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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46 Tlf. 86888413
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687 →→→→→ Koordinator for aktivitetskalenderen
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jesper Mortensen, Mausingvej 43 Tlf. 86888509
Kirsten Haugård, Lundgårde 1 Tlf. 86888499
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15 Tlf. 86888290   →→→→→ Udlån af kamera

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

Mangler du
Lokalbladet

Deadline d.
15. februar

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

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

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

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

Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille -
kan det indbetales i Unibank på
Lokalbladets konto nr. 9266-
5902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et girokort.
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Leder
Så tager vi atter hul på et nyt år.
Tiden farer af sted, og pludselig
er året omme. Ved et årsskifte gør
man sig mange tanker om såvel
det nye som det gamle år. Når vi
i redaktionen ser tilbage på år
2002, tænker vi på mange gode
og belærende stunder i forbin-
delse med LOKALBLADETS til-
blivelse. Mange mennesker har
fortalt om deres hobby, livshisto-
rie, firma m.v. Det er der kommet
mange timers læsning ud af. For
os i redaktionsgruppen har det
været et spændende år. Vi har
besøgt masser af spændende
mennesker, fået gode indlæg ind
af brevsprækken, og vi husker
også med stolthed, da Lene Ras-
mussen modtog Nordeas Initiativ-
pris for sit engagement i LOKAL-

BLADET.
Tilblivelsen af LOKALBLADET
slider på vores materiel. Sidst på
året måtte vi købe nye computer-
dele for 5500 kr. samt et nyt
digitalkamera til 2000 kr. Kame-
raet var flittigt benyttet af mange
mennesker og var til sidst slidt
totalt op. At få kameraet repare-
ret ville koste næsten lige så
meget som et nyt, så vi valgte et
nyt. I den forbindelse var vi så
heldige at indkomne bidrag hjalp
godt på økonomien. Nordea og
BG Bank sponsorerede 2500 kr.,
private husstande 700 kr., salg af
gamle computerdele  gav 600 kr.,
og så var vi så heldige at få over-
skuddet fra en privat høstkomite
fra 1996 ved Mausing Forsam-
lingshus. Høstkomiteen : bestå-

ende af Pia og Karsten Horup,
Else Rasmussen, Jens Chr. Mad-
sen, Alice Lemming, Per Rhiger
samt Lene og Kristian Rasmus-
sen. Høstkomiteen havde et
overskud på 2200 kr. liggende –
og alle disse penge fik LOKAL-
BLADET til et nyt kamera.
TUSIND TAK TIL ALLE
BIDRAGSYDERE.
Samtidig også EN STOR TAK TIL
ALLE SPONSORER.
Fra redaktionsgruppen vil vi
gerne ønske alle ET GODT OG
LYKKEBRINGENDE NYTÅR. Vi
håber på masser af gode indlæg,
ideer m.v. i det nye år.

Redaktionen.

Dagplejen
Dagplejen har 25 års
jubilæum
Kjellerup kommunale dagpleje
fylder 25 år torsdag d. 2. jan.
2003.
Dagen markeres på de forskel-
lige legestuehold i kommumen.
I Vinderslev området fejrer vi ju-

bilæet i Vinderslev forsamlings-
hus d. 2. jan. 2003 fra kl. 9.30. Vi
har derfor inviteret forældre og
dagplejebørnene uden søskende
til en hyggelig formiddag med
sang og musik af Bo Holk. Der vil
også blive tid til lidt hygge med
kagemand og saftevand / kaffe,
samt diverse sanglege m.m.

Vi håber, at rigtig mange foræl-
dre vil benytte sig af chancen til
nogle hyggelige timer med os
dagplejere og børn.
Jubilæet fejres for dagplejere
med ægtefæller i Levring Sogne-
gård fredag d. 3. jan. om aftenen.

Susanne Vad Westergaard
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Gade
spejlet

Dette foranlediget af et besøg hos vore forældres grav på Vinderslev
Kirkegård.
Ved kirkediget mødte vi – tør jeg sige goddag, Johannes? – ja, goddag
Johannes (Nørskov). Johannes sagde goddag, men kunne ikke genkende
mig, jo prøv nu – Johannes gav op. Jeg sagde, at det var Eva fra Mausing.
Så skulle I lige se Johannes; nu fik vi en rigtig god snak om de gode
gamle dage og måtte indrømme, at det ca. var 55 år siden, vi havde
snakket sammen.
Her på billedet er ”de syv” fra Mausing med mand/kone. Måske kan det
blive årsag til gadesnak en anden god gang – hvem ved?
De bedste hilsener til alle, som også er blevet lidt ældre - fra Eva Stenholt
Steffensen.

Billedet fra venstre: Elise, Asger, Peter, Inger Marie, Eva, Elmer, Elly,
Jens, Agnete, Niels Chr., Rita, Ejnar, Hans Kristian og Inger

Stenholt sammenkomst

Kristeligt Dagblad er på uanmeldt
besøg i kirkerne og var i den
forbindelse i søndags hos Frede
Møller i Hinge-Vinderslev. Prædiken
fik topkarakter og en udtalelse om,
at det er forståeligt,  der hver søndag
i gennemsnit kommer 60 i Hinge og
90 i Vinderslev.

Uanmeldt kirkebesøg

Nyfødt

Læserne vil vide
alt

D. 28. nov. kl. 20.15 fik Mette og
Bjarne Lemming, Haugevej 8, en lille
pige, som skal hedde Hanne.
Hanne vejede 3100g og var 49 cm.

Den unge mand på billedet er søn
af Karen og Allan Jensen, Vinder-
slevholmvej 51. Han blev født d. 20.
nov. kl. 2.40. Han var 49 cm lang og
vejede 2970g. Han skal hedde Mag-
nus.
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Velkommen til !

Gade
spejlet

Green House
Charlotte Pedersen, Silkeborgvej
108 har i 1 ½ år været forhandler af
Green House. Green House er tøj
til ham og hende - mest hende, samt
håndklæder, sengesæt, glas m.v.
I et hyggeligt lokale på hjemadres-
sen kan man bese og evt. prøve de
lækre produkter, men man kan også
lave en aftale med Charlotte om et
home-party. Vil man hellere bestille
via postordre, kan det også lade sig
gøre. Green House har nogle flotte
kataloger, hvor alle produkterne er
afbilledet samt beskrevet.
Charlotte har åbent hver onsdag og
torsdag kl. 16.30 – 19, men man er
også velkommen til at lave anden
aftale med Charlotte på tlf.
86882776 eller 29611395.

Vinterens møder er planlagte, de
afholdes på plejecenteret „Malmhøj“
og begynder kl.14.30.

Torsdag den 16. Januar er det læ-
gen:  Gertrud Mikkelsen, fra Thor-
ning kommer og fortæller om „Min
rejse i nord Norge“.

Torsdag den 20. Februar er det pa-
stor: Kirsten Greve, Vinkel, der vil
fortælle om „Mellemøsten tur/retur“

Vinderslev pensionistforening
Torsdag den 20. marts er det tidli-
gere amtsdirektør: Haakon Brandt,
Viborg, der holder foredrag om
Grundtvig

Torsdag den 10. april vil Jacob
Ildensborg-Hansen efter general-
forsamlingen fortælle om „Frederik
den 7. og grevinde Danners besøg
i Mausing“

Alle er velkommen. Har du behov
for kørsel: 5 kr. Henvendelse på te-
lefon 86 88 85 52. Eller en anden i
bestyrelsen.
                                                   
Bestyrelsen ønsker alle en god sæ-
son.

Jens Thorn Jensen

Tillykke med
dagen.

* Karl Pedersen, Pederstrupvej
73, blev 50 år d. 26. nov.

* Ella og Anker Pedersen,
Haurbakvej 14, fejrede
guldbryllup d. 29. nov.

* Kristiane Johansen, Solsikkevej
13, blev 85 år d. 6. dec.

* Kristian Johansen, Hønholtvej
7, blev 60 år d. 13.dec.

* Anna-Lise Wollny, Erantisvej 6,
bliver 70 år d. 9. jan.

* Birgit Pedersen, Fruelundvej 5,
har 25 års jubilæum d. 1. feb.

* Anette Kristensen, (Peder-
strup) og Richard Westh-
Jensen skal vies i Vinderslev
Kirke d. 1. feb.

* Birgit Rugaard, Erantisvej 8,
fylder 60 år d. 2. feb.

* Rita Krogsdal, Liljevej 39,
fylder 50 år d. 21. feb.

Krokusvej 5
Else Johannesen og Lars Nielsen
er flyttet fra  Silkeborg til Krokusvej
5. Else, som er 32, er dekoratør i
Tøj og Sko og kommer oprindelig
fra Nørre Snede. Lars på 36 er
barnefødt i Hauge, hvor han er søn
af Erna og Åge Nielsen. Lars er
ekspedient ved farver og lak i
Silkeborg.

Solsikkevej 17 b
Kathrine og Johannes Vestergaard
er flyttet fra Vinderslevholmvej 22
til Solsikkevej 17 b.

Vindmølle

Da Niels Würtz, Trekronervej 17,
skulle have sin vindmølle hoved-
repareret, måtte der en stor kran til
hjælp.

Vinderslevholmvej 22
Bo Østergård er 30 år , han
kommer fra Them, er værkfører i
Knudlund. Bo bor alene, men har
Christian på 9 år hveranden
Weekend. I sin fritid spiller Bo
bowling, samt fodbold. Det regner
han med, at han starter på til foråret
i Vinderslev, hvor han har hilst på
spillerne  til deres afslutningsfest.

Haugevej 14
Henrik og Lone Skov er med deres
to piger, Lisa på 3 1/2 og Camilla
på 2 år, flyttet fra Lemming her til
Vinderslev.
Henrik arbejder  ved Telka, mens
Lone er ved Brøndum i Silkeborg.
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Det blev noget af et tilløbsstykke
og næsten en folkefest, da
Pederstrup startede en ny tradi-
tion med juletræ på ”torvet”. Mel-
lem 60 og 70 Pederstrup-borgere
i alle aldre deltog lørdag den 30.
november. Først i fældning af
træet hos Birthe og Ole Slagter,
som havde meldt sig som spon-
sorer. Derefter blev det flotte træ
båret til ”torvet” foran Pederstrup-
vej 66, hvor det først blev holdt
oprejst midt på parkeringsplad-
sen, mens Bent Kragh på harmo-
nika spillede op til dans og sang
omkring det. Da træet var kom-
met på plads, blev Anders Bach
sendt til vejrs på stigen for at
sætte lyskæder på, men inden
han blev færdig, kom julemanden
pludselig gående, og han havde
slik med! Efter der var kommet
strøm på træet, gik hele flokken
hen til Solveig og René på
Pederstrupvej 53 (den gamle
tømrers hus). Der var dækket op
med gløgg, æbleskiver og jule-
bryg, hvad der var kærkomment
på en kold dag.

Det er Solveig og René, der har
fået den gode ide med juletræ i

Jul i Pederstrup
Pederstrup, og de har så sammen
med Lotte og Bent Kragh stablet
dette meget vellykkede arrange-
ment på benene, som alle var
enige om, skulle være en fast tra-
dition fremover. Strømmen
sponseres af Lars og Anna Arhøj,
og lyskæderne er foreløbig betalt
af byfest-kassen, da den oprin-

delige sponsor hoppede fra, men
mon ikke der kom så mange
penge ind på traktementet, at
pengene kan komme retur igen,
og så kan der måske oven i kø-
bet blive råd til en stjerne i top-
pen næste år?

Anna Arhøj
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I den tyske ugeavis ”Die Zeit” har
man en side, hvor man beder et
menneske om at skrive om
drømmen, de har. Jeg læser kun
avisen af og til og ved derfor ikke,
hvad der gav anledning til serien,
men mon ikke ”Jeg har en drøm”
henviser til Martin Luther King, den
amerikanske borgerrettigheds-
forkæmper, som i 1960erne drømte
om en ikke voldelig måde at opnå
ligeret for de sorte i USA. Det at
fortælle om sin drøm lægger op til
noget personligt, og det lægger op
til, at man ikke skal komme med en
færdig metode for at få drømmen til
at blive virkelighed. Drømme kan
netop være modstridende, fordi de
ikke tager hensyn til alle ”realiteter”
eller ”traditioner”. Men at have en
drøm er ikke det samme som at
dagdrømme. At have en drøm gør,
at man passer på sig selv, så man
kan udvikle den, og måske når man
at realisere en del af den.
Dagdrømme kan fylde så meget i
ens liv, at man mister evnen til at
have en stor drøm.

Jeg kunne tænke mig at
”Lokalbladet” optog ideen om at
bringe noget om drømme, som
beboerne på egnen har, og da det
ikke ligger til alle selv at skrive, så
kunne nogle, som har lettere ved
det, hjælpe.

Jeg er født i 1941, dvs. under 2.
verdenskrig, og flygtede med min
mor og to søskende fra byen
Königsberg, som nu er russisk og
hedder Kaliningrad. Vi endte ved
Bremen i Nordtyskland, som man
siger ”kun med det tøj vi gik og stod
i”. Min far var ansat ved havnen og
kunne undgå at blive soldat indtil det
sidste år. Da han kom tilbage, var
han syg og kunne ikke arbejde
mere. Som lille dreng elskede jeg
udelivet og drømte om at leve som
indianer, så det kunne ske, at jeg
glemte lektier på trods af, at min far
lagde meget vægt på, at jeg skulle
være ordentlig i skolen. I Tyskland
skulle man tidlig vælge, om man ville

gå på gymnasiet, men man skulle
så have rimelige karakterer. Min mor,
som kom fra landet, havde kun en
kort skolegang. Min far kom også
tidligt i arbejde, da hans far var
skomager. Der var ikke megen hjælp
at hente, når jeg skulle lave lektier. I
engelsk skulle jeg stave ordene,
fordi hverken min mor eller far kunne
udtale dem, og det blev værre, da
jeg fik fransk. Klassen på gymnasiet
startede med 55 elever, da man
regnede med, at halvdelen skulle
forlade gymnasiet inden 10. klasse
eller det, som svarer til 1.g. Det var
tunge 7 år, og at det lykkedes for
mig at blive student, skyldes for det
første, at mine forældre prøvede at
støtte mig, som de nu kunne med
lektierne, og for det andet var
gymnasiet lige oprettet, og lærerne,
unge som ældre, var mere indstillet
på at gøre livet mere tåleligt for de
elever, hvor hjemmet ikke kunne
støtte. Ældre elever, som havde det
let, blev opmuntret til at give
lektiehjælp.

Efter studentereksamen studerede
jeg psykologi og var meget
interesseret i videnskabeligt
arbejde. Computere var i hastig
udvikling, og i USA mente man, at
nu kunne alle børn få succes i
skolen v.h.a. computeren. Nogle
studiekammerater rejste til USA for
at studere computerstyret
undervisning. Jeg var med i et
forskningsprojekt, som skulle
undersøge, om man ved hjælp af
psykologiske metoder kunne vejlede
elever og lærere, så eleverne fik så
meget som muligt ud af
undervisningen. Vi kendte
naturligvis til alle de undersøgelser,
som viste, at det var forældrenes
baggrund, som afgjorde en stor del
af elevernes succes, såvel i
Tyskland som i andre lande. Vi, de
unge lærere og os psykologer og
sociologer, troede på, at vi kunne
udvikle undervisningseksempler,
som gav eleverne succes
uafhængig af forældrenes
baggrund. Det var i 70erne. Men lige

meget hvordan vi organiserede
undervisningen, når vi kiggede på
resultaterne i elevernes prøver, så
kunne vi se forskelle, som hang
sammen med forældrenes
baggrund.

Min drøm var, at eleverne ikke skulle
opleve et så tungt skoleliv, som jeg
havde, eller et endnu hårdere der
hvor forældrene havde endnu
mindre mulighed for at hjælpe deres
børn.  Da jeg studerede, troede jeg
drømmen hurtig kunne blive til
virkelighed, bare man brugte de
rigtige metoder. I dag har jeg
stadigvæk  drømmen om, at alle
børn, trives i skolen, men i drømmen
er det os alle, som er nødt til at
hjælpe, for, at drømmen bedre
hænger sammen med
virkeligheden. Jeg kender til den
danske skole og ved fra erfaring og
fra forskning, at elevers trivsel og
succes afhænger af hjemmet. Ikke
altid og ikke mekanisk, men så
tydeligt, at det er nemt at vise fx i
den store PISA-undersøgelse, og
nogle danske undersøgelser peger
på, at afhængigheden er blevet
større. At det endnu er en drøm, at
forældre med gode erfaringer fra
skolen, hjælper børn, hos de
forældre, som har mindre gode
erfaringer fra deres skoleliv, er
indlysende. Det er nemmere at
tilbyde børnenes kammerater en
fest end at lave lektier med et barn,
som i starten måske nærmest vil
stritte imod, så det kræver ekstra
megen tålmodighed.

Man skal som forældre ikke kun
tænke på sit eget barns venner. Det
kan være, at det barn, der trænger
til hjælp, netop ikke har venner, og
hjælp af en ”voksenven” er for nogle
børn den eneste vej til mere
livskvalitet. Undersøgelserne viser
desværre også, at ”lige børn leger
bedst” i dagens Danmark.

Kunibert Krüger
Oustrupvej 19

Jeg har en drøm
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Sanne Mai Lemming,  20 år,
fortæller her om et højskoleophold,
hvor hun fik en mængde viden om
Burma samt en rejse til  Burma. En
rejse, der gav stof til eftertanke.
• Sanne er datter af Alice

Lemming, Vinderslev.
• Uddannet social- og sundheds-

hjælper – nu under uddannelse
til social- og sundhedsassistent.

• Tidligere meget aktiv ved spejder-
ne i Vinderslev.

• Bor nu i Silkeborg.

Højskoleopholdet
Efter at have afsluttet min
uddannelse var jeg ude på
arbejdsmarkedet et stykke tid. Her
fik jeg et praj om en højskole, som
lød lige efter mit hoved……..politik,
fagforening, rejse og andre unge.
Den første februar 2002 pakkede
jeg min kuffert og tog med tog fra
Silkeborg til Helsingør.
Jyden Sanne var kommet til
storbyen.

Vinterskolen, som højskolen hedder
i daglig tale, ligger på LO-skolen i
Helsingør og kan rumme 26
kursister/elever.
Det er en lille højskole, som er åben
for alle, og hvis man er medlem at
en fagforening under LO eller DSU

At være forkælet dansker.
(Dansk Socialdemokratisk Ungdom)
kan man få tilskud til opholdet.
Opholdet varer 20 uger, og forløbet
er ikke det samme år for år.

Det var spændende at starte på en
helt ny skole, hvor jeg slet ikke
kendte nogen……og der var  ikke
noget at være nevøs for. Vi var 26
unge mennesker samlet fra hele
Danmark, så jeg var ikke den eneste
bonderøv, som var kommet ind med
4-toget.
Opholdet var planlagt således, at
der var en rød tråd under hele
forløbet, og vi ville få en masse viden
om landet Burma.
De første 3 måneder af opholdet
havde vi fag som politik,
kulturforståelse, informations- og
kommunikationsteknologi, religion,
pressefrihed, forskellige demo-
kratiske styreformer, Burmas historie
og Burmas situation her og nu.

Vi havde forskellige lærere, og det
var ikke kun at sidde på
skolebænken og lytte. Vi prøvede
også mange af emnerne på os selv
-  vi har haft timer i meditation, yoga
og thai-boksning. Hvad jeg kan sige
om disse 3 ting? Jo, man skal nok
prøve det.

Rejsen
Den 29. april er en dag, der står
meget klar i mit hoved. Det var
dagen, hvor vi rejste til Thailand.
Den sidste måned før rejsen står
dog også meget klar for mig.
I Thailand skulle vi mødes med 17
burmesere, som bor i eksil i
Thailand. Vi havde haft lidt kontakt
med dem over Internettet. Men
mange af dem flytter fra sted til sted
i Thailand, for de er aldrig sikker på,
om de er i sikkerhed. De er blandt
de unge mennesker, som skal være
med til at gøre Burma frit. De bruger
al deres tid på politisk arbejde og at
lave og sende informationer til
Burma. Alt dette foregår i
undergrunden i Thailand. Mange af
dem er efterlyst af det Burmesiske
Regime. Ikke fordi de har gjort
noget, bortset fra at prøve at indføre

demokrati..
Det hele var planlagt således, at
burmeserne også skulle til Danmark,
og de skulle med det samme fly som
os hjem til Danmark. Inden vi forlod
Danmark, skulle vi  have en hel
masse på plads. Alt skulle være
klappet og klar, til vi kom hjem igen.
Men hvad skulle burmeserne lave i
Danmark? Vores opgave var  at give
dem et godt indtryk af Danmark som
et demokratisk land. Dette var  en
stor og spændende opgave.
Vi var delt op i grupper, der hver især
fik ansvaret for nogle dage.
Min gruppe tog sig af fagforening,
folketinget og ældre i Danmark. Der
var en masse, vi skulle lave samtidig
med, at vi skulle gøre os klar til at
rejse. Så mange nattetimer blev
taget i brug.

Burma
Det er vist på tide, at jeg fortæller
lidt om dette store land, som ligger
så langt fra lille Danmark.
Landet Burma bliver også kaldt
Myanmar. Dette navn er lavet af
militærregimet, og næsten ingen i
Burma kalder det Myanmar.
Burma er 676.552 km2 stor, og der
bor ca. 49 millioner mennesker. 85%
af befolkningen er buddhister resten
er kristne, hinduer eller muslimer.
I 1989 blev der holdt demokratisk
valg i Burma, og Aung San Suu Kyi´s
parti vandt med ca. 80 % af alle
stemmerne. Regimet underkendte
valget, og Aung San Suu Kyi blev
sat i husarrest.
I 1991 fik hun tildelt Nobels fredspris
for sin ikke-voldelige kamp for
demokrati og menneskerettigheder.
På dette tidspunkt sad hun fortsat i
husarrest. Efter et massivt pres fra
det internationale samfund
besluttede generalerne i Rangoon
at løslade Aung San Suu Kyi efter 6
års husarrest i sommeren 1995.
Men løsladelsen var dog snarere en
hensigtserklæring, idet den aldrig er
trådt helt i kraft. I 1996 forbød
regimet Aung San Suu Kyi at holde
de ugentlige folkemøder foran sit
hus. Folk, der trodsede forbudet,
risikerede op til flere års fængsel.Højskolen.
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Alligevel samlede Aung
San Suu Kyi op til
10.000 mennesker foran
sit hus hver weekend.
Den 6. maj 2002, mens
vi var i Thailand, blev
Anug San Suu Kyi sat fri
af sin husarrest, og hvad
der nu videre sker, det
kan kun tiden vise
os……………

Rejseoplevelser
Som sagt tog vi af sted
fra København den 29.
april, og efter 14 timers
flyvetur var vi i Bangkok. Herfra
skulle vi videre til byen Chaing Mai i
det nordlige Thailand. Her skulle det
første møde med burmeserne finde
sted. Dette var et tidspunkt, som vi
havde være meget spændte på, for
hvordan var deres engelsk, kunne
vi kommunikere med dem, og
hvordan så de ud. Vi startede blidt
den første dag med nogle forskellige
”ryste sammen” aktiviteter -  og vi
gik tidligt i seng efter en hård dag.
De følgende dage gik med oplæg
om Burma, hvad de gjorde for
Burma, hvordan de klarede at leve i
skjul og deres arbejde i
undergrunden. De fleste aftener var
vi inde i Chaing Mai på Night Baza,
for at kigge på ting og købe gaver
og for at få lidt vestlig mad. Vi fik
nemlig ris morgen, middag og aften!
En aften var jeg ude at svømme med
en skorpion i swimmingpoolen -  jo
de kan leve under vandet. Heldigvis
fik de burmesiske drenge den op.
Der er utrolig mange dyr i Thailand,
farlige og ikke farlige. Vi havde en
enkel gekko på vores værelse og tro
mig, de kan sige en meget høj lyd,
”gggeeekkkkkkkoooo” HELE natten.
Vi var også så heldige at opleve
udklækningen af en 24 timers
flyvemyre. Den lever kun i 24 timer.
Først er de flyvemyrer, så myrer og
til sidst larver - på kun 24 timer. I
Thailand  spidder de myrerne på en
nål og rister dem over ild……og
spiser dem.
En morgen fik vi også slange at
spise. En slange som vores chauffør
fra bussen havde kørt over….
Mmmm .
Vi var også ude nogle dage som

almindelig turist. Vi så vandfald,  red
på elefanter ( som er nogle utrolig
store dyr),og vi så også en sølv
fabrik, MEN det var ikke det, der
fyldte meget - og det var jo heller
ikke det, vi var kommet for at se og
opleve.

Assistance association for political
prisoners of Burma, AAPP.
Vi var ude og besøge mange
organisationer og partier, som på en
eller anden måde var i forbindelse
med Burma. Jeg vil gerne fortælle
om en organisation, som gjorde
meget indtryk på mig, nemlig
Assistance association for political
prisoners of Burma. Dette er en
organisation, som hjælper politiske
fanger. Vi fik viden om, hvordan
fængslerne så ud, og hvordan
fangerne blev behandlet. På hvert
fængsel findes en læge, som tager
sig af de syge - og der er mange
syge p.g.a. tortur. HIV/ Aids er også
et stor problem i de burmesiske
fængsler. Fangerne lever
uhygiejnisk, og alle har sår efter
tortur. De fængslede må ikke have
kontakt  med deres familie eller
andre pårørende. De får mad 3
gange om dagen - hvis vi kan kalde
det mad?  Til morgenmad får de
vandet, som risene har været kogt
i, til middag ris og til aftensmad får
de en gryderet -  i gamle dage blev
en gryderet som denne brugt til at
fodre grisene med . De fleste fanger
sidder i fængsel 18-20 år, og hvis
de er heldige, bliver de lukket ud -
for de glemmer tit at lukke fangerne
ud. Når fangerne så kommer ud, er
de gamle og ødelagte  p.g.a.

torturen. De har ingen
uddannelse, men det
er også kun meget få i
Burma, der har en
uddannelse. Alle
skoler og universiteter
er lukkede, for at folk
ikke skal blive kloge og
gøre oprør. Alt står
stille i Burma. Engang
var Burma det land i
verden, hvor flest
kunne læse og skrive.
Nu har de ingen
rettigheder, ingen
frihed, men de har

stadig et lille håb om, at der en gang
vil blive et frit Burma.

Hjemme igen
Det var dejligt at komme hjem til
Danmark igen. Ikke mindst at få
noget almindelig mad igen, men det
var også sjovt at vise burmeserne
Danmark, så de kunne opleve vores
kultur. Vi havde  et utroligt godt
sammenhold, selv om vi er opvokset
så forskelligt. Vi  havde samme
humor, og vi var jo også alle politisk
aktive. Vi har grint meget over
kulturforskellen. Jeg blev bl.a. spurgt
af en af de burmesiske drenge, om
der var mulighed for at få tilberedt
en fugl i køkkenet,  hvis han skød
en, for vi havde sådan nogle store
og dejlige fugle her i Danmark.
Burmesernes  ophold gik godt, og
det var hårdt at sige farvel. Vi havde
jo været sammen med dem i en
måned, men i disse tider med
Internet, har vi god mulighed for
stadig at have kontakt med dem.
En ting er sikkert, når Burma bliver
fri, vil jeg ned til min venner og sige
”Hej”.
Højskoleopholdet er slut, og jeg er
tilbage i Silkeborg. Højskoleopholdet
har været en af de bedste tider i mit
liv, og jeg ved, det er en tid, jeg aldrig
vil glemme.

Under opholdet mødte jeg pigen
Kihn, hvis livshistorie er beskrevet
under „Historien om Khin“ - se næste
nummer af Lokalbladet.

Sanne Mai Lemming
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Børne- og Fritidsgården

Bålmad
Tirsdag den 29. oktober lavede de
ældste børn i børnehaven
(Flagermusene) bålmad. Winnie,
som er en af vore mange
hjælpsomme forældre, havde tilbudt
at komme og lave bål hos os en dag.
Så kunne det jo godt lade sig gøre
at lave bålmad til 24 børn.
Helt fra morgenstunden hjalp
mange af børnene med at skære
gulerødder, løg, pølser og æbler i
små stykker til bålmad. De flittige
hjælpere var Celina, Mikkel, Julie,
Thorebjørn, Sidse , Camilla og
Mirjana.
Så skulle vi ud og grave vores egne
kartofler op. Dennis, Celina, Julie,
Louise, Sebastian, Sidse, Johanne

og Camilla hjalp til, og fortalte
bagefter, at det var sjovt, så måske
skulle vi gennemføre ”kartoffel-
ferien”  i stedet for at bruge
efterårsferien på byture, besøg på
Aqua og lignende.
Winnie gik i gang med bålet med
Dennis, Michael og Mikkel som gode
hjælpere, og Frederik og Kamilla
savede brænde til bålet. Det blev et
fantastisk godt bål, så bålmaden var
hurtig færdig, syntes vi voksne.
Mange børn prøvede at skrælle
kartofler, det var svært, men det var
nemt nok at skære dem i små
stykker.. Nu var det tid til at putte
kartofler, gulerødder, evt. spagetti,
løg, æbler, ananas og olie, vand,
mælk/fløde og salt i staniolbakken,

og så stille den på bålristen. – og
vente.
Imens havde Karen, Line, Louise og
Julie fundet svampe nede i vores
pileskov, som de samlede i en kurv.
Det var spændende at prøve at
smage svampe, og da det var
orangekantareller, stegte vi nogle på
bålet, som de nysgerrige kunne
smage.
Senere sad en hel række af børn
på dækkene ved vores legeplads og
spiste deres bålmad.
De fleste syntes, det var sjovt at lave
bålmad, og at maden smagte godt.
Dennis siger, at det smagte rigtig
godt.
Celina siger, at det smagte heldigvis
godt, men det skulle varme lidt lang
tid på bålet.
Sidse siger, at det var heller ikke
spor koldt at sidde ude og spise, og
det regnede heldigvis ikke.
Sebastian: Jo, det hvide runde (det
haglede i går) det fik jeg altså lidt af
med i min mad, og også nogle i min
næse.
Emma: Maden smagte godt, og
svampene var gode.
Jeppe: Det har været en dejlig dag
med dejlig mad.

Hilsen Ruth
( pædagog i Vinderslev
Børne- og Fritidsgård)
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Vinderslev borgerforening

Fællesspisning med
foredrag.
Squashsuppe og gammeldags
oksesteg var menuen ved efterårets
fællesspisning i Mausing for-
samlingshus. Det overraskede
tilsyneladende mange, at squash-
suppe kan smage så godt!
Hen mod 65 gæster havde tilmeldt
sig til en aften, som også bød på
foredrag. Forfatter, tv-mand og
meget andet, Preben Mørkbak, var
aftenens foredragsholder. Preben
Mørkbak har boet en del af sit liv i
Grønland, og det var den
Grønlandske mytologi, der var
emnet. Han tog os med rundt i
Grønland, hvor vi hørte om jagt,
fiskeri, slædehunde og meget mere.
Han fortalte også om de mange
forskellige mennesker, som han
havde mødt i Grønland, og om deres
skæbner.

Foredrag i Sogne-
huset
Det var en hyggelig aften i
november, hvor Vinderslev
sognehus var rammen om et
foredrag med foredragsholder
Jørgen Skammeritz fra Århus.  De
35-40 tilhørere fik en aften, hvor
lattermusklerne ikke havde fri i
mange minutter ad gangen. Jørgen
Skammeritz er til daglig
sygeplejerske på Amtssygehuset i
Århus, men bruger en del af sin fritid
på foredrag. Aftenens foredrag
handlede om sjove, finurlige og til
tider også alvorlige ting fra
hverdagen. Men med en
præsentation af Skammeritz kan det
kun fremstå morsomt, da han har en
stor evne til at trække humoren frem
i det mest alvorlige. Jørgen
Skammeritz er en stor beundrer af

Storm P., og det blev da også til en
del citater af ham. Det blev også til
oplæsning fra en af de mange
bøger, som Storm P. nåede at skrive
samtidig med hans virke som
skuespiller, forfatter og meget andet.
Skammeritz har spillet musik i
mange år og har bl.a. spillet
sammen med nogle af de musikere,
som stadig er meget populære. Det
blev selvfølgelig derfor til nogle
sange i løbet af aftenen.

Generalforsamling
Onsdag den 15. januar kl. 19,30 er
der generalforsamling på Vinderslev
skole.

Kjeld Hvolgaard

I/S Vinderslev Vandværk afholder generalforsamling i Vinderslev Forsamlingshus tirsdag den 18. februar
2003 kl. 20.00.
Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 18.
januar 2003.

Bestyrelsen

Vinderslev Vandværk

Foredrag i Sognehuset med Jørgen Skammeritz.
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På vandring i de dødes have
En tur på Vinderslev kirkegård
sammen med fhv. graver Gunnar
Nielsen.

Af sognepræst Frede Møller

Det er ikke ret mange steder i ver-
den, man finder kirkegårde som i
Danmark! I Norge vil kirkegården
ofte være en græsmark med grav-
sten på. Tager man til Frankrig, ja,
så vil man bliver chokeret over at se
kirkegårde, som ofte overhovedet
ikke vedligeholdes. Her er det væl-
tede gravsten, rustne kors og
plastikblomster, som møder én, og
der er ingen graver eller kirkegårds-
leder til at fjerne ukrudt og snavs. I
Danmark er det lykkeligvis anderle-
des. Vist findes der også forsømte
kirkegårde herhjemme, men i det
store og hele er vore kirkegårde
smukke haver, hvor de døde ligger
og hviler til opstandelsens morgen.
På danske kirkegårde er det også
normalt at finde en eller flere, som
er i gang med at hakke, skuffe,
plante eller grandække.
Vi har sat den tidligere graver i
Vinderslev, Gunnar Nielsen, stævne
på kirkegården, fordi vi gerne vil
høre lidt om hans arbejde. Måske
kan vi også få ham til at fortælle lidt
om forskellige gravsteder?
Selvom det er en af de sidste dage
i november, er det ikke særlig koldt,
så med den rette påklædning er vej-

ret velegnet til formålet.

Hvornår begyndte du egentlig
som graver ved Vinderslev Kirke,
og hvad var det, der fik dig til at
søge stillingen, Gunnar?

Det var 1.søndag i Advent 1974, og
jeg blev ved i godt 20 år, indtil jeg
som næsten 70-årig gik på pension
1.maj 1995. Jeg havde haft
entreprenørvirksomhed, men var
ved at køre træt i arbejdet. Helbre-
det kunne ikke rigtig holde til at
skulle arbejde døgnet rundt, sådan
som det ofte var, og da de så mang-
lede en graver ved Vinderslev Kirke,
søgte jeg stillingen.

Har du været glad for dit arbejde
som graver?

Ja, helt bestemt. Det er et dejligt frit
arbejde. Ikke noget med at skulle
stemple ind eller ud. Det, der nok
overraskede mig mest, var den
nære kontakt med folk, som graver-
arbejdet gav. Når jeg lå på mine knæ
og skulle grandække, skete det ofte,
at folk kom og betroede mig ting og
sager, som ikke skulle videre.

Du var altså en slags hjælpe-
præst?

Det kan man godt sige. Somme ti-
der tror jeg endda, folk betroede mig
visse ting, som de ikke ville have for-
talt til en præst.

Kunne det ikke være svært at nå
det hele, når folk kom og afbrød
arbejdet?

Jo, men så kunne jeg jo bare blive
ved lidt længere. Det at være gra-
ver er ikke altid noget, som kan kla-
res mellem 8 og 4.

Var der ikke noget ved jobbet,
som kunne være træls?

Gunnar Nielsen svarer ikke med det
samme. Det er åbenbart en tanke,
han ikke har haft ret tit. Men efter
nogen tøven svarer han dog

Jo, når det havde sneet kraftigt nat-
ten til søndag, og gangene skulle
ryddes, så det hele var klar til guds-
tjenesten, kunne det da godt være
lidt træls.
Vi går lidt omkring på kirkegården
for at høre, om der er noget spæn-
dende, Gunnar kan fortælle om de
forskellige gravsteder.
Han fortæller, hvordan det før i ti-
den var tradition, at folk blev begra-
vet på den del af kirkegården, som
lå i retning af det hjørne af sognet,
som de boede i. Det bliver dog ikke
opretholdt længere.

Den første grav, vi standser ved, er
lige ved indgangen til kirken.
Jens Jensen står der på gravstenen,
og Gunnar fortæller, at det nok er
en af de ældste gravsten på kirke-
gården.
Det kan man bare ikke rigtig se i dag,
for Jens Jensen, som var Metas
bedstefar, døde i 1916. Men på bag-
siden af marmorpladen står nav-
nene på hans forældre, som skæn-
kede Vinderslev Kirkes første orgel
i 1882. Lige på den anden side lig-
ger Niels Mogensen, som var byens
kromand, og som spillede gratis på
orglet de første 20 år.

Vi går videre og standser ved et
gravsten med usædvanligt mange
monumenter på.
Hvad er mon forklaringen på det?
spørger vi, og Gunnar Nielsen sva-
rer:

Her på Vinderslev kirkegård har vi
flere gravsteder, hvor der hviler
mange generationer. Lige ved
indgangslågen har vi Niels Daniels-
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ens gravsted, hvor der er fire gene-
rationer begravet, og måske har der
været endnu flere. Sydøst for koret
findes Magnus Jørgensens grav-
sted, hvor det samme er tilfældet.
Her har vi også to gamle jernkors.
De er over 100 år gamle. Dem er
der kun tre af på kirkegården, og de
må ikke fjernes.

Der er også mange gravsten med
skriftsteder og den slags?
Ja, på vores kirkegård er der mange
gravsten, som er forsynet med bibel-
vers eller salmelinjer. Nogle af dem
lyder lidt morsomme i dag: Hun
gjorde, hvad hun kunne, står der på
en sten. Han drog sin vej med
glæde, står der et andet sted, og
endelig: Herren har Lyst til dig. I dag
er der kommet andre traditioner til.
Der er f.eks. en gravsten med nogle

linjer fra en Kim Larsen-sang. Men
traditionen med skriftsteder og
salmelinjer fortsætter nu stadig.

Vi passerer en gravsten, som netop
har et bibelvers forneden. Der er en
Sabbatshvile tilbage for Guds Folk,
står der.

Ja, det er Vinderslevs
gamle sognefoged Lau-
rits Jensen, som ligger
her. Han døde i 1931.
Han var med til at købe
missionshuset.

Lidt senere passerer vi
St e n h o l t - f a m i l i e n s
grave, hvor Gunnar Niel-
sen fortæller, at Kristen
Stenholt også var med
ved den lejlighed. Også
her hviler der flere gene-
rationer, og på begge si-
der af stien ser man
skriftsteder på gravste-

nene. ”Herren er min hyrde”, står der
f.eks.
Gunnar Nielsen fortæller, at han har
været med til at regulere den sidste
del af kirkegården omkring 1975. Vi
går ned på den nye afdeling, som
Gunnar Nielsen også har været med
til at anlægge, selvom den blev ta-
get i brug, før han begyndte som
graver.

Den første, som blev begravet her,
var Jens Christensen, som døde i
1957. Da vi fik det nye kapel i 1961,
var Niels Klochs kiste den første,
som stod i det. Den sydligste del af
den nye kirkegård har jeg anlagt, og
her var maler Hinnerskov den før-
ste, der blev begravet. Det var i
1977. Urnekirkegården har jeg også
anlagt. Det var, mens Birkbak var
provst, og vi gjorde det uden tilla-
delse, men Birkbak havde nu kun
rosende bemærkninger! De første
urner blev nedsat i 1988.

Nederst på den sydlige del af kirke-
gården er der en stor samling af
gravsten fra sløjfede grave, og Gun-
nar Nielsen fortæller:

Det var mig, der i sin tid begyndte at
sætte dem til side. I dag står der
cirka 300. Så længe der er plads,
bliver de stående.

Den nye graver starter løvsugeren,
som larmer meget, så vi vælger at
gå op på den gamle kirkegård igen.
Her standser vi ved ”veteranens
grav”.

Veteranen blev han kaldt, fordi han
havde været med i krigen i 1864.
Han hed Niels Christensen og bo-
ede i sin tid på den ejendom i
Mausing, hvor senere Kristian
Vestergaard fik sit hjem. Han døde i
1940 og blev begravet 9.april. Han
var da 101 år gammel. Graven hø-
rer til dem, der er fredet, og som
altså vil blive bevaret.

Selvom det ikke er særlig koldt
denne novemberdag, kan kulden

alligevel godt mærkes
efter cirka en times
vandring på kirkegår-
den.
Vi siger tak til Gunnar
Nielsen, fordi han ville
afsætte tid til en van-
dring på sin gamle ar-
bejdsplads. I dag er
han travlt optaget som
pensionist, men det
sker dog stadig, at han
giver et nap med i kir-
ken og på kirkegården,
når der er brug for det.

Frede Møller
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Birgit Pedersen bor på
Fruerlundvej 5 sammen med
ægtefællen Kalle samt en voksen
søn Kenneth. Derudover tæller
familien datteren Glennie, hendes
mand Ole samt de to børnebørn
Daniel og Jeppe.

Familien støtter op
Birgit har næsten altid beskæftiget
sig med børn, og den 1. februar
2003 har Birgit været ansat som
kommunal dagplejer i Kjellerup
Kommune i 25 år.
 Som 10-årig passede Birgit børn
efter skoletid, og senere kom hun
i huset hos tre børnefamilier. Den
eneste uddannelse, Birgit har
taget, er en etårig barneplejerske-
uddannelse på Søfryd i Silkeborg.
Søfryd var et børnehjem med
henblik på senere adoption.
Under uddannelsen brugte Birgit
meget af hendes fritid på
børnene. Såvel om aftenen som i
weekenderne hyggede Birgit sig
med børnene. Under uddan-
nelsen traf Birgit endvidere Kalle.
I 1971 var Birgit med til at starte
vuggestuen Bakkegården  i
Silkeborg. På det tidspunkt var
Kenneth født og var derfor med i
vuggestuen, men Birgit valgte at
stoppe i vuggestuen, da Kenneth
ikke var så begejstret. Herefter
blev Birgit dagplejemor i

Birgit og alle hendes børn

Silkeborg. Ganske kortvarigt har
Birgit dog også prøvet at arbejde
på Jysk Trikotage samt på
treholdsskift hos Neckelmann i
Silkeborg.
 Birgit siger, ” at arbejde med børn
har altid været såvel mit arbejde
som min hobby – det er meget
mere end et job for mig”. I den
forbindelse pointerer Birgit, at det
er meget vigtigt, at den øvrige
husstand også er interesseret i
børn. Kalle har dog ikke altid
været interesseret i børn. Indtil
Kalle selv fik børn, mente han, at
børn bare var nogle små aber, der
skulle fodres af, så man selv
kunne få lidt mad. Den holdning
ændrede han dog ret hurtigt. Han
har altid været meget glad for sine
egne børn – og nu, hvor der er
kommet børnebørn til, kan man
ofte se Kalle komme gående med
et af børnebørnene på armen og
et stort og stolt smil på læben.
Dagplejebørnene har også en
stor plads i Kalles hjerte, og han
brokker sig aldrig over, at huset
flyder af legetøj. For Kenneth og
Glennie har det altid været sådan,
at de har skullet dele deres mor
med fremmede børn, men det har
de accepteret fuldt ud. De har
aldrig manglet kærlighed, for Birgit
er et menneske med masser af
overskud.

Motorik
Da Birgit og Kalle købte
ejendommen på Fruerlundvej i
1973, skete købet p.g.a Kalles
arbejde. Kalle var da selvstændig
murer og havde behov for et sted
med god oplagringsplads. At
stedet også var suverænt for
børn, fandt de ret hurtigt ud af.
Dagplejebørnene holder af den
megen plads til at boltre sig på. I
haven er træerne som en skov,
og grenene bliver til krokodiller i
børnenes leg. Børnene lærer
også at bruge naturen, finde
insekter og lytte til fuglesang.
Nogle af Kalles mange ting indgår
også i legen, men først efter
godkendelse fra Birgit. Birgit
sætter nemlig sikkerhed i
højsædet. Birgit er også meget
opmærksom på børnenes
motorik. I køkkenet hænger der
en gummiring ned fra loftet ( kan
skiftes med en gynge ), på lageret
er der en lille trampolin, en vippe
o.s.v  o.s.v. En gang om ugen
mødes Birgit med lokalområdets
øvrige dagplejere i skolens
gymnastiksal. Så er der også
opmærksomhed på børnenes
motorik samt social samvær med
en stor gruppe børn
Hjemme hos Birgit er reglen, at
der ikke er nogen børn ude, hvis
Birgit ikke er ude, og det er hun
meget. Når Birgit har det rart med
at være ude, har børnene det
også rart. Hvis det havde været i
dag, Birgit søgte om tilladelse til
at blive dagplejer, ville stedet nok
ikke blive godkendt. Der mangler
nemlig indhegning. Birgit gør
meget ud af at udstråle tillid i
forhold til børnene, og der har
aldrig været problemer trods
manglende indhegning. På
dagplejekontoret ved de, hvad
Birgit står for, og har fuldt ud
accepteret forholdene
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Kursus og traditioner.
 I starten havde Birgit dagligt 5
børn. Nu må dagplejerne kun
have 4 børn, da der også skal
være plads til et gæstebarn. Der
er ofte behov for at have
gæstebørn, da der hele tiden
afvikles kurser, afspadsering, ferie
m.v. Arbejdstiden er 48 timer om
ugen, og der er individuelle
åbningstider hos dagplejerne –
tilpasset de aktuelle børns behov.
Det er påbudt alle dagplejere at
deltage i forskellige kurser. Birgit
har lige gennemført et kursus af
to gange fjorten dages varighed
fordelt på marts og oktober
måned. Kurset hed Dagpleje som

profession. Emnerne i kurset var
bl.a. børns kompetenceudvikling,
børns udtryksformer, samspil og
relationer i pædagogisk arbejde
samt forældresamarbejde.  Birgit
syntes, at det var meget
inspirerende og lærerigt at være
på kursus.
Gennem de snart 25 år, Birgit har
været dagplejer, har hun haft 48
faste børn. Birgit har gemt alle
papirer på børnene.  Børnene,
som for nogens vedkommende er
blevet voksne, mødes stadig. To
gange om året er der tradition for
,at alle nuværende samt tidligere
børn med familier mødes. Hver
sommer siden 1990 har der været

arrangeret en udflugt eller
sammenkomst i Birgit og Kalles
have, og siden 1997 har der
været  julefrokost i Mausing
Forsamlingshus i slutningen af
november med alt, hvad der
hører, dertil – juleklip, juletræ,
julemandens besøg, æbleskiver,
gløgg,  julemad og HYGGE.
Familierne møder talstærkt op og
er selv med til at arrangere og
betale. Birgit og Kalle lægger
meget arbejde i arrangementerne
og prioriterer venskaberne højt
såvel mellem børnene som
mellem familierne.
Mange dagplejere må stoppe før
tid p.g.a. rygsmerter, da der
dagligt gøres mange løft. Birgit er
meget bevidst om at lade
børnene selv kravle op og ned,
og er heldigvis ikke mærket af
sliddet. Kjellerup Kommunes
dagpleje har 25 års jubilæum 1.
januar 2003, og der er kun Birgit
og en dagplejer i Hvam, Anny
Nielsen, samt lederen af den
Kommunale dagpleje, Grethe
Brun, tilbage fra dengang.

Venskaber
For Birgit og Kalle er det en livsstil
at have børn omkring sig. Det er
vigtigt at gøre dem trygge og
tillidsfulde samt at binde
venskaber. Venskabet med de
første dagplejefamilier startede
den 1. februar 1978 og varer
stadig. Venskabet plejes bl.a. ved
de to årlige traditioner. Selv om
det er 25 år siden, at Birgit blev
kommunal dagplejer, er hun ikke
træt. Birgit glæder sig til hver ny
dag med dennes udfordringer –
og til mødet med alle hendes
børn.

HJERTELIG TIL LYKKE MED
JUBILÆET.

I.O.
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Windir spejderne

De store spejdere
har haft et meget aktivt og spæn-
dende efterår: Én af mødeaftnerne
blev brugt på rapelling i Hammel,
hvor kræfterne blev prøvet af i 13
meter høje træer og på en 7,5 me-
ter høj plade. En anden aften var
de til bueskydning i Kjellerup, og det
gav flere af deltagerne blod på tan-
den, så nogle af dem nu har meldt
sig til henholdsvis bue- og riffel-
skydning. I øjeblikket (november)
producerer de strandstole i skolens
sløjdlokale, så de kan komme til at
sidde behageligt på næste sommers
distriktslejr i Daugaard. Den sidste
torsdag i november skal der laves
juledekorationer til gevinster i ame-
rikansk lotteri til juleafslutningen den

2. december i Mausing forsamlings-
hus. Spejderne har også været på
et par lejre: Den første weekend i
oktober var de til divisionsstævne på
Sletten, hvor de måtte nøjes med en
5. plads og aflevere den stander, de
vandt sidste år, til spejderne fra
Virklund. Den 8.-10. november holdt
de ”hyggelejr” sammen med junior-
spejderne i Raunholthytten.

Ulvene
har haft travlt med at lave drager,
men har også holdt fuldmånemøde,
hvor de nye ulve fik navne fra
Junglebogen. En anden aften var
der arrangeret besøg hos Falck i
Kjellerup. Lige nu øves der på høj-

tryk med Lucia-optog, som skal vi-
ses frem til juleafslutningen i
Mausing, den 9. dec. på skolen til
Borgerforeningens julehygge og
den 16. dec. på Malmhøj.

Spejderhuset
har fået en ordentlig omgang her i
efteråret med nyt tag og vinduer på
loftet. Når håndværkerne er færdige,
skal vi ved hjælp af frivillig arbejds-
kraft have lagt gulv og sat skille-
vægge op, men så bliver der også
nogle dejlige lokaler med en bety-
delig mere velegnet akustik end
nedenunder, hvor en flok ulve kan
larme noget så gevaldigt. Hvis no-
gen skulle have lyst til at give en
hånd med at lægge gulv, er de me-
get velkommen til at kontakte vores
grupperådsformand, Rasmus
Østerby (8688826).

Nytårsparaden
finder som sædvanlig sted den før-
ste søndag i januar (5. januar) fra
kl. 14.30 til ca. 17.30, hvor vi håber,
rigtig mange forældre møder op, så
vi kan vise vores flotte spejderhus
frem. Dagen slutter traditionen tro
med fakkeltog igennem Vinderslev,
så kig ud ad vinduerne sidst på ef-
termiddagen!

Anna Arhøj

Heidi, Jens og simon klar til affyringLotte syr ryglæn til strandstolene
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Familiegudstjeneste i Vinder-
slev kirke d 27/10 med temaet
”borte fra Gud”
Klokkerne ringer, kirken er fyldt
og i våbenhuset er der mange
børn, der står med blomster, or-
gelet spiller, og børnene går ind
med en blomsterbuket, som bli-

Familiegudstjeneste

  1. januar Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 Højmesse
  5. januar Vinderslev 10.15, Hinge 19.30
12. januar Vinderslev 9.00, Hinge10.15
19. januar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
26. januar Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15

  2. februar Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 Kyndelmisse
  9. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
16. februar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
23. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

  2. marts Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 Familiegudstjeneste
  9. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
16. marts Hinge 10.15, Vinderslev 19.30
23. marts Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
30. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

                                 K=Kirkekaffe
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Højskoleaften i Vin-
derslev Sognehus
Højskoleaftenerne i Vinderslev
sognehus er nu i fuld gang. Den
4. oktober havde vi apoteker
Ebbe Foghsgaard fra Kjellerup. I
et fyldt lokale, fortalte han på en
underholdende måde om medici-
nens gode og dårlige sider, kryd-
ret med både lune og humor. Alle
var enige om, at det havde været
en rigtig god og hyggelig aften.
Onsdag aften den 13. november
var en del af sognets beboere
igen samlet til højskoleaften
.Denne gang var det ”Esben”
Esben Bøgh Laursen fra Århus.
Der på sin egen måde fortalte om
Jens Langknivs vilde liv. En del
af fortællingen foregik ved sang
og citarspil. En speciel fortolkning
af Jeppe Aakjærs novelle. Lidt
mere belysning af typen Jens
Langkniv kunne vi godt have
brugt. Efter møderne er der un-
der kaffebordet hyggelig og god
social samvær .

Det næste møde er onsdag den
15. januar kl. 19.30 ; det er
efterskoleforstander P. K. Niel-
sen, Levring der kommer. Det bli-
ver en rigtig litteraturaften, da det
er den folkelige Jeppe Aakjær,
der bliver fortalt om og oplæsning
af.
Tirsdag den 4. marts kl. 19.30
kommer Biskop Karsten Nissen
fra Viborg,. Emnet denne aften er
: ”Er kirken for alle”. - Det vil blive
en meget udbytterig aften, emnet
skal forstås i videste forstand.

Mød talrigt op, Alle er velkom-
men. Kaffen koster 10 kr.

Menighedsrådet
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Hvad laver man i
søndagsskole?
Dåbsoplæring.
Vi synger og leger.
Hører fortællinger fra det gamle-
og det nye testamente i biblen.
Laver opgaveark til dagens emne.
Laver små ting (små bibler,
blomster, glasmaling m.m.).
Drama/teater
Udflugter
Søndagsskolefest med
fiskedam.
Familiegudstjenester.
Juletræsfest og meget mere.

Hvad koster det at
gå i søndagsskole?
0,- kr. Det er helt gratis

Hvor ofte går man i
søndagsskole?

Vi holder søndagsskole ca.
hver anden Søndag.
Datoerne står i Kirkebladet,
IM Samfundets Mødeprogram
og i Lokalbladet.

Hvem kan gå i
søndagsskole?
Alle børn fra ca. 3 år til ca.
6. - 7. kl.

KIRKENYT
Sognemenigheden

Vinderslev søndagsskole er
tilsluttet Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler.

Vinderslev søndagsskole

ver samlet i et ”sølvfad” i koret.

Der var mange, der medvirkede i
Gudstjenesten. Konfirmanderne
havde forskellige opgaver, de
skulle bl.a. læse ind- og udgangs-
bøn og tekster fra koret. I kirken
var der ”gemt” nogle får, som bør-
nene skulle finde, og fårene blev
sat op på et lærred i koret. Da-
gens prædiken var om det for-
tabte får, der blev væk, og den
gode hyrde gør alt for at finde
fåret igen. Som fåret kan blive
væk fra hyrden, kan vi mennesker
blive væk fra Gud. Prædikenen
blev ekstra illustreret ved billeder
på overhead. Efter prædikenen
sang og spillede et kor fra Hille-
rød højskole. Under altergangen

blev der spillet på guitar og sun-
get . Det var en dejlig oplevelse.
Minikonfirmanderne medvirkede
også , de havde selv lavet takke-
bønner, som de læste fra altret.
Under postludiet hentede bør-

nene buketterne fra koret og bar
dem ud på kirkegården og lagde
dem på gravsteder, som de selv
havde valgt.
Venlig hilsen

Lene Poulsen

Lisbeth Christensen
Oddermarksvej  2

86888484

Hanne Frølund
Vinderslevholmvej 44

86888242

Helle Frølund
Krokusvej 2
86888352
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KIRKENYT
Indre Mission i Vinderslev

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

Hvor mødes vi ?
Vi mødes  i Vinderslev
Missionshus, Vinderslevholmvej
8 (ved kirken / på hjørnet af
Vinder-slevholmvej 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 Ruth Borg
tlf. 86 88 85 18

Sker der andet udefra Vinder-
slev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til hu-
set :

Vinderslev - Brokhus
søndagsskole
Lisbeth Christensen tlf. 86
888484

KFUM‘s Soldatermission
Selskab
Gunnar Nielsen tlf. 86 888102

Danmission (DMS og
Santalmis-sionen)
Kristian Nyrup tlf. 86 888213

Poul Jensen

Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere, der
samles ca. hver  anden søndag
mellem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39.

Vi tegner, maler, synger og hører
om Gud og fortællinger fra biblen.
Vi samles 12 -14 børn i alderen
ca. 3 - 13 år, men vi kan sagtens

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

 Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Tlf. 86 867117

Kirsten Kristensen
 Tlf. 86 888375

Søndagsskolen er tilsluttet Danmarks folkekirkelige søn-
dagsskoler og børnegudstjenester

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR

GODE VENNER

Har du lyst til
leg, sjov, bål-
hygge, by-løb,
lejr-tur, fortæl-
linger fra bib-
len 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 vel-
kommen til at kontakte:

Henning Frølund
 tlf  86 88 83 52

Lene & Steen Lange
tlf: 86 88 84 86

Klub 73 er tilsluttet  Dan-
marks folkelige søndagssko-

ler og børnegudstjenester
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For Guds skyld:
Hold Gud ude af
politik!
Salen var fuld til sidste plads med
over 50 deltagere, da Niels Højlund
torsdag aften den 14. november
talte i Kjellerup og Omegns Valg-
menighed om ”Islam, kristendom
og demokrati”. Højlund gav en hi-
storisk redegørelse for, hvordan
muslimer altid har haft magten,
også politisk. For muslimer er reli-
gion og politik én og samme sag
lige siden år 632, da Muhammed
grundlagde Islam.

Derimod har det kristne Europa
holdt politik og religion adskilt lige
siden vi i 1648 sluttede den euro-
pæiske religionskrig med den
Westphalske fred. Fra da af har det
princip været håndhævet i Europa:
at hvert land følger fyrstens reli-
gion. Siden 1648 tænker vi her i

Europa ud fra noget andet end re-
ligion. Vi har adskilt religion og po-
litik. Men fortsatte Niels Højlund:
når vi holder religion ude fra poli-
tik, er det ikke et udtryk for vores
verdsliggørelse. Tværtimod er
denne skelnen mellem religion og
politik inspireret af det kristne evan-
gelium og Jesu ord, når Jesus si-
ger: ”Mit rige er ikke af denne ver-
den”.

Som kristne giver vi kejseren, hvad
kejserens er, og Gud, hvad Guds
er, fordi vi har det afgørende punkt
placeret et andet sted, end i det
håndgribelige. Niels Højlund pe-
gede dermed på, at det netop er
inspireret af kristendommen, at vi i
det europæiske demokrati ikke vil
lade religionen styre politikken Der-
for skal vi selv passe på, at vi ikke
gøre menneskerettighederne til en
ny religion . USA forstår ikke hvor-
for vi i EU er bange for at få Tyrkiet
med i Europa. Men USA kender

ikke til den lange historie, der lig-
ger bagved konfrontationen mel-
lem Islam og kristendommen i
Europa.

Som Europæere føler vi os mange
gange gjort til grin for vores egne
penge. Men udover dette kontante
problem i forbindelse med indvan-
drerne er det vores store problem,
at muslimerne i vores samfund ikke
forstår, at religion og politik er ad-
skilt. Vi kan spørge, hvor er løsnin-
gen??? Er det en løsning at alle
både kristne, muslimer bliver lige-
glade med religionen som de
irreligiøse? Nej, siger Niels Høj-
lund, for vi har lært af Grundtvig at
turde tale om tabuerne. Deri deler
Grundtvig og Pia Kjærsgård mo-
det. Niels Højlund deler ikke Sø-
ren Krarups og Pia Kjærsgårds
synspunkter, men beundrer deres
mod til at tale om tingene. Diskus-
sionen er vigtig og udfordrer os til
at tage religion alvorligt. I verden i
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Kjellerup og omegns valgmenigheds gudstjenester ved valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn holdes altid kl. 10.30, når andet ikke er anført.

  1. januar Nytårsdag Vinderslev
  5. januar Helligtrekongers søndag Hørup
12. januar 1. søn. e. Helligtrkonger Levring
19. januar 2. søn. e. Helligtrekonger Hørup
26. januar 3. søn. e. Helligtrekonger ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste

tirsdag
28. januar tirsdag Hørup, kl. 19.00, aftenkaffe i salen
  2. februar 4. søn. e. Helligtrekonger Hørup
  9. februar Sidste søn. e. Hellligtrekonger  Levring
16. februar Søndag Septuagesima Hørup. Derefter søndagsfrokost i salen.
23. februar Søndag Seksagesima Vinderslev
  2. marts Fastelavns søndag Ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste

tirsdag
  4. marts tirsdag Hørup kl. 19.00, aftenkaffe i salen
  9. marts 1. søndag i fasten Levring
16. marts 2. søndag i fasten Hørup
23. marts 3. søndag i fasten Vinderslev
30. marts Midfaste Hørup

KIRKENYT
Valgmenigheden
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Valgmenighedens
møder og

arrangementer
Er ikke kun for medlemmer.
Ligesom ved gudstjenester, er en-
hver 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.

Folkelighed og Frihed

Torsdag den 23. januar kl. 19,30
Lone Olsen, sognepræst i Ves-
løs, tidl. forstander for Højskolen
i Thy, holder foredrag i
valgmenighedens sal om
FOLKELIGHED OG FRIHED

Søndagsfrokost

Søndag den  16. februar
Søndagsfrokost i valgmenighed-
ens sal efter gudstjenesten i Hø-
rup kirke kl. 10,30. Inden samvæ-
ret slutter kl. 13, synges der af
Højskolesangbogen.

Foredrag

Torsdag den 20.februar kl. 19,30
Jørgen Carlsen, forstander for
Testrup højskole, holder foredrag
i valgmenighedens sal:
DANMARK I VERDEN – VER-
DEN I DANMARK.

Højskoleuge på Kerteminde
Højskole

Fredag den 28. februar
sættes som lokal frist for tilmel-
ding til de midt- og vestjyske
valgmenigheders højskoleuge på
Kerteminde Højskole, der finder
sted fra mandag den 4. august til
søndag den 10. august 2003. Op-
mærksomheden henledes på, at
det er klogt at melde sig  allerede
i februar, da hver valgmenighed
har et begrænset antal pladser.
Udførligt program udkommer
med februarnummeret af
valgmenighedens blad, fra hvil-
ket tidspunkt man kan tilmelde sig
til Karen Marie Ravn på

tlf. 86 88 11 10 eller på e-mail:
kmravn@ofir.dk

Aftenkaffe

Tirsdag aften den 4. marts
Efter hverdagsaftensguds-tjene-
sten i Hørup kirke kl. 19. er valg-
menigheden vært for en kop af-
tenkaffe i valgmenighedens sal.
Inden samværet slutter ca. kl. 21.
synges der af Højskolesang-bo-
gen.

Johannes Møllehave

Onsdag den 5. marts kl. 19,30
Johannes Møllehave, præst og
forfatter,holder  foredrag på Lev-
ring Efterskole om DANSK KUL-
TUR.

Fællesmøde med sogne-
menighederne i Levring og Hø-
rup sogne.
Pris: kr. 75,- inklusive kaffe.

Generalforsamling

Torsdag den 20. marts kl. 19,30
Generalforsamling med dagsor-
den ifølge vedtægterne. Valg-
menigheden er vært for kaffe-
bordet, hvorefter der vil være ind-
slag ved egne kræfter.

Sangforedrag

Torsdag den 3. april kl. 19,30
Jens Grøn, forstander for Vest-
birk Højskole, holder sang-
foredrag i valgmenighedens sal
med eget akkompagnement:
TRADITION OG FORNYELSE.

Karen Marie Ravn

KIRKENYT
Valgmenigheden

dag er der en milliard muslimer –
og der er 1 milliard kristne (katolik-
ker). Her i Danmark er kristendom-
mens særlige status oparbejdet
gennem 1000 år, men mon alle re-
ligioner vil være minoriteter i frem-
tidens Danmark? Til det spørgsmål
sagde Højlund ærligt . ”Jeg ved
ikke hvad jeg skal sige.” ”Jeg deler
forlegenhed med jer”. Men vi skal
huske på , sagde Højlund videre,
at vores europæiske kristne arv læ-
rer os at adskille det åndelige regi-
mente fra det folkelige og verds-
lige regimente. Og den adskillelse
skal vi netop tage alvorligt som
kristne. I samfundet skal vi leve
sammen og tage vare på de svage.
Der deler vi samme forlegenhed
uanset religion. I politik skal det ”det
nødvendige” besluttes og ikke
”Sandheden” med stort S. For po-
litik drejer sig om det mulige. I poli-
tik skal der sluttes forlig. Niels Høj-
lund sluttede: Vi må drive politik
med muslimerne og enes om, at
Grundloven er vigtig. Og dele kær-
lighed til det sted, hvor vi bor. Som
de kom frem til i den Westphalske
fred: For Guds skyld, må vi have
Gud ud af politik.
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Tirsdags-
arrangementer
kl. 9:30 - 11:30, hvis ikke andet er
nævnt.

Januar
  7. - Oplæsning og sang
14. - Fuglemosens sangkor

   kl. 14 -16
 Kaffe m/brød 10 kr.

21. - Emil spiller
28. - Vi spiller banko

februar
  4. - Vi bager vafler til

 boenhederne
12. - Oplæsning og sang
18. - Emil spiller
25. - Vi spiller banko

Marts
  4. - Oplæsning og sang
11. - Vi bager æbleskiver til

 boenhederne
18. - Emil spiller
25. - Vi spiller banko

Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.

Januar
9., 23., 30

Februar 13., 27. (Dilitant)

Marts
13., 27.

Joan Oddershede

Malmhøj

Efterlysning
Søges : Gl. ting som vi gerne må
låne og udstille på Malmhøj i 1 må-
ned eller 2.
Det kan være alt muligt f.eks. tøj -
køkkenredskaber - blade - aviser -
billeder - håndarbejde m.m.
Hvis det har interesse så ring.
Mandag og tirsdag 9.00 - 12.00
tlf. 87 70 24 96

Zenitta Kålby
Joan Oddershede

Syng sammen efter-
middag
Med Fuglemosens sangkor.
Tirsdag d. 14. jan. kl. 14 -16
Kaffe med brød 10 kr.

Løvfaldstur
D. 8. okt. skulle vi til Non Møllekro
ved Viborg. Vi kørte fra Malmhøj kl.
13:30 i to busser og fem private bi-
ler. Vi var ca. 40 personer ialt. Vi
kørte over Dollerup Bakker. Vejret
var fint, og det var en smuk tur med
alle naturens efterårsfarver. Da vi
nåede  kroen, som var en smuk
gammel kro, drak vi kaffe med bol-
ler og lagkage til. Vi sang et par
sange, hvorefter vi kørte hjem. Det
var brugerrådet, der var vært for
denne hyggelige tur. TAK for det.

Signe

Dilletant
Med pensionister fra Alhuset.
Torsdag d. 27. feb. kl. 14 - 16
Pris med kaffe 10 kr.

Julefrokost 2002
Vi skulle samles på Malmhøj kl.
12.00 til frokost, vi var ca. 60. Først
bød Flemming Grønkjær velkom-
men, og derefter sang vi en julesang
under ledelse af Palmehave-
orkestret. De spillede hele eftermid-
dagen, medens vi spiste. Vi fik sild,
og hamburgerryg med grønlangkål
og brunede kartofler, derefter fik vi
medister og rødkål og risalamande
med kirsebær. Til slut fik vi kaffe og
småkager. Der var amerikansk lot-
teri. Til sidst sagde Flemming, at der
også var en mandelgave, men det
havde de helt glemt,   måske fordi
ingen havde fundet en af de 2
mandler, så gaverne gemmes til
næste år.
Det har vel nok været en hyggelig
og dejlig eftermiddag.
Tak for det.

Hilsen Signe

Viggo og IngerMarie til julefrokost

Julefrokost på Malmhøj
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Julemarked
Gode traditioner bør følges. Det bli-
ver de bedst muligt på Malmhøj.
Derfor var der også i år julemarked
den sidste lørdag før første søndag
i advent, og det bliver der forhåbent-
lig også næste år, så vi allerede nu
kan reservere dagen til det, for selv
om der glædeligvis kommer mange
og besøger hjemmet og dets bebo-
ere den dag, kan vi godt være
endnu flere.
Markedet var som sædvanlig godt
tilrettelagt. Vort dygtige aktivitets-
personale, Joan og Zenitta, og
mange frivillige hjælpere havde
brugt mange timer forud, for at alt
kunne forløbe bedst muligt.
Mange forretninger, virksomheder,
institutioner og privatpersoner
havde skænket virkelig gode gaver
til tombolaen, der som sædvanlig til-
trak mange købelystne.
Som noget nyt var der amerikansk
lotteri med tre gevinster i hver se-
rie. Fem serier blev hurtigt afsat.
Mange af de besøgende benyttede
sig af lejligheden til at købe kaffe,
gløgg og æbleskiver.
Beboere og frivillige havde fremstil-
let mange smukke ting til dagen,
f.eks. nogle meget flotte dekoratio-
ner, foderkasser til fugle og meget
mere.
Stemningen var helt i top – over-
skuddet godt. En meget stor tak til
alle, der på en eller anden måde
hjalp til på selve dagen og ved for-
beredelserne.

Anna og Knud Sørensen

Inger Knudsen og Karen Mortensen

Fra julemarkedets kaffebord

Zanitta, Joan, Gudrun Lund og Ruth HedegårdAnna Sørensen
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Vinderslev skole
Efteråret på skolen bærer altid præg
af nogle fast tilbagevendende begi-
venheder: Forældremøder og
forældresamtaler for alle klasser.
Men derudover har vi årets første
emneuge, motionsdag og skolefest.

I emneugen denne gang var der
mange forskellige emner, idet de fle-
ste klassetrin arbejdede med deres
eget emne. Det er altid lidt et spil i
lotteriet at planlægge udendørs ak-
tiviteter på den årstid, og det var der
flere af grupperne, der havde gjort,
og vi var heldige. De første dage
havde vi rimelig godt vejr, men sidst
på ugen blev det fint, og især den
sidste dag, hvor vi alle havde
motionsdag,  var det flot og klart
solskin.

Til skolefesten først i november var
der som sædvanligt fuldt hus – godt
og vel - den første aften, som er for
de yngste klasser. Den aften optræ-
der alle klasser fra 0. – 4. på sce-
nen i gymnastiksalen, og der kom-
mer altid så mange, at det har væ-
ret nødvendigt at indføre adgangs-
begrænsning for de ældre årgange.
De ser generalprøven om formidda-
gen og får derfor ikke lov til at se
forestillingen om aftenen. Derimod
er der god plads både under fore-
stillingen og på dansegulvet bagef-
ter den anden aften, som er for 5. –
7. klasse. Her opførte skolens
dramahold et lille stykke: ”Jamen, er
det ikk’ Rødhætte?” Det er den gode
gamle historie, der er moderniseret,
så Rødhætte møder en del nutidige
personer på sin vej til bedstemode-
ren. Det kommer der selvfølgelig
nogle sjove scener ud af.

Når dette blad udkommer, har vi jo
også haft juleafslutning. Sidste år
holdt vi en anderledes afslutning,
end vi plejede, og det vil vi gentage
i år med enkelte små justeringer.
Først er børnene sammen med de-
res lærere i klasserne, men inden vi
får ferie, går alle over i kirken. Der
synger  vi nogle julesalmer og hører
juleevangeliet. Desuden vil sang-

koret og musikholdene optræde for
os. Det bliver forhåbentlig en lige så
god oplevelse som sidste år.

Hvis nogen skulle være interesse-
rede i at følge mere med i, hvad der
sker på skolen, kan man gå ind på
skolens hjemmeside:
www.vinderslevskole.dk

Birthe Clausen

Frederikke, Stine og Helene, 2. klasse, skræller kartofler, som bagefter
skal bages over bål.

4.- 5. klasse havde mange forskellige fysiske aktiviteter i emneugen. Her
er en gruppe ved at lave en bivuak.

Andreas og Zandra. 3. klasse har
hentet et Monet-billed på nettet.
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3. klasse opførte et nummer fra „Kattejammerrock“ til skolefesten

I „Jamen er det ikk’ Rødhætte ?“ får jægeren (Pavle) og ulven Charlotte)
en snak.

Fra dramaholdets stykke. Rødhætte
og Pippi Langstrømpe mødes !

I emneugen havde 0.-1.-klasse „æbler“ som emne. Her er Sabina og Ma-
rie, 1. klasse, ved at lave æblebøger

Rasmus 3. klasse, er ved at farve-
lægge en åkande til et stort fælles
Monet-billede.
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I november 2001 fik Pernille, en
veninde jeg læser med, og jeg den
vanvittige ide, at vi ville tage til
Australien og læse et semester. Vi
ville tage af sted i efterårs semestret
i år 2002, for på det tidspunkt havde
vi læst i Ålborg i 4 år, så vi trængte
til at opleve noget nyt. Problemet var
bare, at man skal betale for at læse
hernede, og det er ikke lige noget,
man har råd til på en SU, æv!! Det
første halvår af 2002 er derfor gået
med at søge legater og fonde om
støtte til vores udlandsophold. Der
var heldigvis nogle fonde, der gad
bruge penge på mig, så nu her i
oktober måned sidder jeg glad og
veltilfreds i Sydney, Australien.

Den 25. juni satte to spændte
studiner sig i flyet i Kastrup med
destination mod Australien og med
en mindre flyvetur på 23 timer i sigte.
Vi fik os en glædelig overraskelse i
Wien, hvor vi skulle mellemlande.
Der var overbooket på økonomi
klassen, så de søgte to frivillige til
at tage den 20 timer lange tur til
Sydney på Business Class, og vi
meldte os straks frivilligt! Det betød
gratis drinks, 3 retters menuer, et
stort udvalg af film til din egen
private lille tv skærm samt masser
af benplads til de måbende studiner
hele turen............. mmhhhh god
start!

Da vi ankom til Sydney, var det
meget koldere end vi havde
forestillet os, 15 grader og
blæsende, og vi havde lige forladt
det gode sommervejr i Danmark. Vi
boede i et lidt slemt kvarter af
Sydney i starten, men det var billigt.
Vi opdagede, at der stod
transvestitter og trak uden for vores
hostel natten lang, fantastisk flot
make up de fyre  kunne lægge, det
var faktisk kun hænderne og
adamsæblet, der afslørede
dem......... ikke lige noget vi er vant
til fra Danmark, så de jyske piger
gjorde store øjne, når de gik forbi!!!

Efter at have ordnet nogle formelle
ting med universitetet tog vi nordpå

Betina i Australien

til Cairns og varmen. I Cairns stod
den på ferie, høj solskin og masser
af oplevelser i en måneds tid.
En af de første ting, vi prøvede, var
river rafting, og det var noget af et
adrenalinsus at padle for fuld fart
ned af en vild flod, når vi ikke rigtig
havde styr over, hvad vi lavede. Det
var kun instruktøren, der kunne finde
ud af at styre den gummibåd.

Cairns er omgivet af Dain Tree
regnskoven, som skulle være
verdens ældste regnskov. Vi tog lidt
længere nordpå til ferieparadiset
Cape Tribulation, som er en lille
oase midt i regnskoven med hvide
sandstrande og blåt blåt vand. Det
var et lille paradis på
jord - lige til et
postkort, men vi
kedede os efter 3
dage der, da der
ikke var meget
andet at lave der
end ligge ved
stranden og se på
de mange kæreste-
par, der slentrede
rundt hånd i hånd
ved strandkanten.
Vi var på besøg i
nogle forskellige
dyreparker i Dain
Tree området, hvor
vi fodrede søde
kænguruer, så

farvestrålende fugle og
frygtindgydende slanger og
krokodiller. Vi bed især mærke i en
8 m lang saltvandskrokodille, kaldet
Old Jack. Old Jack havde været
beboer i denne dyrepark i mange år,
og han var ”kendt” for at dræbe sine
kærester. Old Jack havde dræbt de
sidste 4 damekrokodiller, der var
blevet sat ind til ham, fordi han ikke
skulle kede sig........... det er en fyr,
man ikke gider date!!! Personalet i
dyreparken havde omsider fundet
ud af, at Old Jack ikke nød
damernes selskab, på samme måde
som de havde forestillet sig,  så nu
var det slut med dameselskab for
Old Jack.

Her ses vores gummibåd i fuld fart ned af floden

Vi kæler med en sød lille Sea Cucumber
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Vi tog også et dykkerkursus i Cairns,
som ligger tæt ved verdens største
koralrev, Great Barrier Reef. Det var
en fantastisk oplevelse at dykke
rundt på 15 meters dybde og se de
farverige koraller og de mange
fantastiske fisk.

Vi tilbragte 3 dage om bord paa en
båd ude ved Great Barrier Reef,
hvor vi ikke lavede andet end at
dykke, tage solbad og spise-skønt!!!

Der er mange af Australiens
oprindelige befolkning, aboriginals,
i Cairns. Mange af dem sidder dog
og drikker i parkerne dagen lang, og
det er lidt sørgeligt at se dem gå helt
i stå. De ser det som deres oprør
mod, at den hvide mand anført af
den engelske kaptajn James Cook
overtog og koloniserede deres land
i 1771. Ved at drikke dagen lang
underlægger de sig ikke
regeringens planer, og den hvide
mand kommer dermed ikke til at
bestemme over dem. De har
stadigvæk deres frihed, selvom den
er i bunden af en flaske!
Det er dog ikke alle aboriginals, der
tilbringer dagen på denne måde. Vi
var oppe i bjergene i en gammel
aboriginalslandsby, hvor de indfødte
underholdt turisterne med gamle
jagt og krigsdanse, og andre
aboriginals arbejdede og drev
butikker som ganske normale

australiere.
Og nu til det, vi er her for.... at
studere! Vi tog tilbage til Sydney
igen sidst i juli, da vi skulle begynde
på University of Technology, Sydney
(UTS). UTS er et stort og anerkendt
universitet, så der er mange
internationale studerende her, især
indere og asiater. Det er en
anderledes studieform end i Ålborg,
hvor vi har meget gruppearbejde og
mange forelæsninger. Her går vi kun
i skole 3 gange om ugen, så det er
helt op til os selv at sørge for at læse
og forberede os til forelæsningerne.
Størstedelen af vores
medstuderende har allerede
arbejde, og de er i gang med at
efteruddanne sig. Vi er ikke engang
uddannet endnu, så vi har ikke den
samme erfaring at bibringe
undervisningen med, og det er lidt
træls- for at sige det på godt jysk!
Vi har mange skriftlige opgaver og
klassepræsentationer af vores
opgaver, så vi har travlt hernede. I
det daglige er det meget ligesom
hjemme i Ålborg. Tiden går med
skole, lektier, sport i fritiden samt en
tur på pubben eller i biografen en
gang i mellem. Den store forskel i
daglidagen er, at vi snakker engelsk
hernede.

Sydney er en fed by, og aussierne
er meget venlige. Der bor 4,5
millioner mennesker i Sydney, så

byen er en anelse
større end Peder-
strup!! Vi har ikke set
så meget af Sydney
endnu, da vi ikke har
tid til at lege turister i
det daglige. Men vi
har dog tilbragt
meget tid nede ved
havneområderne,
hvor der er rigtig flot
og fyldt med
mennesker\turister,
restauranter og
andre attraktioner.
Da Sydney var vært
for de Olympiske
Lege i år 2000 blev
hele byen shinet op,
så den er stadigvæk
flot og forholdsvis
ren- lækkert!

Vi bor sammen med 3 asiatiske
piger, 2 japanske og en koreansk.
De er rigtig søde, men de er ikke så
gode til engelsk, så vi har nogle
underholdende misforståelser en
gang imellem. Oppe på taget af
vores bygning har vi gratis adgang
til tennis, styrketræning, spa, pool,
sauna, bordtennis samt en
fantastisk udsigt over Sydney’s
skyline. Vi har været  fantastisk
heldig at finde så godt et sted at bo,
da mange af de værelser, der bliver
lejet ud til studenter er noget
ildelugtende gammel skrammel!

Vi har på dette tidspunkt (midt i
oktober) mindre end en måned
tilbage af vores semester her på
UTS, og tiden er bare fløjet afsted.
Fra midten af november skal vi rejse
rundt og se noget mere af
Australien. Vi har planer om at tage
ind og se Ayers Rock i midten af
landet samt tage sydpå til Melbourne
for at dykke og slappe af.... og vi
glæder os. I starten af december er
det slut med dette eventyr for mig,
da jeg flyver hjem til god gamle
Danmark igen.......... og det glæder
jeg mig også til.

Betina Knudsen,
datter af

Lone og Ejgild Knudsen,
 Pederstrup

Her er Pernille og jeg i dykkerudstyret og klar til at dykke ned.
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Lokalhistorie - Vinderslev Missionshus
Her bringes anden del af Vinderslev
Missionshus´ historie.

Teksten er udfra nedennævnte
kildemateriale skrevet og redigeret
af Elsebeth og Per Hauge.

Kildemateriale:
Vinderslev IM’s protokoller.
Nedskrevne erindringer af Jens
Lauritsen om IM i Vinderslev.
Nedskrevne erindringer af Anker
Holdgård om IM i Vinderslev.
Jubilæumsskrift ved Vinderslev
Missionshus 80 års fødselsdag
af Aage Stenholt, Kjellerup.
- samt diverse mundtlige
oplysninger.

I 1915 blev det meste af haven solgt
fra for en pris af 400,- kr., som blev
brugt til at bygge et tørvehus for.
 I 1922 blev den østlige del af
sydmuren muret om, da grunden var
sunket en del.
I 1924 blev der indlagt elektricitet i
missionshuset, prisen for dette var
ca. 450,- kr.
Omkring 1928 vedtoges det, at de,
der betalte til husets drift, kunne låne
borde og bænke uden ryglæn
vederlagsfrit. Andre skulle betale 30
øre pr. stk. Bænkene med ryglæn
måtte ikke lånes ud.
I 1932 var der 30 års
fødselsdagsfest - tale ved
landstingsmand Rasmussen,
Byskov og missionær Thomasen,
Århus.
I 1936 blev der lagt nyt tag af
eternitskifer oven på paptaget, og
samtidig blev forgangen bygget til -
pris ca. 1.500,- kr.
I 1942 blev der indkøbt et orgel.
Samme år var der 40 års jubilæum
med tale af pastor Johs. Bitsch,
Hygum.
Den 1. november 1944 blev huset
beslaglagt af den tyske værnemagt,
og huset skulle være ryddet allerede
næste dag inden aften. Samme
skæbne overgik skolen,
hvilehjemmet og forsamlingshuset
samt enkelte private huse.
Missionshuset blev først brugt til
soldater og siden til tyske flygtninge.

Møderne blev i denne periode dels
holdt i kirken og dels i husflidsskolen
(hos gartner Jens Frederik Kjeldsen,
Vinderslevvej 40) og i private hjem.
Efter af tyskerne havde forladt
huset, blev det sat i stand. Der blev
bl.a. sat isoleringsplader på
ydervæggene, og der blev malet.
Denne istandsættelse kostede ca.
1.300,- hvoraf staten refunderede
500,- kr.

Den 28. november 1945 blev huset
genindviet af pastor A. Jeppesen.
I 1952 blev der indrettet toilet. Det
var også året for 50 års jubilæum.
Pastor Bartholdy, Haslev havde
lovet at tale, men han sendte afbud,
og i stedet talte pastor Sørensen,
Strib (tidl. Hinge).
I 1961 lejede kommunen til
midlertidig skolebrug de to små sale,
som ved at fjerne skillevæggen blev
slået sammen til én sal. Den blev
samtidig renoveret med loftsfliser og
maling.
I 1962 blev den store sal istandsat
med loftsfliser, isoleringsplader og
linoleumsgulve, ligesom talerstol,
bænke og indvendigt udstyr blev
malet. Der blev også kloakeret og
lagt cementfortov. Udgiften til dette
arbejde var ca. 8.000,- men hertil
skal lægges at en meget stor del af
arbejdet blev udført af frivillighedens
vej. Der var 60 års jubilæum med
pastor Chr. Overgaard, Flensborg
som taler.

I 1965 var den gamle kakkelovn
blevet fuldstændig ubrugelig, og
efter at have undersøgt forskellige
muligheder blev det  besluttet, at der
skulle installeres et oliefyret
centralvarmeanlæg med en
varmluftsblæser til den store sal. Der
viste sig imidlertid at være problemer
med anlægget: Blæseren støjede
for meget og anlægget varmede for
lidt.
I 1966 blev køkkenet renoveret med
fliser på den nederste del af
væggene og isoleringsplader på
loftet. Bænkene i den store sal blev
forsynet med skumgummihynder. I
forbindelse med ændring af den
offentlige vej blev det gamle
tørvehus fjernet, og der blev lavet
indkørsel fra Pederstrupvej.
I 1968 blev der indrettet 2 små
værelser over lejligheden til brug for
lejeren. I forbindelse med dette
arbejde blev alle varmerørene på
loftet isoleret. Udgifterne til dette løb
op i ca. 4.000,- kr. mod de
forventede ca. 3.000,- kr.
I 1969 blev der via en anonym gave
installeret teleslyngeanlæg til en pris
af ca. 3.200,- kr.
I 1970 blev der installeret
varmtvandsbeholder, således at der
nu var varmt vand på toilet, i
lejlighedens køkken og i
missionshusets køkken. Som
erstatning for det tidligere nedrevne
tørvehus blev der bygget et lille
udhus.
I 1972 blev loftet over den store sal
isoleret, gulvet i den lille sal blev
udskiftet, og en del af vinduerne blev
udskiftet med termoruder. Der blev
fejret 70 års jubilæum - og samtidig
var huset 100 år. Festtalen holdtes
af pastor Olav Jensen, Herning.
I 1974 blev den store sal pyntet op.
I 1975 blev der i lejligheden og
missionshusets køkken foretaget en
gennemgribende, men hårdt
tiltrængt restaurering - pris ca.
10.000,- kr.
I 1977 fejredes 75 års jubilæum med
generalsekretær Verner Andersen,
Fredericia som hovedtaler. Til
jubilæumsfesten var der mødt ca.
130 personer, og der var bl.a. gaver



29

og hilsener fra de fleste af nabo-
missionshusene.
I 1980 blev missionshuset pålagt at
betale kloakbidrag til kommunen,
man ansøgte hos Sparekassen
SDS, Vinderslev om et tilskud fra
deres gavefond, og blev tildelt
12.500,- kr. til dækning af
kloakbidraget, der i alt androg
15.535,- kr.
I 1982 fejredes 80 års jubilæum med
rejsepræst Niels Pedersen,
Silkeborg som taler.
I 1983 blev oliefyret udskiftet,
køkkenet blev malet og tapetseret,
og der blev opsat udvendige lamper.
I 1984 ofredes 16.800,- kr. på
istandsættelse af den store sal og
gangen.
I 1987 blev der lavet stensætning og
plantet hæk langs Vinderslevholm-
vej og Pederstrupvej.
Varmtvandsbeholderen i oliefyret
blev utæt, og der blev anskaffet en
el-varmtvandsbeholder, og samtidig
blev der monteret en el-radiator i
gangen.
I 1988 blev der installeret el-varme,
udgiften beløb sig til ca. 13.500,- kr.

Køkkenet blev tapetseret.
I 1990 indkøbtes der 60 stole til brug
i den store sal. Beløbet hertil indkom
ved én stor enkeltgave. Det gamle
teleslyngeanlæg var defekt, og et
nyt anlæg  blev monteret.
I 1992 monteredes højttalere i
begge sale og i køkkenet.
I 1993 blev en del af vinduerne
udskiftet - pris ca. 26.000,- kr., men
herfra kunne trækkes et statstilskud
til energibesparende foranstalt-
ninger på ca. 6.500,- kr.
I 1995 blev der anskaffet et el-klaver
til ca. 10.000,- kr. Endvidere blev der
indkøbt en båndoptager, så møder
fremover kunne optages på bånd til
uddeling blandt de, der ikke længere
havde kræfter til at deltage i
møderne.
I 1996 blev der sat træpaneler op i
forgangen.
I 1997 indrettede IMU lokaler på
loftet, de udførte selv arbejdet.
Vinduerne i nordsiden blev udskiftet
med termoruder og tagrenderne
blev udskiftet. Den store sal
gennemgik en større renovering:
Talerstol og  begge gavlvægge blev

malet, og der blev
ophængt et nyt
kors bag taler-
stolen. Udgifterne
løb op i ca.
56.000,- kr.
I 1998 fortsatte
renoveringen af
den store sal, idet
nord- og sydvæg-
gene blev isoleret,
og der blev
tapetseret og opsat
træpaneler på den

nederste del af væggene. Pris ca.
30.000,- kr.
Huset blev gennemgået af IM’s
arkitekt; en hel del påtalte småting
blev hurtigt rettet, men murværket
og især fugningerne  trængte til en
større og ret kostbar reparation.
Derudover var der et  ønske om at
kombinere dette arbejde med
forbedrede køkken- toilet- og
entréforhold.
I 2000 blev der afholdt en ekstra-
ordinær generalforsamling for at
drøfte mulighederne og ønskerne
med hensyn til ombygning og
renovering. Der var forslag om en
sydtilbygning eller en nordtilbygning.
Resultatet blev, at bestyrelsen skulle
arbejde videre med planerne. For at
bestyrelsen kunne have overblik
over de økonomiske muligheder,
blev der uddelt tilsagnslister, hvorpå
folk kunne tegne sig for beløb til
renoveringen.
Vi fik fra Bording Missionshus
foræret 60 brugte stole, herefter var
det slut med bænke i missionshuset.
I 2001 opstod der en ny situation
omkring ombygningen af
missionshuset, idet lejlighedens
lejere p.g.a. sygdom måtte flytte på
plejehjem. Der arbejdedes nu på at
inddrage lejligheden i stedet for at
bygge til. Der blev indhentet tilbud
fra håndværkere, totalpriserne for
projektet ville løbe op i ca. 850.000,-
kr.
På generalforsamlingen i januar
2002 blev følgende tal fremlagt: Fra
IM Fredericia var der tilsagn om
200.000,- kr. i støtte. Fra husets
brugere var der tilsagn om ca.
140.000,- kr. og på en byggekonto
stod der ca. 160,000,- kr. Ud fra
disse oplysninger stemte 26 ud af
33 fremmødte på general-
forsamlingen for, at byggeriet
snarest skulle sættes i gang.
Lørdag den 9. marts påbegyndtes
nedbrydningsarbejdet, der blev
udført med frivillig arbejdskraft.
Arbejdet strakte sig over adskillige
lørdage og en del aftener. I
slutningen af april gik hånd-
værkerne i gang, og vi kan nu glæde
os over det smukke resultat.

C.V.
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Fortsættelse........ af Karina’s
rejseoplevelser som vi har fulgt i
Lokalbladet i juli 2001, jan og juli
2002.

Sommer i Canada

Så blev det jo også sommer i Ca-
nada. I Juni måned havde jeg de
sidste eksamener i skolen og slut-
tede skoleåret af med en stor fest,
kaldet prom. Det er lidt som en galla-
fest, med drengene i kjole og hvidt
og pigerne i ualmindelig flotte kjo-
ler.

I slutningen af Juni var jeg også i
Toronto med et ROTARY-medlem og
se en musical, ”Løvernes Konge”.
Det var bare en oplevelse.
Kostumerne var utrolige: giraffer,
elefanter, hyæner, løver og det hele,
alt sammen så meget virkeligt ud,
og musikken var også i top!

Så var det også blevet tid til en bus-
tur. Jeg kørte 13.507 km på en må-

Karina i Canada

ned lang bustur tværs over Canada
og tilbage igen. Det var sammen
med 93 andre udvekslingsstudenter
fra 24 forskellige lande, så det var
rigtig festligt. På turen sov vi for det
meste på gymnastiksalsgulve eller
collegier, men af og til blev vi også
indkvarteret hos rotaryfamilier, der
hver tog imod 2-3 udv.studenter.

Vi startede med at køre østpå til
Quebéc. Her er fransk hoved-
sproget, men heldigvis for mig
kunne mange af dem godt lidt en-
gelsk. Jeg fik godt nok en smags-
prøve på det franske, da vi blev ind-
kvarteret hos familier for natten. Min
familie kunne ikke et eneste ord på
engelsk, og da det eneste fransk,
jeg kan, er at sige, ”jeg forstår ikke”,
så blev det til en aften med utrolig
mange fagter og tegninger for at
kommunikere. Næste stop var ho-
vedstaden Ottawa, hvor vi var på
”Canada Day”, deres nationaldag,
den 1. Juli. Byen var stop fyldt med
mennesker klædt i rødt og hvidt. Der
var også flag og ahornblade over-

alt. Vi gik rundt på markeds-
pladserne, var til koncert, så fyrvær-
keri og gik ellers bare rundt og nød
stemningen. Det var en lang dag i
næsten 100 graders varme (Fahren-
heit vel at mærke). Folk stod i spring-
vandene for at prøve at køle ned,
og der var sat vandsprøjter op, vi
kunne gå igennem for at blive våde.

Derefter gik turen vestpå gennem
skovene i Ontario, over prærien i
Manitoba, Saskatchewan og
Alberta, og gennem bjergene ud til
kysten ved Stillehavet, og tilbage
igen. Var hjemme i Ontario igen d
30. Juli. Vi havde mange stop un-
dervejs i storbyerne og fik utrolig
mange gode oplevelser. Et af høj-
depunkterne, var da jeg var ude og
se spækhuggere i Stillehavet. Det
var også utrolig sjovt, da vi fik en
dag i verdens største indkøbs-cen-
ter. Det var godt nok kæmpe stort.
Der var 800 forretninger, vandland,
forlystelsespark, minigolfbane, del-
finer, skøjtebane osv., simpelthen
ALT, hvad hjertet kan begære. Man

Her ses 2 af min mormors fætters børnebørn og jeg til familiefesten
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Sponsorer

Støt vore sponsorer, de
støtter LOKALBLADET

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

wwwwwwwwwwwwwww.k.k.k.k.kohsel.comohsel.comohsel.comohsel.comohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

kunne nu også sagtens fare vild,
selvom vi havde et kort!

Busturen var en af de bedste ople-
velser i løbet af mit år. Jeg fik set
meget af Canada og fik flere ven-
ner. De bedste af mine nye venner
kommer fra Tyskland, Australien,
Japan og Syd Afrika. Jeg glæder mig
også til, at jeg engang får råd til at
besøge dem alle. Jeg var faktisk i
Tyskland og besøge en veninde i
efterårsferien.

Da jeg kom hjem fra busturen,
mødte jeg mine forældre og min sto-
rebror. De havde været i Canada i
en god uges tid inden da. Det var
en speciel men god oplevelse at se
dem igen, det virkede, som om det
bare var en uge siden, jeg havde
set dem sidst. Vi boede alle 4 hos
et rotarymedlem i 3 dage. Jeg tog
min bror og mine forældre med rundt
i området hvor jeg havde boet i et

helt år. De fik også mødt alle mine
familier til en grillfest og til et
rotarymøde, hvor jeg holdt tale.

Fredag d. 2. august måtte jeg sige
farvel til Penetang og Midland. Jeg
skulle ikke tilbage til Danmark
endnu, men mine forældre, min bror
og jeg skulle tilbringe de sidste dage
I Collingwood. Min mormors fætter
og hans 5 søskende holdt nemlig en
familiefest denne weekend. Vi var
ca. 84 familiemedlemmer til festen.
Det var utrolig spændende at møde
den gren af familien, vi aldrig før
havde set.
Så kom dagen, den frygtelige dag,
hvor jeg for alvor måtte sige farvel
til Canada. Den 4. august var jeg
nemlig på vej til Danmark. Jeg var
en masse oplevelser og erfaringer
rigere, men ih hvor var det svært at
sige farvel.

I lufthavnen blev jeg modtaget af

venner og familie. Det var dejligt at
se dem igen. Jeg havde haft mange
tanker, om de nu havde ændret sig
meget, men det var vist mig, der
havde ændret mig mest.
Den første tid tilbage i Danmark var
lidt svær. Jeg startede på gymnasiet
i Silkeborg dagen efter, jeg kom
hjem. Så jeg havde ikke rigtig væn-
net mig til det hele og var meget træt,
da jeg mødte mine nye klassekam-
merater. Nu efter nogle måneder
herhjemme i Danmark er jeg ved at
have vænnet mig til det hele, det er
egentlig rart at være hjemme. Jeg
savner nu mine familier, venner og
skolen derovre og glæder mig til, at
jeg får mulighed for at komme til-
bage.
Det har været et meget sjovt og læ-
rerigt år, og jeg vil gerne slutte af
med at sige tak til Rotaryklubben i
Kjellerup, min familie, og alle, der
har sendt mig kærlige tanker.

Karina Borum

Landskabsbilled fra busturen
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Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon   89 70 70 30

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

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.

„KVALITET TIL TIDEN“
ALT MURERARBEJDE UDFØRES

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Vinderslevvej 12
8620 Kjellerup

Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS service ApS

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

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

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

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

Tel. 86 88 01 75

Hauge Data
Salg - Reparation

Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk

info@hauge-data.dk

Haugevej 62 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

Kjellerup
Maskin Udlejning

V/ John M. Hinrup,
Klitfyrren 20, 8620 Kjellerup

86 88 23 78 - 20 33 23 78
Bestilling af maskiner 9.00 - 17.00

www.hinrup.dk

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen

•  Alt i Stålmontage
•  Produktion
•  Reparation
•  Vedligehold

Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

JJJJJ.L..L..L..L..L. AAAAAutoutoutoutouto
Kjellerupvej 75
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

ApS

Tlf. 86 88 25 61
Nørregade 8, 8620 Kjellerup

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
����� 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Vinderslevvej 47, 8620 Kjellerup
Tlf. 20 76 06 74 / 86 88 83 62 - Fax 86 88 32 44
www.lbj-rulleborde.dk - lbj@lbj-rulleborde.dk
Træffetid : Mandag til fredag fra 11.00 - 16.00

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84   Mobil:   61 46 52 84
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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
 Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

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 styrings-
tekniske 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

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen

Søndergade 1, 1. . 8620Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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

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

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

*

*

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

Advokater med  møderet  for  Landsret og Højesteret.

Erik Nørregaard
Finn Offersen

Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård

Flemming Jespersen
Malene Værum

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP

KONTORTID MAN. -  TORS. 9-16 -  FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 -  FAX 86 88 37 17

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

NY - OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44
Biltlf. 40 42 87 44

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Jyske Bank .  Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme

Gør en forskel
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Vinderslev . 86 88 80 07

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Tømrermester
Leif Kristensen

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

KØLECONTAINER

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

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

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 86888808

SALG, SERVICE & REP

Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.   9.00 - 12.30

Ingen annonceudgifter

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar
MDE

Søndergade 15 C   8620 Kjellerup

Telefon: 86 88 21 00    Telefax: 86 88 38 88

VognmandVognmandVognmandVognmandVognmand
Henrik J Andersen

Vinderslev  8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

En sikker forbindelse, Når det gælder
VognmandskørselVognmandskørselVognmandskørselVognmandskørselVognmandskørsel

Firmakørsel,Firmakørsel,Firmakørsel,Firmakørsel,Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.Sand, grus, flis, m.v.Sand, grus, flis, m.v.Sand, grus, flis, m.v.Sand, grus, flis, m.v.

Uafhængig Ejendomsmægler

Hønholt Landhandel

Åbningstider : Man.-fre. 8.00 - 17.00
Lør. 9.00 - 15.00

Henvendelse : Tlf. 86 88 88 32
Fax 86 88 88 92

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

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

Alt i byggematerialer

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf. 86888159

Mausing Forsamlingshus

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00

Søn. & helligdage 13.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

ÅBNINGS-

TIDER

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60
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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
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 87702323
Børnehaven Tlf. 87702321
Skolefritidsordninge Tlf. 87702322

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 86888279

Dagplejemødre
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 20Tlf. 86888800
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schlæger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6 Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest Tlf. 87702370

Indre mission i Mausing
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11 Tlf. 86867476

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33 Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37 Tlf. 86888868

Malmhøj
Boenhed Øst Tlf. 87700618
Boenhed Vest Tlf. 87700616
Aktivitetscenter Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1 Tlf. 86888499

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

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

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

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

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

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10 Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47 Tlf. 86888383

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

Søndagsskolen Mausing
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13  Tlf. 86881110

Venstre Vinderslev
Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 86888408

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26 Tlf. 86888826




