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Leder
Så skriver vi 2004. For kort tid siden
– ja, sådan føles det – havde vi
svært ved at vænne os til at skrive
2000, og nu skriver vi så 2004 uden
næsten at tænke på det. Tiden fly-
ver af sted, og det er ikke så sært,
at vi ind i mellem har svært ved at
følge med. Nu er der et nyt år med
masser af dage, så mon ikke vi når
det, vi skal. Det håber vi! Fra redak-
tionens side skal der lyde et ønske
til alle læsere og sponsorer om
et  godt og lykkebringende nytår.
 
Lokalbladet gennemgik nogle æn-
dringer sidste år, og i år vil der også
være lidt ændringer – forhåbentlig
til det bedre. Dette blads udgivelse
er rykket lidt, så det er muligt at
bringe lidt julestof, mens det endnu
er rimeligt aktuelt. Kommer jule-
stoffet først til april, har det ikke
samme store interesse, så det er

årsagen til det ændrede udgivelses-
tidspunkt.
 
Sidst på året afholdt vi endnu en
fotoaften. Der var ikke den store ef-
terspørgsel, men de fremmødte fik
en rigtig god og inspirerende aften.
Hans Winther fra Winther Foto i
Kjellerup gav mange gode tips i foto-
kunsten. Vi vil jo alle gerne, at bille-
derne bliver gode og tydelige, og
hertil havde Hans mange enkle tips.
Fra redaktionens side håber vi, at
vore fremtidige fotos fremstår bedre.
 
At rejse er at leve. Det må mange
sande. Der er mange i lokalområdet,
der rejser til fremmede egne, og
mange vil gerne dele deres oplevel-
ser med Lokalbladets læsere. Det
er vi meget glade for, men det bety-
der samtidig, at indleverede rejse-
breve godt kan komme til at vente

et par numre – måske vil indlægget
endda blive delt over to blade. Det
sker også, at det er nødvendigt at
afkorte beretningerne. Det håber vi
på forståelse for.
Tilskuddet til posbefordring af bla-
det, bortfalder pr. 1. marts 2004.
Dette medfører en øget udgift for
Lokalbladet på ca. 30.000 kr. for for-
sendelse af 4 blade årligt. Grundet
dette ser vi os desværre nødt til at
forhøje priserne for annoncering
samt for abonnement. Alle tilknyt-
tede foreninger anmodes endvidrer
om en økonomisk håndsrækning. Er
der andre, der har lyst til at bidrage
økonomisk, er di meget taknemlige
herfor. Bidragene vil sikre Lokal-
bladets eksistens.

Redaktionen

Vores dagplejer
Else i Hauge
blev 60 år lør-
dag d. 8. no-
vember 2003. Vi
var et par foræl-
dre, der havde
fået samlet de
børn, der var
b l e ve t / b l i v e r
passet hos
Else. De første,
der blev passet
hos Else, skal
snart konfir-
meres, og Else
har også passet
flere søskende.
Ca. 30 børn og
forældre mød-
tes ved Klubhu-
set i Hauge denne lørdag og gik
samlet op til Else med flag i hæn-
derne. Vi sang fødselsdagssang.
Else blev meget overrasket og glad!
Herefter gik vi tilbage til Klubhuset,
hvor vi hyggede os med rundstyk-
ker og kaffe i et par timer. Det var

Else’s 60-års fødselsdag

nogle hyggelige timer, og selv om
børnene efterhånden er store, er der
altid glæde at se, når Else og bør-
nene mødes.
TIL LYKKE MED DAGEN OG TAK
FOR ÅRENE DU HAR PASSET
VORES BØRN, ELSE.

 
På forældrenes vegne

Birgitte Rasmussen.
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Gade
spejlet

Tillykke med
dagen.

* Poul Erik Lykke, Haugevej 32,
blev 60 år d. 26. okt.

* Inga Jensen, Silkeborgvej 109,
blev 50 år d. 14. nov.

* Erna og Poul Erik Petersen,
Liljevej 28, har sølvbryllup d.
10. feb.

* Folmer Bech, Vinderslevholm-
vej 23, bliver 50 år d. 11. feb.

Bryllup

Nyfødte

Bonnie og Casper Jacobsen
Tulipanvej 8, fik d. 24/10 en lille
dreng, Julius Revsgaard Jacobsen,
som den lille dreng vil blive døbt,
vejede ved fødslen 3370 gram og
var 52 cm lang.

D.14/10 blev den lille Freja Busk
Sørensen født, og som man næsten
kan sige, de har for vane i Vinder-
slev nord, blev hun født på sin fars
30 års fødselsdag.
Og som der også er andre par, der
er blevet i den nordlige ende af
byen, blev de gift få dage før Per-
nille nedkom med Freja, nemlig d.11/
10. I øjeblikket er de i gang med den
helt store modernisering  af Vinder-
slevvej 103, så de bor hjemme ved
forældrene,  til huset er i orden.

Janne Bech og Thomas Petersen,
Gl. Revlvej 2b, blev gift d. 11/10 i
Thorning kirke. Her med datteren
Nanna foran kirken.

Vinnie Bundgaard og Jørn Nørskov
på Silkeborgvej 101 fik fredag d. 12/
12 en lille dreng. Hvad den lille skal
hedde er en hemmelighed på nu-
værende tidspunkt, men hvad han
vejede er ikke hemmeligt, nemlig
3290 g og var 52 cm lang, og klok-
ken var 15.21, da han kom til ver-
den på Viborg sygehus. Da billede
blev taget, var den lille fyr kun 3
dage gammel.

Velkommen til !

Haugevej 40
Else Marie Ladegård Jensen (29) og
Jesper Overgård Holm (34) er flyt-
tet fra Ans til Haugevej 40. Else Ma-
rie er pædagog i en børnehave i
Tapdrup, og Jesper er i Jyske Bank
i Ans. Både Else Marie og Jesper
har før boet på Haugevej, nemlig da
de boede hjemme ved deres foræl-
dre.

Liljevej 24
Metha Bitsch Pedersen er flyttet fra
Oustrupvej 24 til Liljevej 24.

Vinderslevholmvej 18 A
Lars Kohsel har solgt ejendommen
på Haugevej 40 til Jesper og Else
Marie og er selv flyttet til Vinderslev.

Haugevej 35
har fået nye beboere, nemlig Tina
Raun og Michael Christensen, som
kommer fra Silkeborg. Tina er nyud-
dannet lærer på barselsorlov med
en datter. De har også Martinus på
2½ år. Michael er bygningskonstruk-
tør og arbejder i Herning.
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Gade
spejlet

Haugevej 80
Susanne og Niels Bækhøi og deres
børn Andrea, Emilie, Clara og Mag-
nus er flyttet fra Haugevej 35 til nr.
80, hvor de har store planer med en
4000 m² stor have. Efter at have
renoveret huset på Haugevej 35
manglede Susanne og Niels nye
udfordringer, men regner med at
kunne få tiden til at gå et stykke læn-
gere ude ad Haugevej.

Vinderslevholmvej 24

Palle Hansen på 27 år er klejnsmed
hos Brix i Silkeborg.
Palle er flyttet til Vinderslevholmvej
24 p.g.a at han har mange venner i
byen.

Krokusvej 3

Susanne Antonitte Uhrskov (21) og
Palle Søe Mikkelsen (30) har købt
hus på Krokusvej 3. Susanne er i
øjeblikket på barsel, og Palle er p.t i
Engesvang, men da den lige er luk-
ket, er fremtiden lidt usikker.
De har sammen Chrestina på 8 mdr.
Susanne har også pigerne Dana på
6 år og Anina på 4 år. Dana  bor hos
sin far.
Det er ikke noget nyt for Susanne
og Palle at bo i Vinderslev, da de
begge har boet i byen før. Susanne
på Erantisvej og Palle boede på
Krokusvej for ca. 20 år siden.

Vinderslevholmvej 50
Den 1. august 2003 overtog Alice
(29) og Knud Friis (32) Vinderslev-
holmvej 50, efter Anne Mette
Holdgaard som er flyttet til Kjellerup.
De er begge pædagoger, Alice er i
Balle, og Knud i Kræmmerhuset i
Hinge. De har boet i Silkeborg i et
par år, men købte huset i Vinderslev,
da det lå godt for deres arbejds-
plads.

Liljevej 19
Anne Mette (31) og Morten (33)
Hallstrøm har lejet sig ind i række-
huset på Liljevej 19.
Anne Mette er lærer på Funder
skole, og Morten er journalist på Kj.
Tidende. Morten kommer fra Holste-
bro og Anne Mette  fra Struer, men
har boet de sidste 10 år i Silkeborg.
Det var også et ønske fra Anne
Mette’s side at flytte tilbage til det
midtjyske, Det er grunden til, at de
er flyttet til Vinderslev.

Trekronervej 21

Carsten Hansen (32 ) kommer fra
Silkeborg, hvor han også arbejder,
men da Carsten gerne vil have et
hus med en stor grund, og da hu-
sene er forholdsvis billige i Vinder-
slev, blev det Trekronervej 21 Car-
sten købte.

Solsikkevej 19 C
Paul Johansen er flyttet ind i ræk-
kehuset på Solsikkevej 19 c. Paul
kommer fra Silkeborg, han går på
efterløn nu til Januar.
Paul har en lille pekingeser, som han
tit går tur med rundt i byen.
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Valdemar’s 100-års fødselsdag

At trykke en 100-årig i hånden, det
er sjældent, man har mulighed for
det. Torsdag d. 4. december mødte
der ca. 150 personer op i Mausing
forsamlingshus, der ville gratulere
Valdemar Hermansen med de 100
år.
Mausing-folk havde i tiden op til for-
beredt dagen. Beboerforeningen
havde besluttet, at der skulle etab-
leres en flagalle‘ gennem byen, så
nogen tid inden Valdemars fødsels-
dag blev der gravet huller og sat rør
ned. Flagstængerne kan herefter let
sættes i, så der kan flages hver
gang, der er en anledning.
Og der blev flaget d. 4. december.
Hvordan er det at trykke en 100 årig
i hånden?
Først og fremmest er det en smed,
man trykker i hånden. Ikke fordi han
ikke er sin kones mand og familie-
far, for det er han i allerhøjeste grad
også. Men Valdemar bliver i daglig
tale ofte benævnt “smeden”, selv

hans kone Marie siger
det ofte.
Smedefaget har også
præget Valdemar, eller
også har han præget
smedefaget.
Smedien var altid
samlingspunktet i byen
før i tiden - ikke kun i
Mausing. Det var her
de lokale mødtes, hvis
de skulle have skoet
en hest eller lavet nye
harvetænder. Ofte var

det også her, mælkekusken gjorde
holdt. Om det var Maries kaffe eller
de nyheder, der altid blev fortalt, der
var årsagen, vides ikke.
Før i tiden var det præsten og sme-
den, der var de mest betydnings-
fulde i en landsby. I Mausing har der
aldrig boet en præst så……
Smeden havde højere status end
andre håndværk - der var respekt
om landsbysmeden. Smedien i
Mausing ligger i den ene ende af det
hus, Marie og Valdemar bor i. Om-
kring det sted, tæt på bydammen,
har der været smedie siden 1361.
Knap 20 forskellige smede, kan der
spores tilbage til i historien.
Valdemar er en meget kreativ per-
son, vi har tidligere her i bladet for-
talt om hans hobby, at tegne. Men
også smedejern har han udfoldet sig
med havelåger, vægdekorationer og
børnelegetøj.
Fritidsinteresser har Valdemar også
haft: lystfiskeri, skakspil og en fin

sommerfuglesamling er det blevet
til.
Valdemar har også altid værnet om
de gode historier, helst de selvople-
vede. Det gør dem ikke mindre inte-
ressante. Humor og et positivt livs-
syn er noget, der præger Valdemar,
især hvis han kan få lov at få sin
morgensøvn.
En historie, der er blevet fortalt om
Valdemar, var engang for mange år
siden, hvor han var på fisketur ved
Brårup, omtrent der, hvor Gudenåen
går ud i Tange Sø. Båden væltede
og Valdemar faldt i vandet.
Det blev sidste gang Valdemar kom
på fisketur, Marie forbød han at tage
af sted igen.
Man hører ofte, at ældre mennesker
blive spurgt om, hvorfor de er ble-
vet så gamle, som de er. Af den
ovennævnte historie kunne man få
den tanke, at det er, fordi Marie har
passet på ham.
Man hører ofte om folk, der holder
på deres egen mening. Ofte bliver
de omtalt som stædige.
Kunne det også være en årsag til
Valdemars høje alder?
Den dag, Valdemar fyldte 100 år,
blev han glad og rørt over alle fla-
gene i Mausing. Både “smeden” og
Marie synes, at alle folk er så gode
ved dem. Men der findes nok heller
ikke nogen som dem, der har taget
så pænt imod tilflyttere. Det er no-
get af det, vi alle kan lære af.

K.H.
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Fra plejehjem til lejeboliger
Det gamle plejehjem Rydalsminde
er nu ændret til nye moderne lejlig-
heder.
Lokalbladet har fulgt udviklingen
med kameraet.
Her er et udsnit af billederne fra at
være et  plejehjem til nye moderne
boliger.
Alle lejlighederne udlejet.

Vinderslev borgerforening
Fællesspisning
Bordene var dækket, og maden var
klar, da hen imod 70 mennesker
havde fundet vej til Mausing forsam-
lingshus den 24. oktober, hvor den
årlige fællesspisning var arrangeret.
Menuen stod på fattigmandskote-
letter med persillesovs, frugt med
råcreme og kaffe med kringle. Inden
kaffen var der bankospil med store
gevinster på både række og plade
fuld. Mens de voksne spillede
banko, hyggede børnene sig med
tegnefilm, som venligst var udlånt af
Kim Hansen. Både børn og voksne
havde en hyggelig aften, hvor der
var rig lejlighed til at få en snak med
naboer, venner og bekendte.

Julehygge
Den 8. december var der julehygge
på Vinderslev skole. Spejderne un-
derholdt med et flot Lucia optog,
hvor de sang nogle af julens kønne
salmer. Bent Kragh stod for det mu-
sikalske indslag. Der var selvfølge-
lig kaffe og kage, og Henny læste

et juleeventyr om nisser. Alle havde
en dejlig aften, og hyggede sig i jule-
lysets skær.

Generalforsamling
Torsdag den 22. januar kl. 19.30, er
der generalforsamling på Vinderslev
skole. På valg er Grete Nielsen,
Henny Sølager og Kjeld Hvolgaard.

Revy
Husk at sætte kryds i kalenderen til
årets revy, som løber af stabelen lør-
dag den 20. marts i Vinderslev for-
samlingshus.
 

 Kjeld Hvolgaard
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Rejse til Canada og USA fra den 28.
juni til 19. juli 2003 – Hanne og Jør-
gen Pedersen, Vinderslev.
Deltagere på turen var desuden
Hannes søster, Inga, og hendes
mand, Karl, fra Bjerringbro.

Lørdag den 28.06. Kørte vi fra
Vinderslev til Tirstrup lufthavn og fløj
videre til Kastrup Lufthavn.
Kl. 11.15 fløj vi mod Toronto – flyve-
tid 7 ½  time. Med i flyet på første
klasse var filminstruktøren Bille
August. Ved ankomst til Toronto
skulle vi stille urene 6 timer tilbage.
I lufthavnen blev alle kontrolleret for
Saars med en radar, der kunne se,
om vi havde feber.  Fra Toronto luft-
havn kørte vi med en Airbus til
Niagara Falls, hvor vi blev indkvar-
teret på et hotel, beliggende 2-300
meter fra vandfaldene. Efter udpak-
ning gik vi straks ned til vandfald-
ene. Niagara fall, der ligger på græn-
sen til USA, er 875 meter bred og
48 meter dyb. På den amerikanske
side ligger American fall – det er 310
meter bred og 51 meter dyb. Over 2
millioner mennesker besøger hvert
år stedet. Aftensmad på en restau-
ration med udsigt ned over vandfald-
ene. Da vi kom tilbage til hotellet,
havde vi ingen problemer med at
falde i søvn efter 22 timers rejse-
aktivitet.

Søndag den 29.06. Den første mor-
gen i Canada. Kl. 10.00 blev vi af-
hentet af en dobbeltdækker (lige-
som de engelske ) for en rundtur i
området. Første stop var hos de
både, der sejler næsten ind i vand-
faldet. Her fik vi udleveret blå regn-
frakker, hvilket var nødvendigt for
ikke at blive våd. Denne tur var en
stor og lidt våd oplevelse. Næste
stop på turen skulle være med en
svævebane over Niagara floden –
men på grund af blæst blev denne
del af turen aflyst. Vi kørte gennem
parker og steder med udsigt til nogle
dæmninger med vandkraftværker.
Vi gjorde holdt ved et kæmpeur med
flotte blomster omkring. Derfra kørte
vi til den anden ende af byen, hvor
vi så nogle gamle vandkraftværker

udefra . Sidste stop  var en tur un-
der vandfaldet – her fik vi udleveret
gule regnfrakker. Fra vandfaldene
gik vi op til et udsigtstårn – Skylon
Tower – nær ved vores hotel. Tår-
net er 236 meter høj, og det tager
52 sekunder med en udendørs ele-
vator at komme op til toppen. Den
øverste etage er et udkigssted , hvor
vi kunne se helt til Toronto, ca. 129
km. Etagen under var der cafeteria,
og etagen under denne var der en
restauration, der drejer rundt –
ca. 1 time pr. runde. Vi fik taget en
del billeder og video af vandfaldene
fra tårnet.. Efter aftensmad gik vi
igen ned til vandfaldet for at se fyr-
værkeri. Der var, mange mennesker
og musik fra en stor scene. Kl. 22.00
blev fyrværkeriet affyret – stort og
meget flot hen over floden. Vi vil
anslå, at over 100.000 mennesker
overværede det fra den Canadiske
side.

Mandag den 30.06. Vi kørte til
Toronto Lufthavn. Derfra fløj vi til
Winnipeg – en flyvetur på 3 timer.
Ved ankomst skulle urene stilles 1
time tilbage, så forskellen på dansk
tid nu var 7 timer. Da vi skulle mod-
tage vores bagage, manglede un-
dertegnede en kuffert.
De havde glemt at se ordentlig ef-
ter, så kufferten fløj med tilbage til
Toronto. Kufferten fik jeg udleveret
næste dag kl. 22.00 om aftenen.I
Winnipeg lufthavn fik vi udleveret en
bil, vi havde lejet hjemmefra. Det var
en Dodge 7 personers van. Den
havde kun kørt 394 km, da vi fik
den.. Indkvartering i udkanten af

Winnipeg på Holiday Inn.Aftensmad
hos Hanne og Ingas moster Vera.
Vera bor i et højhus med 19 etager
og 204 lejligheder. For at bo der skal
man være over 55 år.

Onsdag den 02.07. Besøgte vi The
Mint – en Canadisk møntfabrik – der
fremstiller mønter til 24 lande + me-
daljer til sportsarrangementer.

Torsdag den 03.07. Morgenmad kl.
8.00, bil pakket og kurs mod USA.
Vi ankom til Freeport efter lidt over
600 km kørsel. Her skulle vi møde
en kusine til Hanne og Inga. Denne
kusine Nancy og hendes mand Rick,
samt deres 3 børn Andy, Nathan og
Nick besøgte os i 1999 i Danmark.
Dengang lovede vi dem, at vi ville
besøge dem inden 5 år. Fra Freeport
kørte vi omkring 25 km ud til deres
sommerhus. Her havde de lejet 2
campingbusser, hvor vi skulle bo.

Fredag den 04.07. Amerikansk
nationaldag. Frokost – tradition den
4.juli bestående af  hamburgere,
bratwurster og grill pølser. Til des-
sert fik vi meloner. Gik en tur rundt
på grunden, der er 1 x  ½ km stor
og sluttede af ved søen. Karl og
Nathan fangede en gedde på 5,9
kg og ca. 100 cm. lang. Stor jubel.
Denne gedde og  sun fiskene  blev
fileteret og spist om aftenen..
Ved 21 tiden tog Nancy og Rick os
med til byen Upsala, hvor vi over-
værede et kæmpestort fyrværkeri i
anledning af  nationaldagen.

Jørgen og Hanne i Canada
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Lørdag  den 05.07. Dagens tur star-
tede i Freeport, hvor vi så kirken,
hvor Nancy og Rick var blevet gift.
Denne var meget flot og farvestrå-
lende. Derfra videre til universitets-
byen St. Johns, hvor Andy studerer
+ spiller golf. Videre til Minneapolis,
hvor vi var  på en sejltur på
Mississippi floden med en hjuldam-
per. Vi  sejlede til en stor sluse, for
at blive sænket 16 – 18 meter på 8
minutter og  tilbage igen. En stor
oplevelse. Videre til et lille vandfald
” Minnehaha ” opkaldt efter en kendt
børneforfatter, Jacob Fjelde, med
bl.a. bogen Hiawatha and
Minnehaha. Videre til et af Ameri-
kas største supermarkeder – Mall of
Amerika – et supermarked  i 4 eta-
ger med butikker – restaurationer og
tivoli.

Mandag den 07.07. Op kl. 5.30 og
efter en gribende afsked med fami-
lien kørte vi lidt over kl. 7.00. til
Regina  – i alt 1120 km . I dag har vi
kørt igennem 3 stater –
Minnesota og North Dakota i Ame-
rika + Saskatchewan i Canada . An-
komst til vort hotel omkring kl. 20.30.
Aftensmad på hotellet. Dagens tur
var med et par tankninger og meget
vejarbejde. Vi har set store marker
– store kvægflokke – store farms -
olieboretårne – kornsiloer og miner
med meget store kraner. Danmark
er på  43.084 kvadrat kilometer og
lidt over 5 millioner folk. Canada er
på 9.976.139 kvadrat kilometer og

lidt over 24 millioner folk.

Tirsdag den 08.07. En dag, hvor vi
kun skulle køre omkring 400 km –
men vi havde læst i en brochure
noget om nogle store sandbjerge –
så vi kørte en omvej på 200 km for
at se disse.
Sandbjerge fandt vi ikke – kun nogle
store bakker – så omvejen var ikke
den store oplevelse.
Også i dag så vi mange boretårne.
Et tog med over 200 vogne – impo-
nerende. Vi kørte forbi et sted ,hvor
de indvandt natrium, en stor virk-
somhed. Vi så også pelikaner og
rådyr.

Onsdag den 09.07. En afslappet tur
på kun lidt over 400 km til Banff.

Meget varieret landskab med bore-
tårne – marker – uopdyrkede områ-
der – kvæg. Vi kom godt igennem
Calgary, som er en stor by med
megen trafik på grund af cowboy
festival. Besøgte den olympiske by
lidt udenfor Calgary – her tog vi en
del billeder + video, samt lidt indkøb
af souvenir. Inden vi kom til Banff
skulle vi betale 70 canadiske dollar
for at køre i reservatet i 5 dage. Ind-
kvartering på hotel Mount Royal i
Banff – et flot og stort hotel.

Torsdag den 10.07. Rundtur i egen
bil i Banff og omegn. Første stop var
ved et bjerg, hvor vi tog op til top-
pen i en lift (også Hanne). En fanta-
stisk udsigt over Banff og omegn.
Vi kørte videre til et gammel slot med
hotel – butikker  og riddersale –me-
get flot og stort. Fortsatte til et lille
vandfald, hvor der var mulighed for
rafting.   Fredag den 11.07. – Før-
ste stop på dagens køretur – der
foregik af mindre veje, var Johns-
ton Canyon -  et sted, hvor et vand-
løb med stærk strøm har boret sig
ned i klipperne. Næste stop var
Banff skisportscenter, hvor styrtløb
blev afviklet under olympiaden i
Calgary. Her tog Karl og Inga med
en svævebane op til et punkt, hvor-
fra de kunne se den berømte sø –
Lake Louise fra oven. Videre til søen
Lake Louise, hvor den danske dron-
ning Margrethe også har været på
besøg. En meget flot sø med pragt-
fulde omgivelse – bjerge med sne.
Var inde på slottet, hvor der også er



10

hotel – et fint sted for dem
der har penge.
Lørdag den 12.07. – Vi
kørte mod Colombia
Icefields med et kort stop
ved en bred flod. Først kørte
vi med en almindelig bus til
et højdepunkt, hvor vi skif-
tede til en speciel bus, der
kan køre på isen. Ude midt
på isfjeldet gjorde vi stop på
20 minutter  - fotografering
og video. Turen tog lidt over
en time. Derefter kørte vi
ned på en P plads for en-
den af isen. Her er der op-
sat skilte fra  år 1848 og ind-
til nu hvor isen er smeltet.
Karl og Inga gik en tur op
på isen. Fortsatte af Icefield
Parkway  til Sunwapa Falls
og videre til et stort vand-
fald – Athabasca -  meget
flot med kraftig strøm.

Søndag den 13.07. Første stop var
et højdepunkt udenfor Jasper, hvor
vi alle tog med en svævebane op til
toppen i ca. 3000 meters højde. Vi
nåede at se Jasper og omegn fra
oven, inden der kom skyer – en
speciel oplevelse. I kiosken ved
svævebanen så vi en reklame for
Maligne Canyon – en kløft med fos-
sende vand. Vi fandt stedet, og det
var utrolig flot og fascinerende –
nogle steder meget dybe kløfter.
Derfra kørte vi videre forbi Medicine
Lake. Pludselig råber Inga – der er
en bjørn  - og ganske rigtig gik der
en bjørn med en lille unge i skov-
kanten. Vi fulgte parret, medens vi
tog fotos og video af dem i en halv
time.

Mandag den 14.07. Dagens tur går
mod Edmonton. Undervejs så vi
store flokke med rådyr og nogle styk-
ker, der var dræbt i trafikken. Endvi-
dere så vi en skovbrand, der havde
været i gang et stykke tid op af en
bjergskråning. Vi  kom forkert ind i
Edmonton, så vi kørte noget frem
og tilbage, inden vi fandt vort hotel.
Efter indkvartering kørte vi til ver-
dens største supermarked –
Edmonton mall. Dette indeholder ti-
voli med bl.a. en rutschebane på
1297 meter og en fart på 97 km i

timen. Der er et badeland til 10.000
mennesker. Vandbassinet indehol-
der 44 millioner liter vand. Ishockey
bane – Delfin show – Undervands-
både – (sejltid 20 minutter !!) mange
restauranter og over 800 store for-
retninger. Der er også et hotel med
plads til 4-500 gæster. Hele centret
er 1,6 km lang og bred + 3 etager
nogle steder.

Tirsdag den 15.07. Tidlig afgang fra
Edmonton uden morgenmad, da vi
skulle køre over 1000 km i dag. Spi-
ste frokost i en lille landsby, hvor de
ikke er forvænt med at se turister. I
løbet af kort tid kom der lokale bor-
gere, og de købte en kop kaffe og
sad kun og kiggede på os. Hvilken
fornøjelse! Derefter kørte vi videre
til Flin Flon for at besøge nogle be-
kendte. Jill og Pat, samt deres 2
børn. Jill og Pat lærte vi at kende
under deres besøg i Danmark, hvor
de også blev gift i Bjerringbro kirke.
Hanne og jeg besøgte dem, sidst vi
var i Canada i 1992.
En hård dag med 13 timers kørsel i
et meget øde terræn med skov og
søer.

Onsdag den 16.07. Rundtur i Fin
Flon. Byen er kendt for minedrift
(kobber og zink) samt de mange
søer med store fisk. Hele året kom-

mer der mange turister fra
Amerika, kun for at  fiske. Vi
startede med at se minerne
udefra – ishockeyhallen –
Flintemanden – og diverse
udsigtspunkter.
Byen er bygget på klipper –
en flot by med søer og træer.

Torsdag den 17.07. Afsked
med vennerne i Flin Flon. Vi
kunne godt have brugt flere
dage hos dem for blandt an-
det at fiske m.m.

Fredag den 18.07. Vi kørte
til et af byens 2 kasinoer,
sammen med Veras ven-
inde. Der kræves ikke slips
eller jakke for at komme ind
– folk kan komme i korte
bukser og t-shirt. Der var
omkring 2000 spilleautoma-
ter + en afdeling, hvor der

var plads til 3-400 folk, der ville spille
bingo – og alle pladser var besat. Vi
prøvede at spille lidt, uden at sætte
de store beløb til.

Lørdag den 19.07. Gribende afsked
hos moster Vera inden vi tog til luft-
havnen for at aflevere bilen. Vi har i
alt kørt 5724 km under opholdet i
Canada / USA, uden uheld. Indle-
vering af vor bagage i Winnipeg luft-
havn, og den ser vi først, når vi an-
kommer til Tirstrup lufthavn. Først
fløj vi til Toronto – og efter et par ti-
mers ophold videre til Kastrup Luft-
havn. Vi fik ikke megen søvn under
denne flyvetur. Ventetid i Kastrup på
3 ½ time – de føltes meget lange. I
Tirstrup blev vi afhentet af Inga og
Karls 2 drenge til Bjerringbro, hvor
vores bil har været under rejsen.
Godt trætte og søvnige ankom vi til
Vinderslev omkring kl. 14.00. Kort
tid efter fik vi besøg af vores yngste
søn og svigerdatter – for derefter at
være inviteret på aftensmad hos
Jette og Lause. Til ro kl. 21.00.
Med så mange oplevelser og ind-
tryk fra turen – vil der nok gå et
stykke tid, inden det hele går op for
en. En spændende og anderledes
ferie er gennemført.

Hanne og Jørgen Pedersen,
Vinderslev
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I de to sidste numre af Lokalbladet,
har forskellige fortalt om det tidligere
mejeri i Vinderslev. I den forbindelse
efterlyste vi forskelligt materiale, der
havde relation til mejeriet. Åge
Hartvigsen, der selv er interesseret
i landbrugets historie og har en stor
samling af gamle effekter på sit
Landbrugsmuseum i Frausing, læ-
ste artiklerne hos
sin datter Jytte
Døssing, Peders-
trupvej 101. Hos
Åge findes en gam-
mel bog, der har til-
hørt Peder Nørskov
Jensen. Han kom i
besiddelse af bo-
gen dengang, me-
jeriet i Thorning
blev nedlagt. Peder
Nørskov Jensen
var formand for
mejeriet fra starten
og mange år frem.
Jacob Ildensborg
har studeret bogen,
og fundet  mange
interessante opteg-
nelser, der fortæller
historie af værdi for
lokalområdet.
Peder Nørskov
Jensen, også kal-
det “P. Drejer”, var
også en af den tids
“vinkelskrivere”, en
person, der skrev
skøder for folk. Han
havde muligvis for-
kundskaber inden
for jura, men helt sikkert havde han
interesse og indsigt i arbejdet. Bo-
gen viser også, at han var meget
præcis i sine regnskaber mm.
I starten af bogen er beskrevet de
indkøb, der blev foretaget I forbin-
delse med opførelsen af mejeriet.
Allerførst er der blevet indkøbt en
protokol: 1,50 kr. - tilsvarende en
kassebog; 1,00 kr. I bogen findes
også udstykningsbevilling fra Ole
Sørensens gård. Byggegrunden er
købt for 130,00 kr.  D.25. maj 1890
er der betalt regning for mursten fra
Hinge Teglværk. På et andet tids-

punkt er der betalt mursten fra
Charlottenlund Teglværk.
Ved rejsegildet er der d.12.april “ind-
købt hvedebrød” for 4,00 kr.
Der er også betalt renter til Højris
fra Mausing Mølle og Laust Jensen,
der var sognefoged og ejede
Mausing Østergård. Mejeriet havde
lånt penge af dem i forbindelse med

byggeriet. Det fremgår af bogen, at
det samlede beløb for opførelse af
mejeriet var 20.556 kr. og 72 ører,
og endda var kassebeholdningen på
27,41 kr.
Jens Nørskov Jensen har holdt avis
sammen med Maren Nørskovs
mand, Jens‘ bedstefar, og det frem-
går af det detaljerede regskab, at
der har været en udgift til et halvt
Folkeblad på 4,54 kr., mon ikke det
har været for et kvartal ? I et kortspil
har Jens lånt 40 ører af “P.Drejer”.
De må have været gode venner.
En dreng, Anders, har været ansat

Andelsmejeriet Økilde i Vinderslev
fra 1.april til november i 1896 og
skulle for det have 40,00 kr.. Alle-
rede d. 6. maj er der til hans mor
udbetalt 10 kr. - se fotokopien.
En tjenestekarl, Kr. Jespersen, her-
fra (det må være en lokal) har væ-
ret ansat fra d. 1.november 1895 og
et år frem, lønnen blev fastsat til
135,00 kr., men heri var også ind-

kluderet syning og
vask. I bogen ses en
oversigt over løbende
udbetalinger.
Jens Nørskov Jensen
har ordnet skøde for
Fritz Wurst (sådan er
det stavet) fra Mausing
d. 13. maj 1896, salæ-
ret var på 8,00 kr.
For udfærdigelse af
slutseddel for Jens Pe-
ter Jensen, Brokhus -
se fotokopi -  er alt ta-
get med, om det så er
porto på 0,48 kr.
Og sådan kunne man
blive ved. Hvis nogen
er interesseret i at
kigge i bogen, må de
tage turen til
Landbrugsmuseet I
Frausing.
Jacob Ildensborg for-
tæller om Peder
Nørskov Jensen, at
han ud over Agner Sø-
rensens (Lene Ras-
mussens far) mor
havde en søn, der læ-
ste jura i nogen år, og
herefter blev ansat i

Kreditforeningen i Viborg. I lokal-
området var han kun kendt under
navnet “morbror Peder”. Jakob
Lundgaard har fortalt, at han skrev
skøde, da Jakob købte sin farbror
Magnus‘ ejendom.
Der kunne fortælles mange flere hi-
storier, og det håber vi, at der er no-
gen, der vil. Endvidere mangler vi
stadigvæk et billede af “det nye
mejeri”

K.H.
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Gave fra motionsdamer

I 1961 fik, hvad man vist bør kalde
nogle yngre fruer i Vinderslev den
ide, at det ville være godt med no-
get gymnastik. Men de ville være sig
selv. Ikke stå under nogen forening.
Hurtigt fik de fat på en leder, nemlig
Lilly Mikkelsen, der stadig bor i
Vinderslev. Og med Marie Johnsen
også fra Vinderslev, fik de aftale om,
at hun spillede til.
Og så kom de ellers i gang – 27
dejlige friske fruer – i Vinderslev for-
samlingshus i vinteren 61-62. I
mange år har der om vintrene væ-
ret motionsdamer i gang. En vinter
var man helt oppe på 54 deltagere,
men da var man også flyttet over i
gymnastiksalen på den nye central-
skole.

Billede af motionsdamerne ved amtsstævne i 1962.
Bagerste rk. fra v. :Karen Poulsen, Rigmor Pedersen, Marie Jensen, Tove Laugesen, Inger Pretzmann, Signe
Primdal, Betty Rasmussen, Anne Marie Lind, Bodil Jensen, Henny Ørgaard.
Midterste rk. fra v. : Agnes Knudsen, Karen Rasmussen, Kiss Kristoffersen, Kirsten Kristoffersen, Gerda Jen-
sen, Karen Hansen, Anna Sørensen, Anna Lise Brink, Karen Nielsen, Marie Thomsen, Lilly Mikkelsen
Forreste rk. fra v. : Klara Bjerrum, Stinne Mortensen, Karen Madsen, Karen Bondrup, Inga Rasmussen,
Gudrun Lund, Margrethe Nielsen.

Lilly Mikkelsen ledede i de første 7
år; Grethe Sørensen fra Mausing
ledede i rigtig mange år. Anne Gre-
the ledede i 4 år og i et enkelt år
ledede Anette Vinther. Marie John-
sen spillede de første 20 år. Derpå
spillede Bente Sørensen i 3 år. De
sidste mange år brugtes der bånd,
sådan sker der jo forandringer.
Men en ting forandrede sig ikke: Det
gode sammenhold og gode humør
der herskede blandt de friske
motionsdamer i Vinderslev; indtil de
af mangel på en leder måtte stoppe
for nogle år siden.
Det siddende udvalg besluttede, at
holdets kassebeholdning på:. 1859
kr. 50 øre skulle komme de ældre til

gode. Da brugerrådet fra forskellige
sider prøver at samle penge til et
højtaleranlæg, vil beløbet muligvis
indgå heri. Overrækkelsen skete
hos Gudrun Lund af Aase Primdal
til kassereren for brugerrådet på
”Malmhøj ”, Jens Thorn Jensen.
Bagefter blev det fejret; Verner Lund
gav et glas vin med småkager og
chokolade til. En meget stor tak for
gaven fra brugerne på ”Malmhøj”.

Jens Thorn Jensen.

En stor gave fra motionsdamerne i Vinderslev
til beboerne og brugere på ” Malmhøj ”.
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Igen i år var der juletræ på ”torvet” i
Pederstrup, og nu er der blevet råd
til en stjerne i toppen! Træet blev
sponseret af Ella og Frede Søren-
sen, Tøndborgvej, og alle frem-
mødte var med til at vælge træet,
som René vældig hurtigt fik væltet
med motorsaven. Da træet var ble-
vet kørt / båret hen til ”torvet”, svin-
gede Bent Kragh harmonikaen til
dans og sang omkring det, inden det
blev sat på plads. Lyskæder og
stjerne blev monteret, inden træet
blev rejst, men ak! Toppen var for
blød til stjernen, som hang meget
ufestligt ud til siden. Så måtte René
op på stigen og sætte forstærkning
på, men efter et stormvejr en uges
tid senere, var den gal igen med
stjernen, og endnu en reparation var
nødvendig! De søde stennisser un-
der træet er lavet af Lotte Jakobsen,
Tøndborgvej.

Da træet var sikkert forankret, sam-
ledes de ca. 50 deltagere hos Sol-
veig og René, hvor de kunne købe
æbleskiver, gløgg, øl og sodavand.

Som noget nyt havde Solveig lavet
en lille konkurrence, hvor vi skulle
gætte træets højde. En stemmesed-
del kostede 5 kr. Træet var 5,26 m,
og tættest på det kom Camilla Holk,
Tøndborgvej 25 med 5,23 m. Der
var 3 på andenpladsen (ingen præ-

mie!), nemlig Lotte Jakobsen (5,32
m), John Iversen (5,32 m) og Jens
Arhøj (5,20 m). Til lykke til Camilla
med førstepræmien, som var et ga-
vekort på 100 kr. til Matas.

A.A.

Juletræ i Mausing og Pederstrup
Mausing

Pederstrup

Lea og Signe Stück,
Kathrine, Marie og Theodor Østerby

Lørdag før første søndag i advent
blev det første juletræ ved “æ
bydam” i Mausing tændt. Træet var
hentet i “P. Magnus‘” skov.
Den store flok Mausing-boere, der
var mødt op, varmede sig med kaffe

og the. I Mausing havde man ikke
målt træet, og det var muligvis ikke
helt så højt som træet i Pederstrup.
Men man var enige om, at i Mausing
havde man sådan set to træer (idet
træet spejlede sig i bydammen).

K.H.
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Jeg har ikke så mange forskellige
fritidsinteresser. Jeg går meget op i
sport, fodbold og håndbold, som er
holdsport, der giver mange gode
kammerater . Men det allerbedste
er, når jeg pakker mit fiskegrej og
tager på fisketur.”
Sådan fortæller Andreas Bech på
13 år, der bor på Vinderslevholm-
vej 23 i Vinderslev.
“En tur til “Engholm put and take”,
hvor man sidder lige så
stille og kigger på prop-
pen og venter på bid . Så!
-  pludselig farer proppen
igennem vandet, og man
springer op for at give
modhug. Når der så er
fast fisk, gælder det om
at få spolen spændt lige
tilpas. Når det er gjort,
skal man bare nyde det
at mærke, når fisken ta-
ger udløb ( jeg fisker med
spunden line, så den skal
nok holde ) de fem minut-
ter fra proppen bevæger
sig, og til fisken er landet.
Hver gang er en ople-
velse, som man kan
mærke og huske mange
dage, og det er altid sjovt
at fortælle om, når man
sidder og fortæller fiske-
historier.”

Der er ingen tvivl om, at
det er en erfaren lystfi-
sker, der fortæller, men
Andreas har også fisket
lige så længe, han kan
huske. Hans far, Folmer,
har givet ham lysten, for
han har også altid fisket. Det har
været naturligt for Andreas at følge
sin far på fisketure.
De første år foregik det mest fra sø-
bredden e.l., de senere år har det
også været fra båd.
En betingelse for at blive lystfisker,
må nødvendigvis være, at man for-
uden praktisk håndelag også er i be-
siddelse af en god portion tålmodig-
hed, at man har roen i sig. Alle de
egenskaber har Andreas uden tvivl.

Fiskeri som hobby
Andreas fortæller meget levende, så
selv en udenforstående får forstå-
else for, hvad det vil sige, når man
fornemmer, at der er bid, og man slår
spolen til -  giver modhug, så kro-
gen sætter sig godt fast I fisken.
Bagefter, når spolen er spændt til-
pas, kan fisken få lov at løbe ud med
linen, indtil den begynder, at blive
udmattet, og den kan hales i land.

“Somme tider tager jeg også ud til
Martin K.H.(Kragelund Hansen) fra
klassen for at fange gedder i Hauge
sø . Så ror vi ud på søen i en jolle
og ligger for anker, derfra kaster vi
med blink, spinder og wobler, og
nogle gange fisker vi med prop, men
det har vi aldrig fanget noget ved.
Den eneste gedde, jeg har fanget,
var på blink. Den var på 67 cm og
vejede 3-4 kg, Der var engang, vi
dørgede, hvor jeg havde udløb, så
jeg tog stangen og spændte hjulet.

Da vi så gedden sprang, og så hvor
stor den var, blev vi bange, den var
på 1 meter, men så hoppede den
af.”
Det er svært at blive klog på, om
Andreas ærgrer sig over, at den hop-
pede af, eller han var lettet. Nu
kunne man tro, at det var en rigtig
lystfisker-historie, men hvis man har
hørt Andreas‘ beretning og set lyset
og angsten i hans øjne, er man ikke

i tvivl om, at det er en sand
historie.

For nogen, der ikke har ind-
sigt i fiskeri, er det nok nød-
vendigt, at forklare, hvad en
wobler er. Det er en “plast-
fisk”, der kan være fra ca. 5
cm til 20 cm, der sidder
kroge for enden og midt på.
Nogen har en plade, der
gør, at når man hiver i snø-
ren, så bliver wobleren truk-
ket ned i vandet. Det er pla-
dens vinkel på wobleren,
der afgør hvor dybt, den går
ned I vandet. Der findes
også flyde-woblere.
Et andet fagudtryk, “at
dørge” betyder, at man sej-
ler afsted med en wobler på
snøren, et stykke efter bå-
den og med løsnet spole.

“Jeg har også selv en jolle”
fortæller Andreas videre,
“sammen med min søsters
kæreste, Holger. Den sejler
vi mest med på Randers
fjord, for at fange sild og
skrubber. Den første gang
vi skulle fiske i den, satte vi

båden i ved færgestedet i Mellerup.
Vi havde to stænger med små wob-
lere ude, mens vi sejlede op mod
øst-enden af kanalen, og pludselig
var der et kæmpe udløb, og efter 20
min. kunne jeg lande min første hav-
ørred som vejede lidt over 3 kg. Det
var en fantastisk tur. Vi fangede
også en masse sild , men det er ør-
reden, jeg bedst kan huske.”

Jeg er også somme tider sammen
med Keld og Verner Lund. De har
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nemlig en rigtig trolling-båd. Den er
noget større end jollen og med ka-
hyt, hvor der er plads til 3 personer.
Så sejler vi bare rundt med
downriggerne helt nede ved bunden
efter torsk og to overflade stænger
5 til 7 fod nede efter makrel, horn-
fisk og havørreder. Finder vi så en
stime fisk, er det med at få marke-
ret, hvor de er, så vi kan blive ved
med at finde dem.”
På en trolling-båd kan man fiske på
en speciel måde. Bagpå båden er
monteret en downrigger, det bety-
der enkelt fortalt, at der i en wire
hænger et stort blylod, som kan hej-
ses op og ned. Med ekkoloddet i
båden kan man sikre sig den rette
dybde og position i øvrigt.

Den bedste tur i år var en klubtur
med “Jysk småbådsklub” i Hirse-
holmene. Det var en meget flot lør-
dag morgen, da konkurrencen blev
skudt i gang, og 35 småbåde strøg
ud på havet for at komme til de po-
sitioner, man hver især mente, var
de bedste. Der var næsten ingen
vind, og solen skinnede, så det var
meget flot vand, at sejle på. Vi fan-
gede en del makrel og nogle fine
hornfisk. Om eftermiddagen beslut-
tede vi at sejle ind under land, for at
fange fladfisk, Der gives nemlig kun
point for en fisk af hver slags, og her
fik vi en pæn skrubbe, så det var
spændende at komme til lørdagens
indvejning. Om aftenen grillede vi
alle sammen, og så gik vi rundt, for
at se på alle de andre både og
snakke om, hvor der var bedst at fi-
ske dagen efter.
Der var også to, som skulle lege
Robin Hood og Lille John. Det så
meget sjovt ud, da den ene fløj i en
stor bue ud i havnen. Det er altid
sjovt, når de voksne “optræder”.
Så var det tid, at gå til ro. Vi sov i
båden. Det er meget hyggeligt, når
den ligger i vandet. Søndag morgen
var fantastisk med solen skinnende
over et spejlblankt vand, så det var
med at komme ud på nogle gode
vrag, for vi manglede torsk, sej og
lange for at få flere point. Det blev
ikke til de helt store, men vi havde
haft en god dag, inden vi satte kur-
sen mod land. Det blev til en sy-
vende plads, så vi havde båden fyldt

med både fisk og præmier da vi
trætte kørte mod Vinderslev.
Vi var også til DM. i Grenå, hvor vi
blev nr. 12 ud af 56 startende både.”
Andreas omtaler vragpositioner. Det
drejer sig om gamle skibsvrag, der
ligger på havets dyb. Her er der
visse fiskearter, der holder til. Posi-
tionerne er kendte i forvejen, og kan
aflæses på et kort.
Når team Lund & Bech er med til
fiskekonkurrencer, gælder det om,
at fange så mange forskellige arter
af fisk som muligt, og helst af en vis
størrelse.

Her ses Andreas på trolling-båden, og ser ned på gaverne fra DM.

Konkurrencer er altid spændende
og ingen tvivl om, at Andreas synes,
at det giver ekstra kolorit på ople-
velserne. Men naturen, det
afstressende og hyggen, fællesska-
bet på tværs af generationer er nu
det vigtigste. At man så også får af-
tensmad med sig hjem, er heller ikke
dårligt. Især ikke hvis far renser fi-
skene, og mor, Margrethe, tilbere-
der dem.

K.H.

Andreas har her fanget en makrel på 1 kg.
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Karen-Minna Nielsen er den nye
kirkesanger i Vinderslev Kirke.

Lone Hertz  og Vor-
herre sejrede over
Mary.

Trods fjernsyns reportage om
kronprinsens forestående forlo-
velse med Mary, kunne Lone
Hertz i Vinderslev kirke samle
næsten fuldt hus.
Lone Hertz  glædede sig til i en
så dejlig kirke at fortolke Johan-
nes Evangeliet, hvor der hver
gang er noget nyt at hente. Inden
fortalte hun i en samtale, at hen-
des syn på Johannes Evangeliet
var, at det var filosofisk og meget
brugeligt. Med sine kunstneriske
evner og smukke stemmeføring
holdt hun forsamlingen trylle-
bunden i to og en halv time. Veks-
lende mellem begejstring i stem-
men ved de glædelige passager
og alvor ved de mere dyster hæn-
delser, var det en oplevelse, man
længe vil huske. Mere indtræn-
gende var stemmen, når hun kom
til de betydningsfulde skriftsteder.
Det hele blev fortalt  så livagtigt,
at man glemte, at man var til-
skuer. Man havde helt levet sig
tilbage til tiden, det foregik i for
næsten 2000 år siden, så det

varede lidt, inden
man var tilbage til nu-
tiden  igen. Så le-
vende var Lone
Hertz.

En stor gave
til kirken
Søndag den 9. no-
vember blev det mar-
keret, at kirken havde
fået en stor og flot
gave. Der var blevet
etableret en gangsti på
den nye parkerings-
plads og til kirkegård-
slågen. De, der bruger

rollator eller kørestole, gav udtryk
for, hvor dejligt let det nu er blevet
at komme til kirken eller på besøg
ved et gravsted. Tidligere var det
meget besværligt at køre på rallet,
når kræfterne var blevet mindre,
end de havde været tidlige. Lige-
ledes pyntede det med de mange
lamper, der var sat op langs med
gangstien ind til kirken. De gjorde
sig flot, da Aage Friis Jensen, der
var den glade giver, havde trykket
på kontakten, så der blev lys. Ved
gudstjenesten takkede præsten
Aage for gaven.

Efter gudstjenesten samledes me-
nighedsrådet og kirkebetjeningen
med Aage i sognehuset for at mar-
kere, at gaven var taget i brug. Her
kunne menighedsrådet fortælle
Aage, hvor smukt det hele var ble-
vet og om de mange positive til-
kendegivelser der var kommet fra
folk. En praktisk og smuk forbin-
delse ind til kirken, var med gaven
blevet til virkelighed. Et mange-
årigt ønske var gået i opfyldelse.
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svært det var. Hun prøver at lære
dem hjælp til selvhjælp. Hun så,
at det var nødvendigt med et net-
værk mellem de forskellige
hjælpegrupper, der var. For, som
hun sagde, ikke at skulle opfinde
den dybe tallerken mere end en
gang. Fra 1995 var det på frivillig
basis. I 1998 var hun kommet så
langt, at der blev dannet en
netværksbestyrelse, som Katja er
i spidsen for. Som forening får de
lidt opmærksomhed fra regerin-
gen; men ikke stabilt, det kan
svinge en del; men dog bedre end
før.
 Somme tider er der samarbejde
med regeringen, andre tider ikke.
Indenfor netværkerne bliver der
holdt møder for at udveksle prak-
tiske erfaringer. Hun prøver at op-
bygge et ressourcecenter, af bø-
ger man kan støtte sig til, - advo-
kat bistand – individuel rådgiv-
ning o. s. v.  Opgaven er et langt
sejt projekt!
Efter Katjas foredrag viste hen-
des mand, Max, lysbilleder fra
Honduras. Det er et meget smukt
land. Der er megen landbrugs-
produktion bl. a. af bananer og
majs.
Honduras er centrum for den
gamle Mayaindianerkultur. Maya-
indianerne består af 7 under
grupper. Her så vi nogle af rui-
nerne fra denne storhedstid. Ef-
ter foredraget kom der et lille suk
fra hende: Som dansk lovgivning
er, har de ikke mulighed for at
bosætte sig i Danmark.
Katja var en rigtig god fortæller.

Jens Thorn Jensen.

ras ?
Og så gav hun sig til at fortælle.
Hun var rejst ud til Honduras som
vollontør og traf her  Max, der er
fotograf og er fra Honduras, som
hun blev gift med. De har to børn
Gabriel og Simon; deres slægts-
navn er: De Hernandez. Forhol-
dene i Honduras er meget for-
skellige fra dem, vi har. Der skel-
nes mellem tiden før orkanen
”Mits” og tiden efter, i 1998. var
60 % af infra-strukturen blevet
ødelagt. Ingen  strøm, epidemier
hærgede landet. 66 % af befolk-
ningen lever under fattigdoms-
grænsen, 60 % er arbejdsløse, 33
% uden rent drikkevand. Da der
ikke er nogen skoletvang, kom-
mer børnene kun i skole, når de
har lyst, det går de ikke så meget
op i. 175000 børn går slet ikke i
skole, 29 % er analfabeter og 40
% er undernæret. Da de får
mange børn, er gennemsnitsal-

deren lav, der er 42 %
under 14 år, og 56 %
er under 18 år.
Da hun var kommet
derned, så hun, at der
var stort behov for at
hjælpe børnene. Der
er en hel del gade-
børn, og mange, der
bor hjemme, har det
også elendigt. Mange
børn sniffer lim og la-
ver virkelige slemme
ting. Befolkningen
som helhed er et me-
get venligt folk, der er
gode til at støtte hin-
anden.
Katja arbejder med et
projekt ”Leve bør-
nene”; men så hvor

Indbrud i sognehuset
Den 19. november, da graveren
Christian kom, gjorde han store
øjne! Der havde om natten været
indbrud. Politiet kunne se, at det
måtte være øvede tyveknægte, der
havde tømt sognehuset helt for
værdier. Hvidevarer, et T. V. + vi-
deo en traktor til græsslåning og
en del værktøj; til en samlet værdi
på ca. 100.000 kr.. De stjålne ting
og døre, der blev ødelagt, bliver
erstattet af forsikringsselskabet. Vi
har fået etableret alarm, så det ikke
kan ske ubemærket igen.

Katja i sognehuset
Vi kunne straks  se, at det var
avispigen der for mange år siden
kom med dagens nyheder. En
meget venlig pige også den gang,
der gerne ville slå en sluder af
med folk. Hvad havde mon fået
hende til at bosætte sig i Hondu-
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18. januar Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
25. januar Hinge 9.00 Radio Viborg, Vinderslev 10.15

  1. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
  8. februar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
15. februar Vinderslev 10.15 (skr.), Hinge 19.30
22. februar Hinge 10.15(skr.), Vinderslev 14.00 Familiegudstjeneste K
29. februar Vinderslev 9.00, Hinge10.15 (skr.)

  7. marts Hinge9.00, Vinderslev 10.15
14. marts Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
21. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
28. marts Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15

K=Kirkekaffe

KIRKENYT
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Luciaoptog i kirken Højskole aftenerne
i sognehuset forsætter, nu vi er ovre
julen, og der er taget fat på et  nyt
år, som vi håber vil bringe os nye
oplevelser. Således har menigheds-
rådet nu vinterens og forårets fore-
drag på plads.
Den 28. januar kl. 19.30 kommer:
Niels Kristensen fra Silkeborg. Han
vil fortælle om: ” Israel i fortid og nu-
tid ” Et meget spændende emne, da
det altid har været i centrum for ver-
dens opmærksomhed.
Til foråret den 31. marts kl. 19.00
kommer ægteparret Ellen og Finn
Christensen fra Skelhøje med en be-
retning fra Afghanistan, hvor Ellen
har været jordemoder. Hun kan for-
tælle om hverdagen indenfor hjem-
mene og især om muslimske kvin-
ders liv. Efter kaffen vil Finn Chri-
stensen fortælle om Afghanistan i al
almindelighed. Et spændende emne
fra et så fjernt liggende land, både
geografisk og kulturelt.

Alle er velkommen.

Jens Thorn Jensen

Søndag eftermiddag den 14. de-
cember var der familiegudstjeneste
i kirken. Først var der luciaoptog.
De sang lucia sangen og ”Et barn
er født i Betlehjem”; med deres klare

og rene barnestemmer var det en
dejlig oplevelse her op til julen. Te-
maet i prædiken var: ”Går mine øn-
sker i opfyldelse?”. Tilslut fik
minikonfirmanderne overrakt et di-
plom + en gave og sang et par
sange for os.
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Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.

18. januar 2. søndag efter Helligtrekonger Levring
25. januar 3. søndag efter Helligtrekonger Hørup

  1. februar Sidste søndag efter Helligtrekonger Vinderslev
  8. februar Søndag Septuagesima Hørup. Søndagsfrokost i salen
15. februar Søndag Seksagesima Levring
22. februar Fastelavns Søndag Hørup
29. februar 1. søndag i Fasten Vinderslev

  7. marts 2. søndag i Fasten Ingen
14. marts 3. søndag i Fasten Levring
21. marts Midfaste Søndag Hørup
28. marts Mariæ Bebudelse Vinderslev
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Kirkebil: Vil du med bilen, ringer du til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 halvanden time før
gudstjenesten. Så bliver du hentet gratis ved egen dør og kørt hjem igen.

Valgmenighedens
møder og arrange-
menter

Foredragsaften

Tirsdag den 20. januar kl. 19.30
er der foredragsaften i valgmenig-
hedens sal med Marianne Christi-
ansen,  der er provst i Skørping,
og i det forgangne år var en af de
tre opstillede kandidater til valget
til biskop over Ribe Stift.  Marianne
Christiansens  ansigt vil således
være kendt fra mediernes dækning
af efterårets valgkamp i Ribe Stift.
Hos os i Kjellerup Valgmenighed
bliver Marianne Christiansens
emne: Den elementære kristen-
dom og de kommende genera-
tioner. Hun vil under titlen: ”Børns
religiøse billeder og forestillinger”
tale om, hvordan vi møder børne-
nes egne forestillinger, når de af sig
selv taler om Gud og spørger de
voksne: ”Hvor er Gud henne?”
”Hvordan ser Gud ud?”.
Gennem fjernsyn og computerspil

bliver  børn i dag  bombarderet
med forskellige billeder og forestil-
linger om alt mellem himmel og
jord. Hvordan sorterer børnene
disse billeder? Og hvordan kan vi
som forældre og bedsteforældre
hjælpe dem med det?
Enhver er velkommen i
valgmenighedens sal til at møde
en kompetent teolog, medforfatter
til en bog om den danske gudstje-
neste, kun lige fyldt 40 år, der sam-
tidig er uddannet i musikvidenskab
og frem for alt forstår at tale direkte
ud fra egne erfaringer som mor til
en større børneflok.

Søndagsfrokost

Søndag den 8. februar ca. kl. 11,30
holder vi søndagsfrokost i valg-me-
nighedens sal efter guds-tjenesten
i Hørup kirke. Når vi har nydt det
sædvanlige, gode tag-selvbord un-
der hyggeligt samvær, tager vi
højskolesangbogen frem og syn-
ger sammen. Der plejer at komme
det ene forslag efter det andet fra
både deltagerne og præsten, indtil
vi slutter samværet kl. 13.

Lyttemusik og fællessang

Tirsdag den 17. februar kl. 19.30
er der lyttemusik og fællessang i
valgmenighedens sal, hvor spille-
mandstrioen Baldur  spiller lødig og
underholdende folkemusik og fæl-
lessang med kommentarer og for-
tællinger undervejs om musik-ken
og sangene. Trioen, der har optrådt
sammen  professionelt siden 1998,
tæller bl.a. en bank-mand og en
sognepræst,  der spil-ler violin, bas
og harmonika til et bredt udvalg af
viser og højskole-sange – deri-
blandt sange af Benny Andersen.
Om navnet skriver de selv: ”Bal-
dur er en billig sodavand. Men det
er også den islandske form af nav-
net Balder. En spændende skik-
kelse i den nordiske mytologi.
Balder var søn af Odin og havde
musik og poesi i sig. Blandt andet
derfor var sorgen så stor da den
onde Loke lokkede Høder til at
dræbe Balder.
Alle var klar over, at ved Balders
død havde man mistet noget vig-
tigt i tilværelsen. Altså: Vi må passe
på både musikken og poesien,
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 Valgmenighedens præst:Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13, Kjellerup 86 99 11 10

 Bestyrelsesformand Lene Boilesen, Liljevej 43, Vinderslev 86 88 84 66
 Bestyrelsesmedlem Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37, Vinderslev 86 88 88 68
 Bestyrelsesmedlem Dorte Iversen, Kjellerupvej 67, Vinderslev 86 88 82 94
 Bestyrelsessuppleant Lars Westerberg, Lundgårde 13, Mausing 86 88 84 34

mens vi har den og bruge løs af
den, mens vi kan.!”
Enhver er som sædvanlig velkom-
men.

Leif Davidsen

Onsdag (bemærk ugedagen) den
3. marts kl. 19,30
holdes for fjerde gang det årlige
fællesmøde på Levring Efterskole
fælles for sognemenigheden i Lev-
ring-Hørup og Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed. I år er gæsten
forfatter og journalist Leif Davidsen,
som vi  kender fra hans kommen-
tarer  i Danmarks Radio som spe-
cialist i bl.a. Ruslands politiske og
kulturelle forhold. Leif Davidsen er
samtidig også forfatter af  romaner
i spiongenren.
Denne aften i Levring vil han del-
agtiggøre forsamlingen i sin viden
og sit engagement med foredraget
”Rusland – en nations fødsel”.

Der opkræves denne aften undta-
gelsesvis entre kr. 75,- , der også
dækker kaffen.

Generalforsamling

Tirsdag aften den 16. marts
holder valgmenigheden sin
ordinære generalforsamling i
valgmenighedens sal med dagsor-
den efter de nye vedtægter.  Se
tidspunkt og program i Kjellerup Ti-
dende. Efter general-forsamlingen
underholder Kristian Høgedal, der
blev konfirmeret i valgmenigheden
i 1990 og nu er lærer i Thisted.

Anni Get your gun

Lørdag aften den 27. marts kører
valgmenighedens teaterbus til
musicalforestillingen ”Annie get
your Gun”  kl. 20. på Viborg Teater.
Bussen afgår fra Vinderslev kirke
kl. 19.00 og fra Hallen i Kjellerup
kl. 19,10 præcis. Tilmelding snarest

Vinderslev indre Mission
Vinderslev indre Mission, Vinderslevholmvej 8.

Er for alle som har lyst til at være med i et kristent fællesskab. Møderne holdes normalt hver torsdag kl.
19.30.

Program og dato kan ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.

Se også www.jesusnet.dk

til Karen Marie Ravn på tlf. 86 88
11 10 eller via mail
kmravn@ofir.dk. Ikke-medemmer
kan deltage, såfremt der er plads.

Kirsten Dissing Overgaard

Tirsdag den 30. marts kl. 19,30
holder billedkunstner og valgme-
nighedspræst i Bering ved Århus,
Kirsten Dissing Overgaard fortælle-
foredrag i valgmenig-hedens sal in-
spireret af påskens tema: Døden
og opstandelsen og af C.S.Lewis
mytiske bøger fortalt for børn og
andre mennesker om livet på godt
og ondt og for-bindelsen mellem
landet Narnia og denne verden.

Hun kalder denne før-påskeaften:
”Løven,  Heksen og Garderobe-
skabet”.

Karen Marie Ravn
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Siden sidst har de store spejdere
været på ”økseløb” i Stendal Skov.
Dette løb arrangeres hvert år af Sct.
Georgs Gildet for alle spejdere i
Kjellerup Kommune, og er et orien-
teringsløb, hvor spejderne skal finde
og løse forskellige opgaver på po-
ster, som skal findes efter kort. I år
dyst-ede 65 spejdere, fordelt på 10
patruljer, om at vinde ”sølvøksen”,
som er en vandre-pokal. Vinderslev
fik en 3. plads.

Ulvene
var i Kompedal på lejr den første
weekend i november sammen med
deres ledere og nogle forældre. Lør-
dag formiddag gik med indkvartering
og rundvisning på området. Da mad-
pakkerne var spist, var der arrange-
ret et ”eventyrløb”, hvor deltagerne
skulle løse forskellige opgaver, som
alle havde noget med eventyr at
gøre. Lørdag aften var der hygge-
ligt samvær med ”eventyrlig” menu,
og ulvene optrådte med Bamse-

Vinderslev Søndagsskole

Lisbeth Christensen Hanne Frølund  Helle Frølund Alice Mogensen
       86 88 84 84    86 88 82 42   86 88 83 52   86 88 85 97

Det største til de mindste
Fredag den 21. november
fejrede vi søndagsskolens
99 års fødselsdag. Vi
havde inviteret til familie-
aften i Vinderslev missi-
onshus, og fra Danmarks
folkekirkelig søndagssko-
ler havde vi fået besøg af
musikkonsulent Inger Lise

Møller fra Galten. Hun fortalte inte-
ressant og levende om Ester fra
Ester’s bog i Bibelen. Vi var ca. 60
børn og voksne, som hyggede os
og fik en rigtig god aften. Til kaffe
og sodavand blev der serveret bol-
ler og lagkage. Til børnene var der
fiskedam, det kostede 10 kr. at fi-
ske, men så var der også bid hver
gang i form af en lille pakke. Inger
Lise Møller sluttede aftenen med
andagt. Næste år er det 100 års fød-
selsdag for søndagsskolen.

Søndagsskole er dåbsoplæring,
hvor vi samles og gerne vil være

med til at fortælle om Jesus. Vi hø-
rer fortællinger fra Biblen, synger,
leger og laver tekstark til dagens
tekst, klipper og andre småting.
Vi holder søndagsskole i missions-
huset ca. hver anden søndag kl.
10:00 til 11.15. Datoer står bag på
Lokalbladet. Alle børn fra ca. 3 år
og til 6-7 klasse kan være med.

Skulle du som læser dette eller dit
barn have lyst til at komme og være
sammen med os, er du velkommen.
Vi glæder os til at du kommer.

Lisbeth Christensen

Windir spejderne

Børne- og Ungdomsarbejde

eventyr, teater og sketch. Mens der
blev ryddet op og gjort rent om søn-
dagen, gik alle børnene en lang tur
med Rasmus Østerby, som fortalte
om Kompedals historie.

Juledekorationer
Til spejdernes sidste mødeaften i
november blev der fremstillet jule-
dekorationer af rødder, som vi havde
gravet op i Fl. Grønkjærs skov i ok-

tober. Efter højtryksrensning og tør-
ring er rødderne nemme at lave
flotte dekorationer på.

Juleafslutning
Den 1. december var hele gruppen
med ledere, forældre og søskende
samlet til risengrød i Mausing for-
samlingshus. Alice og Erna havde
som sædvanligt lavet en kæmpe-



22

Morgenmad på Ulvelejren

Fra Ulvelejren

Alice og Erna koger risengrød til juleafslutningen

portion grød, og der var 10 mandler
i, så der blev spist til den store guld-
medalje, til alle mandler var fundet.
Ulvene optrådte med Luciaoptog, og
de store spejdere havde lavet et
krybbespil. Spejdernes flotte jule-
dekorationer var præmier i ameri-
kansk lotteri. De ulve, der var med i
Luciaoptoget, kunne dog ikke holde
ferie endnu, for de skulle optræde
til Borgerforeningens julehygge på
skolen den 8. dec. og på Malmhøj
den 11. dec.

2004
Begyndte med Nytårsparaden, som
fandt sted søndag den 4. jan., hvor
hele gruppen med forældre var sam-
let  til gruppemøde. Her fortalte le-
dere og grupperåd om det forløbne
år og lidt om planerne for det nye
år. Efter mødet blev  faklerne tændt
og vi gik en tur gennem Vinderslev
og sluttede dagen med  suppe i
spejderhuset.
I april er der som sædvanligt gruppe-
lejr for både store spejdere og ulve,
hvor de ulve, der går i 4. kl. rykkes
op til stor spejder. Der er noget at
se frem til, for de store spejdere er i
gang med at planlægge en kanotur
på Gudenåen i uge 27.

A.A.
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For  30 år siden sad der nogle unge
mennesker oppe på Richard
Frølunds loft og fik den gode
ide i samarbejde med en KFUM
& K konsulent, at de ville starte
en børneklub i Vinderslev. Den
blev døbt KLUB 73.
En del år blev klubaftnerne af-
holdt på Richard Frølunds loft,
men på et tidspunkt gav kom-
munen tilladelse til at holde klub
i den “gamle skole” der hvor
sognehuset nu ligger. Da den
blev revet ned fik vi  lov til at flytte
op i vores dejlige lokaler, det gamle
stuehus på “gården”, hvor vi nu bor
- det meste af tiden - d.v.s. hvert år
til maj - bliver vi til trækfugle - - så
flytter vi. Hele sommeren indtil sep-
tember har vi “klubaften” nede på
vores sportsplads i Mausing, hvor vi
er MEGET  “sportslige

Fødselsdag:

Den 22. oktober var stuehuset på
gården pyntet op med balloner og
flag til den HELT store fødselsdags-
fest, og alt stod den aften i
“gavernes” tegn. Først var der en
“gaveleg” eller pakkeleg. Børnene
skulle åbne en pakke med mange
lag papir om, med kniv og gaffel,
mens de slog terning om hvem der

fik lov til at pakke et lag papir af.  Der
var forskellige opgaver under hvert
lag. F.eks. skulle de pakke to perso-
ner ind i toiletpapir. De skulle også
pakke en gave op med fødderne,
(det var godt tæerne var blevet va-
sket den aften).Ind imellem skulle de
give en lille slikkepind til en leder,
en ven eller sig selv. Til slut skulle
alle rundt i huset for at lede efter en
gave til hver klubbarn. Jo, det var
gavernes aften.
På et tidspunkt skulle nogle børn
klæde 2 ledere ud, som de troede,
de havde set ud den gang for mindst
en menneskealder siden - nemlig i
1973. Forhåbentlig så lederne i
1973 ikke SÅ gyselige ud - men
hvem ved -
Efter sjov og leg var der selvfølgelig
KAGEMAND til alle.
Aftenen sluttedes også i “gavernes
tegn”, hvor Inger fortalte om den

største gave, vi mennesker har
fået, nemlig Jesus. Når vi får en
gave, skal vi tage imod den og
pakke den op for at få glæde af
den - om vi bruger hænder eller
tæer, kan være lige meget - bare
den bliver pakket op.  På samme
måde skal vi tage imod gaven
“Jesus” -  finde ud af hvem han
er, for at vi kan få glæde af ham,
og han kan blive vores frelser.
Alle børn fra 2. - 7. kl. er velkom-

men til at være med hver onsdag af-
ten kl. 18.30  - 20.00  på “Gården” i
stuehuset, Haugevej.

Lederne for klub 73
Henning Frølund, Inger Peter-
sen, Karin Pedersen og Lene

Lange.

Mausing Søndagsskole

Er for alle børn mellem 3-13 år. Det
kristne budskab sker gennem sang,
leg, læsning og tegning. Møderne er
gratis og holdes ca. hver 2. søndag kl.
10-11.30. Program og dato kan ses i
bladene: Kirkebladet, IM Samfund og
bag på Lokalbladet

Klub 73

Fra 1. sept. - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på
Haugevej 1 (stuehuset på „gården“).
Er for alle børn i 2. - 7. klasse, der har
lyst til leg, sjov, bålhygge, byløb, lejr-
ture og bibelske fortællinger. Program
og dato kan ses i bladene: Kirkebladet,

IM Samfund og bag på Lokalbladet.
Fra 1. maj - 31. august:
Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00 på
Mausing sportsplads (på bakken over
Mausing Forsamlingshus). Er for alle
børn og deres forældre (der er sand-
kasse og rutchebane til de små). Der
spilles forskellige boldspil.

Klub 73
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Vinderslev skole
Afsked med Jette Hey.
Siden sidste blad udkom, har vi på
skolen taget afsked med endnu en
medarbejder gennem mange år, idet
vores børnehaveklasseleder, Jette
Hey, valgte at stoppe ved udgangen
af oktober. Jette har været ansat på
skolen de sidste 15 år, så der er
mange børn og forældre i Lokal-
bladets område, der har nydt godt
af  Jettes dygtighed i deres første
møde med skolen. Det samme kan
man sige om de lærere, der skulle
overtage børnene efter børnehave-
klassen, for Jette gjorde et meget
stort og målbevidst arbejde med at
gøre dem parate til at starte i 1.
klasse.

Skolefesten ændret.
Vi har snakket om det mange
gange, og i år fik vi noget gjort ved
det! Skolefesten trængte til en for-
nyelse, men hvori den skulle bestå,
har vi været længe om at finde ud
af. Siden skolens start i 1965 har
den været afviklet over to aftener,
en aften for de yngste og en for de
ældste. Efterhånden var det imidler-
tid blevet til, at størstedelen af ele-
verne deltog begge aftener, men
anden aften plejede at være lidt tam
og ikke særlig godt besøgt. Så i år
blev det bestemt, at vi skulle prøve
at afholde skolefesten på én aften
for alle elever og deres forældre,
hvor alle i 0.-4. klasse skulle op-
træde med sange og sketcher, som
de plejer. For at der ikke skulle være
for mange mennesker i salen under
deres optræden, blev alle de æld-
ste elever tilbudt underholdning i
form af en videofilm imens. De
havde set de yngste optræde til ge-
neralprøven samme formiddag sam-
men med børnene fra Børnegården.
Efter forestillingen spillede Panduro
op til dans for alle i gymnastiksalen,
og han er god både til de yngste og
de ældste. 6. klasse solgte is, so-
davand og pølser som sædvanligt.
I år havde de lavet en meget flot og
fantasifuld bar, der var indrettet som
en ubåd. I kaffebaren i fællesrum-
met hjalp 5. klasses forældre med
at servere kaffe og brød.

Aftenen efter spillede skolens valg-
hold komedie for alle interesserede,
men her var der så ingen fest bag-
efter. Stykket, der blev spillet, hed:
”Bedstemor med ”slaw”. Vi var lidt
spændte på, hvor mange, der ville
komme, og fremmødet var heldig-
vis pænt. Den aften gav nogle af
deltagerne udtryk for, at de syntes,
der burde have været lejlighed til at
mødes over en kop kaffe bagefter,
så det vil vi selvfølgelig overveje næ-
ste år, men ellers var der tilfredshed
med den nye form, skolefesten

3. klasse havde en knallert med på scenen.

havde fået.

Juleafslutning i kirken.
I år skal kirken for tredje år i træk
danne rammen om skolens jule-
afslutning  med sang, musik, jule-
evangeliet og et lille krybbespil. Her
har vi også foretaget små justerin-
ger fra år til år, men nu synes vi, at
vi har fundet en god form, der pas-
ser til alle aldersgrupper.

Birthe Clausen

Skolens musikhold opførte et lille krybbespil i kirken.
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.

”Bedstemor med ”slaw”.

Børnegården til generalprøve

2. klasse optræder til skolefesten Fra skolekomedien

Jonas 4. klasse klipper gran

Juleforberedelser
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Safari til Kenya

01.02. – 13.02.2003

Den 01. februar 2003 var en dato, som
vi havde set frem til længe. Den dag
startede vores anden store
oplevelsestur, denne gang til national-
parkerne i Kenya i Afrika. Vi har valgt
at skrive det som en slags dagbog, idet
det giver et bedre indtryk af turen.
Vi var tidligt oppe for at være klar med
morgenmad til vore børn, svigersøn
og barnebarn, så vi kunne hygge os
lidt inden vi skulle af sted.
Vi skulle flyve fra Karup til København,
hvor vi skulle møde de andre delta-
gere.  Fra København fløj vi til Lon-
don Heathrow og derfra direkte til
Nairobi i Kenya.

Alt gik vel til Nairobi, hvor vi ved an-

komsten tidligt om morgenen blev

mødt af vores chauffør og en repræ-

sentant fra Livingstone, som kørte os

til hotellet, hvor vi skulle bo den før-

ste nat. Først på eftermiddagen kørte

vi til Karen Blixens museum. Det var

meget interessant at se dette sted,

som vi jo kender fra ”Out of Africa”.

Stedet så ud, som man havde fore-

stillet sig, selv om udsigten til Ngong

Hills ikke var så god, som den havde

været, fordi træerne var groet op. Vi

var der 1 times tid, hvor vi, efter en

rundvisning, gik en tur i haven og så

de mange flotte træer og buske.

Den næste morgen skulle vi være klar

til at køre kl. 08.00 til Ambuseli natio-

nalpark. Efter 5 timers køretur på bum-
pede veje og en smuttur ud over en
”tør søbund”, hvor 2 biler kørte fast,

så vi alle måtte ud og skubbe, en eks-

tra oplevelse, ankom vi til et fanta-
stisk sted. Der var dejlige hytter og
udsigt fra første parket til ca. 80 store

og små elefanter lige uden for vore

vinduer. Medens vi sad og spiste fro-
kost kunne vi iagttage væverfugle,
som byggede reder lige over hovedet

på os. Fuglene var rigtig flotte med
stærke gule farver. Kl. 16.00 skulle vi

på vores første ”game drive” for at se
på dyrene. Vi så mange forskellige:
elefanter, zebraer, gnuer, antiloper,

strudse, løver, hyæner, bøfler og
mange små fugle. Der var varmt, 30-

35° i solen.

Efter 2 dage i Amboseli skulle vi vi-
dere til næste sted. Op kl. 06.00 for at
pakke og spise morgenmad, så vi
kunne være klar til at køre ca. 07.30 til
en lille lufthavn og flyve tilbage  til
Nairobi, hvorfra vi skulle køre til Mount
Kenya, nord for Nairobi. Vi ankom hen
på eftermiddagen til et mere frugtbart
område, og vi skulle op i ca. 2200 m
højde, hvor hotellet lå i dejlig skov og
lige ned til en sø, hvor dyrene kom for
at drikke og spise nogle specielle mi-
neraler, der var i jorden. Vi sad ude på
terrassen på 2. etage og kiggede ned
på bøfler, hjorte, en marabustork, vor-

tesvin, og mange små fugle.

Om aftenen så vi lysbilleder, og en lo-
kal guide fortalte om alle de dyr, vi

kunne se der og om lodgen generelt,

virkeligt interessant. Vi kunne ikke få
os selv til at gå i seng, men sad ude
for at se på dyrene. Området var op-

lyst af en stor projektør, som var tændt

hele natten. Der kom en elefant, en
hyæne og et næsehorn. Hele tiden var
dyrene meget vagtsomme, for de vid-

ste aldrig, hvornår der kunne komme

en leopard og jage dem. Efter midnat
blev vi nødt til at gå i seng, og da var
det dejligt, at der var lagt en varme-

dunk i sengen, for det var faktisk koldt

om fødderne.

Næste morgen  skulle vi køre vest om

Mount Kenya og op nord på til
Samburo Nationalpark og Larsens
Camp, en teltlejr.

Undervejs kørte vi 5 timer på meget
dårlig vej, men kom også forbi meget
landbrugsjord, store farme, som nu

mere eller mindre er ejet af kenyanere.
De dyrker korn og majs og har kvæg,
får og geder. Vi kom forbi marker med
ananas, kaffe og passionsfrugter,
grønne bønner. Mange folk, som ikke
ejede jord, måtte dyrke majs og kar-
tofler langs vejen for at klare dagen
og vejen.
Noget af det, vi lagde mærke til, var,
at kenyanerne går og går. Der var ikke
mange biler på vejene, nogle var må-
ske så heldige at have en cykel. Vi kom
forbi mange skoler med børn i unifor-
mer, så heldigvis får mange undervis-
ning. De skal ikke betale for primary
school, men i secundary school skal
de betale for bøger.
Vi ankom kl. 13.00 til et meget tørt
og varmt sted, og man forstår ikke,
at der kan bo mennesker her. Vi så

hytter, som lå spredt ud langt fra al-

ting, og vi så kun støv og tørt græs

og lidt visne buske i ca. 35° varme.

Man forstår ikke, hvor de får vand fra,

og hvordan de skaffer føden til de ge-

der og kreaturer, de gik og passede.

Kl. 16.00 game drive hvor vi så ele-

fanter, løver, oryx antilope, aber, im-

palaer, dik-dik gazelle og mange

fugle.

Da vi kom tilbage og sad på terras-

sen foran teltet og nød en drink, kom

4 hunløver ned til floden for at drikke

lige på den modsatte side af, hvor vi

sad.

Middag i telt med åbne sider og le-
vende lys, fantastisk dejligt. Vi blev

passet op i alle ender og kanter.

Næste morgen op kl. 06.00 og klar til
game drive kl. 06.30, hvor vi så

mange vildedyr. Da vi skulle gå til fro-

kost, kom der en elefant gående,
småædende nede ved floden ca. 15
m væk. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi

skulle gøre, men vi smuttede ind og

hentede fotoapparatet og fik et billede.
Vi var nødt til at gå op og spise fro-
kost ,for kl. var 13.40, og frokosten

sluttede kl. 14.00, så vi måtte gå lige

forbi elefanten oppe på stien. Jeg gik
lidt oppe i græsset, men Niels blev på
stien. Da vi var kommet lidt forbi den,

fik den øje på Niels og rejste ører og
snabel, udstødte et vældigt brøl og
kom 2-3 skridt imod os. Nej, hvor blev

jeg bange og flygtede op imellem tel-
tene. Niels turde ikke skynde sig og

Safaritur i Kenya
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måtte fortsætte på stien. Vi sagde til
guiderne, at den var der, og de gik ned
og jagede den væk. Sidst på eftermid-
dagen game drive igen.

Næste morgen op kl. 06.00 for at køre
i ca. 7 timer til Lake Nakuro.
Efter sen frokost, lidt afslapning før
game drive kl. 16.00, hvor vi så mas-
ser af flamingoer. Det er her de fleste
flamingoer flyver til efter yngletiden i
Tanzania, når ungerne er store nok.
Der er ca. 2 mill. fugle, når der er flest.
Vi så også bavianer og en gazelle,
som en leopard havde slæbt 8-10 m
op i et stort træ.
Om aftenen var der dans af kenyanere
i baren. Jeg blev budt op 2 gange, det
var sjovt. Nu ved jeg, hvordan en ken-
yaner lugter, der ikke bliver vasket ret
tit.

Næste morgen op kl. 06.00 og klar til
at køre kl. 07.00. Vores guide, havde

sagt, at turen ville tage mellem 7-8 ti-

mer, men han vidste, der måtte være

en kortere vej, så vi satsede på at tage

den. Et kort stykke tid fortrød vi vist

alle, for vejene var utroligt dårlige. Men

guiden  gjorde det godt, så vi kortede

1½ time af turen. Fordi vi nu havde

god tid, stoppede vi ved en Massai

landsby, så vi kunne se en sådan. Det

var meget, meget interessant. Først

dansede mændene for os uden for

landsbyen, og derefter fik vi lov til at

komme indenfor og se, hvordan de

boede. Prisen for besøget var 100 kr.

per person, penge, som går til at be-
tale skolegang. Der var et tjørnehegn
rundt om hele landsbyen for at holde

løverne væk. Husene er lavet af pinde

og kogødning. Der lugtede forfærde-
ligt inde i området, der lå kokasser
mange steder. Masser af fluer. Inde i

hytterne var der næsten helt mørkt.

Der var et ildsted i midten og et lille
vindue i væggen, 1 soveplads til for-
ældrene og 1 til de små børn. Derud-

over var der 1 rum til de små gedekid

og 1 til de små kalve, så de kunne
være i fred for løverne om natten, men
også for at de ikke skulle drikke al

mælken fra folkene. Massaier lever af
mælk, blod og en gang i mellem kød.

Ankomst til Masai Mara. Efter sen fro-
kost, en kort pause og af sted igen,
hvor vi så mange vilde dyr.  Aldrig har

vi set så mange dyr på en gang.
Næste morgen op kl. 06.00 og klar til

game drive kl. 06.30. Desværre havde
det regnet meget, så vi så ikke så

mange dyr, men vi så igen geparden
jage gazeller, heller ikke denne gang
havde den heldet med sig. Endvidere
så vi en speciel art ræve, som kun le-
vede af insekter.
På eftermiddagens tur, der startede kl.
15.00 kørte vi ned til grænsen til Tan-
zania og et godt stykke længere ned
på Serengeti sletten. Grænsen mel-
lem de to lande er markeret med
cementpæle med ca. 1 km afstand.
Vi så hyæner, sjakal, Thompson ga-
zeller, grant gazelle, impalla, 2 store
gribbe og 1 ørn, topi, zebra, gnu, ele-
fant, harderbest og elan antilopen,
som er den største antilopeart.
Efter middagen om aftenen sad vi og
lyttede til guitarmusik ved bålet.

Næste morgen op kl. 6.00 og klar til at
køre 6.30. Det var gråvejr, så der var
ikke så mange dyr.
Da vi skulle tilbage til lodgen blev vi
kørt ned til floden, hvor der stod en

masai og tog i mod os og førte os hen

langs floden, hvor der var mange flod-

heste, og vi troede, det var det vi,

skulle se; men pludselig stod der et

veldækket morgenbord og ventede på

os. Vi fik champagne og alt, hvad hjer-

tet kunne begære af mad i det fri, en

herlig oplevelse.

15.30 game drive langs floden, hvor

vi så mange flodheste, og 7 store kro-

kodiller, der lå der, hvor de store dyre-

vandringer passerer Mara floden. De

største krokodiller var 6 m lange. Som

det helt store sluttede vi af med en hel
løvefamilie, 1 han, 4 hunner, 3 mel-
lemstore unger og 3 små unger. Vi var

lige ved at køre på hannen, som lå lidt

fra familien og sov.

Det var den nu sidste dag, og vi havde

tilmeldt os en tur i luftballon.  Vi skulle
op kl. 5.15 for at være klar til at blive

hentet 5.45 og kørt ned til startstedet
for luftballonen. Det var helt mørkt, så

det eneste, vi kunne se, var et lysskær
fra stedet, hvor de så småt var begyndt

at puste luft i ballonen. Det tog faktisk
godt tre kvarter at få den klar. Ballo-

nen var spændt fast til en lastbil, så
den ikke kunne lette, før vi var kom-

met ombord. Vi skulle kravle op af den
ene side og sætte os i bunden af kur-
ven, til vi fik besked på at rejse os.

Lige efter at vi var lettet, opdagede
kaptajnen, at telefonen til folkene nede
på jorden ikke virkede og råbte til en

af chaufførerne at han skulle skynde

sig at køre et stykke hen foran os, for
så ville kaptajnen lade ballonen gå
ned, hvorved det forhåbentligt var
muligt at kaste en ny telefon op til os,
medens vi fløj ganske lavt. Det lykke-
des.
Turen i ballonen var en fantastisk op-
levelse. Det er svært at forestille sig
en sådan stilhed, bortset fra når der
skulle pumpes mere luft i, for det lar-
mede, og det var meget varmt. En
storslået udsigt til alle sider og somme
tider var vi højt til vejrs, og sommeti-
der var vi næsten helt nede ved jor-
den. Dyrene var ikke særligt bange,
bortset fra elefanterne, som ikke kunne
lide, at der fløj noget, der var større
end dem selv hen over deres hove-
der. De truede af os ved at trampe i
jorden og trutte i snabelen.
Turen tog godt 1 time, og så var vi
spændte på landingen. Der var lokale
folk om bord, som kendte området me-
get godt, for det var ikke lige meget,

hvor vi landede af hensyn til træer, bu-

ske og især sten, som kunne øde-

lægge kurven.

Vi skulle sætte os ned og holde fast

og så bare vente på, hvad der skete.

Området var jævnt, men kurven væl-

tede og vi blev slæbt ca. 50 m hen i

det lange græs, så støv og græs blev

kastet ind til os i kurven, men ellers

gik alt vel. Folkene på jorden var også

ankommet, og vi blev kørt til et andet

sted i nærheden, hvor der var dækket

op til morgenmad, men først skulle vi

have champagne for at fejre vores tur.

Vi fik udleveret et certifikat for turen.
Det er en utrolig dejlig fornemmelse
at sidde ude midt i Afrikas vilde natur

og indtage sin morgenmad, med alt

hvad hjertet kan begære, man føler sig
meget privilegeret.
Derefter blev vi kørt tilbage til lodgen

for at pakke, for vi skulle med et fly

tilbage til Nairobi omkring kl. 11.00. Vi
blev indlogeret på det samme hotel,
som da vi kom den første dag og

trængte bare til at slappe af og sove.

Kl. 20.00 blev vi hentet og kørt i bus til
lufthavnen.
En fantastisk dejlig og oplevelsesrig

tur var til ende, og vi var begge enige
om, at det ikke er sidste gang, vi tager

på en sådan tur.

Bente og Niels Fisker,

Vinderslev
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Børne- og Fritidsgården
Grantur

En efterhånden tilbageven-
dende begivenhed e,r at
børnene fra Vinderslev
Børne- og Fritidsgård besø-
ger vores ”nabogård”, hvor
Else og Arne Holm bor, for
at hente gran, som vi skal
bruge til vores
Bedsteforældredag. Denne
bliver holdt i december og
hver stue har en dag, hvor
de inviterer bedsteforæl-
drene. På dagen laver de
dekorationer, klipper jule-
pynt og får gløgg og æble-
skiver. En dag, hvor børn og
bedsteforældre rigtig hyg-
ger sig sammen med stu-
ens personale.

Turen ud til Else og Arnes
skov er en dag, som bør-
nene ser frem til, for de ved efter-
hånden, at Else står klar med slik
og pebernødder til de hårdt arbej-
dende granindsamlere. Else fortalte,
at de lige havde nødslagtet en gris,
fordi den havde brækket benet, og
derfor ikke måtte transporteres til
slagteriet. Børnene var så optaget
af det, at vi simpelthen måtte se den.

Turen hjem til Else og Arne var sej
for de forgående dage havde det
regnet temmelig meget, så skov-
stien var fyldt med mudder og pløre,
så støvlerne føltes som tunge mur-
sten, men de seje flagermus klarede
det.

Da vi kom derud tog Arne imod os.
Desværre kunne vi ikke komme ind
i stalden og se de levende grise på
grund af de skrappe regler omkring

hygiejne. Så vi måtte kigge ind af
vinduerne, og vi så de små grise
ligge under varmelamperne. Heldig-
vis hang den nødslagtede gris i ga-
ragen, så den måtte vi gå helt hen
til. Else gav børnene en forklaring
om grisenes anatomi, og børnene
var så interesseret, at der kom
mange spørgsmål. Hovedet og
nogle af de indre organer lå i en
spand, det syntes børnene var lidt
underligt, men dog spændende.

Efter en begivenhedsrig formiddag
vandrede vi hen over markerne og
hjem til børnehaven igen. Heldigvis
skulle vi ikke selv slæbe granet hjem
i år, da Arne havde tilbudt at levere
det indsamlede gran i børnehaven.
Vi glæder os allerede til næste år.

Godt nytår til alle

Ulla og Kirsten B.
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Tirsdags-
arrangementer
kl. 10:00 - 11:30, hvis ikke andet
er nævnt.
Der bliver som forsøg kun aktivitet i
lige uger.

Januar

  6. - Vi laver vinduesophæng
20. - Banko

Februar

  3. - Servietdecoupage (æsker,
  dækkeservietter)
17. - Banko

Marts

  2. - Vi laver saltdejs figurer
16. - Vi laver påskepynt
30. - Banko

Alle pensionister er velkommen.

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

Januar

22. - Åben værksted

Februar

12. - Åben værksted
26. - Åben værksted og GOBI
design kommer og viser/sælger:
Sengetæpper, duge, viske-stykker,
patchwork stoffer og
fritidsbeklædning.

Marts

11. - Åben værksted
25. - Vi laver påskepynt

Ved Åben værksted er det muligt at
lære EDB, sølvsmykke fremstilling,
glasgravering, billedskæring og al-
mindelige hobby ting. Hvis der er
noget ,du gerne vil lære, så kontakt
os og vi vil prøve at finde en, som
kan lære fra sig. Alle pensionister er
velkommen.

Malmhøj

Frisør efterlyses
Findes der mon en frisør, som kunne
tænke sig at komme til beboerne på
Malmhøj. Henvendelse til Conny
Munch tlf. 87700618

Vibeke og Zenitta

Julemarkedet.
Op til julen var der stor
aktivitet på ”Malmhøj”.
Den 29. november var
der julemarked med
tombola, hvor der var
meget store flotte gevin-
ster, som var skænket af
alle de handlende i
Vinderslev og rigtig
mange, i Kjellerup, blev
vundet af de mange der
prøvede lykken. Ved
bordene blev der serveret æbleski-
ver og kaffe. Ligeledes blev der solgt
ting lavet af beboere og brugere af
”Malmhøj”. I alt skønnes det, at op
mod 150 var med til, at der blev et
pænt overskud, der skal bruges til
at holde aktiviteter i gang på ”Malm-
høj”. Stor tak til sponsorerne for ga-
verne, der gjorde dette muligt.

Jens Thorn Jensen.

Julefrokost.
Julefrokosten på ”Malmhøj” havde
igen i år samlet fuldt hus. Vi fik ser-
veret en meget lækker julefrost, der
bestod af 5 retter mad foruden kaffe
med dejlige julesmåkager til.
Mandelgaver og amerikansk-lotteri
manglede heller ikke. En del af de
kendte advents- og julesalmer sang
vi i fællesskab . Under hele froko-
sten var der lav hyggemusik leveret
af 3 harmonikaer, og en dame sang
nogle dejlige kendte sange.

Jens Thorn Jensen

Ind under jul.
Igen i år var det Anna og Knud Sø-
rensen, der traditionen tro stod for
Pensionistforeningens december-
møde. Anna ved klaveret og Knud
Sørensen med violinen. Der starte-
des med at synge et par advents-
og julesalmer hvorefter vi spiste æb-
leskiver til kaffen, og man hyggede
sig med hinanden. Herefter forsatte
vi med fællessang, og ind imellem
læste Anna en historie for os, og
Knud Sørensen forstod at kæde det
hele sammen med velvalgte kom-
mentarer. Det er en af de traditio-
ner, som mange sætter pris.

Jens Thorn Jensen.

Luciaoptog.
Den 9. december var der hygge på
”Malmhøj” for beboerne, hvor der var
et flot luciaoptog af børn, der sang
julesange. Æbleskiver og gløgg
gjorde, at det blev en dejlig aften.
Zinitta takkede for en hyggelig af-
ten.

Signe.

Nogle få og velmente ord til Ester.
Så sker det – og vi vidste jo det kom.
Fra nu af  føles dagligdagen mere
tom, når Ester holder op.
Du var en mor for os alle her på

”Malmhøj”, be-
boere og perso-
nale, alle, lav
som høj. - Ester
, du er helt i top!
Det bli‘r et
kæmpesavn ,
den dag du går,
du vil blive hu-

sket. Vi håber, du forstår, hvor svært
det er, med ord at tolke vore følel-
ser for dig, vi gør det med de ord,
der dækker bedst, tror jeg: - DU VAR
VOR MOR!

      En kærlig hilsen
fra personalet på ”Malmhøj”.

PS. : Glem os ikke – du kender
adressen.

Forberedelser af gevinster til julemarked
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Portræt af en virk-
somhed
Torvegrillen v/ Leif Jensen

To ristede med det hele
 
To ristede med det hele, en lille
bakke pomfritter med remoulade, en
burger uden rå løg men med rød
dressing, en salatboks uden tomat,
en varm Cocio o.s.v. Sådan lyder det
mange gange om dagen i Torve-
grillen i Kjellerup. Ejeren, Leif B.
Jensen, fra Vinderslevvej i Vinder-
slev er en travl mand, men imellem
bestillingerne fortæller han gerne
om pølsevognen på Torvet i
Kjellerup.
 
Havde man spurgt Leif Jensen –
kendt som Jensen - for nogle år si-
den om han skulle være pølsemand,
havde svaret været nej. Han havde
nok i sit job samt Vinderslev Idræts-
forening. Nogle gange solgte han
dog pølser i idrætsforeningens klub-
hus, men her satte han så også

Leif Jensen og Torvegrillen
grænsen. Man har dog et stand-
punkt til man tager et nyt, og da pøl-
sevognen blev til salg, blev han af
datteren, Christina, overtalt til at
købe den.19. februar 2001 stod Leif
som ejer af Torvegrillen. Torvegrillen
er ottekantet og blev stillet an for ca.
12 år siden af Lissie og Karl Jen-
sen, Kjellerup. De havde haft pøl-
sevogn i mange år og var kendt af
de fleste. Efter parret har der været
flere ejere, bl.a. parrets sønner.
Da Jensen købte Torvegrillen, var
det meningen, at Christina skulle stå
for den daglige ledelse, men efter
hun har fået et piskesmæld, magter
hun det ikke længere, og derfor har
Jensen  siden januar 2003 stået for
det hele. Jensen har altid ønsket, at
det skulle være et familieforeta-
gende , og det er ved at lykkes.
Datteren Maja hjælper en del, fru
Minna er begyndt at hjælpe, og Chri-
stina er begyndt på deltid. Herud-
over er der også ansat nogle piger,
for ofte er der for meget til en per-
son. Ja, somme tider er der også for
meget til to, men kunderne er  flinke
og forstående og venter gerne lidt
på delikatesserne. Ved tolvtiden

samt fra kl. 17 til 19.30 er der næ-
sten altid fyldt med mennesker.
 
Dagen i Torvegrillen starter ved
9.30-tiden. Pølser skal varmes, sa-
lat, agurk m.m. skal snittes, brød
skal tøes op – alt skal være parat til
kl. 11, for da begynder de første
sultne kunder at komme. Nogle kun-
der er stamkunder, og når de nær-
mer sig Torvegrillen, ved Jensen
næsten, hvad bestillingen kommer
til at lyde på. Så skal dagens nyhe-
der lige drøftes, og nogle af kun-
derne kender Jensen så godt, at der
også skal jokes lidt. Imellem bestil-
lingerne skal der fyldes op, tørres
af, vaskes op samt forberedes vare-
bestilling. Tre gange om ugen får
Torvegrillen varer, og da det kræver
noget plads at have alt på køl og
frost, har det været nødvendigt at
leje et lokale hertil. Der er 9 slags
pølser at byde på, men der er også
diverse burgere, menuer med f.eks.
bøf, pomfritter, bearnaisesauce og
salat. Det sidste nye er en salatboks
fyldt med lækker salat samt frit valg
mellem fire forskellige slags kød.
Dette tiltag tog Jensen med henblik
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Støt vore

annoncører,

de støtter

LOKALBLADET

Skal du købe eller sælge ...

er der OS du skal vælge !

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Annoncører

Vognmand
Henrik J Andersen

Vinderslev  8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel, Firmakørsel, Sand, grus, flis, m.v.

Reparation og syn af biler,
landbrugsmaskiner m.m.

Tlf: 86 88 88 30
Tøndborgvej 64, 8620 Kjelleup
Fax.: 86 88 88 30 Bil.: 21 84 88 16

Vinderslev Vandværk

Generalforsamling tirsdag d. 24. feb. kl. 20.00 i Vinderslev Forsamlingshus.
Ps. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. jan.

Bestyrelsen

på at gøre Torvegrillen lidt sundere.
Næste tiltag bliver sandwich med di-
verse pålæg.
Et andet af de nye tiltag er den mo-
bile pølsebod. Denne pølsebod kan
bestilles til rejsegilder, receptioner
eller til ”natmad”. Menuen kan være
hotdogs eller frikadeller med kold
kartoffelsalat. Sidst denne pølse-
vogn var ude, blev der langet 150
hotdogs over disken på halvanden
time. Om sommeren, samt  ved spe-
cielle lejligheder, vil den mobile pøl-
sevogn, også kunne ses ved siden
af Torvegrillen. Kommunen har
netop givet tilladelse hertil. Sidst der
var open by night i Kjellerup, var om-
sætningen i Torvegrillen tredoblet.
Lignende arrangementer ønskes
der flere af, og da vil Torvegrillen
være suppleret med den mobile pøl-
sevogn.
Jensen har mange gode ideer, og i
December måned kunne man del-
tage i en konkurrence, hvor man
hver uge skulle gætte hvilken farve

hår, Jensen havde
netop denne uge( rød,
grøn, gul eller sort).
Når Jensens dag er
omme, venter regn-
skab, varebestilling,
vask af viskestykker,
arbejdstøj m.m. samt
rengøring.
 
Udover Torvegrillen
har Leif Jensen også
et lille firma, kaldet LBJ
Rulleborde. Dette
firma er i opstarts-
fasen, men der er ved
at være godt gang heri.
Firmaet forhandler rulleborde samt
diverse inventar til kantiner, stor-
køkkener m.v.
 
Den sparsomme fritid bruges stadig
på fodbold. Motion samt samvær
med holdkammerater skal der være
tid til! Hele familien er heldigvis in-
teresseret i fodbold, og de spiller alle

mere eller mindre.
 
Telefonen kimer, nye kunder dukker
op og bestillinger ruller ind. 4 – 5
kunder betjenes på en gang, men
man mærker det ikke på Jensen.
Han har tid til en kvik bemærkning
og stedet oser af god atmosfære.

I.O.
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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

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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 84 00

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
� 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTER

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup

Tlf.: 86 88 85 84   Mobil:   40 19 80 83

Borgerforeningen for

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Vinderslev valgdistrikt

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com

Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47



33

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
Kurt Jensen

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

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV

CHAMPIGNON A/S

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

*

*

*

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

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

SØNDERGADE 2 B -  8600 SILKEBORG
KONTORTID MAN. -  ONS.  9-16

                                     TORS. 9-16, FRE. 9-15
TLF. 86 82 04 55 -  FAX 86 81 60 30

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

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
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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

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9  3  8620 Kjellerup.

Telefon 86 88 81 70  3 Fax 86 88 85 80

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 86888808

SALG, SERVICE & REP

Man. - Fre. 10.00 - 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

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

ÅB
NIN

GS
-

TIDER

v/ Jan Storm

Telte-Service

Borde og Stole

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a

8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse
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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
Skolefritidsordningen 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
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82 Tlf. 86880578

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

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.: Henry Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

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

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

Skolebestyrelsen
Fmd.: Susanne S. Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 86888180

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

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Lene Boilesen, Liljevej 43 Tlf. 86888466

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

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

Vinderslev borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28 Tlf. 86888358

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Jette Gundersen, 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




