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Fortvivl ikke !

Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har
modtaget Lokalbladet, bedes I
rette
henvendelse
til
redaktionen.

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

Giv en god gave

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 92665902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Bolander, Tøndborgvej 44
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86888413 → Udlån af kamera
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888022
LOKALBLADETS
86888509
E-mail adresse er:
86888499
lokalblad@hotmail.com
86888032

Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

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

Leder
Så skriver vi år 2005. Månederne
løber afsted, og inden vi ser os omkring, er der atter gået et år. År 2004
har været et godt år for LOKALBLADET. Vi har udsendt 4 blade
med masser af stof og fået mange
positive tilkendegivelser, indlæg
samt god økonomisk støtte. Ris og
ros modtages altid. Af ros vokser vi,
og af ris udvikler vi os. Giv din mening til kende - det sætter vi pris på.
TAK TIL MONA
Mona Johansen har valgt at stoppe
i redaktionen. Mona har været med
lige fra starten - det vil sige fra efteråret 1998. Mona har bidraget med

meget stof til bladet og har med sit
positive væsen haft en god indflydelse på LOKALBLADET. Vi skylder
Mona en stor tak og vil savne hende.
Vi håber dog, at hun må nyde tiden
fremover såvel i sit sommerhus som
i hjemmet på Vinderslevholmvej.
TAK FOR DIN STORE INDSATS,
MONA!

ud i løbet af en uge. Skulle du ikke
have modtaget LOKALBLADET, beder vi dig kontakte en fra redaktionsgruppen. LOKALBLADET uddeles til
alle i Vinderslev „gamle sogn“. Er der
interesse for bladet ud over „grænsen“, modtage vi gerne bestilling på
et abonnement. Det koster 150 kr.
om året.

UDDELING AF LOKALBLADET
Den senere tid har vi som tidligere
omtalt valgt selv at dele LOKALBLADET ud. Det betyder, at der godt
kan gå nogle dage fra naboen modtager LOKALBLADET, til du selv
modtager det. Alle blade er dog delt

GODT NYTÅR
ønskes alle læsere og annoncører.
Vi håber på fortsat godt samarbejde
i det nye år.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole
Klassebillede 7a 1965/66

Forrest fra venstre:
Inge Kristoffersen, Erna Holm, Kirsten Hinneskov, Dorthe Sørensen, Jenny Kristensen, Viola Jensen, Karen
Margrethe Jensen, Vera Durr, Lena Sørensen, Tove Katballe.
Bagerste fra venstre:
Regnar Nielsen (lærer), Henning H. Pedersen, Niels Jørgen Christensen, Mogens Mogensen, Ernst Thomsen,
Kurt Marcher, Niels Vad Sørensen, Laurits Hvam.
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Nyfødte

Bryllup

Janne og Thomas Petersen,
Gl.Revlvej 2b fik d. 13/10 kl. 01.54
en lille dreng, som vejede 3410 gram
og var 51 cm lang. Det foregik på
Viborg Sygehus. Han skal døbes
Mads d. 23. jan.

edaG
teljeps
Paradisæbler
Man hører så tit, at et træ bugner af
frugt. Mon ikke man kan sige, at
Bente Sørensens træ, Vinderslevvej
1, gør det?

Anette Jensen og Martin Døssing,
Vinderslevvej 52, har d. 26/9 fået en
lille dreng. Drengen, der hedder Kristian, blev født på Viborg sygehus,
og han vejede 4470g og var 54 cm
lang. Kristian blev døbt i Serup Kirke
d. 21. nov.

Tine og Bo Østergård, Vinderslevholmvej 22 blev d.20/8 gift på
Kjellerup Rådhus.

En stor undskyldning fra Lokalbladet
til den lille Freja Elisa, fordi vi havde
glemt dig, du skal også i bladet.
Freja Elisa Thomsen, Vinderslevvej
19, blev født d.14/7 kl 18:22 i Viborg. Hun vejede 3660 gram og var
54 cm.
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De er også blevet forældre til en lille
dreng, som blev født d. 2/10 på Viborg Sygehus. Ved fødslen vejede
han 2880 gram og var 50 cm lang.
Han skal d. 16/1 døbes Martin i
Vinderslev Kirke

Rygter om
fraflytning
Der har været nogle rygter om, at
Anna Marie Ammitzbøll vil flytte fra
Pederstrup. Det er ikke rigtigt.
Anna Marie har ganske vist købt hus
i Sindingsgade i Kjellerup, men i første omgang beboes det af Anna Maries søn og svigerdatter.

Kjellerupvej 67 og
Vinderslevholmvej 51
Karen og Allan Jensen er flyttet fra
Vinderslevholmvej 51 til Kjellerupvej
67, da de har byttet ejendom med
Karens forældre, Dorte og Hans
Peter Iversen.

Gade
spejlet
Velkommen til !
Silkeborgvej 112
Helle Sehested på 23 og Brian
Laursen på 27 er flyttet ind på adressen Silkeborgvej 112.
Helle er kontorelev på Kjellerup
Kommune og kommer fra Kongensbro.
Brian er selvstændig forretningsmand. Han sælger brænde og flis fra
adressen. Han er også free lance
arbejdsmand for entreprenører.

Mausingvej 55
Anne Marie og Hans Henrik Christensen, Pederstrupvej 68, har købt
Mausing Gl. Mølle, hvor de regner
med at flytte ind i nær fremtid.
Stuehuset til Pederstrupvej 68 skal
så lejes ud.
Ole og Marianne Høgsgaard flytter
til i Silkeborg.

Haugevej 13
Susan Kjærgaard 28 og Mads
Halkier 31 er flyttet til Hauge, hvor
Susan underviser i ridning. Mads er
eksportchef hos Ocean Rain Wear i
Herning.
Susan kommer fra Fredensborg i
Nordsjælland. Mads stammer oprindeligt fra Silkeborg og kendte intet
til heste, før han traf Susan for 4 år
siden.
Parret har opholdt sig 1½ år i
Colorado i USA, hvor Susan arbejdede med heste. Hun fik en masse
kontakt med hesteinteresserede, så
hun nu sælger heste derovre.
Parret synes, at Haugevej 13 er det
ideelle sted til deres heste. Stedet
hedder nu BLUEBERRY HILL.

Rosenvænget 5

Michael Jensen, Rosenvænget 5, er
22 år og kommer fra Gjern. Han er
udlært anlægsgartner og arbejder
som sådan i Fårvang.
Det meste af Michaels tid går med
at få huset sat i stand, og derefter
kommer haven, for som anlægsgartner må han jo vise et godt eksempel. Det kan dog ske, at han får tid
til at smutte til bankospil.
Pederstrupvej 62
Bjarne Thomsen er flyttet fra Trekronervej 3 til Pederstrup, nærmere
betegnet Pederstrupvej 62, hvor
også Charlotte Busk bor.

Rosenvænget 3

Tulipanvej 8
Bonnie og Casper Jacobsen,
Tulipanvej 8 er flyttet til Brædstrup
og har solgt deres hus til Signe
Thomasen, der er 25 år og er overtjener på Kongensbro Kro og Jacob
Sørensen, der er 33 år og er selvstændig radiomand.

Søren Sørensen Post, 21 år, har
købt Rosenvænget 3.
Søren er ved at uddanne sig til
Jordbrugsmaskinfører i Beder ved
Aarhus.
Søren er nok et kendt ansigt for de
fleste i Pederstrup, da han er opvokset lige uden for byen.

Vinderslevholm
Kenneth Laursen har solgt sit firma
og nogle ejendomme i Aalborg og
fik derved råd til at købe Vinderslevholm, som han før har prøvet at købe
af Ladekjær Mikkelsen, så det er en
gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Han har samtidig købt
Foderstoffen i Vinderslev, som skal
bruges
til
lagerbygninger.
Foderstoffen skal med tiden renoveres kraftigt. Kenneth handler en del
med ejendomme og bruger også
meget tid på veteranbiler - som her
en gammel brandbil.

Vinderslevvej 109
Lise Garp og Anker Svendsen er flyttet fra Hinge til Vinderslevvej.
Lise er 57 år og uddannet sygehjælper.
Anker er også 57. Han arbejder som
chauffør ved Viking Vinduer i
Långawten.
Anker er musiker i sin fritid og har i
flere år spillet ved Mausing marked.
De har voksne børn og nu også børnebørn.
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Til lykke med
dagen!
* Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37,
fyldte 50 år d. 6. dec.
* Peter Tolstrup, Vinderslevvej 69,
fylder 50 år d. 9. feb.
* Leif Jensen, Vinderslevvej 47, fylder 50 år d. 7. feb.
* Bent Hansen, Revl Mosevej 10,
fylder 60 år d. 4. marts.
* Hanne Pedersen, Liljevej 11, fylder 60 år d. 17. marts.
* Gerda Nørskov, Vinderslevholmvej 3, fylder 80 år d. 30. marts.
* Kalle Pedersen, Fruerlundvej 5,
fylder 60 år d. 16. marts.

Juletræ på Torvet i
Vinderslev
Mon folk lagde mærke til, at Vinderslev havde fået et juletræ på torvet i
lighed med Pederstrup og Mausing?
Efter forlydende var det bestyrelsen
i Brugsen, der havde sat det op.

Julefrokost
Igen i år var der julefrokost i Vinderslev Forsamlingshus med meget stor
tilslutning.
Julefrokosten er en, som bestyrelsen for forsamlingshuset står for. Evt
overskud går til husets vedligeholdelse.
Næste år foregår det igen den første lørdag i december.

Juletræet tændes i Mausing

edaG
teljeps
Nyt firma
Laurits Hvam, Vinderslevholmvej 37
er blevet selvstændig.
Han laver gulve i Epoxy bl.a. værksted, garage og terrassegulve.
Lause har 15 års erfaring i at lægge
den slags gulve.

Lørdag d. 27/11 blev lyset tændt på juletræet ved bydammen i Mausing. Ca. 65 personer var mødt op for at være
der, når Frands tændte på kontakten. Der blev sunget og indtaget kaffe, gløgg, saft, æbleskiver og småkager. En
hyggelig eftermiddag, hvor der var mulighed for at mødes og få en snak med sin „nabo“.
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Billeder fra året der gik

Fra Valdemars 100 års fødselsdag
(fyldte 101 d. 4/12)

Gade

Vinderslev Skoles
go-cartbane indvies

spejlet
Forpagterskift i
Vinderslev Forsamlingshus
Else Bjerre-Hansen’s
40 års jubilæum

Klub 73 100 års fødselsdag

Pederstrups juletræ
blev for 3. år placeret på ”torvet” lørdag den 27. nov. og igen sponseret
af Ella og Frede på Tøndborgvej.
Bagefter var vi ca. 30 til æbleskiver
og gløgg, hvor Lotte Jacobsen var
årets medhjælpende nisse i køkkenet. Tak for det!
Mange troede, at konkurrencen også
i år var at gætte, hvor højt juletræet
var, og der blev derfor gættet på livet løs, mens lyskæden blev sat på
træet. Det skulle dog senere vise sig,
at opgaven gjaldt noget helt andet –
nemlig at gætte, hvor mange lygtepæle, der var inden for byskiltet på
Pederstrupvej. De mange gode forslag svingede fra 7 og helt op til 27
lygtepæle! Men det rigtige svar var
14 på trods af et meget hårdnakket
rygte om, at der efter konkurrencens
afslutning var blevet talt 13 lygtepæle. Det viste sig derimod at være
et forsøg fra sidste års vinder på at
mele sin egen kage!

Stig Nielsen, Tøndborgvej 39, kom
som den eneste med det rigtige svar
og fik derfor også sin velfortjente
præmie for det, som i år var en Stanley kniv og målebånd.
Efter at alle havde fået gløgg og
æbleskiver, og de fleste var gået
hver til sit, blev et enkelt bord siddende til langt ud på eftermiddagen
og spiste kolde æbleskiver og drak
sodavand og juleøl.
Årets hittegods:
Postkasserødt børnehalstørklæde i
frotté el. fleece, ca. 1 m
Et par sorte børnehandsker i
Thinsulate med påtrykt ”89”
Et par one-size handsker i mørkerød
Vi håber, alle hyggede sig lige så
meget, som vi gjorde!

Med venlig hilsen
Rehne og Solveig
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Børne- og Fritidsgården

De, der troede de kunne høre heste
trave rundt en mandag morgen, tog
fejl. Det var de yngste børnehavebørn, der tog en ridetur med deres
selvlavede kæpheste, efter de havde
fodret og striglet dem. De var på vej
til spejdershelteren, hvor en ældre
gruppe børn havde inviteret dem til
at hygge sig sammen rundt om bålet.
Hestene kunne hvile sig på en ’indhegnet mark’, mens børnene kunne
lege sammen i skoven.
Faktisk kan man høre børnene hver
mandag morgen, for der samles alle
børn i en rundkreds og laver motion
sammen med de voksne.
Det er ikke altid idræt, der står på
programmet. Selvfølgelig er der en
opvarmning, for vinteren kommer
tættere og tættere på, og det kan
være meget koldt om morgenen. De
leger nogle sanglege, hvor alle
muskler bliver rystet, og børnene bliver varme.
Derefter er der forskellige muligheder for hver gruppe, der kan variere
mellem f.eks. levende billedlotteri i
børnehavens pileskov eller dåseput.
Børnenes favorit er og bliver fangelege, men sidste gang var de meget
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begejstrede over en splinterny leg.
En af pædagogerne havde udtænkt
en leg der mindede om et gammeldags selskabsspil.
Med en kæmpestor terning skulle de
bestemme, hvilke opgaver der skulle
løses før, de kunne komme videre i
spillet.
Opgaverne var specielt nedskrevet
for Vinderslev børnehave, og de bad
børnene for eksempel om at hoppe

rundt om skuret eller rulle ned af
børnehavens bakke.
Mandagsmotion er en vigtig del af
børnehavens fokus på børnenes
helbred. For en måned siden har
sundhedsplejersken givet et oplæg
under et personalemøde, hvor hun
fortalte, at danske børn bliver for
søde, for tykke og derudover får de
flere huller i tænderne.
Vi har også bedt forældre om at overveje en ekstra gang, hvad de giver
med i madpakkerne, og hvad man
byder på, hvis børnene har fødselsdag. De er selvfølgelig selv ansvarlige for, hvad børnene får med, men
vi har opfordret dem til at undlade
de søde ting så meget som muligt.
Også børnehaven er mere opmærksom på sukkerforbruget, og i mandags blev der holdt en smør-selv
dag, hvor børnene selv kunne vælge
mellem forskellige slags sunde pålæg og sammensætte deres egen
madpakke.
Det betyder alligevel ikke, at vi afholder os helt fra lækkerier og afskaffer slik. Vi fortsætter med at lave
snobrød, pandebrød, pandekager og
en gang imellem popcorn, og når det
er bedsteforældredag, og julehygge
står i centrum, tilbyder vi, som vi plejer, æbleskiver, pebernødder og
brunkager.
Tamara Rombouts

Billeder fra motionsdage

Vinderslev I.F.
Vinderslev Idrætsforening søger
ungdomstrænere, rengøringsdame,
opkridter for alle banerne samt
gamle bestyrelsesmedlemmer/medlemmer, som vil være med i et udvalg, som skal tilrettelægge VIF´s
100 års jubilæum i 2006.
Hvis man er interesseret, så kontakt

Minna W. Jensen på tlf. 86888362/
51506905.

Træningsstart for seniorherrer/damer/oldboys d.12-03-05 kl.14.

Vores generalforsamling er d. 3.
marts kl. 19.00 for VIF og kl. 20.00
for Støttepillerne i klubhuset på
Haurbakvej. KÆRE FORÆLDRE/
MEDLEMMER: Mød nu frem!

Træningsstart for ungdom d. 03-0405 kl 13.00.
VEL MØDT.
HILSEN VIF
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Baramaga

BARAMAGA.
Mange huse har et navn. Oftest
kan man umiddelbart regne ud,
hvorfor husene hedder, som de
gør. Sådan er det ikke på Liljevej
16 i Vinderslev. På gavlen sidder
et stort træskilt, hvorpå der står
skrevet „Baramaga“. Mange af os
har gennem længere tid tænkt på,
hvad det betyder - vi kan ikke
umiddelbart regne det ud. Derfor
spørger vi husets ejere.
Bjørg og Karl Emil Lundager har
boet i huset siden 1994, og de har
valgt navnet Baramaga, fordi huset/Baramaga netop symboliserer en stor del af deres liv - et
mødested, hvor man drøfter vigtige ting.
Bjørg og Karl Emil Lundager har
været i Afrika i 44 år. Karl Emil
Lundager har altid følt det som et
kald at rejse ud som missionær,
og som 23-årig stod han første
gang i Afrika - udsendt som håndværker, som bygmester til missionens byggeri af præsteskole,
skolecentre, hospitaler, håndværkerskoler samt ungdomscentre i Nigeria. Senere, efter at
have mødt og blevet gift med den
norske jente Bjørg, søgte de
begge ansættelse i Sudanmissionen, og i 1953 rejste de
begge til Nigeria. Bjørg er uddannet sygeplejerske og fungerede
som sådan, både for studenter,
lokalbefolkningen samt for andre
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udsendte. Samtidig hjalp hun der „ Afrikas veje - Guds veje. 44
også med at undervise vordende år under tropesol.“ Bogen fortælpræstekoner.
ler om to mennesker dybt engageret i mission - altid med troen
Ægteparret boede de sidste 22 år intakt. Bogen er krydret med
i Afrika i Bukoba i Tanzania på en mange spændende oplevelser og
fjeldskrænt, der hed Baramaga. sætter oplevelserne i relief til dagEt dejligt sted, højtbeliggende ligdagens problemer. Bogen kan
vest for Victoriasøen, men indi- købes hos Bjørg og Karl Emil
mellem også uudholdeligt og far- Lundager for 85 kr. eller bestilles
ligt. Baramaga er et Haya-navn hos Africa In Touch, tlf.
(sproget hedder Haya). Ægtepar- 86761864.
ret har mange minder med derfra i hjertet, men også ting og
gaver fra tiden der. Huset på Liljevej er fyldt med spændende ting
- væverfuglereder, trommer, Ibenholt-træfigurer af såvel Gud som
Satan, gazelleskind og meget
meget mere. Tingene må gerne
berøres og er meget attraktive for
mange børn. Blandt andet kommer Klub 73 sommetider forbi og
leger lidt med tingene. Hver lille
ting har sin egen historie, og den
fortæller ægteparret meget
gerne. De fortæller med engagement, ydmyghed og taknemmelighed. Ægteparret har altid holdt
I.O.
af at fortælle og tager stadig rundt
og holder lysbilledforedrag. Det at
fortælle har også medført udgivelsen af en bog i 2004. Bogen hed-

Vinderslev Borgerforening
Fællesspisning
Fredag den 22. oktober var der fællesspisning i Mausing Forsamlingshus. Der var tilmeldt tæt på 80 mennesker, som spiste forloren hare og
citronfromage. Inden kaffen var der
bankospil med gevinster på både
række og hele pladen. Efter 8 spil
var der kaffe med kage. Børnene
blev underholdt med tegnefilm. En
dejlig aften hvor der blev snakket livligt over maden.

Julehyggeaften
Julehyggeaften på Vinderslev Skole
er ved at blive en god tradition. Der
var omkring 40, der havde fundet vej

denne mørke decemberaften. Børn
fra Hauge og omegn underholdt med
flot Lucia-optog og andre julesange,
og det gjorde de utrolig flot. Efter
kaffen og lagkagen var der amerikansk lotteri, og der kunne også
hentes en præmie på indgangsbilletten. Som det også er ved at
være en tradition, sluttede Henny af
med at læse et par julehistorier.

Borgerforeningen vil gerne takke alle
for en god sæson og for stor tilslutning til arrangementerne i 2004. Vi
glæder os til en ny sæson med
mange arrangementer. Vi er glade
for den store opbakning og imødekommenhed, når vi kommer rundt
med medlemskort. Tak for det!

Generalforsamling

Husk at der er revy d. 12. marts, med
lokale aktører.

Der bliver afholdt generalforsamling
onsdag den 19. januar på Vinderslev
Skole. Efter generalforsamlingen vil
bestyrelsen holde møde og planlægge næste års arrangementer.

Revy
Godt nytår til alle!
Kjeld Hvolgaard

Kræftens Bekæmpelse

I sidste nummer af LOKALBLADET
var der en opfordring til at fortælle
om et emne, som man var engageret i.
Jeg vil derfor gerne fortælle om min
tilknytning til Lokalforeningen
KRÆFTENS BEKÆMPELSE i
Kjellerup Kommune.
Vi kender sikkert alle en i omgangskredsen eller familien, der er/har

været ramt af en alvorlig sygdom, så
da Vagner Jensen (tidligere uddeler
i Hauge og Pederstrup brugser) flyttede fra egnen og spurgte, om jeg
ville overtage hans plads i bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse,
sagde jeg ja, da jeg synes, det er
vigtigt, at der forskes i bl.a., hvad der
er grunden til, at der er så mange,
der rammes, og hvad der kan gøres
for at mildne forløbet i behandlingen.
I perioder har det været svært at få
folk valgt til bestyrelsen, og et år var
vi meget tæt på at lukke foreningen,
men det lykkedes alligevel at få valgt
nogle nye engagerede folk ind i bestyrelsen.
Jeg er ikke i bestyrelsen længere,
men har lovet at hjælpe ved den årlige landsindsamling.
Det foregår på den måde, at der i
hvert af de gamle sogne er en
indsamlingsansvarlig. I det tidligere
Vinderslev sogn er det mig, der skal
prøve at finde indsamlere nok, så vi
kan komme rundt i hele området
(Mausing, Pederstrup, Hauge og
Vinderslev). Selv om det nogle
gange ser helt umuligt ud, lykkes det
de fleste år at nå rundt i størstedelen af området, fordi der så er nogle
af indsamlerne, der tilbyder at tage

en tur mere.
Jeg ved godt, der er nogle, der opfatter indsamling som en form for tiggeri og derfor holder sig lidt tilbage,
men den følelse har man ikke længere, når man har været ude på sin
første tur og er blevet godt modtaget næsten alle steder, hvor der har
været nogen hjemme. Ja, man kan
næsten føle sig helt „høj“. Den følelse bliver i hvert fald heller ikke
mindre, når man senere på dagen
mødes med de andre indsamlingsansvarlige fra resten af kommunen
for at få indsamlingsbøtterne åbnet
og beløbene talt op. I 2005 er der
indsamling søndag den 3. april, så
hvis der ikke allerede er skrevet noget i kalenderen for denne dag, og
du har lyst til at hjælpe, vil jeg blive
meget glad, hvis du vil kontakte mig.
I byområderne kan man sagtens gå
alene, men „på landet“ er det lettest
at være to, hvis man kører i bil.
Agnes Hansen
Vinderslevvej 44
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Sundhedsplejersken i Vinderslev
i Vinderslev, Levring og i forhold til
flygninge, der bor i hele kommunen.
Hvad får man så for pengene som
borger i Vinderslev?

Grethe Mandrup

Hjælp der er lus! – kan jeg læse på
min mail på rådhuset. Det er Thorkild Skovbo, der spørger, om jeg vil
komme og se alle børnene i 2. klasse
efter for lus. Der er nogle børn, der
ikke kan få bugt med lusene. Jo,
svarer jeg og finder en morgentime,
hvor alle bliver set efter. Jeg finder
ingen levende lus, men 3 børn har
æg. Det får de en seddel med hjem
om og besked på at kæmme håret
igennem hver dag, så de luseæg,

Det er netop 5 år siden, jeg blev ansat i Kjellerup Kommune – utroligt
som tiden går. Det er lige så mange
år, som jeg var hjemmesygeplejerske i mine unge år. Er det i øvrigt
alle, der ved, at en sundhedsplejerske altid er uddannet
sygeplejerske og har
arbejdet som sådan
i mindst 2 år?
Måske ikke, men det
er et krav, og man
skal helst have erfaring fra mange forskellige afdelinger.
Jeg arbejdede hele
10 år som sygeplejerske, før jeg tog
den 1 årige teoretiske overbygning ved
Sygeplejerskehøjskolen i Århus og
blev sundhedsplejerske.
Herefter bliver man
specialist i familiens
og barnets sundhed,
Fra en Mødregruppe:
som jeg plejer at forBagerst
Linda
og Anette. Forest Janne
klare de nye etniske
medborgere, når jeg
skal fortælle, hvad en sundhedsple- der klækker og bliver til levende lus,
kan kæmmes ud af håret, før de når
jerske er.
Specialist er måske så meget sagt at sætte nye æg.
især i starten, men når jeg nu har På rådhuset var der også 2 fødselsværet sundhedsplejerske i 26 år, så anmeldelser. Det er de papirer, der
har jeg set mange nyfødte, småbørn kommer fra fødeafdelingen enten i
og skolebørn. Jeg har besøgt mange Silkeborg eller Viborg, når der er født
forskellige slags familier, mødt et barn. Det betyder, at der skal planmange forskellige problemstillinger, lægges hjemmebesøg til de familier,
sygdomme, handicaps mv., og det der lige er kommet hjem efter en
fødsel. Fødselstallet er fint i år for
har givet en meget bred erfaring.
Jeg er ansat 23 timer om ugen, som Vinderslevs vedkommende. 22 børn
jeg fordeler på 3 dage, hvor jeg skal er det blevet til indtil videre, og der
varetage mange forskellige opgaver er desuden flyttet 2 familier hertil
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med børn under 1 år. Der er også
født 6 børn i de flygtningefamilier, jeg
er sundhedsplejerske for, heraf er
det ene barn bosat i Vinderslev.
Det er altid spændende at komme
ud til en nybagt familie, høre om
fødslen er gået godt og deltage i forældrenes glæde over, at lige netop
deres barn er verdens smukkeste!
Det er fascinerende gang på gang
at følge barnets udvikling fra det første spæde udtryk til det første smil,
til barnet kan kravle, rejse sig op og
gå og sige de første ord.
Det oplever sundhedsplejersken
gennem de 6 besøg, der tilbydes til
1. gangsfødende og 4 besøg til fleregangsfødende i første leveår, i
mødregruppen og
ved 1 ½ års besøget.
Set fra barnets
synspunkt er der
et meget fint system i Vinderslev,
hvor alle, der har
berøring med barnet,
arbejder
sammen for at
lette overgangen
fra den ene institution til den næste.
Når et barn ikke
udvikler sig som
forventet eller har
brug for ekstra
støtte, hjælper eller støtter jeg forog Grethe
ældrene med at få
barnet vurderet
og få den fornødne støtte. Det kan
f.eks. betyde, at jeg beskriver, hvad
der er problemet og anbefaler, at
barnet bør tælle for 2 børn i dagplejen eller blive nogle måneder ekstra
i dagplejen, før det kommer i børnehave. Der kan være brug for, at
støttekorpset vurderer barnet, at der
arrangeres en Familierådslagning, at
der bliver henvist til lægen, eller at
jeg selv aflægger nogle ekstra besøg. Jeg samarbejder med dagplejepædagogen, dagplejeren, børnehaven, skolen og evt. støttepersoner,

gelse i børnehaveklassen, 1. klasse,
3. klasse, 5. klasse og 7. klasse.
Og så er det slut, med mindre der er
en, der vælger at fortsætte på Levring Efterskole, hvor jeg også undersøger 8. klasse og 9. klasse. Den
sammenhæng mellem Vinderslev og
Levring har jeg dog ikke oplevet
endnu, men jeg ved, det har været
tilfældet for flere, der bor i området.

Linda og Anette med deres 2 vidundere

Hvad er det sværeste ved at være
sundhedsplejerske, kunne man
spørge her til sidst? Det er uden al
tvivl at opleve børn, der lider, og den
magtesløshed, jeg selv oplever, når
min indsats ikke virker. Det kan dreje
sig om børn, der oplever dødsfald i
den nærmeste familie, som de ikke
kan komme over, børn til forældre,
der skilles og ikke kan finde ud af at
være forældre i den nye situation
eller børn, der oplever misbrug i familien.

læger og hospitaler om at give bar- ler, vi balancerer over det dybe vand
net de bedste betingelser i - alt sammen med det formål at se,
småbarnealderen og i skolen.
hvordan barnet fungerer i en gruppe
Én gang om året besøger jeg dag- af jævnaldrende og vurdere udvikplejens legestue i gymnastiksalen på lingen. Hvis der er noget, barnet har
Vinderslev Skole. Mange af børnene det svært med, er der endnu et år til Hvad er så det bedste ved arbejdet?
kan jeg slet ikke kende, fordi de er at træne det, før skolen begynder. Ja, det er svært at svare entydigt på,
men jeg har antydet det allerede i
vokset så meget og har udviklet sig Det virker, skulle jeg hilse at sige.
til små selvstændige vinderslev- Før skolestart deltager jeg i det indledningen: At se det spæde barn
borgere. Det er sjovt at se, hvordan møde, hvor børnehaven afleverer vokse og udvikle sig til et selvstænbørnene først sidder i en rundkreds barnet til børnehaveklasse og mini- digt, glad og tilfreds lille menneske.
Det er også godt at opleve de mødreog laver bevægelser, mens dag- SFO.
plejerne synger en række kendte I skolen møder jeg atter forældrene grupper, hvor mødrene siger hinansange. Dernæst løber, klatrer, gyn- sammen med barnet til undersø- den noget og støtter hinanden i stort
og småt og har glæde af
ger, hopper og leger børhinanden i mange år. Det er
nene med de forskellige
jo ikke min fortjeneste, at de
redskaber, og de leger
kommer til at fungere, da
med hinanden. Jeg får en
jeg af gode grunde ingen
snak med dagplejeren og
indflydelse har på, hvem
dagplejepædagogen om
der føder hvornår, men det
børnene, og hvis der er et
er glædeligt at opleve, at
barn eller to, der giver anjeg kan medvirke til at sætte
ledning til bekymring, får vi
noget godt i gang. Det er
det diskuteret og taget stilogså glædeligt at opleve,
ling til, om der er grund til
når en ekstra indsats, som
bekymring og i givet fald få
f.eks. at få lavet en familieforældrene inddraget.
rådslagning, gør en positiv
Når barnet skal i børneforskel i forhold til både et
have, kender barnet allebarn og hele familien.
rede ”Gården”, for den har
dagplejemoderen sørget
Grethe Hjul Mandrup
for at besøge flere gange
inden. Når barnet bliver 4
½ år, deltager jeg i en motorik-leg sammen med et
par pædagoger. Vi ”flyver”
til Afrika og besøger alle de
vilde dyr i junglen, vi kryber, hopper, triller og kravGrethe er ved at veje Jannes søn Mads
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KIRKENYT
Sognemenigheden
En spændende
aften i Sognehuset

Familiegudstjeneste i kirken

Den 11. november havde vi besøg
af Per Bové med et lysbilledforedrag
om hans livsdrøm: At køre til
Nordkapp i vogn med hans 2 elskede
nordbagger for.
Per Bové, der var en god fortæller,
fortalte levende om hele turen, der
varede 6 måneder i alt. Han startede
i marts måned, kørte op gennem
Sverige, hvor der lå sne selv ved
midsommer.

Minikonfirmanderne får deres beviser
De mange, der
var i kirke søndag den 5. december, fik en
dejlig oplevelse,
da piger og
drenge gik Luciaoptog og med
deres klare stemmer sang Santa
Lucia.

Han fortalte om naturen, den primitive måde at leve på med en
mængde dåsemad, medbragt hjemmefra til ham selv og hø på tagbagagebæreren til hestene. Endvidere om de spændende mennesker
han mødte på sin vej.
Af og til under foredraget tog Per sin
guitar frem og sang nogle viser for
os.
En rigtig fornøjelig aften i selskab
med en god fortæller og eventyrer.
Jens Thorn Jensen

Minikonfirmanderne
går Lucia-optog

De børn, fra 3.
klasse,
der
havde været mini
konfirmander, fik
overrakt et bevis
for deres deltagelse, og en bog
som gave fik de også. De syntes, at
perioden var gået alt for hurtigt, og
de ville gerne have fortsat, men nu
må de vente, til de skal være rigtige
konfirmander.
Efter gudstjenesten var der kaffe til
de voksne og sodavand til børnene i
Sognehuset.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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16. januar
23. januar
30. januar

Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30

6. februar
13. februar
20. februar
27. februar

Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 14, familiegudstjeneste (K)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15

6. marts
13. marts
20. marts
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15, Peter Aage Bak, Bornholm

3. april
10. april
17. april
22. april
24. april

Vinderslev 10.15, Olav Fog, Hinge 14, Mandrup
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 19.30
Hinge 10.15, konfirmation, Vinderslev 19.30, Nadver

1. maj

Hinge 9, Nadver, Vinderslev 10.15, konfirmation
(K) = Kirkekaffe

(Skr.) = Skriftemål

fruen, til veninderne på pige- Foredragene er gratis. Kaffen koskolen og deres livshistorie. Se- ster 10 kr.
nere bliver hun præstekone først Alle er meget velkommen.
på Sydsjælland og senere i HaOm folk og fæ
derslev og skildrer lægMenighedsrådet
Onsdag den 26. jan. er ændret til
prædikanter og tjenestefolk,
onsdag den 2. feb. kl. 19.30.
bondebryllupper og barnefødsler.
Foredragsholderen bliver Anna
Koncert i
Boisen-Møller, der er hospitalsOnsdag den 30. marts kl. 19.30
præst. Hun vil fortælle om Eline
kommer Lena Pedersen fra Viby. Vinderslev Kirke
Boisen, der blev født i 1813 og
Hun holder foredrag om „Verdens Torsdag den 9. marts kl. 19.30
som ung pige boede i København
7 Underværker“. Har i mange år afholdes forårskoncert ved Karog her mødte et mylder af kendte
virket med økonomi og organisa- sten Blond og hans børnekor fra
og ukendte mennesker. Her fortioner i det private erhvervsliv. Har Pederskirken i Randers. Børnetælles både om Kierkegaard og
nu sat fokus på kunst, kultur og koret har netop vundet i konkurGrundtvig og om menneskerejser. Er en god og levende for- rencen „Sangerdyst fra kyst til
skæbner lige fra Amalienborg,
tæller, krydret med små gode hi- kyst“.
hvor hun boede en vinter hos oldstorier.
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Foredragsaftener i
Sognehuset

KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn

G
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16. januar
23. januar
30. januar

2. søndag e. Helligtrekonger
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag

Vinderslev
INGEN
Levring

6. februar

Fastelavn

13. februar
20. februar
27. februar

1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten
3. søndag i Fasten

Hørup. Derefter kyndelmissesuppe
med tilbehør i Valgmenighedens sal
Vinderslev
INGEN
Levring

6. marts
13. marts
20. marts
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts

Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

INGEN

3. april
10. april
17. april
22. april
24. april

1. søndag e. påske
2. søndag e. påske
3. søndag e. påske
Store Bededag
4. søndag e. påske

Hørup
INGEN
Levring
INGEN
Vinderslev kl. 10, konfirmation

Hørup
Hørup
Vinderslev
Hørup
INGEN

Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes! Se evt. også skiltet ved lågerne til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvfinansieret og selvbestemmende del af den danske folkekirke. De ca. 12.000 medlemmer af
landets 30 grundtvigske valgmenigheder er medlemmer af den Danske Folkekirke, men er i øvrigt
organiseret som lokale foreninger. En grundtvigsk valgmenighed har som formål at holde gudstjenester, men også at lægge rum til folkelig oplysning og oplivelse.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed har udgivet en folder, som man er velkommen til at tage på
bladhylden inden for døren til Vinderslev kirke eller rekvirere hos valgmenighedspræst Karen
Marie Ravn tlf. 86 88 11 10 eller e-mail: kmravn@ofir.dk. I folderen kan man læse om den lokale
valgmenighed, der blev oprettet i 1917 som et alternativ til Indre Mission.
Kjellerup og omegns Valgmenighed lejer sig ind i de lokale sognekirker og har en hyggelig mødesal
etc. i sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for Hørup Kirke. Mødesalen med
pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken kan i øvrigt lånes af medlemmerne til private
sammenkomster.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Formand for valgmenighedens bestyrelse er
Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup

tlf. 86 88 12 53

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, Oustrupvej 17
tlf. 86 88 80 06
Lars Westerberg, Lundgårde 23
tlf. 86 88 84 34

Møder og arrangementer i Kjellerup og Omegns valgmenighed
Enhver er velkommen - også ikke-medlemmer
Tirsdag den 18. januar kl. 19,30
foregår valgmenighedens første
foredragsaften i det nye år på
Levring Efterskole med diasforedraget Incaernes børn –
med Prins Joachim hos Bolivias
indianere ved fotografen Jacob
Holdt, som for 25 år siden blev
kendt for sit lysbilledshow Amerikanske Billeder, der lige siden i
opdateret udgave har givet publikum i alle aldre oplevelser af den
barskeste side af USA.
Foruden i USA har Jacob Holdt
gennem årene også rejst meget i
Afrika, og denne aften på efterskolen er det Sydamerika, der er
hans tema., når han viser sine billeder fra rejser i Bolivia, specielt
den seneste rejse sammen med
organisationen Cares protektor
Prins Joachim.
Jacob Holdt begyndte at arbejde
for Care i 1991 - tøvende og
skeptisk.Ti år tidligere havde han
rejst i Afrika for at se på projekter, som Amerikanske Billeder
kunne støtte, men blev dybt desillusioneret over den måde, som
dansk bistandshjælp foregik på i
u-landene. Han blev senere glæ-

deligt overrasket over at se organisationen Cares projekter, hvor
næsten alt arbejde udføres af indfødte – og ikke af hvide udlændinge, der omgiver sig med vestlig levestandard. Care opbygger
partnerskaber med organisationer i u-landene og sørger for, at
der skabes et bredt og effektivt
samarbejde mellem lokalbefolkning, lokale organisationer
og myndigheder. Det er livsbekræftende billeder, som Jacob
Holdt viser herfra.
Cares mål er at skabe varige forbedringer for både menneske,
miljø og natur, og at de gode resultater rækker langt ind i fremtiden og kommer befolkningernes
børn og børnebørn til gode. Således også i Bolivia, hvor Jacob
Holdt og Prins Joachim har rejst
sammen.

uden tvivl som sædvanligt
komme mange forslag til sange
fra højskolesangbogen, når vi har
fået varmen fra suppen. Uanset
vejrliget vil ”Sneflokke kommer
vrimlende” nok være en af de
sange, der vil blive foreslået.
Samværet slutter kl. 13.
Tirsdag den 15. februar kl.
19:30
er der foredragsaften i valgmenighedens sal med Dorte Ørtved,
fængselspræst i Statsfængslet i
Sdr. Omme. Hun vil tale om emnet ”skyld” ud fra 18 års erfaring
for, hvilken rolle kirken og præsten spiller i fængslets og de indsattes liv.

Der er så mange forklaringer eller bortforklaringer på det onde,
for vi mennesker vil nødig være
skyldige eller skyldnere. Og ”syndere” bryder vi os slet ikke om at
Søndag den 6. februar
være, for det betyder nemlig, at
Efter gudstjenesten i Hørup kirke vi er ansvarlige – ikke bare over
kl. 10:30, serverer vi på vinterens for os selv og hinanden – men
koldeste tidspunkt dejlig varm også over for Gud!
Kyndelmissesuppe med tilbehør i valgmenighedens sal. Det Psykologer og terapeuter i det
er en variation af valgmenighed- moderne behandlingssystem vil
ens søn-dagsfrokost, og der vil vi gerne have til at hjælpe os af
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KIRKENYT
Valgmenigheden
med skylden smerten over at gå
rundt med skyld. Men vi har ikke
noget ud af det projekt med at
behandle skylden væk. Det har
Dorte Ørtved gang på gang set,
når hun arbejder som præst i et
fængsel, hvor menigheden består
af åbenlyse skyldnere. Skylden
bliver for de indsatte aldrig bare
en behandlingssag. Den er et
eksistentielt og også et religiøst
begreb. Og Dorte Ørtved mener,
at vi alle sammen først må påtage os vores egen skyld, for at
vi kan blive befriet fra den. Titlen
på hendes foredragsaftenen er:
”Det er ikke min skyld! - eller
er det ?”
Tirsdag den 8. marts kl. 19:30
håber vi, at det lykkes at få besøg af marsforskeren Jens Martin Knudsen, professor i astrofysik, som desværre måtte sende
afbud i november på grund af
sygdom.
Vi byttede hans foredrag med den
sangaften, der var programsat til
8. marts, således at det nu er
Jens Martin Knudsens foredrag
”Mennesket og stjernerne – et
foredrag om livets store
spørgsmål”, der er på programmet den 8. marts på Levring Efterskole kl. 19:30.
Jens Martin Knudsen er forsker
og samtidig en blændende formidler af sin egen begejstring for
den røde planet Mars - ikke kun
når TV-Avisen trækker ham ind i
studiet, men også tidligere i TVs
børneudsendelser, hvor han har
fortalt levende om verdensrummet. Mælkevejens udvikling har
18

han forsket i siden 1955 og kan
ikke slippe den, men bliver ved
at undre sig. ”Netop evnen til at
undre sig er det stof, som videnskaben er gjort af”, siger Jens
Martin Knudsen.

er valg til menighedsrådene med
fire års mellemrum, har
valgmenighedens medlemmer
mulighed for løbende at vælge
folk til bestyrelsen. Hvert år er
nogen på valg. Dagsorden efter
vedtægterne.

Det er livets store eksistentielle
spørgsmål, som tilhørerne vil få
lejlighed til at høre den kendte
marsforsker tale om. Jens Martin
Knudsen har i en årrække opholdt
sig som forsker i USA.

Efter generalforsamlingen er
valgmenigheden vært for kaffe og
smørebrød, hvorefter lokale
sangstemmer akkompagneret af
Bente Sørensen vil underholde
med gamle revyviser, som der er
Trods sygdom besidder han fort- mulighed for at synge med på.
sat lysten til at spørge til løsnin- Indslaget har vi kaldt: ”Sådan
gen af menneskets gåde og be- gjorde vi ikke i halvfemserne”
gejstringen over, hvor langt mennesket er kommet i kontrollerede Tirsdag den 22. marts kl. 13
processer. Han har en vigtig an- holder valgmenigheden tirsdag i
del i de landinger på Mars, der påskeugen påskelotto for
siden 1997 er foretaget under valgmenighedens børn fra 9 – 11
medvirken af Center for Planet- år.
forskning under Niels Bohr Instituttet.
Der bliver rig lejlighed til at kigge
på bibelens historier på lotteriets
Hvis Jens Martin Knudsen må af- brikker, og valgmenighedslyse endnu engang, vil vi på for- præsten fortæller indimellem.
hånd meddele i aviserne, hvem
der på samme tidspunkt holder Undervejs får deltagerne boller og
foredrag i valgmenigheden i ste- saftevand, og når eftermiddagen
det.
er slut, har alle kunnet vinde et
påskeæg og fået genopfrisket,
Tirsdag den 15. marts kl. 19:30 hvorfor vi fejrer påske!
er det tid for valgmenighedens årlige generalforsamling .Mens der

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

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Det har været et meget aktivt efterår for hele gruppen, og både
de store spejdere og ulvene har
haft mange gode oplevelser:
JOTA/JOTI
står for Jamboree On The Air og
Jamboree On The Internet. Hvert
år siden 1958 har spejdere fra
hele verden sat hinanden stævne
til snak via amatørradioer. Siden
er internettet kommet til, så man
også kan chatte og maile til hinanden. Dette stævne deltog de
store spejdere i sidst i september
sammen med Kjellerup Spejderne i spejderhuset i Kjellerup
fra fredag til søndag.

Hyggelig uhyggetur
I november var alle ulvene med
deres 3 ledere og 5 hjælpsomme
forældre på „uhyggetur“ til „Blokhuset“ ved Hald Sø med alle nødvendige ingredienser så som
græskarlygter, spøgelser og flagermus. Der var også både slanger, edderkoppespind og fedtede
regnorme på menuen. Det var en
meget vellykket weekend, hvor
hverken små eller store fik tid til
at længes hjem!

Juleafslutning
Den 2. december var hele gruppen med forældre og søskende,
ca. 80, samlet i Mausing Forsamlingshus til risengrød og nisseøl.
Ulvene optrådte med julesange,
og der var amerikansk lotteri med
de store spejderes flotte juledekorationer som gevinster.
A.A.
Arkivfotos

PL/PA-kursus
Næsten hele troppen med ledere
var på patruljeleder/patruljeassistentkursus i Arden den sidste weekend i oktober fra fredag
aften til søndag eftermiddag. Der
var samlet ca. 70 spejdere fra
Nordøstjyske og Midtjyske Distrikt. Her fik de undervisning i
instruktionsteknik, lærte noget om
førstehjælp og fik inspiration til
forskellige aktiviteter. Lørdag aften var der arrangeret „smuglerløb“, hvor 2 grupper skulle stjæle
så mange flag som muligt fra hinanden uden at miste livet (som
var et bånd om armen!).
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Klub 73 og Søndagsskolerne
Vinderslev
Søndagsskoles
100 års fødselsdag
Fredag d. 29. okt. fejrede Vinderslev
søndagsskole sin 100 års fødselsdag. Ca. 80 personer var mødt op til
festen. Alle måtte en tur gennem den
lille sal for at se den store og flotte
kagemand, som vi skulle smage senere.
Børnekonsulent Margit Simonsen
stod for aftenens fødselsdagstale.
Med sig havde hun taget aben Bølle,
og ja, han var en lille fræk og sjov
bølle. Men abekattestreger trætter
hurtigt, og han måtte efter lidt sjov
med os alle tilbage til sin taske.

hver en vigtig opgave, som de skal
udfylde.
Sådan er det også for os. Vi har alle
en plads på Jesusholdet, og der er
plads til rigtig mange… Og vores mål
er at komme i himlen, for der er vores sejrsskammel.
Det var en rigtig god tale, for det var
noget, alle kunne nikke genkendende til, unge som ældre.

”Således elskede Gud verden, at
han gav sin eneste søn Jesus, for at
enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have et evigt liv”. Og
det kan vi så tænke på næste gang,
vi ser en landskamp.
Helle Frølund

Så blev det kaffetid, og som det hører sig til ved fødselsdage, blev der
serveret boller, og kagemanden blev
også næsten spist op.

Mens børnene indviede de nye fiskedamme, fortalte nogle af de tidligere
søndagsskoleelever, hvordan det var
at gå i søndagsskole for omkring 50
år siden. Meget har forandret sig,
bl.a. udflugter, men budskabet er det
samme i dag som dengang nemlig;

Vi sang ”Der er et yndigt land”, og
det skulle lede vore tanker hen på
landskampe og OL bl.a. i kvindehåndbold. Landsholdet spiller og
kæmper jo for at vinde og stå øverst
på skamlen. Alle på landsholdet har

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. 1011.30. Program og dato kan ses
i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.
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Klub 73
Fra 1. september - 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, lejrture 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 sandkasse og rutschebane til de
små. Der spilles forskellige boldspil.

Vinderslev Aftenskole
Vinderslev Aftenskole er kommet
godt i gang med sæsonen 2004/
2005.
Madlavning for mænd
Der er 27 mænd, der går til madlavning. Det blev til et eftermiddagshold
og et aftenhold.

Håndarbejde
Der er en lille flok damer, der mødes til håndarbejde nogle mandag
eftermiddage og har det rigtig hyggeligt, mens der syes puder, festremser, duge, vægtæpper og andre
gode ting.
Blomsterbinding
Blomsterbinding startede op med 16
deltagere, der gerne vil lave blomsterkranse, buketter og andre dekorationer.
Næste projekt er pileflet
Det foregår i Vinderslev Skole lørdag den 5. marts kl. 9,00-16,00.
Har du lyst til at være med og endnu
ikke har meldt dig til, så ring til mig.
(Mens dette skrives, er der endnu
plads).
Det koster kr. 200,00, og materialer
købes hos læreren (Jytte Gaarde)
for ca. kr. 100,00.
Går du med et ønske om et kursus
med et andet indhold, så prøv om
du kan finde nogle med samme ønske. Så kan der måske blive så
mange, at der kan startes et hold op.
Agnes Hansen
tlf. 86 88 93 08 eller 86 88 83 08
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Hobbyer
bus. Han drømte egentligt om at
blive lastbilchauffør og søgte også
flere jobs tidligere uden dog at få
noget. Han har et bijob hos Vesti
Biler, hvor han tidligere kørte flybussen. Nu bliver det kun til lidt
bestillingsture engang imellem.

Peter og Poul
Denne gang er det ikke bare en person og en hobby, der er tale om. Nej
det er to brødres mange hobbyer.
Poul Nielsen og Peter Nielsen er to
brødre, der siden 1989 har boet på
Tøndborgvej. Det er lidt tilfældigt, de
bor i Pederstrup og så alligevel ikke
helt. De stammer fra en gård i Bøgild, hvor de havde deres barndom og
tidlige ungdom. I 1989 måtte faderen på grund af helbredsproblemer
sælge gården, og Poul og Peter bestemte sig for at finde et sted for dem
selv. De kiggede i Vium-området, og
de kiggede i Pederstrup-området.
Det sidste fordi deres far i ungdomsårene havde boet i Pederstrup og
kendte en smule til området stadigvæk. Det endte da også med at blive
her, de fandt et egnet hus.

det de utroligste flotte ting og sager,
man finder i deres hjem.
I dag arbejder Poul i et skånejob på
Dag- og Botilbud Hinge, hvor han er
pedel og chauffør. Poul fik i 1996 en
mild form for skizofreni og var i godt
et halvt år indlagt med henblik på
behandling. I dag har han ingen problemer i forbindelse med sygdommen. Den eneste ulempe er, at han
ikke kan klare et arbejde som tidligere.
Peter arbejder på Kaagaards Møbler på Nørregade i Kjellerup. Han har
derudover taget kørekort til lastbil og

Det med træ er noget af det man
lægger mærke til i huset. Brødrene
har selv igennem tiden istandsat det
hele med nye vinduer og døre, nyt
loft og ikke mindst et nyt køkken. Det
mest fascinerende ved dette køkken
er, at de selv har lavet lågerne, og
det skal siges, det er meget flot arbejde. I stuen er alle borde og
skænke også hjemmelavede. Spisebordet i stuen er oven i købet Pouls
svendeprøve. Stole kan det ikke betale sig selv at lave – så de er alle
indkøbte.
Væggene bærer også præg af de
kreative hænder i huset. Der hænger mange fine stramajbilleder i rammer og mange flotte figurer eller billeder, der er udskåret i træ. På bordene er der mange fine ting. Især i
forbindelse med julen er der pyntet
op med små trækaner, stole og andet med de flotteste nisser. Alt sammen udført af enten Poul eller Peter. Også et dukkehus, lavet af Poul
med de fineste detaljer er der. Alt er
udført til mindste detalje.

Det kan af interesse for nogen måske lige nævnes, at Poul og Peters
farfar var den gamle lærer Nielsen i
Mausing.
Begge brødre er udlært som
maskinsnedkere hos J.C. Nielsen,
Kjellerup. Peter i 1984 og Poul i
1987. Deres onkel Jens Kristian Iversen var ansat i firmaet og skaffede
nevøerne en læreplads. Begge
havde i skolen været meget glade
for timerne i sløjdundervisning.
Når man besøger Poul og Peter, er
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Peter og Poul’s hjemmelavede dukkehus

Bornholmerur
I haven har de to brødre også været
i gang. De har lavet et stort havebassin, hvor der selvfølgelig er guldfisk. Da de kom til Pederstrup, havde
de tre hunde. I dag har de kun en
cockerspaniel. Derudover også to
dværghamstre, som skal passes.
Poul og Peter har siden først i
80´erne gået Fodslaw. De har begge
over 200 medaljer og forskellige
kæder, hvor der hver gang en tur er
gået sættes et led i med stedets
navn.
Poul har gået hærvejsmarch 11
gange 45 km og 4 gange 20 km.
Peter har ikke gået helt så mange
ture. På et tidspunkt fik han vrøvl
med det ene ben og måtte også
stoppe som løbsleder i klubben, hvor
han ellers har været med til at planlægge mange ture og arrangementer.

I husets hall er en stor, flot hvid reol
med glas (selvfølgelig hjemmelavet)
hvor der er alt, hvad man kan forestille sig inden for små traktorer og
redskaber samt lastbiler. Det er samlet siden drengeårene, og der bliver
stadig købt ind og sat på hylder med
titel på, hvad den enkelte genstand
hedder. Det eneste problem er, at der
snart ikke er plads til mere, så der
arbejdes på en løsning for at skaffe
plads til flere reoler.

mene, film med Dirch Passer, og så
har Peter især en svaghed for James
Bond.

Musik og film fylder også hos Poul
og Peter. Peter spiller endda selv og
har gjort det, siden han var 7 år. Det
startede med, at han tjente nogle
penge på en gris, han havde fået af
sin far, fordi den havde nogle skavanker. Men grisen kom sig og indbragte Peter nok til at kunne købe
et lille orgel. Han har lært at spille
efter gehør og har i dag et keyboard
at spille på.

Ved slutningen af vores besøg får vi
at vide, at Poul og Peter synes, der
trænger til at blive malet i huset. Det
vil de se at finde tid til.

Også Poul kan lide musik, men han
lytter til det. Dog tog de sommetider
ud og spillede til
fester med deres
anlæg
mange år tilbage. Deres
samling af musik er stor. Den
rummer 300 LP
plader og 300
singler. Dertil
skal ligeledes
lægges 300
cd´er.
Poul er mest til
80´er musik,
mens
Peter
gerne lytter til
tyske slagere.
Selvfølgelig er
man nødt til at
sige, at de også
selv har lavet
højtalerne til deres anlæg.
Brødrene ser
meget video.
Det er både
gamle danske
film som Morten
Korch, Olsen
Banden
fil-

Der er også igennem årene samlet
mange små flasker, der står fint på
rad og række på en hylde højt oppe
i forgangen. Det er også let at se, at
der er svaghed, hvis Poul og Peter
kommer forbi en tombola – for som
de selv siger – så skal de lige se,
om de kan vinde en bamse!

Et er i hvert fald sikkert: Poul og Peter kan alting selv, og de kan være
stolte af de flotte gerninger, de får
udført. Det er en fornøjelse at besøge dem og blive vist rundt blandt
de mange hjemmelavede genstande.
AL + CV

Hjemmelavet reol med alt hvad man kan forestille sig
inden for små traktorer, redskaber samt lastbiler.
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Idræts- og kulturhus i Vinderslev
På skolebestyrelsens initiativ arbejder mange interesserede mennesker med planerne om at få bygget
en hal med omklædningsfaciliteter
og birum til mange forskellige aktiviteter i forbindelse med Vinderslev
Skole.
På et informationsmøde på skolen
d. 23.11 blev der orienteret om de
helt overordnede tanker om byggeriet.
Der var mødt 70 interesserede mennesker op til mødet, og på baggrund
af den meget korte indkaldelsesfrist
må det siges at være særdeles tilfredsstillende.
Skoleleder Thorkild Skovbo fremlagde et skitseforslag, hvor gymnastiksalen udvides vestpå til godt dobbelt størrelse, samtidig med at der
rundt om den nye bygning placeres
forskellige birum, som skal kunne
opfylde mange forskellige behov.
Der blev samtidig gjort opmærksom
på, at det var de allerførste skitser,
og at de kunne og ville blive ændret
meget undervejs i forløbet.
Der er ikke på nuværende tidspunkt
lavet seriøse overslag over økonomien, men hvis der kan bygges for
den samme kvadratmeterpris som i
den kommende hal i Sjørslev, vil vi
lande på mellem 3 og 4 millioner kroner. Skolen er allerede stillet godt en
million i udsigt på budget 2007, så vi
er da godt begyndt, men alligevel vil
der skulle samles et stort beløb ind
til den nye bygning, så det er vigtigt,
at lokalbefolkningen, de lokale foreninger og brugergrupper støtter op
om planerne, for ellers bliver det vanskeligt / umuligt at få realiseret drømmene.
På mødet kom der mange forslag til,
hvad en kommende bygning kan
bruges til, f. eks:
alle former for idræt
 et sted for børn, som er for store
til SFO‘en, men for små til at være
alene hjemme – måske med
lektiecafé eller lign.
 lokaler til den lokale ungdomsklub
 forskellige værksteder, som kan
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benyttes af alle lokale borgere (finog grov værksted)
et sted, hvor der er mulighed for
spontane aktiviteter – uden at det
er planlagt på forhånd
samlingssted for skolefester og
andre pladskrævende arrange
menter
et lille køkken, så brugere kan lave
kaffe og lign.
foredrag og hygge, som alternativ
til sport og idræt
kortspil og sociale arrangementer
for ”de unge” gamle
aktiviteter, hvor skolens nuvæ
rende lokaler bliver tænkt ind i pla
nerne

Der blev på mødet drøftet økonomi
og administrative forhold, og som
yderpunkter blev nævnt, at bygningen kunne være
 en selvejende institution, hvor en
ansvarlig bestyrelse har det fulde
ansvar for anlægsudgifterne og
driften. Bygningen er dermed en
forretning, som skal ”løbe rundt”.
 en ren kommunal bygning på linie
med den nuværende gymnastik
sal
men flere var inde på en mellemløsning, hvor det kunne være en
kommunal ejet bygning, hvor kom-

munen stod for driften af bygningen,
men hvor det var en lokal ansvarlig
brugergruppe, som havde ansvaret
for anvendelsen af bygningen efter
skoletid.
Om økonomien var der flere tal på
bordet, men de fleste tal var kun
meget løse gæt, men sikkert er det,
at lokalområdet også økonomisk
skal bakke op om projektet, hvis det
skal blive til noget. Der blev peget
på flere muligheder for at få den
økonomiske opbakning, f.eks.
 arrangementer, som kan give et
stort overskud
 indsamlinger – forhåndstegning af
bidrag
 søgning ved div. fonde
 leasing
 private lån i pengeinstitutter på
f.eks. 1000 kr. – ingen gebyr – over
f.eks. 10 år
 bidrag fra forretninger og firmaer
Ved slutningen af mødet var der en
opfordring til at melde sig som hjælpere i det forberedende arbejde, og
det var positivt, at tyve deltagere
straks var parate til at hjælpe til.
Disse hjælpere er nu inviteret til et
møde med styregruppen d. 9.12.,
hvor det skal drøftes, hvordan oven-

lens hjemmeside,
www.vinderslevskole.dk , vil der blive
lagt aktuelle informationer ud, så
brugerne også på denne måde kan
følge med i projektet.
Kommunikationen den anden vej er
ligeledes vigtig. Derfor vil foreningerne blive kontaktet i den nærmeste fremtid, for at projektgrupperne
kan få et mere præcist billede af,
hvilke ønsker foreningerne går med,
og hvilke aktiviteter, man vil kunne
sætte i gang.

stående gode ideer kan blive til virkelighed.
Der er af skolebestyrelsen udpeget
en styregruppe, som består af Finn
Pinholt, Jane Brødløs, Ove Knudsen, Hanne Pinholt, Steffen Volder
og Thorkild Skovbo. Er der grupper
eller enkeltpersoner, som har gode
ideer
til
det
kommende
planlægningsarbejde, er man altid
velkommen til at kontakte styregruppen. Man kan ringe til skolens

kontor på tlf. 87702900, hvor der kan
formidles kontakt til alle styregruppemedlemmer. Ligeledes vil
man
kunne
maile
til
vinderslevskole@kjellerup.dk
På mødet blev det flere gange
nævnt, at det er vigtigt med informationer om projektet, og styregruppen
vil løbende udsende informationer i
form af opslag og foldere, så alle får
en mulighed for at følge med i, hvordan det går med projektet. På sko-

Det er en stor og spændende opgave, som skolebestyrelsen har stillet sig i spidsen for. Skal projektet
lykkes, skal hele lokalområdet vise
sammenhold og initiativ.
Lad os stå sammen og vise, at vi
kan!
Thorkild Skovbo

Vinderslev Skole
Birthe Clausen er stoppet på
Vinderslev Skole

Birthe Clausen har efter godt 36 år
som lærer valgt at gå på efterløn. Vi
har vidst det længe, men det er alligevel mærkeligt, at Birthe ikke længere har sin daglige gang på Vinder-

slev Skole. Også Lokalbladets læsere vil kunne mærke det, for Birthe
har været en trofast meddeler af nyt
fra skolen.
Birthe er en lærerpersonlighed, som
man ikke overser. Hun udstråler
kompetence og autoritet, og elever,
forældre og kollegaer går aldrig forgæves, hvis man beder om hjælp
eller et godt råd. Det gælder både,
hvis det er faglige problemer, men i
lige så høj grad, hvis det handler om
menneskelige og sociale problemer.
Birthe er flittig ud over alle grænser,
og hun bruger meget tid på at sætte
sig grundigt ind i de ting, hun beskæftiger sig med. Det har skolen
nydt godt af i de mange fag, som hun
har undervist i f.eks. dansk, engelsk
og matematik, som har været grundpillerne i hendes undervisning, men
det gælder i samme omfang fag,

som hun har skullet ”opdyrke” som
historie og ikke mindst IT.
På IT-området har Birthe været den
pædagogiske drivkraft på skolen, og
det er ikke mindst hendes fortjeneste, at eleverne på dette område er
så godt med, som de er.
På andre områder, som f.eks. udeture og skolekomedier, har man ligeledes kunnet se Birthes fingeraftryk. Tingene har været godt planlagt ned i de mindste detaljer.
Fredag d. 5. november markerede
vi officielt Birthes sidste arbejdsdag
på skolen, og jeg benyttede – som
jeg vil gøre her – lejligheden til at
takke Birthe for det store engagement, som hun har lagt i arbejdet på
Vinderslev Skole, og samtidig vil jeg
ønske held og lykke med pensionisttilværelsen.
Thorkild Skovbo
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På arbejde i Kosovo
Efter en meget kort forberedelse
drog jeg til Kosovo sammen med en
kollega. Vi havde fået et varsel på 2
dage, og fra denne dato (02 okt.
2001) skulle vi være klar til at tage
af sted til Makedonien på FOX hold
1. Efter ca. 14 dage havde politikere
og forsvarskommandoen fundet ud
af, hvilket mandat vi skulle arbejde
under, så der gik i alt 16 dage, inden
vi kunne komme af sted. I stedet for
at have lejr i Makedonien skulle vi
tilgå den enhed, som allerede var i
Kosovo og derfra køre til Makedonien. En køretur på 3-3½ time hver
vej.
Når man er udsendt på en fredsbevarende/fredsskabende mission, er
der mange opgaver, der skal løses.
For mit vedkommende som militærpolitimand har vi opgaver meget lig
med civilt politi, som I kender det.
De eneste, der kan håndhæve loven
over for de danske soldater i Kosovo,
er dansk militærpoliti (MP). Det medfører, at skal der laves hastighedskontrol, spirituskontrol m.m. over for
soldaterne, er det kun gyldigt, hvis
det er udført af dansk
MP. Vi støtter også det
lokale politi samt de FN
politifolk, der er udstationeret i området. Det
kan være i forbindelse
med at trænge ind i
huse og anholde eftersøgte, som de ikke selv
mener, at de har mandskab og uddannelse til.
Skulle der opstå uroligheder med stenkast
m.m. som det også
sker herhjemme, er det
hele den danske bataljon, der vil blive indsat.
MP’s opgave er så at
sørge for at vejlede de
indsatte enheder samt anholde evt.
urostiftere og ved for stort pres på
soldaterne affyre tåregas for at splitte
forsamlingen/demonstrationen. Inde
i selve lejren har vi kun opgaver, hvis
lejrkommandanten ikke mener, at
hans egne folk kan styre soldaterne.
Dette skete kun nogle få gange, hvilket er meget tilfredsstillende, da det
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betyder, at soldaterne opfører sig
som de skal.
Da vi skulle med flyveren, var vi
glade for, at forsvaret betalte for
overvægten af bagagen, for det beløb sig til ca. 5000 kr. med alt vores
militærudrustning.
Efter en næsten rolig tur ankom vi til
Makedonien, hvor vi fik pistol og karabin (forkortet gevær) udleveret, så
den videre tur kunne fortsætte til
Mitrovica i Kosovo. En stor behaglighed var temperaturen, der stadig
lå på højde med en dansk sommer.
Noget af det første vi skulle lave efter at være blevet indkvarteret i vores beboelsescontainer, var en patrulje (PTR) ude i ansvarsområdet for
at lære området og de vigtigste veje
at kende, samt se de franske lejre i
området. En vigtig ting er at komme
ud og vise, at man er i nærheden og
kommer med jævne mellemrum. Det
er meget vigtigt, for at de lokale beboere kan føle sig trygge, da de ikke
stoler på det lokale politi. Da jeg var
dernede, havde det lokale politi ikke
eksisteret i mere end 1-1,5 år.

Størrelsen (6 x 2,4m) på en
beboelsescontainer, som vi boede i
2 mand i 10 mdr. Nogle var 3 i en
container. I Kosovo er temperaturen
mellem +40 og -25, og til trods for
den ringe standard var vi glade for
dem, for så skulle vi ikke sove i telt.
I DK betragtes de som uegnede til
beboelse.

Når man kører på PTR, er det ikke
som at køre på en dansk villavej. Der
er mange vejtyper lige fra asfalt til
meget små bjerggrusveje.

Her ses en væltet Mercedes GD fra
sanitetsdelingen. Heldigvis var de
ikke på vej for at hjælpe nogen, men
kun ude for at besigtige området. Når
denne type uheld skete, var der normalt kun materiel skade og chokeret mandskab.
Der opstår også langt værre ulykker,
eksempelvis hvor pansrede køretøjer vælter, og familierne ikke kommer til at gense deres kære, fordi de
er blevet klemt under køretøjet. Som
vi plejer at sige: Soldatens værste
fjende er ham selv, når
han ikke passer på i
trafikken. Det er som
oftest her, at de kommer til skade.

Når man herhjemme
hører om missionsområderne, hvor der
er danske soldater, får
man som oftest et forkert billede af, hvordan
der er sådant et sted.
I Kosovo var der en del
ballade på de første 3
hold, hvorefter det
stille blev meget
minimeret. Det vigtigste er, at man viser respekt.
Det kan være svært at sætte sig ind
i, hvad der er nødvendig magt, da
det ofte er på en anden måde, man
skal takle tingene frem for den måde,
man gør det herhjemme. I Danmark
er man ikke så nervøs for f.eks. automatiske rifler og håndgranater, men
dette skal man forholde sig til her. I

Irak og Afghanistan har man også
selvmordskandidater, som er fra
små børn til gravide kvinder og ældre. Disse ting kan være svært at forholde sig til, før man selv har oplevet det.
Det meste af tiden bruger soldaterne
på at køre patruljer for at vise tilstedeværelse samt vente på, at der skal
ske noget, hvilket kan være en stor
belastning. For at få tiden til at gå
har man i lejren bl.a. lavet et motionscenter, løbebane samt KFUM soldaterhjem. Det giver også et andet problem, når man keder sig, hvilket indebærer at nogle sætter sig i

messerne og får sig en over tørsten.
Det er bl.a. her, at man som militærpolitimand (MP) kan risikere at få noget at lave desværre. Heldigvis er de
fleste mennesker fornuftige, så de
gør, hvad der bliver sagt. For dem,
der ikke gør det, får sig en enkeltbillet hjem til DK, og så er deres tur til
udlandet på forsvarets regning forbi.
En af de gode ting ved at være
usendt er, at man ikke selv skal vaske tøj, og maden bliver serveret til
hvert måltid. Om søndagen er der
disket op med bacon, æg, røget laks
m.m., og det er en særdeles god
måde at bevare soldaternes positive

moral.
En tur som denne må betegnes som
særdeles god set ud fra mit synspunkt. Det giver dog aldrig megen
succes at fortælle familien, at man
skal på tur til et missionsområde.
Dette var lidt om, hvordan det er at
være udsendt til Kosovo. Man har
mange flere indtryk og kunne let
skrive meget mere.
Carsten Hansen,
Lundgårde 2

Carsten Hansen (32 år) bor Lundgårde 2 i Mausing, sammen med
Dorte og vores søn Thor.
Arbejder til daglig som sergent i
Ål borg på Hvorup kaserne ved militærpolitiet. Underviser værnepligtige militærpolitisergenter samt de
enheder der skal udsendes til Irak,
Afghanistan og Kosovo.

Her ses vores militærpolitistation
som var det sted, hvor vores (MP)
koordinering fandt sted før en forestående opgave. I den venstre halvdel var kontoret, hvor man kunne
henvende sig, f.eks. hvis man havde
noget hittegods. I den højre halvdel
sad ”sheriffen” og hans stedfortræder. Omme bagved MP-stationen var
der opholdslokale for dem, som var
på 5 min. beredskab. Der var altid 2
mand klar til at rykke ud til de opgaver, der måtte komme.

En anden vigtig opgave for os var livvagtstjeneste. Hver gang der er besøg
hjemme fra Kongehuset, ministre eller højtstående officerer (VIP) er det
vores opgave at sørge for, at de ikke kommer til skade i tilfælde at optøjer
eller direkte attentater. Det er derfor meget vigtigt at vide nøjagtigt, hvad
der skal ske, når VIP ankommer til missionsområdet, så man kan være
ordentligt forberedt. Jeg selv er ham uden baret og med solbriller og er
ansvarlig for forsvarschefens sikkerhed.
En opgave der blev lagt
megen vægt på var husog
områdeundersøgelser, da vi altid fandt
mange våben. Der blev
bl.a. fundet. håndgranater, panserværnsvåben,
rifler, pistoler, sprængstof, miner m.m. Den
største undersøgelse
fandt sted i en bydel med
5-6000 indbyggere og
dette krævede ca. 1200
soldater.
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Malmhøj
Løvfaldstur

Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30-14.15
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen og
Mother Theresa strikkegruppen. Er
dog aflyst ved andre arrangementer - se program.
Januar
21. jan. kl. 9:30

Banko

Februar
4. feb. kl. 14:00 Fastelavnsfest
11. feb. kl. 9:30 Banko
Marts
4. marts kl. 9:30
18. marts kl.14:00

Banko
Folkedans
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Fastelavnsfest
Fredag d. 4. feb. kl. 14:00
Malmhøj’s brugere og personalet inviteres sammen med børn, og børnebørn og oldebørn til fastelavnsfest. Børnene må gerne være klædt
ud. Vi håber, mange vil møde op,
også folk fra byen.

Brugerrådet for ”Malmhøj” havde onsdag den 6. oktober inviteret beboere
og brugere på løvfaldstur. Ad smukke veje gik turen til Grønhøj kro,
hvor der var kaffebord med kringle
og lagkage til de 45, der deltog.
Sangbogen, vi ser på bordet, blev
flittigt brugt.
Kromanden fortalte livligt og humoristisk om kroens og egnens historie.
Sønnen med sin datter underholdt
os med sang og musik af Blicher og
andre kendte digtere.
Vi hyggede og morede os dejligt
på den gamle kartoffeltyskerkro.

Folkedansere
Fredag d. 18. marts kl. 14:00
får vi besøg af Silkeborg-Lysbro folkedansere, som vil danse for os i de
farvestrålende dragter. En eftermiddag vi glæder os meget til.

Mother Theresa
Vi modtager altid gerne garn, strikkepinde og hjælp i Mother Theresa
gruppen torsdag eftermiddag.
Bente Sørensen
Jens Thorn Jensen.
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Den store julefrokost på ”Malmhøj”

December er traditionernes tid, så brugerrådet havde den 9. december inviteret beboere og pensionister fra sognet til julefrokost. Som det fremgår af billedet, manglede der ikke nogen af de traditionelle
retter, der hører sig til. Amerikansk lotteri med mange gevinster manglede heller ikke. Og så var der
hele 6 mandelgaver, så næsten halvdelen af deltagerne kunne gå hjem med gevinst, og godt mætte.
Ind imellem de mange retter sang vi de dejlige sange og salmer, der hører adventsmåneden til. Hele
eftermiddagen underholdt de glade harmonikaspillere og de 2 dygtige syngepiger fra Skibelund med
deres smukke sangstemmer. Det gav det den helt rigtige hygge og gode stemning.
Jens Thorn Jensen

Vinderslev Pensionistforening
Foredrag i
og fortæller om dødehavsPensionistforeningen
Om vinteren er det indendørs, det rullerne. Niels Kristensen er speforegår, så kom til foredragene i cialist i Israel.
Pensionistforeningen.
Så den 15. februar kommer MarAlle foredragene er om tirsdage garet Skovsen fra Gjern med et
på ”Malmhøj” og begynder kl. lysbilledeforedrag fra de smukke
14.30 med kaffebord, der koster Aalandsøer, der ligger i den Bot10.00 kr. , men så er foredragene niske bugt.

Fortællinger at fortælle om. Jytte
har ligesom sin nu afdøde far
Aksel Nielsen, der var museumsleder i Thorning, en folkelig måde
at fortælle på.
Den 19. april har vi generalforsamling og derefter oplæsning
ved Jacob Ildensborg-Hansen.

også gratis.

Den 15. marts kommer Alle er meget velkommen.
Den 18. januar er det Niels Kri- museumsleder Jytte ”Nielsen” fra
Jens Thorn Jensen
stensen, Silkeborg, der kommer Heltborg. Hun har Eventyr og
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Nyt fra HT87 og Team Kjellerup

Ulla Bjørn og Kim Haglskær uddeler præmier til puslinge drenge for det hold,
der havde flest deltagere med i årets Tour de Thorning.
Cykelløbet Tour de Thorning
I HT87 er der siden august måned
sket en masse. Noget af det første
var det årlige cykelsponsorløb Tour
de Thorning. I år var der omkring 70
deltagere, og tilsammen cyklede de
ca. 70.000 kr. ind til ungdomsarbejdet i håndboldklubben. FLOT !.
Ud over præmier til dem, som cyklede flest penge ind, og dem som
cyklede flest omgange, var der i år
også udlovet en præmie til det hold
fra HT87, der havde flest deltagere
og en præmie til den, der cyklede
på den sjoveste cykel.
Præmien til holdet med de fleste deltagere gik til drenge pulslinge, og
den sjoveste cykel var Kims Long
John. Det var dog ikke Kim, der cyklede på den, da han selv ville cykle
stærkt på racercyklen. Søndag den
5/12 var der et julebrag i hallen, og
ved den lejlighed fik drengene og
Kim deres præmier.
Et brag i hallen 2 gange
Det nye udvalg i HT87 har haft travlt
her i først halvdel af sæsonen. Ud
over det praktiske med at få startet
på sæsonen, har de også haft overskud til at arrangere ”et brag i hallen” 2 gange. Grunden til at det er
nødvendigt med så mange ”brag i
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hallen”, er at alle hold helst skal
prøve at spille sådan en dag, og da
HT87 har 8 børnehold, der spiller turnering og 3 seniorhold, og Team
Kjellerup har 3 ungdomshold, er 2
gange ”brag” ikke nok, og der er ikke
et hold, små som store, der vil undvære at spille, når det brager løs. For
lige at ridse op hvad et brag i hallen
er, så er det en dag, hvor der er næsten landskampstemning til kampene. Der er fællesindløb, røg og
damp, præsentation af hver enkelt
spiller, musik og speaking ved scoringer og en masse tilskuere, der
hepper på holdene. Og så er der
selvfølgelig det berømte kagebord.
Til ethvert brag i Thorning hallen hører et kagebord med gratis kaffe /
saftevand og kage. Det er helt utroligt så meget kage, der kan spises
på en søndag i Thorning hallen, men
heldigvis er der rigtig mange forældre, der er villige til at levere kagerne.
Udvalget har fået produceret strømper og svedebånd med HT87 logo
på, så der har været en lille salgsbod i cafeteriet, og ved braget den
5/12 var der mulighed for at lave
juletræspynt til juletræet. Alt i alt har
det været 2 gode og hyggelige dage,
og der bliver nok en mere her efter
jul, da alle hold endnu ikke har prø-

vet at spille ”et brag i hallen”.
Opvisning af cheerleaders
Som noget nyt har HT87 fået deres
egne cheerleaders, og ikke bare ét
hold, men to hold. I foråret var der
et par damer, der fik ideen med at
HT87 skulle have et hold
cheerleaders, og man må sige, der
var interesse fra starten, da der
mødte 30 interesserede piger op.
Det er så blevet til 2 hold, og de har
trænet flittigt siden starten. Der er
blevet indkøbt dragter og bonboner
til dem, så de kunne være klar til at
være frontløbere og heppekor, når
der skulle være ”et brag i hallen”. Alle
var dog meget interesseret i at vide,
hvad pigerne kunne derudover, så
derfor blev de opfordret til at give en
opvisning til det først brag i hallen.
Og man må sige, at pigerne har trænet flittigt, de var meget dygtige, og
jeg håber da, der bliver plads til en
opvisning igen til det næste brag i
hallen.
Halvvejsstatus
Nå, men HT87 er jo en håndboldklub, og der er igen i år rigtig mange
der spiller håndbold. Der er 10
børnehold, 3 seniorhold og 3 ungdomshold. Der er ca. 30 trænere og

holdledere, som gør et stort stykke
frivilligt arbejde for alle disse børn,
og meldingerne fra alle holdene er,
at der bliver trænet flittigt. Det er
også dejligt, at der er en meget stor
forældreopbakning til alle holdene.
Det betyder meget for en træner.
Dog bør forældrene huske på, at det
er trænerne, der bestemmer hvordan træning og kampe skal forløbe.
Nu er første halvdel af sæsonen færdigspillet, og det betyder, at alle puljerne bliver delt op på ny. Det vil sige,
at efter jul kommer der en ny
turneringsplan, hvor holdene er delt
op i nye puljer, hvor holdene passer

bedre til hinanden. Her følger en status over, hvordan det er gået holdene
her før jul:
Drenge lilleput B er nr. 7. Holdet er i
B-finalen i kreds cup turneringen og
skal spille 2. januar.
Pige lilleput C. Her har HT87 2 hold
i samme pulje, og de er nr. 1 og nr.
3.
Drenge puslinge B er nr. 2, og
drenge puslinge C er nr. 3.
Pige puslinge B er nr. 5.
Drenge A er nr. 4, og drenge B er nr.
6.
Serie 3 herre er nr. 2, serie 3 damer
er nr. 4 og serie 4 damer (motions-

damer = tempotøserne) er nr. 2.
De 3 Team Kjellerup hold har fået
følgende placeringer:
Dame junior A, nr. 1
Herre junior A, nr. 1. Holdet er stadig med i kreds cup turneringen.
Herre ynglinge A, nr. 4. Holdet er stadig med i kreds cup turneringen.
Nu holdes der juleferie, men allerede
tirsdag den 4/1 starter træningen
igen.
På vegne af HT87
Lis Bjørn Jensen

Hauge Forsamlingshus
Julestue
Den 3/12 var der julestue i Hauge
forsamlingshus. Der var ca. 80 personer som hyggede sig med æbleskiver, gløgg, kaffe og sodavand.
Der var 18 lucia-piger, som sang
meget smukt. Der var udstilling af
nisser, dekorationer og mange andre juleting. De handlende og ban-

kerne i Kjellerup, Thorning, Knudstrup og Hauge gav nogle meget flotte
gevinster til lotterierne. En stor tak
for det.

Fastelavnsfest
Fastelavnsfest med tøndeslagning
og sanglege, godteposer til børnene
og kaffe til de voksne d. 6. feb. kl.
13:30.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er flyttet til onsdag d. 9. feb. da der danses linedans om mandagen. Forslag som
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Vi
håber at I har nogle gode anvendelige forslag til den videre drift.
Lisbeth Sonne

Annoncører
Støt vore annoncører, de
støtter LOKALBLADET
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

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

Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

Borgerforeningen for
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

Vinderslev valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
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J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

„
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

MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
 86888266
40428266
Se nr: 25158105

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.

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 89 70 70 30

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44
Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Skal du købe eller sælge ...
er der OS du skal vælge !

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

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

- Den rigtige ramme om festen...

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

Eminent Montage

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

- alt i sportsgulve & -udstyr
v. Philip Hvam · Pederstrupvej 97 · DK- 8620 Kjellerup
Telefon:(+45) 86 88 85 41 · Telefax: 86 88 85 36
E-mail: eminent-montage@mail.dk
Homepage: www.eminent-montage.dk

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

VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
K O N TO R T I D M A N . - TO R S . 9 - 1 6
FRE. 9-15
T L F. 8 6 8 8 2 4 0 0 - FA X 8 6 8 8 3 7 1 7

EL-installationer udføres i

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

Plads til ca. 100 personer.
For udlejning kontaktes Hauge
Minimarked, tlf. 86 88 80 13.

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

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

SØNDERGADE 2 B - 86 00 SILKEBORG
KONTORTID MAN. - ONS. 9-16
TORS. 9-16, FRE. 9-15
T L F. 86 82 04 55 - FAX 86 8 1 60 30
*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

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

Laurits Hvam

G H BE L Æ

GNING

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Telefon: 51 50 81 52
Fax: 86 88 81 13

v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

KØLECONTAINER

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9 3 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 3 Fax 86 88 85 80

Tømrermester
Leif Kristensen
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 10.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer

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

Åbningstider :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

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

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

FORENINGS- OG GRUPPEVEJVISER
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.
Derfor er det meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller
manglende oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet på Malmhøj
Pensionistforeningen
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Børne- og Fritidsgården

Skolebestyrelsen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

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

Sognemenigheden

Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

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

Dagplejere

Søndagsskolen - Mausing

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Fmd.: Hanne Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86880578

Venstre Vinderslev

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Skovvej 76
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Tlf. 86888542

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Område Vest

Tlf. 87702370

Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11

Tlf. 86867476

Tlf. 86888352

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Indre Mission i Mausing

Tlf. 86888242

Valgmenigheden

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Hjemmeplejen

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen - Vinderslev

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Malmhøj

Tlf. 86888408
Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888499

Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86888242

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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