en Man kan spørge sig selv, hvor
børnene lærer denne zapper
opgave.
• I emnearbejder vil nogle kultur, men måske skal vi blot se
elever ukritisk og ubearbejdet på os selv. Vi vil måske også det
reproducere, hvad de har hentet hele – arbejde, familie og fritid -,
fra andre kilder. Roen til men kan ikke få det presset ned i
fordybelse og bearbejdelse er en travl dagligdag. Jeg har ikke
afløst af en trang til at blive hurtig løsningen på dette problem, men
færdig og komme videre til det jeg tror, at et af resultaterne er
forvirrede og utilpassede børn, og
næste.
løsningen skal findes i
Dette overfladiske zapperi skal samarbejdet mellem forældre,
helst afløses af mere fordybelse dagplejen, børnehaven, SFO og
og indsigt, for ellers vil disse børn skole.
Thorkild Skovbo
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En dansker i Schweiz

Jeg hedder Tine Arhøj, 22 år og
er den ældste af Anna og Lars
Arhøjs 4 unger. Jeg er nu bosat i
Kolding, hvor jeg studerer til
markedsføringsøkonom på den
engelsk-sproglige kommunikationslinie.
Jeg blev student i 1999, hvorefter
jeg var klar på at opleve noget,
inden jeg atter skulle i gang med
bøgerne. Det blev først til et år i
køkkenet på Torvecafeen i
Kjellerup, hvor jeg fik sparet
sammen til min drømmetur, som
skulle foretages sammen med
min bedste veninde. Vi tog til
Sydeuropa i starten af august
2000 og rejste rundt med vores
rygsække i 3 mdr. (Planen var
egentlig at, vi skulle være væk i
4, men pengene strakte sig altså
ikke så langt!!) Så jeg var hjemme
i starten af november på visit,
inden jeg skulle af sted igen. Og
det er denne tur, min beretning
handler om…selvom jeg også
sagtens kunne fortabe mig i den
anden!
Inden min veninde og jeg tog af
sted, var jeg i gang med at finde
ud af, hvad jeg skulle bruge min
tid på, når vi vendte hjem
igen…jeg ville væk fra Danmark,
det vidste jeg- men hvorhen?
Egentlig trak London, men jeg var
ikke særlig hooked på at skulle
leve på fattiggrænsen…jeg havde
jo også et studie, jeg skulle spare
12

op til.
Så var det at Schweiz dukkede
op. Jeg kendte intet til Schweiz,
men fik at vide rundt omkring, at
det var et land, hvor det var muligt
at tjene nok penge til at kunne
spare op af dem. En veninde af
mig har en svigerinde dernede,
som var så sød at sende papirer
fra et schweizisk jobbureau til
mig. De blev udfyldt og sendt
retur 2 dage, inden jeg tog til
Syden. Hvorefter min stakkels
mor måtte korrespondere med de
firmaer, der henvendte sig! Og
med hendes store hjælp valgte
jeg så den arbejdsplads, hvor jeg
skulle være i knap et halvt år.

flyet, gjorde jo bare oplevelsen lidt
sjovere!
Desværre ville skæbnen, at min
kuffert ikke var kommet til Zürich,
så jeg måtte rejse videre til
Celerina uden alle mine kære
ejendele. Det var lidt sværere at
kapere, men jeg nægtede at lade
mig slå ud af det! Det var først
næste aften, da kufferten stadig
ikke var dukket op; så var
humøret absolut ikke særlig højt.
Og den dukkede faktisk først op
næste aften igen- 48 timer efter,
jeg havde mistet den! Er der
noget at sige til, at jeg ikke tænker
på det schweiziske flyselskab
med glæde?!

Restaurant „Skiliften“ - min arbejdsplads.
På vej mod nye oplevelser
Den 12. december 2000 var jeg
på vej til Schweiz. Min præcise
destination var Celerina, 5 km fra
jetsetternes ”ski- højborg” St.
Moritz og igen 80 km fra den
italienske grænse.
Jeg havde accepteret et jobtilbud
fra ”Celeriner Bergbahn”, som
ejer skiområdet i Celerina. De har
5 restauranter, og jeg skulle
arbejde som tjener i en af dem.
Jeg var noget nervøs på vej
derned, og det blev ikke bedre af,
at flyet til Bruxelles var forsinket,
så jeg ikke nåede mit videre fly til
Zürich…men det gik alt sammen,
og at Thomas Helmig var med

Jeg nåede dog til Celerina i god
behold og blev modtaget på
stationen af min svenske
værelseskammerat, Helena, som
jeg havde mailet sammen med
forinden, så vi kendte lidt til
hinanden.
Det var en utrolig flot aften, og jeg
var selvfølgelig vildt imponeret af
det vidunderlige landskab, som
jeg kunne ane i mørket. Og der
var sne overalt, hvilket jo var en
omvæltning i forhold til det sjap,
jeg havde forladt!
Op og hilse på alle de andre…jeg
skulle bo i et hus sammen med
10 andre unge fra forskellige
lande. Jeg var noget nervøs, da

Udsigten fra mit værelse.
de andre allerede havde været i
Celerina et par uger, og for mig
virkede det som om, de havde
styr på det hele! Men de var
selvfølgelig søde og tog godt
imod mig.
Da jeg lagde mig i min nye seng,
var jeg endnu ved godt mod- på
trods af savnet efter mine ting!
Næste dag stod jeg op til den
mest vidunderlige udsigt; solen
skinnede, og der var bjerge
overalt. Det var virkelig en anden
verden, følte jeg.
Dagen brugte jeg på at gå rundt i
Celerina og fare vild- på trods af,
at Celerina virkelig ikke er ret stor!
På arbejde
Men den store dag var dagen
efter, hvor jeg skulle på arbejde i
”Restaurant Skilift” for første
gang. Restauranten lå i samme
bygning som skiskolen og ”afterskiing”-baren. En hyggelig
bygning, hvor der altid var en lind
strøm af gæster, da en af
skilærernes foretrukne øvebakker
lå lige uden for restaurantens
vinduer, og det var gerne der, de
trænede børnene.

Nå, men jeg var selvfølgelig
hamrende nervøs…jeg kendte jo
kun Karina, som var min tyske
kollega. Og hun snakkede kun
tysk, så jeg skulle lige vende
tungen en ekstra gang for at få
de rigtige gloser ud!
Jeg hilste på mine kolleger i
køkkenet, som bestod af
italienere, der kun snakkede
italiensk!!! I løbet af sæsonen blev
vi dog utrolig gode til at
kommunikere og havde en
masse sjov ud af at forsøge at
lære hinandens sprog. Da vores
gæster hovedsageligt var
italienere, fordi Celerina er så tæt
på den italienske grænse, blev
jeg i løbet af meget kort tid i stand
til at tage imod en bestilling på
italiensk. Egentlig skulle man
regne med, at italienerne kunne
snakke engelsk- men nej. Af en
eller anden grund regner de med,
at resten af verden taler deres
dyrebare sprog…så i løbet af de
4 måneder blev jeg enig med mig
selv om, at hvis alle italienere er
ligesom de rige af slagsen, jeg
mødte i Celerina, så kan jeg
sagtens finde andre feriemål end
Italien!!

Jeg fandt mig hurtigt til rette med
arbejdsgangen i restauranten,
selvom det var svært at skulle
kommunikere konstant på tysk,
eftersom jeg ikke rigtig havde
brugt det siden 2. g i gymnasiet 3
år tidligere. Især var det en pine
aldrig at kunne forstå, når folk
fyrede vitser af til mig! Men det
blev da heldigvis meget bedre, så
efter nogle uger snakkede man
jo løs, som om man aldrig havde
lavet andet!
Det var dog ikke altid en dans på
roser at arbejde i et schweizisk
arbejdsmiljø, fordi de har en
noget anden holdning til forholdet
mellem arbejdsgiver og ansat.
Afstanden mellem ”top” og ”bund”
er meget udtalt i Schweiz, i
forhold til hvad vi som danskere
er vant til. Men man vænner sig
til det, så godt som man kan, og
på trods af den kløft, så formåede
det ikke at ødelægge den gode
følelse, jeg hurtigt havde udviklet
mht. mit arbejde. Det var
(næsten) altid fedt at komme på
arbejde, fordi der var en kæmpe
kreds af stamkunder. De, der
arbejdede på bjergbanen, på
parkerings-pladsen og ved
skiliften samt de fleste af
skilærerne, spiste frokost hos os
hver dag og kom i øvrigt så tit som
muligt i løbet af dagen og fik en
kop kaffe. Man havde virkelig
følelsen af at være omgivet af
venner konstant, for jeg lærte jo
lynhurtigt de fleste af dem at
kende…og man mærker savnet,
når man tænker tilbage.
Ligesom der var masser af
stamkunder, var der også
drikkepenge i overflod. Jeg
levede af dem, så mange fik man
pr. dag. Så det betød jo, at jeg
havde en kæmpe opsparing, da
jeg vendte hjem igen.
Fortsættes............
Tine Arhøj

Mine kolleger ved frokostbordet
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Vinderslev idrætsforening
Bagefter var der underholdning af
ballonklovnen KELLO. Næsten alle
børn fik en oppustet ballon i en eller
anden figur. Aftenens højdepunkt var
da VIF havde fået SAS liga spilleren
fra Silkeborg - Brian Rosenquist - til
at fortælle noget om at være
professionel fodboldspiller. Han
spillede som 6 årig i Vinderslev med
Helle Krogh som træner. Brian hjalp
til med præmie uddelingen (alle
spillere fik en fodboldstatuette) Til
sidst skrev Brian autografer til
næsten alle børn. Til trænere og
holdledere var der gaver fra VIF og
spillere.

Microput - årgang 93.
Holdet blev fra efterårets start - Martin Brink - Jørgen Pedersen
udstyret med nye trøjer og bukser - (træner)
sponseret af SPORTS PARTNER, i Midterste række fra venstre:
Sofie Lørup - Martin Mikkelsen Kjellerup.
Andreas Agerskov - Anders
Holdet er øverst fra venstre:
Tina Nielsen (træner) - Rikke Lørup Krogsdal - Rene Pedersen.
- Theis Abildskov - Thomas Jensen Forest: Jacob Olsen.

Senior damer.
Selvom flere af damerne er blevet
gift og har fået børn mødes de stadig
i VIF for at spille bold. De håber, at
flere vil komme og spille fodbold til
næste sæson.
Øverst fra venstre:
Malene Christensen (holdleder) Tina Nielsen - Charlotte Busk - Ruth
Knudsen - Pia Horup - Lotte
Pedersen - Stine Holde og Jørgen
Pedersen (træner/holdleder).
Nederst fra venstre:
Helle Krogh - Christina Jensen -
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Sanne Lemming - Pernille Løyche og
Lene Adamsen. På billedet mangler
Minna W. Jensen og Gitte Jensen.

Afslutningsfest for
ungdom.
Afslutningsfesten for ungdom blev
afholdt i Vinderslev forsamlingshus
den 5. oktober . Et stort antal
fremmødte på 130 personer, hvoraf
halvdelen var børn fik en fantastisk
aften. Denne startede med
spisning(menu: Pizza) alt blev spist.

Afslutningsfest for
seniorer.
Afslutningsfesten blev afholdt i
Mausing Forsamlingshus lørdag den
3. november. Desværre ikke med
stor deltagelse - idet kun 30 mødte
op. Formanden bød velkommen derefter spisning med god mad fra
Vinderslev
Forsamlingshus.
Musikken blev leveret af Per Villekær
fra Kjellerup. Faxe/Ceres depotet i
Viborg gav en omgang øl til alle
deltagere uden protester.Der var
pokaler til følgende: Christian Kylling
- Årets old boys (vandrepokal), Olav
Sønderskou - Årets fighter i
Seniorherrer (vandrepokal), Leif
Brønd - Fidus i Seniorherrer, Brian
Petersen - Flid i Seniorherrer, Ruth
Knudsen - Årets Fighter i
seniordamer (vandrepokal), Ruth
Knudsen - Fidus i seniordamer Niels
Ole Olesen - Årets ungdomstræner
(vandrepokal), Svend Olsen - Årets
ekstra VIFèr (vandrepokal), Jørgen
Pedersen
Årets
VIFèr
(vandrepokal). Der var vingaver til
alle senior trænere og holdledere fra
VIF. Endvidere en erkendtlighed til
Peter Jacobsen for hans store
arbejde med opkridtning af baner.
Aftenen sluttede med natmad - en
god fest med god stemning og højt
humør - synd at ikke flere deltog.
Jørgen Pedersen

KIRKENYT
Sognemenigheden
KLOKKERNE KALDER
hver søndag til fest i Vinderslev
kirke. Det gjorde de også søndag
d. 28. oktober, hvor vi alle var
inviteret til "kongeligt bryllup ".
Det var en stor glæde, at så
mange modtog invitationen.
Kirken var fyldt af store og små,
hvad der glædeligvis er tradition
for. I parentes være det dog sagt,
at der altid er plads til èn mere !
Og en festlig oplevelse blev det
at se alle børnene glade og
engagerede deltage aktivt i "
bryllups-aktiviteterne". En stor tak
til børnene, fordi I ville "lege" med !
I gjorde det dygtigt " Og tak til alle
I andre, der "kun " mødte op !
Forhåbentlig mødes vi så igen til
familie-gudstjeneste
SØNDAG D. 2. DEC. KL. 19:30
( 1. SØNDAG I ADVENT )

Denne søndag er den første i det
nye kirkeår, og for at markere, at
vi venter på "LYSET " - " du soles
sol fra Bethlehem " - indleder
børnene gudstjenesten med at gå
Lucia-optog .

kommende familiegudstjenester.
Efter gudstjenesten mødes vi i
Sognehuset til lidt julegodt !

Endelig er der også familiegudstjeneste FASTELAVNSMon ikke alle har lyst til sammen SØNDAG, D. 10. FEBRUAR , KL
med børnene at være med på 14:00.
kirke-vandringen til Bethlehem ?
Gudstjenestens tema er netop : Traditionen tro er der også denne
gang efterfølgende: tøndeMå jeg være med ?
slagning, servering og for
Det er også denne aften, at mini- vandhundene en svømmetur på
konfirmanderne får deres diplom Fuglemosegård. Sæt kryds i
for overstået minikonfirmand- kalenderen allerede nu !
undervisning. Tiden er kun gået
alt for hurtigt, og vi vil komme til Hermed de bedste hilsener til alle
at savne dem. Men mon ikke det med ønsket om en rigtig glædelig
vil gå som med tidligere hold, at jul og et velsignet nytår !!!
vi vil holde en vis kontakt med jer
og se jer både i sognehuset og i FAMILIE- GUDSTJENESTE UDVALGET.
kirken, hvor I vil være velkommen
til at deltage - også aktivt - i
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KIRKENYT
Sognemenigheden
luciabørnene,
tak
til
minikonfirmanderne,
tak
til
konfirmanderne, og ikke mindst tak
til alle for den festlige sang i kirken.
Til sidst må vi minde hinanden om,
at kirken holder ”åbent hus” rigtig
mange gange i december måned.
Det ville være en god ide, om vi her
fortsætter med at dyrke kirkens åbne
fællesskab og glæden over vore
gamle julesalmer.
Hermed de allerbedste ønsker om
en
Glædelig jul !
Metha Bitsch

Må jeg være med ?
var temaet for den nu overståede
familie-gudstjeneste, søndag aften
d. 2. dec. Rigtig mange var med,
men der blev en plads til alle, både
store og små, også til ” stodderen”,
der midt under prædikenen kom
buldrende ind med sine klirrende
flasker for at se, hvad her foregik.
Mon det ikke lykkedes at tematisere
gudstjenesten og kirken som det
åbne fællesskab, som ikke trækker
grænser ?

Minikonfirmanderne går lucia.

Dejligt var det også at opleve
luciabørnene bære lyset frem og det
i en ”verden i våde ”
Sådan begynder netop den nye
salme, som Holger Lissner nylig har
skrevet under indtryk af den tragiske
11. september. Efter de mange
reaktioner efter gudstjenesten at
dømme har menigheden straks
taget både teksten og melodien
varmt til hjerte.
Mange, ca. 90, gik med i sognehuset
. Skal vi ikke sige tak til hinanden for
hyggeligt samvær her, tak til
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Minikonfirmanderne og Frede Møller.

KIRKENYT
Sognemenigheden

Gudstjenester

1.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1.

januar 2002
januar 2002
januar 2002
januar 2002
januar 2002
februar 2002
februar 2002
februar 2002
februar 2002
marts 2002
marts 2002
marts 2002
marts 2002
marts 2002
marts 2002
marts 2002
april 2002

Vinderslev 10.15, Hinge 14 Nadver
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 (K)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 14 Familieg.(K)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15 Familieg.
Hinge 9 Th.Poulsen, Vinderslev 14 Anders Fuglsang(Nadver)
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15

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.
Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med
i et kristent fællesskab, er meget velkomne.
Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge
tlf. 86 88 81 65
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
Poul Jensen
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KIRKENYT
Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere, der
samles ca. hver anden søndag
mellem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39.
Vi tegner, maler, synger og hører
om Gud og fortællinger fra biblen.

Vi samles 12 -14 børn i alderen ca. bare kom og vær med.
3 - 13 år, men vi kan sagtens være
mange flere.
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Det koster ikke noget at være med
Tlf. 86 867117
i søndagsskolen. Har du lyst, så
Kirsten Kristensen
Tlf. 86 888375

Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR GODE VENNER
Har du lyst til leg, sjov, bålhygge,
by-løb, lejrtur, fortællinger fra
biblen m. m.
Så er klub 73 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 på “Gården“,
Haugevej 1, Vinderslev.

Hvis du vil vide mere er du
velkommen til at kontakte:
Henning Frølund
tlf 86 88 83 52
Lene & Steen Lange
tlf: 86 88 84 86

Klub 73 er tilsluttet Danmarks folkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Vi
mødes
i
Vinderslev derigennem møde evangeliet om Har du spørgsmål, kan du konMissionshus, ca. hveranden Jesus.
takte:
søndag kl. 10.00 - 11.15.
Så har du lyst til at være med - så
Helle Frølund
Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
kom og vær med sammen med
Tlf 86 88 83 52
os.
Hanne Frølund
Vi hører fortællinger fra bibelen,
Tlf 86 88 82 42
tegner, maler og synger, og
Lisbeth Christensen
Tlf 86 88 84 84
Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenig- har valgmenighedspræst Karen
hed er en del af Den danske Marie Ravn kontor i huset.
Folkekirke, oprettet i 1917 af en
kreds af grundtvigsk indstillede folk. Hun træffes også telefonisk på
valgmenighedens tlf. 86 88 11 10,
Der er i alt ca. 12.000 valgmenig- der svarer hele døgnet, hvis der er
hedsmedlemmer i Danmark, nogen hjemme.
fordelt på valgmenigheder omkring
Valgmenighedens lokale repræ30 steder rundt i landet.
sentanter i Vinderslev sogn er:
Som valgmenighedsmedlem er - Dorte Iversen,Kjellerupvej 67,
man medlem af folkekirken, men tlf 86 88 82 94.
betaler ikke kommunal kirkeskat, - Lene Boilesen, Liljevej 43,
da man i stedet betaler til tlf. 86 88 84 66.
- Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37,
valgmenigheden.
tlf. 86 88 84 66.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed benytter sognekirkerne i KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHEDs gudstjenester
Levring, Hørup og Vinderslev.
Valgmenigheden har sit eget hus i ved valgmenighedspræst Karen
Hørup med mødesal, der benyttes Marie Ravn holdes altid kl. Kl.
til blandt andet foredrag og 10,30 når ikke andet er anført.
konfirmandundervisning. Desuden

Gudstjenester

1.
6.
13.
20.
27.
29.
3.
10.
17.
24.
3.
5.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1.
7.

januar
januar
januar
januar
januar
januar
februar
februar
februar
februar
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
april
april

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. søn. e.Helligtrekonger
Sidste søn. e. Helligtrek.
Septuagesima
(tirsdag)
Sexagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
(tirsdag)
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske

Der
kører
bil
til
alle
valgmenighedens gudstjenester og
møder, når ikke andet er anført.
Den faste rute: kører med afgang
fra:
- Vinderslev ved hjørnet
Solsikkevej/Vinderslevvej 25
minutter før gudstjenester og møder
- Torvet ved boghandelen 15.
minutter før.
Til møder vil vi forsøgsvis i det nye
år lade bilens faste rute køre fra
Vinderslev 35 minutter før mødet
og fra Torvet 25 minutter før mødet.
Brug muligheden for at ringe til
Ruskjærs Taxa 86 88 33 33

Hørup
Vinderslev
Hørup, Derefter søndagsfrokost i salen.
Levring
ingen, men h verdagsaftensgudstjeneste.
Hørup
Vinderslev
Hørup
Levring
Hørup
ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste
Hørup kl. 19. Derefter aftenkaffe i salen.
Hørup
Levring
Hørup
Vinderslev
Hørup
Vinderslev
ingen
Levring

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor ikke andet er anført.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenighedens møder og arrangementer
er ikke kun for medlemmer. Enhver er altid velkommen, - så hvis emnet interesserer, skal man
bare komme og være med. Det har en del ikke-medlemmer benyttet sig af i tidens løb - især
naturligvis de gange, hvor valgmenigheden har haft de kendte medienavne som fortællere og
foredragsholdere
SØNDAGSFROKOST
Søndag d. 13. januar 2002
Efter gudstjenesten i Hørup Kirke
10,30 har vi dækket op til
søndagsfrokost med et lækkert
tag-selv-bord i valgmenighedens sal.
Inden vi slutter kl. 13 synger vi
vintersange og sange fra afsnittet
Sprog og ånd fra højskolesangbogen.

Afgår teaterbussen fra Kjelleruphallen til musicalforestillingen
Jesus Christ Superstar i
Musikhuset i Århus. Alle billetter
er udsolgt, men man kan evt.
ringe til Karen Marie Ravn 86 88
11 10 for at høre, om der er
afbud.

AFTENKAFFE
Tirsdag d. 5. marts
Efter gudstjenesten kl. 19, er der
KONCERT PÅ EFTERSKOLEN aftenkaffe i salen med sange fra
efter
Onsdag d. 16, januar kl. 19,30 højskolesangbogen,
Den klassiske guitarist Kåre deltagernes forslag.
Norge giver kl. 19,30 koncert på
GENERALFORSAMLING og
Levring Efterskole.
Han debuterede oprindelig med LYDBILLEDER
FRA
en fornem Cd med værker af GALAPAGOS-ØERNE
Johan Seb. Bach. Og har siden Torsdag d. 14. marts kl. 19,30
I
valgmenighedens
sal.
udgivet mange cd-er.
Han var i øvrigt den første Dagsorden efter vedtægterne. Og
klassiske nusiker, der spillede på derefter viser de to vinderslevere
Roskilde Festivalens store scene. Bente og Niels Fisker deres
Denne aften på efterskolen spiller lysbilleder fra Galapagos-øerne.
han latinamerikanske, italienske
og spanske musikstykker foruden ETISKE SPØRGSMÅL
klassiske særker. For koncerten Torsdag d. 11. april KL. 19,30.
incl. kaffe betales kr. 75,Foredrag i Valgmenighedens sal
ved overlæge Ole Hartling, Vejle,
Aftenen er en fællesaften med som er medlem af Etisk Råd. Han
tale om,
hvad den
Levring-Hørup sognemenighed. vil
Enhver er hjertelig velkommen! teknologiske udvikling betyder for
vores
grundlæggende
MUSICALFORESTILLINGEN livsværdier.
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Tirsdag den 19. februar kl. 18
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Foredragsholderen skriver selv
følgende:
Jo mere lægevidenskaben kan,
des mere kommer man til at
overveje, hvad man bør. Bør vi alt
det, vi kan? Etik kaldes også „børlære“.
Med de nye genteknologier har
mennesket
fået
uanede
muligheder for at gribe ind i sin
egen udvikling.
Nogle mener, at her er vi for tæt på
skaberværket, andre at det
naturgivne allerede er krænket så
mange gange og så grundigt, at
ændringer af arvematerialet,
kloning osv. blot er en „naturlig“
udvikling af menneskets muligheder for at have magt over liv.
Spørgsmålet er, om nye
muligheder kræver en ny etik. Jeg
mener nej; nye muligheder er nye
udfordringer og kræver måske
nye regler, men det etiske
grundlag ændres ikke.
Enhver er hjertelig velkommen i
valgmenighedens sal.
Mange hilsner
Karen Marie Ravn – 86881110

Hilsen fra Canada

Fortsættelse fra juli udgaven stemning, og skolen har ry for
2001.
gode lærere og engagerede
elever. Skoleåret er delt i 2, og
Det er ved at være et halvt års tid hvert halvår har man 4 fag. Mine
siden, jeg skrev i lokalbladet om fag lige nu er: sport og sundhed,
mit kommende udvekslings- rejse og turisme, billedkunst/
ophold i Canada. Nu har jeg så kunsthistorie og sløjd. Det tog lidt
været her i 3 måneder - tiden tid at lære skolen/skolesystemet
flyver af sted!
at kende; man har et skab til sine
bøger, og så går man fra klasse
Den 15. august var dagen, hvor til klasse, lærerne er Hr og Fru,
jeg sagde farvel til min familie og og så er der mange tests.
en af mine veninder, Stine Jeg får i alt 4 værtsfamilier her,
Larsen, i Kastrup. Et halvt døgns og i næste uge flytter jeg til nr. 2.
tid senere blev jeg modtaget af Min første værtsfamilie er herlig!
min værtsfar i lufthavnen i Jeg har en søster på 9 og en bror
Toronto. Vi kørte op til deres på 7 år. De er begge vilde med
sommerhus, hvor vi var et par LEGO og blev overasket, da jeg
dage. Det var rart at få noget fortalte, at det er dansk.
søvn, eftersom jeg var godt
udmattet.
Jeg har set og oplevet en masse
Byen, jeg bor i, hedder i mine første 3 måneder. Jeg har
Penetanguishene, (ofte forkortet været ude og sejle med min
til Penetang). Det er et indiansk værtsfar et par gange, og en
navn og betyder „Place of the weekend var jeg med en
White Roling Sands“, på dansk udvekslingsstudent fra nabobyen
ca. „stedet med det hvide rullende Midland ude og sejle. Min 3.
sand“. Penetang er en lille by med værtsfamilie inviterede mig med
8000 indbyggere. Det ligger ned til Toronto og se en baseball
til Georgian Bay, en del af en af kamp. Det tog noget tid at lære
de store søer.
reglerne at kende, da der er
Skolen er en forholdsvis lille skole rimelig mange, men det var rigtig
med 550 elever. Der er en dejlig sjovt at se, hvor meget de går op

i det.
Toronto er Canadas største by
med 3-4 mill. indbyggere. Jeg har
været der en del gange, blandt
andet til Thanksgiving.
En af de bedste oplevelser var
nok, da jeg var til en ROTARY
konference med alle de andre
udvekslingsstudenter i området.
Vi var ca. 30 udvekslingsstudenter fra hele verden samlet
der. Det blev ikke til meget søvn
den weekend, vi havde så meget
sjov!
Den 7. oktober fik vi den første
sne, 7cm. Jeg glæder mig til at
sneen falder for alvor, for så skal
jeg ud og stå på ski hver torsdag.
Terrorangrebet d. 11. sep. har haft
stor påvirkning her, men dog ikke
så stor som i USA. I oktober var
jeg i USA med min 2.
værtsfamilie, og da vi var ude at
shoppe, var der næsten ingen
mennesker, selvom det var en
lørdag, hvor der normalt er
proppet. Den weekend så vi også
Niagara Falls, det var utroligt - så
meget vand! Tæt derpå er der en
by kaldet „Niagara on the Lake“,
som vi også gav et besøg. Jeg
så en butik, der hed „Silkeborg“,
og måtte selvfølgelig lige se, hvad
det var for noget. Det var en
tøjbutik med dansk tøj og ejeren
var, godt gættet - fra Silkeborg!
Jeg er utrolig glad for at være her,
og tiden flyver afsted. Det vil
hurtig blive juletid (vel at mærke
den 25. dec. her), og for en gangs
skyld vil jeg få en hvid jul!
Fortsættes ................
Karina Borum
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Lokalhistorie

Elly og Jens Stenholt, samt sønnen Lasse foran stuehuset i dag.

Familien Stenholt, Mausing
Gården hedder egentlig ikke, som
man kunne forvente, Stenholtgård.
Den har ikke noget officielt navn.
Men på gården findes et gammelt
smedejernsstempel med navnet
Stenholtgård, der blev brugt,
dengang man selv lavede smør, til
at brænde ind i dritlerne med, så man
kunne se, hvor smørret kom fra.
For 29 år siden overtog Jens
Stenholt sin fødegård i Mausing, der
har adressen Mausingvej 39 og
ligger næsten midt i Mausing by.
Jens er 10. led i slægten i lige linie.
D.v.s. man har fundet oplysninger i
gamle arkiver, der viser en stor
mulighed for, at gården har været i
samme slægts eje i endnu flere led.
I København i de gamle arkiver har
man fundet frem til de gamle skøder
for hele Mausing by helt tilbage til
1579. Her kan man se, hvem
beboerne har været i de enkelte
ejendomme. Her kunne man
muligvis finde ud af, om der har
været flere generationer på gården.
Som tegn på, at der har boet
mennesker på egnen længe før,
fandt Jens i 1985 en speciel sten på
bakken ved Fladbjerg. Efter
nærmere undersøgelser, foretaget
på foranledning af Silkeborg
Museum, fandt man ud af, at det var
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en mortersten, brugt som kværn. En
hjortetak har været brugt som støder.
Stenen er dateret til ældre end 300
år før Kr.f. Et andet bevis er en
stenøkse, fundet på noget af
gårdens jord ude i nærheden af den
gamle skole.
Med sikkerhed ved man, at gården
har tilhørt slægten siden 1664. Men
de har ikke allesammen været ejere
af gården. Efter at „kronen“ havde
solgt Mausing til Vinderslevgård var
bønderne igennem mange år
fæstere under Vinderslevgård, hvor
de måtte gøre hoveriarbejde.
Gården blev frikøbt i 1793, og var
en af de første gårde i Mausing, der
overgik til selveje. Det var Peter
Nielsen Steenholt, der havde gården
på det tidspunkt. Han var 5. led af
slægten på gården, som han overtog
1783. Peter Nielsen var fæster de
første 10 år på gården, men var en
af dem, der var utilfreds med, at der
skulle
gøres
hoveri
på
Vinderslevgård. Han begyndte
hurtigt, at virke for at få gården over
til selveje, og det lykkedes i 1793.
Fire år tidligere var der givet
proprietær
Hans
Hansen,
Vinderslevgård, kongelig bevilling til
- som det hedder i dokumentet „nedlægge en ham under bemeldte

gods tilhørende og for nærværende
til fæsteledig bondegård i Mausing
Bye, der består af 13 Gårdbeboere,
hver på 3 tønder Hartkorn, og 7 Huse
hvoraf alene eet har 1 skp. Hartkorn
til Brug, de øvrige ei viidere end hver
en Kaalhauge, og omdele bemeldte
nedliggende Bondegaards hartkorn
og Jorder 3 Tønder til brug under de
i Byen værende Huse“.
Det blev ikke direkte af
Vinderslevgård, at Peter Nielsen
Steenholt købte al jorden. Jens
Larsen havde nemlig i 1793 af
Vinderslevgård købt en gård i
Mausing, og det var fra den,
Steenholt købte en væsentlig part af
jorden. I en kontrakt mellem Peter
Nielsen Steenholt og Jens Larsen,
dateret 1794, køber Steenholt „så
meget Agerland, som støder til
bemeldte Peter Nielsen Steenholts
Mark, som af uvildige Mænd under
Anførsel af en Landinspecteur kan
ansættes for Hartkorn 1 Tønde 2
Skæppe., og Skiællene om
bemeldte Jord skal gaa lige paa alle
maader, samt Halvparten af
Lundmose“. Prisen for dette
jordareal var 240 Rdl., hvoraf de 40
blev betalt straks, og resten skulle
betales „til Snapseting 1795 med et
Aars Rente 4 Rdl.“
Det er givet, at gårdens bygninger i
dag ligger på samme sted, som de
gjorde, da gården blev selveje og
formentlig også, da den første af
slægten kom til. For godt 30 år siden
blev
en
gammel
bindingsværkbygning væltet. Den lå,
hvor et maskinhus nu ligger. Den
gamle bygning var oprindelig
gårdens stuehus. På matrikelkortet
fra 1789, da gårdene fik deres jorder
samlet, er det gamle stuehus
markeret, så det har ligget der i
mindst 200 år. De sidste mange år
fungerede bygningen som udhus.
Gårdens nuværende stuehus er
mere end 100 år gammelt. Det er
bygget om mange gange. I første
omgang var det både smallere og
kortere end i dag.
Den første af slægten på gården i
Mausing, man har registreret, hed

Skøde fra 1790
Christen Andersen, og han var der
fra 1664 til 1688, da hans søn,
Anders Christensen overtog den. I
tredie led gik gården over til en
datter, Mette Andersdatter, som var
gift med Peder Nielsen Steenholt.
Niels Peder Steenholt overtog
gården i 1708, og havde den i 36 år.
Sønnen Niels Pedersen Stenholt
overtog gården i 1744. Stenholtnavnet har i øvrigt haft forskellige
stavemåder i årenes løb. De første
er noteret som Stenolt, senere blev
det til Steenholt, og senere til
Stenholt.
Niels Pedersen Stenholt afløstes i
1783 af sin ældste søn af 2.
ægteskab, Peter Nielsen Steenholt,
som havde gården i næsten 40 år,
og som blev den, der købte den til
selveje. I 1812 fik hans ældste søn,
Niels Pedersen Steenholt gården, og
han havde den ligesom sin far i 40
år. Der var seks børn i ægteskabet
med Ellen Nielsdatter, og det blev
den 5. ældste, der kom til, at drive
gården videre. Han hed Jens Nielsen

Steenholt og havde gården fra 1852
til 1890. Han havde fem børn, og det
blev den yngste, som fik gården.
Chresten Jensen Stenholt, hed han.
Til sin død i 1926 var han ejer af den,
og indtil 1934 drev hustruen, Ane
Kirstine Stenholt den. Der var 12
børn i ægteskabet, og det blev
nummer 8 i rækken, Alfred Stenholt,
der overtog gården efter forældrene.
Alfred Stenholt og hans hustru, Anna
Stenholt overdrog den i 1972 til den
nuværende ejer, Jens Stenholt, der
er nummer 6 i en søskendeflok på
7.
Der knytter sig megen slægtshistorie
til gården i Mausing, og mange af
de skrevne ting, der i tidernes løb er
lavet ved ejerskifter, tilkøb og frasalg
af jord, aftægtskontrakter m.m.
findes stadig i dag på gården.
Jens Stenholt blev i 1972 gift med
Elly Jeppesen. Sammen har de tre
børn, Helle født i 1974, Morten født i
1977 og Lasse fra 1987.
Ved overtagelsen i 1972 hørte der
52 tdrl. til gården. I 1973 blev der

bygget maskinhus, som tidligere
nævnt, hvor en gammel bygning
førhen lå. Driftsbygningerne er
løbende bygget om, så de var
tidssvarende
i
forhold
til
produktionen. Stuehuset er gennem
årene
blevet
vedligeholdt/
restaureret, men der er stort set
aldrig flyttet en skillevæg, og de
gamle døre er der endnu.
I 1985 blev jordarealet udvidet med
35 tdrl., som blev købt af naboen,
Peder Nielsen. Med meget få
skelændringer blev det samme
stykke solgt til i/s Bakkegården i
1994. Samtidig blev køerne og
mælkekvoten solgt. Jens tog arbejde
ved Kommunen‘s parkvæsen.
Af de 50 tdrl., der er tilbage, og som
stort set er det oprindelige, er de 8
tdrl. skov. Det er ikke uvæsentlig for
Jens. Han nyder næsten dagligt, at
gå en tur i sin skov. Af og til har han
bøssen og hunden med. Men Jens
nyder ikke bare. Det stykke skov på
5 tdrl., der ligger ude i „æ dal“
(området ved forsamlingshuset - den
gamle skole) er inden for de seneste
år ændret fra rødgran til ege- og
bøgeskov. Ca. 11.000 planter er sat
i jorden. Næste projekt er et stykke
rødgran i Mausing Skov (ved
Engholmvej), der ligeledes skal føres
tilbage til løvskov, som for 1000 år
siden, hovedsagelig eg og lidt bøg.
Af det resterende jord, 42 tdrl. er
engen lejet ud, og det er halvdelen
af den øvrige jord også. Resten
dyrker Jens selv i sin fritid.
Ellers arbejder han som leder af
skovholdet ved „Krabbes grønne
ring“ i Kjellerup.
Elly arbejder i supermarkedet,
„Rema 1000“ i Kjellerup.
Datteren Helle er pædagog, gift med
en fisker, og bor i Hvide Sande.
Endnu bor sønnerne hjemme.
Morten, der er elektriker, har for nylig
købt hus i Vinderslev, så når det
engang er moderniseret, forlader
han nok Mausing. Tilbage er der så
Lasse. Han går i 8. kl. på Kjellerup
Skole.
Så er der et spørgsmål tilbage : bliver
der en 11. generation på gården?
K.H.
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Hauge ungdoms- og gymnastikforening
Nyt fra ungdomsudvalget i HT 87
Så er vi godt i gang med
vintertræningen, og holdene er i
gang med at spille kampe.
I år har vi et drengehold, et pigehold,
2
puslingedrengehold,
1
puslingepigehold, 1 lilleput-drenge
Hold, 1 lilleputpigehold, 1 blandet
pige/drenge begynderhold og
1blandet pige/drenge micro hold.
Derudover har vi samarbejde med
LIF omkring juniorherre, de spiller
under navnet Team Kjellerup, og de
træner i Thorning før jul og i Kjellerup
efter jul.
Hjemmekampene bliver spillet
skiftevis i Kjellerup og Thorning.

Træner onsdag kl.16.50 – 18.00
Træner er Birgit Jensen og Louise
Krogh.

Lilleputdrenge årgang 1991 og 1992:
Træner onsdag kl. 16.50 – 18.00
Træner er: Lene Nørskov, Esben
Bjørn og Vicki Pedersen

Puslinge Piger:
Træner tirsdag og torsdag kl. 16.30
-17.40
Træner er: Lina Nielsen, Rikke
Nielsen og holdleder er Jytte Dahl.

Puslinge drenge:
Træner fredag kl. 16.45 - 18.45
Træner er: Erik Sørensen, Lars Wigh
og Janus Larsen.

Micro piger og drenge årgang 1994 og
senere :
Piger :
Træner onsdag kl.15.50-16.50
Træner er. Karina Lauridsen,
Christina Hansen og Thomas
Vestergård.

Begynderpiger og
drenge årgang 1993:
Træner onsdag kl. 15,50-1650
Træner er: Tanja Bitsch og Henriette
Bitsch.

Lilleputpiger årgang
1991 og 1992 :

Træner tirsdag og torsdag kl. 18.2019.40
Træner er: Anne Wigh og Tina
Christensen før jul, samt Gitte Bech
en gang om ugen.
Efter jul håber vi Bettina Eriksen og
Gitte Bech kan træne pigerne.

Drenge :
Træner tirsdag og torsdag kl. 17.2018.40
Træner er: Troels Dam, Jeppe
Andersen og Rasmus Mogensen.

Juniorherrer :
Træner i Thorning indtil jul, tirsdag
kl. 19.30-20.30 og torsdag kl. 20.40
- 21.40
Træner i Kjellerup efter jul.
Træner er: Henning Terp, Thomas
Riisgaard og Peer Dam.
De fleste af vore trænere har været
på kursus lige op til sæsonstart, så
vi ved, de er velforberedte og fulde
af gå på mod.
Klubben har fået en ungdomstrænerkonsulent, det er Erik Bastrup.
Erik’s arbejde bliver at hjælpe
trænerne, hvis der er problemer
omkring træning. Derudover vil Erik
i samarbejde med trænerne lave et
kompensium, der bl.a. fortæller,
hvad man kan forvente af de
forskellige hold. Dette arbejde
forventer vi går i gang lørdag den
10. november, hvor alle trænere
sammen
med
Erik
og
ungdomsudvalget vil arbejde intens
med opgaven det meste af dagen.
Ungdomsudvalget synes, det lyder
som en meget spændende opgave,
og vi glæder os meget til at komme
i gang.
Vi glæder os til mange gode timer i
hallen sammen med trænere,
spillere og forældre.
På vegne af ungdomsudvalget.
Lis Bjørn

Rydalsminde
Almennyttige familieboliger i det
gamle plejehjem.
Rydalsminde – navnet ændres ikke,
når Kjellerup Boligforening overtager
og
etablerer
almennyttige
familieboliger i det gamle plejehjem
i Vinderslev.
P.t. arbejder Kjellerup kommune
med en lokalplan for området, og
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Kjellerup Boligforening forventer at
gå i gang med projektet omkring 1.
maj 2002.
Den
eksisterende
bygning
Rydalsminde – afdeling 22 hos
Kjellerup Boligforening – kan stort
set anvendes, som den er. Den
største ændring bliver, at der skal
laves entreer og vinduespartier på
siden af bygningen til de enkelte

lejligheder.
En del af vinduerne i bygningen er
nye, og det er meningen, at de
øvrige vinduer skal skiftes,
efterhånden som de trænger hertil.
For netop at tage hensyn til husets
konstruktion er de enkelte lejligheder
tilpasset bærende elementer,
vinduesopdeling m.v.
I stueplanen bliver der ni lejligheder,

Af tegningen fremgår de enkelte lejligheders placering og opbygning, Der kan dog komme enkelte
indretningsændringer, men størrelse og placering på lejlighederne er endelig.
hvor den mindste er på 67 m2 og
den største på 96 m2. De øvrige syv
ligger på 70 – 80 m2.
Alle lejligheder er treværelseslejligheder. Den største lejlighed på 96
m2 dog på fire værelser.
Lejlighederne henvender sig til alle
aldersgrupper, men opfylder alle
kravene for ældreboligbyggeri.
Til alle lejligheder hører en
parkeringsbås, hvorfor der sker
ændringer på udearealet. Den gamle
garage nedrives for at gøre plads til
dette.
Til hver lejlighed hører et pulterum i
kælderen.
I kælderen etableres yderligere to
boliger på hver 58 m2. Disse to
boliger henvender sig især til helt
unge mennesker.

Det
eksisterende
nabohus
bibeholder de to lejligheder, der
allerede er. Der skal her renoveres
både køkken og bad.
Den flotte parklignende have
bevares og hver lejlighed får udgang
til arealet via en lille terrasse.
Træer og buske skal beskæres
kraftigt, så der kommer mere lys til
boligerne, og måske ændres der en
smule på bedene.
Dette tages der stilling til, når
Kjellerup Boligforenings pedeller går
i gang med arealet.
Ved indflytning i lejlighederne er der
et indskud, der forventes at udgøre
ca. 15.000 kr.
De enkelte lejligheder koster fra
3.600 til 4.600 kr. i månedlig husleje

afhængig af størrelse. Hertil kommer
så forbrug af el, vand og varme.
De to ungdomsboliger i kælderen
koster 2.200 kr. pr. måned + forbrug.
Ved indflytning i lejeboliger kan der
ved Kjellerup kommune søges om
boligstøtte. Denne støtte kan
afhængig af den enkelte lejers
forhold, udgøre op til 2.570 kr. pr.
måned.
I alt bliver der i Vinderslev 13
nyrenoverede lejligheder, der
forventes indflytningsklare ca. 1.
januar 2003, og forretningsfører
Niels Grønbæk fra Boligforeningen
oplyser, at der allerede har været
forespørgsler til projektet.
C.V.
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Vores liv

Dorte og Hans Peter Iversen i stuen på Haurbak Vestergaard
På Haurbak Vestergaard tager indtil
flere tyske ruhårede hønsehunde
imod. Ingen tvivl om, at de er
betydningsfulde individer på stedet.
Adressen er Kjellerupvej 67 A..
På gården bor familien Iversen. I
stuehuset holder Dorte og Hans
Peter til sammen med deres yngste
datter, Anne på 19 år.
En lejlighed i enden af den ene
udhuslængde beboes af datteren,
Jette på 25 år samt hendes kærste,
Torben. Her har altid været en lille
medarbejderbolig, men for tre år
siden blev den udvidet.
Gården er også arbejdsplads for en
halvtidsansat landbrugsmedhjælper
og Dorte og Hans Peters‘ svigersøn,
Allan. Han er gift med Karen. De
købte for tre og et halvt år siden et
mindre landbrug på 13 tdr.l. på
Vinderslevholmvej 51. Fra d. 1. dec.
2001 er „Haurbakvestergaard“ et „I./
S.“, et driftsfællesskab, hvor Allan og
Karen bliver ejer af 30 % af bedriften.

Dorte
f. 1952 på Haubygaard på Haurbak
forældre: Jenny og Ejnar Sørensen
1966-69 realeksamen på
Kjellerup Skole
1969-70 handelsskoleeksamen
1970
møder Hans Peter
1970-73 udd. som apotheksdefektrice
1972-76 ansat på Kjellerup
Apothek
1976-82 afløser på Kjellerup
Apothek
1982-88 arbejder hjemme
1988-93 arb. i centrallaboratoriet
på Silkeborg Sygehus
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Hvordan startede det hele?
Dortes‘ forældre ejede „Haubygaard“, der ligger ca. 200 m.
sydligere. Efter en brand blev der i
1959 bygget ny stald.
Der blev bygget efter den tids
moderne principper. Men omkring
den tid skete en stor udvikling
indenfor mekanisering af landbruget,
så ret hurtig blev byggeriet
utidssvarende.
I Revl i 1946 så Hans Peter første
gang dagens lys. Hans forældre,
Johanne og Ejner Iversen, havde et
landbrug i Revl. I 1959 overtog
familien Hans Peters‘ mors
fødehjem i Stenrøgel. Det var et
landbrug med to karle, mest baseret
på kvæg. Efter konfirmationen blev
Hans Peter hjemme som karl i et år.
Herefter tog han på efterskole i
Hammerum. Da det år var gået blev
han ansat som landbrugsmedhjælper hos Henning Mikkelsen i
Vinderslev. Det var et alsidigt

1993-96 arbejder hjemme
1996-99 arb.i omstillingen på
Kjellerup Sygehus
2000
forskellige småjobs
Fælles
1974
Dorte og Hans Peter
bliver gift
1976
tvillingerne Karen og
Jette bliver født
1982
Anne bliver født
1979
Køber „Haurbak
Vestergaard“ og forpagter
Haubygaards`jord
1983
Køber 48 tdr.l. af Ejgild
Kristensen og 6 tdr.l. af
Henry Thomsen

landbrug med ca. 30 tdr.l. og 15-20
malkekøer. Efter et år vendte han
igen tilbage til sine forældre, hvor
han igen arbejdede et årstid. Så var
det tiden at lære noget om svineavl.
Det skete ved Henry Almind i
Ungstrup, der havde svineavlscenter. Herefter var Hans Peter
hjemme i Stenrøgel et år igen. På
det tidspunkt fik han meddelelse om,
at han var fritaget for militærtjeneste,
og han fik lyst til et prøve noget
andet, der ikke havde med landbrug
at gøre. I godt fem år var han ansat
ved Åge Sørensen i Thorning, hvor
han kørte lastbil med flydende asfalt.
Det fortsatte han med indtil
november 1971. Det var i den
periode han lærte Dorte Sørensen
fra Haurbak at kende. Om det var
det eller jobbet som lastbilchauffør,
der fik Hans Peter til at vælge
erhverv, vides ikke, men november
1971 startede han på Asmildkloster
Landbrugsskole i Viborg. Han kunne
tage driftsleder-uddannelsen på ni
måneder, på grund af at han nogle
eftermiddage om vinteren, mens han
var ansat ved landbruget, havde
taget forskellige kurser. August 1972
var Hans Peter i besiddelse af „det
grønne bevis“. På det tidspunkt blev
han ansat ved Ejnar Sørensen på
„Haubygaard“. Der var 44 køer, 60
tdr.l. foruden jord i forpagtning. Det
var et landbrug, der mindede meget
om hans forældres i Stenrøgel. Blot

1988
1994
2001

Køber Haubygaards‘jord
Udvider stald til 117 køer
Bygger stald til 210 køer

Hans Peter
f. 1946 i Revl
forældre: Johanne og Ejner Iversen
1959

flytter med forældrene til
Stenrøgel
1960-66 forskellige ansættelser
ved landbruget
1961-62 efterskole i Hammerum
1966-71 arb. som lastbilchauffør
1970
møder Dorte
1971-72 Asmildkloster Landbrugsskole
1972-79 ansat ved Ejnar Sørensen

Vestergaard“, en løsdriftsstald med
plads til 210 malkekøer. Årsagen til
det er, at Dorte og Hans
Peters`datter og svigersøn, Karen
og Allan Jensen har indgået en
aftale om driftsfællesskab med dem.
Landbrug på Haurbak.
Hans Peter forblev ansat ved sin Allan er efterhånden et kendt ansigt
hos familien. Allerede som 16-årig
svigerfar til 1979, hvor han som
tidligere nævnt sammen med Dorte startede han med at arbejde på
købte „Haurbak Vestergaard“ og gården i et halvt år. Allan, der selv
overtog forpagtningen af Ejnar er opvokset på et kvægbrug,
Sørensens` jord. I 1983 købte Dorte fortsatte derefter på Asmildkloster
og Hans Peter 43 tdr.l. jord fra Ejgild Landbrugsskole, hvor han tog
Kristensens ejendom, der ligger driftsleder-uddannelsen. Herefter
bagved „Haurbak Vestergaard“, og samlede han erfaring som
landbrugsmedhjælper forskellige
seks tdr.l. af
naboen, Henry Thomsen. Den steder. I mellemtiden var han blevet
forpagtede jord fra „Haubygaard“ kæreste med Dorte og Hans
Peters`datter, Karen. Allan har også
blev overtaget i 1988, ca. 50 tdr.l.
Hans Peter har drevet jorden på suppleret sin landbrugsviden uden
traditionel vis, med korn, roer og for landets grænser. Gennem et
senere med majs. Det har altid været halvt år var han både i Canada og
sortbrogede køer, der har haft Hans Australien, hvor han arbejdede ved
Peters‘interesse. Da stalden i 1994 landbruget. Desuden har han taget
blev udvidet på „Haurbak en overbygning til driftslederVestergaard“, blev der plads til 117 uddannelsen , der har resulteret i,
malkekøer i bindestald. Hans Peter at han fik „grønt diplom“. Så Allan
beskriver besætningen som en har med sin brede landbrugsalmindelig brugsbesætning baseret uddannelse gode forudsætninger
på mælkeproduktion. Da Ejnar m.h.p. at indgå i fællesskabet.
Sørensens‘ køer i 1974 blev flyttet På det fremtidssikrede landbrug på
over på „Haurbak Vestergaard“ blev „Haurbak Vestergaard“ bliver der
der etableret rørmalkning og
brug for landmænd med viden om
gylleanlæg. Ved udvidelsen i 1994 alt det nye: køerne kommer til at
blev der lavet nyt skinneanlæg til ligge på skumgummimadrasser med
rørmalkningen og automatisk vandtæt net om i sengebåsene. Der
kraftfodringsanlæg.
er malkekarussel med plads til 24
køer ad gangen, hvor der er tænkt
Fremtiden
på
„Haurbak meget på arbejdsstillinger m.m. Ved
Vestergaard“.
hver plads i karrusellen er der en
Den første april 2001 startede man foderskål, hvor hver enkelt ko får
på et nyt byggeri på „Haurbak serveret et halvt kg. kraftfoder ved
var naturen en ganske anden: i
Stenrøgel er der temmelig fladt, i
modsætning til området omkring
Haurbak, der er meget kuperet.

malkningen. Køerne går på spalter,
hvor der er gyllesystem under. Men
hvordan undgår man, at køerne
kommer til „at klatte i sengen“? ...Det
er der også tænkt på! Over hver
sengebås er der en bøjle, der skal
sikre, at koen ikke klatter på den
forkerte side.
Fodringen foregår med en stor vogn,
hvori fuldfoderet er.
Køerne har altid adgang til foderet,
så de æder efter lyst. At fodringen
foregår maskinelt reducerer det
fysiske arbejde meget. Mælken fra
de 210 køer leveres til Them Mejeri,
hvor det videreforarbejdes til ost.
Med gårdens landbrugsmaskiner
klares de fleste opgaver i marken,
bortset fra græsensilering og
halmpresning,
som udføres af maskinstation.
Bedriften består af 100 ha, der hører
til „Haurbak Vestergaard“ og ca. 100
Ha forpagtet jord.
Politik / offentlige hverv.
Dorte og Hans Peter har „altid“ været
medlem af partiet Venstre. For det
parti blev Hans Peter for otte år siden
opstillet til kommunalvalg, og har
siden siddet i Kjellerup Byråd.
Byrådsarbejdet ligger oftest midt på
dagen, og det har Hans Peter fint
kunnet få til at passe ind i
planlægningen af det daglige
arbejde. På det tidspunkt, hvor
denne samtale finder sted, er der
endvidere valgkamp, men det er dog
oftest om aftnen disse møder finder
sted.
I begge byrådsperioder har Hans

Hans Peter Iversen og svigersønnen. Allan Jensen i den nye malkekarrusel
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Svigersønnen Allan Jensen i den nye løsdriftsstald
Peter været medlem af teknisk
udvalg og i sidste periode også
været formand for skatteankenævnet.
Alt ialt har det været et meget
tidskrævende, men også et meget
givende arbejde. Det har ført til
mange nye berøringsflader og
bekendtskaber. Hans Peter har fået
indsigt i mange ting, og oplevelsen
af at være på forkant med
udviklingen i kommunen har været
meget spændende. At finde tiden til
offentlige hverv må være et
spørgsmål om prioritering. Men en
nødvendighed er det, at der er
nogen, der vil yde den ekstra indsats,
der kræves, og Hans Peter er d. 20.
nov. valgt for endnu en byrådsperiode.
Før byrådet var Hans Peter 20 år i
Landboforeningens bestyrelse. Han
har også i mange år været medlem
af repræsentantskabet i Jyske Bank,
region Nord. Desuden har han været
medlem af „Rotary“ i Kjellerup siden
1980.

Hobby.
Når man ser alle de interesseområder, Hans Peter spreder sig
over, dukker den tanke op, at den
mand må være stresset, men det
opleves ikke sådan. Måske er en af
årsagerne endnu et område, der
interesserer ham meget: at gå en tur
i naturen, med bøssen over nakken.
Hans Peter går på jagt med flere
forskellige jægere. Ofte går de i
grupper på 10-12 personer. Det
meste af fritiden fra 1. oktober til 15.
januar tilbringes i skoven i forskellige
egne af landet.
En gang hver andet år arrangerer
Hans Peter sammen med en anden
jagt-tur til Ungarn for 10-15 jægere.
Om man bliver stresset af at være
aktiv, mener Dorte ikke nødvendigvis
er tilfældet, ofte har hun set Hans
Peter tage afsted på jagt med
hovedet godt fyldt op af det daglige
arbejde,for så siden at komme hjem
afslappet og ladet med ny energi.
Når man har et landbrug, der har en
størrelse, der kræver flere folk om
arbejdet, kan det give nogen

Dorte og Hans Peter Iversen ved stuehuset på Haurbak Vestergaard.

28

friheder. Dortes‘ sommerhus i
Blokhus er deres fristed. Når fluerne
om
sommeren
bliver
for
dominerende, „flygter“ Dorte derud.
Men det er også blevet brugt i mange
ferier, og ferie har de altid sørget for
at holde.
Dorte har også nogen områder, hun
bruger en del tid på. Hun er med i
„Kjellerup og omegns valgmenighed“s` bestyrelse. Og som sådan er
hun repræsentant i menighedsrådet,
som „observatør“. Men ud over det
deltager hun i mange af Valgmenighedens arrangementer.
Dorte har også siden 1981 været
medlem af „Inner-wheel“ , der er en
organisation på verdensplan, en
udløber af „Rotary“, men kun med
kvindelige medlemmer. Den
arrangerer foredrag m.m. og tager
sig af velgørende formål, samler
penge ind til f.eks. Julemærkehjem
og Scleroseforeningen gennem
årsindsamlinger.
En anden kvinde-gruppe, Dorte er
medlem af, er ERFA, der er en
sammenslutning startet under
Landboforeningen for kvinder, der
tager del i dagligdagen på et
landbrug.
Om det er som afstressnings-middel
kom ikke frem, men Dorte har i
mange år gået til gymnastik. I denne
sæson er det Yoga, hun deltager i.
Afslapning må det være, når Hans
Peter en gang om måneden spiller
kort, og ligeså må det være, når
Dorte af og til tager til en koncert eller
lignende sammen men sine piger.
Vi må „tilbage til fremtiden“, når der
skal findes en afslutning på
beretningen om Dorte og Hans
Peters`liv: Hvis Karen og Allan
engang med tiden overtager
stuehuset
på
„Haurbak
Vestergaard“, og Karen dermed
bliver femte generation på
Haurbaks`jorde, så må man
overveje, om det at være en
hjemmefødning er noget der ligger
til familien, og det store spørgsmål
bliver: hvor „kort“ flytter Dorte så til
den tid???
K.H.

Børne- og Fritidsgården

I sidste nummer efterlyste vi en
gammel traktor, som børnene vil
få ligeså meget fornøjelse af som
af vores fiskerbåd. Tak for
tilbudene! Vi er nu i gang med at
få en gammel grå Ferguson
installeret på ”Gården”.
Vi er heldige, at vi stadig har et
par butikker i Vinderslev. For så
er der næsten altid nogen med
en indkøbspose på vejen. Og
børnene elsker at hilse på

mennesker de møder. For nylig
var børnene selv på indkøbstur i
brugsen, ikke for at købe stort ind,
for Ove leverer jo varer et par
gange om ugen. Men de nyder
turen til brugsen og snakken med
Ove, som er tålmodig, selv om
der vrimler en flok livlige
børnehavebørn ind ad døren. For
børnene er det noget specielt at
hilse på Ove som en god bekendt.
Desuden har købmandsleg en

høj status og derfor giver det ny
inspiration, når børnene sammen
har været på butiksbesøg.
Her i november/december skal
nogle børn besøge Malmhøj, som
vi jo har en god kontakt med.
Børnene er inviteret til juleklip
med beboerne. Det glæder vi os
til.
I slutningen af september var en
flok forældre samlet på gården til
en arbejdsdag. Der blev ryddet op
og repareret, men der
blev også tid til at lave
nye
ting:
Et
mekanikerværksted
med kiosk blev bygget
og
et
tingsted
etableret, buske blev
plantet og forklæder
syet. Det er dejligt at
forældrene hjælper
med vedligeholdelse
og med nye initiativer.
Man er velkommen til
at kigge ind, når man
kommer
forbi
”Gården”.

Kirsten Anneberg
Jacobsen
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KLS Byg v/Leif Kristensen
Portræt af en lokal
virksomhed

Leif Kristensen har siden 1990
drevet tømrervirksomhed fra
Brokhusvej 23.
Leif er 42 år og blev udlært tømrer
i 1979 i Kolding. Han stammer
oprindelig fra Lemming, hvor han
er født og opvokset og efter endt
uddannelse var det naturligt at
søge tilbage til hjemegnen. Han
fik arbejde i Silkeborg og var i
samme virksomhed, til han i 1985
tog to år til Norge for også der at
arbejde som tømrer.

der arbejdes med alt indenfor
byggeri – omforandring af både
private boliger og landbrug,
udskiftning af vinduer og døre
samt køkkener, nye tage m.v. Ca.
halvdelen af det arbejde, der
bestilles, er nybyggeri, mens den
resterende del er reparationer.
Geografisk kommer firmaet langt
omkring, men det er hovedsaligt
i Silkeborg området, der
arbejdes. I Gjern og Sorring har
firmaet arbejdet en del for en
murermester, der har opført
mange nye huse i områderne.

træemballage til opbevaring af
andre artikler, og gennem de
seneste 7 år er der sammen med
et århusiansk firma arbejdet med
skibssurring – dvs. sikring af en
last, der via skib skal fragtes til et
andet sted. Det kan være alle
mulige laster – lige fra asfalt til
kraftvarmeværker. En gang skulle
der fragtes kraftvarmeværker til
Sibirien, og dette bragte en af
firmaets svende til Sibirien for at
hjælpe til med afmontering.
Et andet spændende job var, da
DFDS havde købt en luksusliner,
der i Ålborg skulle tømmes for alt
inventar på grund af ombygning
af skibet. Et arbejde, der krævede
hurtig planlægning, for Leif
Kristensen fik tre dage til at skaffe
60 mand, der på 2½ døgn skulle
udføre det bestilte arbejde, men
det lykkedes.

I dag laves der ingen værkstedsarbejde. Siden firserne er der sket
en markant ændring på dette
område. Det er blevet for dyrt at
udføre enkelte ordrer for en
kunde, idet alt jo fås til en billigere
pris på en fabrik, der netop har
specialiseret sig på et enkelt
område. Et eksempel kan være
På det administrative område får
nye vinduer.
Leif hjælp af sin kone, Mona, der
Der har været travlt de senere år, gik ned i arbejdstid som socialog firmaet har bestemt ikke og sundhedshjælper i Silkeborg
mærket nogen krise. Det skyldes kommune, for at kunne bistå i
blandt andet, at der bliver færre firmaet.
håndværkere. Der er en meget Leif Kristensen har ingen ønsker
lille tilgang til alle håndværksfag. om at udvide sit firma. Det har en
Midt i halvfemserne stoppede tilpas størrelse til, at han selv kan
interessen fra de unges side – det være med, hvor tingene sker. Jo
var simpelthen ikke ”in” at være større en virksomhed er, jo
håndværker. Der skulle helst en mindre reel arbejdstid bliver der
til ejeren, idet flere ansatte kræver
boglig uddannelse til.
Samtidig skiftes ting hurtigere ud mere opfølgning mv. Ca.
i dag. Førhen havde man et halvdelen af hans egen arbejdstid
køkken til det var nedslidt – typisk går med at udarbejde tegninger/
mindst tredive år – hvorimod i dag forslag og tilbud til kunder samt
skiftes det gerne efter syv år, blot byggetilladelser og bestilling af
materialer.
for at følge moden!
Endelig er renten forholdsvis lav,
C.V.
hvorfor mange mennesker gerne
låner penge til omforandring af
hus m.v.

I 1987 startede Leif sammen med
en arbejdskammerat virksomheden KLS Byg i Silkeborg. I 1990
måtte denne arbejdskammerat på
grund af sygdom ophøre i
virksomheden, og Leif valgte at
flytte til Brokhus, hvor der siden
I firmaet laves andet end
er udført tømrerarbejde fra.
I firmaet er ansat fire svende, og tømrerarbejde. Der laves
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Ny sø på Mausing Mark

Jacob Ildensborg-Hansen gør klar til at tage det første spadestik til den
ny sø.
Ikke blot er „æ bydam“ i Mausing
renset op, omgivelserne retableret,
men søndag den 7. oktober 2001
blev det første spadestik taget til en
ny sø i Mausing området. Efter
mange genvordigheder fik Katharina
og Flemming Ringgaard på
Holmsløkkevej lov til at oprette en
1200 m2 stor sø på deres jord.
Det var en stor flok af Ringgaards
familie, venner og naboer, der var
mødt op for at overvære Jacob

Ildensborg-Hansen tage det første
spadestik, og udtrykke de bedste
ønsker om, at søen må blive til
glæde og pryd for egnen. Jacob,
som har boet nabo til ejendommen
hele sit liv, kender om nogen til dens
historie. Han fortæller følgende om
ejendommen.
Ifølge det gamle udskiftningskort
over Mausing fra 1797 var der den
gang mose på stedet, kaldet
FUGLSMOSE, hvilket bekræftes af

de større og mindre stykker moseeg,
der er dukket op under selve
udgravningen af søen.
Før fam. Ringgaard overtog
ejendommen blev den beboet af den
kendte slægts- og vandmølle-forsker
Kristian Vestergaard. Og før ham
igen af Danmarks sidste veteran fra
krigen 1864, Niels Christensen, født
26 august 1837, han boede på
ejendommen indtil 1940. hvor han
døde og blev begravet på Vinderslev
kirkegård den 9. april 1940. Det kan
nævnes, at til hans 100 års
fødselsdag fik han, som den haveinteresserede han var, som gave
foræret flere små frugttræer, og han
glædede sig til at kunne plukke
frugter af dem 4-6 år senere.
Må denne optimisme følge søen, så
den vil tiltrække et større fugleliv, og
måske om nogle år kan vi se
fiskehejren gøre sig til gode i søen.

Ernst Nielsen

Pederstrup Vandværk
Lidt om Pederstrup
Vandværk
Pederstrup Vandværk er beliggende
i sydkanten af Pederstrup by. Den
nuværende vandværksbygning blev
bygget i 1989, da Pederstrup
Vandværk blev udpeget til at forsyne
den sydligste del af Kjellerup
Kommune,
dvs.
Mausing,
Lundgårde og Tøndborgvej til Revl.
Vi er i dag 137 forbrugere, og vi
udpumper ca. 25.000 m³ om året.
Vandværket bliver hvert år
gennemgået af amtet, og
vandkvaliteten bliver kontrolleret 23 gange om året. I år er vi desuden
blevet kontrolleret for MTBE, der er
et tilsætningsstof til benzin.
Kvaliteten på vandet er helt i orden,

og der er ikke fundet rester af MTBE.
Dog kan der i årets løb forekomme
overraskelser, som da vi i oktober
måned pludselig en nat stod uden
strøm på vandværket. Vi fik fat i
elektrikeren,der kontaktede Midtjysk
Elforsyning, som så måtte rykke ud
for at lave en midlertidig
strømforsyning. Da vi fik strøm på
igen, ville pumperne ikke starte.
Ringe til elektrikeren for anden gang
(klokken var nu blevet 05:00).
Elektrikeren kunne efter nogen
søgen konstatere en defekt kontakt.
Klokken 0530 kørte pumperne igen,
og forbrugerne kunne få vand til
morgenkaffen.

hvor vi vil indfri
Kommunekredit.

et

lån

i

Er der forbrugere, der ønsker
yderligere informationer, f.eks. om
vandkvalitet eller andre ting, kan
man altid henvende sig til kasserer
Helge Jørgensen eller formand Lars
Arhøj.
Pederstrup Vandværk afholder
generalforsamling i Mausing
Forsamlingshus den 19. februar
2002, kl. 19:30
Bestyrelsen opfordrer
lemmerne til møde op.

med-

På bestyrelsens vegne
Økonomisk kører vandværket
udmærket, og vi forventer at være
gældfri i løbet af sommeren 2002,

Lars Arhøj
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter LOKALBLADET.
Hauge Data
Salg - Reparation
Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

info@hauge-data.dk
Haugevej 62 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

„
John’s Auto & Smedie
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

v. JOHN NILSSON

TLF FAX. 86 88 88 30 TØNDBORGVEJ 64
BIL.
40 18 94 74 8620 KJELLERUP

Tel. 86 88 01 75
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
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Internetbutik

Klik og Spar
- i døgnets 24 timer - året rundt Klik på :
www.kontorartikler.synonym.dk
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Salon Deluxe

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevjej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS service ApS

V/ Anne-catharina Petersen

Lægeeexamineret kosmetolog
Fodpleje og negletekniker

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Tidsbestilling: man.-tirs.-ons.-tors.-fre.

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86881330

kl. 16.30 - 17.30

Tlf: 86888686

Gør minus til plus dage

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00

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/ murermester Hans Henrik Schnoor
Mausingvej 21, Mausing, 8620 Kjellerup

NY- OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER:
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44

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

Biltlf. 40 42 87 44

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

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

Vinderslev & Thorning

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
- Den rigtige ramme om festen...

www.jyskebank.dk

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

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16 - FRE. 9-15
T L F. 8 6 8 8 2 4 0 0 - FA X 8 6 8 8 3 7 1 7
*

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

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

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

Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.
*

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked
MØBLER

A/S

Industriparken 1 - DK-8620 Kjellerup - Tel.: +45 86 88 39 00 - Fax: +45 86 88 39 50

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

Stampes
Murerforretning
VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
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

Vognmand

Tømrermester
Leif Kristensen

Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660
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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En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel
Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

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 :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
9.00 - 15.00
86 88 88 32
86 88 88 92

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

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.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

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

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
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Skolebestyrelsen

Hauge forsamlingshus

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Fmd.: Ellen Schlæger, Haugevej 34

Tlf. 86888237

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86888383

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen Mausing
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Valgmenighed

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Venstrevælgerforening
Tlf. 87702370

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

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888110

Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Vinderslev skole
Tlf. 86888868

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888821

Vinderslev idrætsforening
Tlf. 86888352

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Vinderslev forsamlingshus
Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888421

Vinderslev brugsforening
Tlf. 86888165

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Vinderslev borgerforening
Tlf. 86867476

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

Tlf. 86888687

Vinderslev aftenskole
Tlf. 86888445

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

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

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