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Lån et kamera

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

Fortvivl ikke !

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

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com

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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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.

86888413 → Udlån af kamera
86888430
86888687
86888521
86888022 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Leder
UDGIVELSESTIDSPUNKT
Så skriver vi 2006, og første nummer af LOKALBLADET er allerede
udkommet. Nogle vil nok undre sig
over udgivelsestidspunktet. I
LOKALBLADET har vi annonceret
med 15. januar som udgivelsesdato,
og det har vi også forsøgt at overholde. Grunden til, at bladet først udkommer midt i januar måned mod
den 1. ved de andre udgivelser, er,
at det stadig er aktuelt at læse om
julen samt se julebilleder. Vi modtager først LOKALBLADET fra trykkeriet få dage før den 15., og derfor vil
der være nogen, der først modtager
bladet et par dage senere end forventet. Størstedelen af LOKAL-

BLADET bliver bragt ud af
redaktionsgruppen, og udbringningen må derfor af naturlige årsager
kombineres med den enkeltes arbejdstid. Vi håber på forståelse herfor.
LOKALBLADETS KAMERA
Det er stadig muligt at låne LOKALBLADETS kamera, men det er en
god ide at ringe til Alice (se side 2)
og „bestille“ det i god tid, da der indimellem er rift om kameraet, og Alice
er ikke altid så let at træffe hjemme.
Indimellem skal kameraet også tømmes for billeder, og det sker ved
Lene, så der kan være tider, hvor det
ikke er muligt at fotografere med

LOKALBLADETS kamera. I sådanne tilfælde vil det være muligt at
tage almindelige billeder, som vi så
kan scanne ind - og det forringer ikke
kvaliteten - eller hvis I selv har mulighed for at fotografere digitalt, kan
billederne f.eks. sendes via vores
mailadresse. Se mailadressen på
side 2.
Sluttelig vil vi gerne ønske alle vore
læsere samt sponsorer et RIGTIGT
GODT OG LYKKEBRINGENDE
NYTÅR. Tak for godt samarbejde i
år 2005 - vi håber på fortsat godt
samarbejde det nye år.
REDAKTIONEN

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole
Klassebillede 6. B 1967 - 68

Forreste række til venstre:
Eva Mogensen, Vera Märcher, Erna Olesen, Anne Marie Møller Sørensen, Karen Leth Jørgensen, Anna Mikkelsen, Else Marie Hørup Johansen og Hanne Pedersen.
Anden række fra venstre:
Inga Plougmann (lærer), Ivar Thorndahl, Poul Erik Madsen, Poul Erik Lynderup, Ole Nielsen, Arne Møller, Lars
Mølgaard, John Kristensen og Knud Benner Larsen.
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Nyfødte

Jette Munk og Thomas Jensen,
Haugevej 68, fik d. 27/10 kl.6.15 en
pige. Hun blev født på Viborg Sygehus og vejede 4400 g og var 55 cm
lang. Den lille pige skal hedde Mie.

teljeps

D. 30/10 fik Tina Ravn og Mikael
Kristensen, Haugevej 35, en lille pige
på Silkeborg Sygehus.
Mikkeline, som hun skal hedde, blev
født kl 01.25 og var 51 cm lang og
vejede 3680 g.
D. 27/12 fik Marlene og Michael
Johansen, Gl. Revlvej 12, en lille
pige. Anne, som pigen skal hedde,
blev født på Viborg Sygehus. Hun
vejede 3960 g og var 54 cm lang.

Heide Inan og Kent Nielsen, Brokhusvej, fik d. 21/10 kl. 23.50 en lille
dreng. Den unge mand blev født på
Viborg Sygehus og vejede 4410 g
og var 56 cm lang. Hans storebror
Frederik har bestemt, at han skal
hedde Jeppe.

D. 28/10 kl 23.11 blev Marcus Søe
Borck født på Silkeborg Sygehus.
Han var 50 cm lang og vejede 3700
g. Hans forældre er Lene Borck og
Michael Søe Mikkelsen, Vinderslevvej 51.

4

Også Vinderslev var med på landkortet, da den lille prins blev født d.
15/10. Der blev tændt bål kl. 18:39
ved Baunehøjen ved Vinderslev
Vandværk, dog ikke på selve højen
p.g.a risiko for forurening af vores
vand.
Der blev i alt tændt ca. 220 bål. Det
første blev tændt kl 18.30 ved Kastellet i København. Det sidste ved
Grenen kl 18:45.

Trine Jensen og Martin Kalsgård,
Solsikkevej 14, fik d. 12/12 en pige,
som vejede 4710 og var 58 cm (det
er vist den største, vi har præsenteret her i bladet). Martine, som hun
skal hedde, blev født på Viborg Sygehus.

Charlotte Nielsen og Henrik Holdgård, Vinderslevvej 71, fik d. 2/12 en
lille pige. Hun blev født på Viborg
Sygehus kl. 22.57 og vejede 3845 g
og var 55 cm. Den lille pige skal
hedde Nicoline.

D. 1/10 fik Lars og Susanne Bech
Christensen, Vinderslevvej 99, en
søn mere. Daniel Bech Christensen,
som han skal døbes d. 27/11 2005,
blev født på Silkeborg Sygehus kl.
13.10. Han målte 57 cm og vejede
4592 g og blev født 9 dage over
terminen. Daniel sidder her på
billedet på skødet af en meget stolt
og glad storebror, Tim.

Gade

Lundgårde 3

spejlet

I oktober flyttede Connie og Alec
Duly samt sønnen Mads på knap 3
år ind. De er flyttet hertil fra Ry. Sammen vil de starte et multi-firma, der
tager sig af renovering af hus og
have. Det er planen, at de omkring
1. februar vil etablere firmaet, hvor
man blot kan henvende sig, hvis man
f.eks. har købt et hus, man ønsker
at få totalrenoveret, og så tager Connie og Alec sig af resten. De udfører
selv det arbejde, de nu er eksperter
i. Resten hyrer de andre til. Om der
er tale om en mindre renovering, et
vindue, der skal skiftes, eller det er
alt fra A til Z, der skal forbedres, vil
firmaet tage sig af det. Alec er uddannet tømrer og har sidst arbejdet
ved et køkkenfirma. Ligeledes har
Connie en del erfaring. Hun er tidligere salgsassistent og dagplejer. I
øjeblikket prøver de samarbejdet af
i forbindelse med totalrenovering af
Lundgårde 3.

Velkommen til !
Holmsløkkevej 3
På Holmsløkkevej 3, tæt ved
Mausing, er der kommet nye folk.
Ejendommen blev d. 1/11 overtaget
af Eva (38) og Jerry Andersen (40).
Sammen har de to drenge: Kasper
på 8 år, der allerede er startet på
Vinderslev Skole, og lillebror Patrick,
der er knap 4 år.
Eva er selvstændig frisørmester i
salon ”Klippestudiet” på Nygade i
Silkeborg. Tidligere har Eva været
styrkeløfter, deltaget i konkurrencer
på eliteplan og arbejdet som instruktør. Eva stammer fra Silkeborg.
Jerry, der oprindelig kommer fra Ålborg, er chefsergent ved Flyvertaktisk kommando på Flyvestation
Karup. Han har med foto og overvågning et gøre og udfører dermed
opgaver for Udenrigsministeriet og
OSCE i Wien.
Jerry har fiskeri som hobby. Han
holder af at gå ved kysten og fange
havørreder.
Familien har tidligere boet i Lemming
Ådal, indtil de for 2½ år siden flyttede til Gl. Balle.
Efter en tid i byen har de fundet ud
af, at det er livet på landet, der passer dem bedst.
Tøndborgvej 56
Mette og Karsten Lørup og deres to
piger, Sofie og Rikke, er flyttet fra
gården på Tøndborgvej 54 til
Tøndborgvej 56. Huset er ved at
blive gjort lidt i stand.

Mausing Skolevej 9

På Mausing Skolevej 9 er der d. 1/
12 flyttet en ny familie ind. Det er
Benny Hansen, Susanne Glerup og
deres datter, Lærke. De kommer fra
”Frausinggård”, hvor de har boet i 23
år. Benny er international hestehandler og har været det i 30 år. Han
handler med rideheste og ponyer til
dressur og spring. Susanne og
Benny er sammen om at passe hestene. Lærke går i 1. g i Silkeborg.
På billedet ses Benny med en hest,
der er solgt til New York.

Bryllup

D. 10. september blev Anette og
Martin Døssing, Vinderslevvej 52,
gift i Serup Kirke.

Rikke og Christoffer Thomsen,
Haugevej 70, blev d.15/10 gift i
Grathe Kirke. De ses her med børnene Anne og Victor. Rikke sagde,
at hun ville giftes, så hele landet flagede for hende. Det var nemlig den
dag, da prinsen blev født.

Lørdag den 3. september 2005 fik
Carsten Havskov Hansen og Dorte
Kvistgaard Jakobsen (Lundgårde
2 Mausing) kirkens velsignelse i
Vinderslev Kirke.
(Billedet er taget ved „æ Bydam“ i
Mausing).
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Storken kom med 10

På Vinderslevvej 16 kom storken
med 7 lyserøde og 3 lyseblå sløjfer.
Det skete natten mellem mandag d.
19. og tirsdag d. 20., at Simba blev
mor til 10 Dalmatiner hvalpe. Den
første blev født kl 13.20 og den sidste kl 11.20. De vejede fra 730 g til
950 g.
Det var en hård omgang, især for
Simba, men også for vi 3 jordemødre. Den første hvalp blev en lille
splejs og er stadigvæk halv størrelse
af de andre. Jeg, oldemor Minna,
døbte den straks Cirkeline. Den er
nok blevet min yndling.
Bedstemødrene Maja og Christine,
har døbt nogle af de andre hvalpe
Terkel, Nala, Mowgli, Jason og Freja.
På nuværende tidspunkt (8/12 2005)
er der 6 hvalpe tilbage, håber da at
komme af med alle inden jul. Det må
da være en god julegave at få.
2 af hvalpene er blevet i Vinderslev,
en hos Maiken og Jonas, som de har
døbt Zako. Den anden bor hos Maria, Mathias og Thomas, og den lyder navnet Perle.
Det er hyggeligt, at nogle af dem er
blevet i nærheden, så vi kan følge
dem.
Så har vi vist ikke mere om de 10
dejlige hundehvalpe

Ny klinik
fysiurgisk massage

teljeps
2 x 100 års jubilæum
Jeg har i flere år haft ønske om at
prøve noget andet. Jeg er oprindeligt uddannet textilassistent og har
arbejdet i konfektionsbranchen i
mange år. Så faldt jeg lidt tilfældigt
over annoncen fra Dansk Fysiurgisk
Massageskole i Århus og besluttede,
at det ville jeg, fordi det er en anden
måde at hjælpe mennesker på end
lige den traditionelle med læger og
tabletter.
Da jeg var færdig på skolen, begyndte jeg i det små hjemme hos mig
selv og fik naboer, venner og bekendte til at lægge krop til, når jeg
skulle øve mig. Det var meget lærerigt. Lidt senere begyndte jeg så
småt at drive det “professionelt”, og
det har grebet om sig, så jeg nu kun
arbejder på deltid på Solgården i
Sjørslev, hvor jeg i øvrigt er meget
glad for at være. Fysiurgisk massage
virker: Løsnende på spændte muskler/myoser, der ofte sidder som
smerter; især i ryg og nakke, men
også alle andre steder på kroppen.
Den virker afslappende/afstressende og øger velværet betydeligt.
Den sætter gang i væske dvs. blodog lymfegennnemstrømningen i
kroppen og stimulerer igangsætning
af affaldsstoffernes transport ud af
kroppen.
Zita Hildebrandt Agerskov,
Mausingvej 45

Hilsen de 3 jordemødre
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Vandværket i Vinderslev har den
5/2 100 års jubilæum. Der vil blive
afholdt en reception til sommer. Mon
så ikke de gi´r en kop vand?
Idrætsforeningen har også 100 års
jubilæum i 2006. Det afholdes fra d.
17. - 29. august (Husk Husk Husk),
men nærmere om det i næste nummer.

Tillykke med
dagen
Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13,
fylder 80 år den 6. februar.
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1, fylder 50 år den 8. februar.

100 år

Marie Hermansen, (tidl. Mausing),
Bakkegården i Thorning, fyldte den
11. oktober 100 år.
Hun havde inviteret til fødselsdag i
Thorning Forsamlingshus, hvor hun
havde ca. 140 gæster.
På billedet ses hun med nogle af de
mange gaver, som hun fik på denne
store dag.

Gade

Juletræ i Mausing

spejlet
Nyt firma
i Pederstrup
Tanja Aagaard, Tøndborgvej 39 startede d. 20/9-05 firmaet ”Aagaard
Haver”. Tanja, der er jordbrugsteknolog, landskab/anlæg, tilbyder
hjælp til projektering af haver. Hjælpen kan være alt lige fra en times
konsultation til en færdig tegning
med komplet planteliste.

Diæt
Hvis der er nogen, der tænker på at
gå på diæt efter jul, er her en diætopskrift af Benny Andersen:
Rejer gi´r tørre hornhinder.
Fedt gi´r filipenser.
Pandekager ligger fladt i maven.
Flæsk er ikke godt for hjertet.
Fisk er ikke godt for slagteren.
Kylling er ikke godt for kyllingen
Frikadeller er ikke godt for nogen.
Undgå sagosuppe under svangerskabet.
Undgå løg under ægteskabet.
Sødt er syndigt.
Surt er farligt.
Salt forkorter livet.
Bittert trækker i langdrag.
Marmelade gi´r slatne ører.
Labskovs trækker svømmeblæren
sammen.
Æg får armene til at sidde skævt.
Ost påvirker lugtesansen.
Peberrod påvirker smagen.
Småkager påvirker hørelsen.
Radiser indskrænker horisonten.
Ærter standser udviklingen.
Blomkål ta´r udsigten.
Morgenmad tager appetitten.
Natmad skærper den.
Mad er ikke godt for maven.
Livet er usundt.
Haps, haps, haps.

D. 26/11 blev lyset tændt på juletræet
ved „æ bydam“ i Mausing. Ca. 65
mennesker mødtes til denne tradition.

Løbsk majs
Dem, der færdedes på vejen mellem Fruerlund og Stenholt, kunne
opleve et besynderligt syn under
majshøsten i år: En vogn fyldt med
majs havde nemlig lagt sig på siden
i rabatten og havde løftet traktoren
op, så den svævede over jorden!
Carl Ejnar Sørensen var på vej hjem
med et læs majs, da vognen et sted,
hvor vejen skrånede ud mod rabatten, fik overbalance på grund af det
tunge læs og en meget fjedrende
konstruktion, og så stod majsen simpelthen af! Heldigvis kom hverken
Carl Ejnar eller lille Johannes noget
til.

Efterårsstemning i
Pederstrup

Juletræ i Pederstrup

Til en rigtig jul hører et juletræ……………..
Pederstrups juletræ blev - som traditionen efterhånden byder - fældet,
båret til torvet, danset om og pyntet
med julens lys den 26. november.
Pederstrups borgere var mødt talstærkt op, og store som små hjalp
med arbejdet med at gøre en af Fredes normansgraner til et rigtigt juletræ. Efter veloverstået arbejde var
behovet for lidt at styrke sig på opstået, og æbleskiver med tilbehør
blev nydt til sidste krumme.
Som det sig hør og bør, var der udskrevet en konkurrence, som gav
anledning til megen snak over gløggen i kælderen - for hvor mange lys
var der mon i juletræet?? Mange bud
kom ind, og hele fire var kommet
frem til det rigtige antal - nemlig 48.
Efter lodtrækning blev der fundet én
vinder, som i år blev: Henny Sølager,
Tøndborgvej 28. TIL LYKKE til
hende!
Efter at alle æbleskiver var spist, og
nogle var gået, og andre kommet til,
blev den resterende del af selskabet enige om at bestille mad i
Kjellerup, så årets juletræsarrangement sluttede først, da 1. søndag i
advent tog sin begyndelse.
Tak for endnu et godt
og velbesøgt arrangement!
Rehne og Solveig,
Pederstrupvej 53

Fra Inga og Svend Lørups mose, Tøndborgvej 47
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Vinderslev Skole
Skolebestyrelsesvalg
Hen over vinteren skal der gennem
information og møder gøres klar til
skolebestyrelsesvalg. Reglerne for
valget er ændret betydeligt siden sidste valg, og regelsættet kan virke
noget vanskelig at forstå, men alle
forældre på skolen får tilsendt forskelligt materiale, så man har en
mulighed for at sætte sig ind i reglerne.
Skærer man ind til benet, handler det
dog ret beset om at afgøre med sig
selv, om man vil stille op til
skolebestyrelsesvalget, eller om
man vil pege på en anden for derved at få direkte eller indirekte indflydelse på den lokale skole – dens
dagligdag og fremtid.
Disse overvejelser kan alle forældre
gøre sig allerede nu. Efterhånden vil
der så komme informationer om,
hvordan det rent praktisk skal se. Se
endvidere
skolebestyrelsesformandens indlæg om valget.

Børnehaveklassen
De nye forældre til børn i den kommende børnehaveklasse skal selvfølgelig
kunne
deltage
i
skolebestyrelsesvalget. Efter reglerne skal alle stemmeberettigede
(og altså også de nye forældre) være
opført på en valgliste umiddelbart
efter jul, så derfor er indskrivningen
til børnehaveklassen rykket frem til
onsdag d. 14. december kl. 15. – 17.
Elevtallet er så stort, at det tyder på,
at der skal oprettes to klasser i det
kommende år, men indskrivningen
vil vise, om enkelte forældre ønsker
en skoleudsættelse for deres barn,
og så kan vi komme i den situation,
at vi må ”nøjes” med en klasse.
Under alle omstændigheder glæder
vi os meget til at skulle modtage en
meget stor årgang.

Skolefest
Onsdag d. 2. november havde skolen sin årlige skolefest, og så godt
som alle 175 elever og deres fami-
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lier var mødt frem, så fordelt ud over
skolen var vi ca. 600 mennesker
samlet. Det er imponerende og dejligt med den store opbakning, men
hvor kunne vi godt bruge et større
samlingslokale sådan en aften.
Eleverne fra 0. – 4. klasse underholdt
klassevis med en sang, som de agerede til. Resultatet var som sædvanligt godt, og jeg kan ikke lade være
med at imponeres over, hvad børnene kan lære på kort tid, når de virkelig strammer sig an for at blive
færdige til tiden.
Som noget nyt havde 7. klasse arrangeret en Look-alike konkurrence
for eleverne fra 5. – 7. kl. Eleverne i
7. klasse havde (næsten) selv stået
for alt det praktiske, og alt klappede,
som det skulle. Fem hold elever
havde øvet på hver sit nummer, og
kvaliteten var meget høj, så opgaven for dommerkomiteen var van-

skelig, men til sidst blev der fundet
en vinder.
Efter elevernes optræden spillede
Panduro til dansen for eleverne og
deres forældre. Mange forældre
valgte dog at tilbringe noget af tiden
i fællesrummet, hvor forældrene fra
5. klasse serverede kaffe, eller i 6.
klasses bod, hvor der kunne købes
sodavand, pølser, is og lignende.
Næste år vil vi flytte skolefesten fra
første onsdag i november til første
torsdag i november, da nogle forældre gav udtryk for, at især de yngste
elever var trætte i flere dage efter
skolefesten. Ved at holde festen en
torsdag aften er der kun en kort fredag, før alle kan holde weekend og
komme til kræfter.
Thorkild Skovbo

er baseret på. Vi er om et år en del
af en meget større kommune. Fra
at være 5 skole i den nuværende
Kjellerup Kommune bliver der nu ca.
30 skoler, så alene det at etablere
et godt og udbytterigt samarbejde for
alle skoler er en stor opgave. Den
proces er så småt i gang blandt de
nuværende skolebestyrelser.

Valg til
skolebestyrelsen
Pr. 1. april 2006 træder en ny skolebestyrelse i arbejdstøjet for de næste 2 eller 4 år. Som noget nyt har
Vinderslev Skole fået tilladelse til at
afholde forskudte valg, så vi denne
gang skal have valgt 4 forældre for
en periode på 4 år og 3 forældre for
en periode på 2 år. Dernæst vil der
være valg hvert 2. år og med en valgperiode på 4 år.
4 år kan sikkert lyde som lang tid for
nogen, men på vegne af den nuværende skolebestyrelse, som ved sidste valg alle var nyvalgte, tør jeg godt
sige at der går en ”rum” tid med at
blive ”sat ind” i de forskellige forløb
på et skoleår. Dernæst er det en stor
tilfredsstillelse at nå at opleve, at de
projekter/opgaver, vi har gennemført, også fungerer i praksis, og resultatet er tilfredsstillende. Så 4 år
er ikke for lang tid.

Det at have indflydelse på mine
børns hverdag har så absolut været
det, som har fået mig til at yde en
arbejdsindsats. At være med til at
indstille til ansættelse af personale,
beslutte hvilke ordensregler, principper der skal være på vores skole, er
for mig meget vigtigt. Men derudover
er det også personligt en udbytterig
proces at sidde i en skolebestyrelse.
Med engagerede og aktive medlemmer af skolebestyrelsen bliver opgaver/projekter talt rigtig godt igennem,
og mange ideer kommer på bordet.
Der kommer mange forskellige meninger til kende, og ingen beslutninger bliver taget, før der opnås enighed. Det er en sund proces. Det at
opleve tingenes tilstand fra begge
sider ”af bordet” er også tit noget,
som gør, at forståelsen for beslutninger bliver større.
For mig bliver de næste år en meget
spændende tid for skolebestyrelsen
på Vinderslev Skole. Det er nu, vi
skal vise, hvilke værdier vores skole

Så vil du gerne være med til at træffe
beslutninger, som vedrører dine
børns hverdag, kan du stille op. De
nærmere regler vedr. selve valget
skulle gerne være udleveret på skolen. Hvis ikke kan de udleveres ved
henvendelse på skolens kontor.
Til slut en opfordring om at gå ind
på www.vinderslevskole.dk, hvor
nogle nuværende medlemmer af
skolebestyrelsen har beskrevet deres personlige opfattelse af, hvad de
sidste 4 år blandt andet er blevet
brugt på.
Endelig må du selvfølgelig meget
gerne kontakte både skolen og nuværende medlemmer af skolebestyrelsen, hvis du har spørgsmål vedr.
Vinderslev Skole.

Susanne Søgaard Sørensen,
Formand

Vinderslev Vandværk
Generalforsamling
Afholdes i Vinderslev Forsamlingshus onsdag d. 8. febr. kl. 20.00.
Jubilæum
Søndag den 5. februar 2006 er det
netop 100 år siden, at en gruppe
borgere i Vinderslev gik sammen for
at etablere et fælles vandværk. I den

anledning påtænker vi at arrangere
en „åben-hus“ dag, men det bliver
først hen på foråret, når vejret bliver
lunere.

tet fra starten i 1906 og frem til 1940,
kun den allerførste deklaration. Så
skulle der findes noget, er vi meget
interesseret.

Efterlysning
Vi har før efterlyst materiale, der har
relation til vandværket, men har intet modtaget. Vi har overhovedet in-

A. Pretzmann

Vinderslev Idrætsforening
Generalforsamling i Vinderslev Idrætsforening i klubhuset på Haurbakvej torsdag d. 23/2 2006 kl 19:00. Støttepillerne kl. 20. Kom og støt op om din lokale idrætsforening.
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Juletraditioner
Tysk jul
Jeg er født i 1941 i Pillau, en havneby
ved Königsberg i Østpreussen, nu det
russiske Kaliningrad. Min far arbejdede
på havnekontoret og håbede derfor
ikke at skulle i krig. Men da der ikke
mere var civile skibsaktiviteter, blev
han indkaldt til søværnet, så det blev
min mor, som flygtede med os tre børn
til Vesten. Det var en kamp om pladser på de store flygtningeskibe, og vi
kunne ikke tage mere med, end der
var plads i en rygsæk og et par små
tasker. Vi endte på en gård i en lille by
nær den nordtyske hansestad Bremen.
Byen var lidt mindre end Vinderslev,
dvs. der var ikke engang en kirke. Til
vores store held kunne min far efter
kort tids fangenskab finde os, men han
var så syg, at han ikke kunne arbejde,
og det betød, at vi skulle leve af en
minimal pension. Han havde jo ikke
haft en lang arbejdsperiode. Min mor
skulle så sørge for os børn og sin syge
mand. Vi kunne nogle gange hjælpe
ved høsten og fik som betaling kartofler, kålroer og korn. Men min mor sørgede altid for, at der var noget godt til
jul. Lige før julefesten blev der slagtet
en kanin. Vi fik lov at have et kaninbur
i baghaven. De første år var der ikke
råd til gaver, men to mostre, som ikke
selv havde børn, sendte en pakke.
Den kom med posten, men kun til postuddelerens hus, hvor man kl. 13 kunne
komme, og de som fik post blev råbt
op. Før jul hentede min mor altid post,
og derfor vidste vi ikke noget om, at
der var kommet en julepakke. Julekagen, som min mor bagte, var en honningkage, godt nok med ”Kunsthonig”
(honningerstatning), men mandel- eller nøddeflagerne var ægte. Det var en
stor bradepande, som man kunne få
bagt hos bageren. Det var relativ nemt
at få et vildvokset grantræ, som stod
forkert i skovkanten. Træet blev pyntet med lametta (glimmer) og pynt, vi
selv havde lavet. Så blev bordet dækket, og vi nød kaninstegen med sauce,
kartofler og de henkogte bønner. Efter
træet var tændt, og vi havde sunget et
par julesange, blev pakkerne lagt under træet, og jeg mindes mange og
store pakker, nok mest fordi træet var
så lille. Nogle gange krævede det meget selvbeherskelse af mig, når en blød
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Far, mor, bedstemor og storesøster. På bordet gaver og den traditionelle
„Weihnachtsteller“ (juletallerken) til hver med frugt, slik og mors honningkage. Fotoet er taget med mit første kamera uden indbygget blitz. Derfor
måtte jeg hænge et slags tebrev med blitzpulver (magnesium) på et kosteskaft og sætte ild til en papirstrimmel som lunte.
pakkes indhold var et par bukser af
strikket stof, som mine mostre havde
bestilt efter et varekatalog, hvor drengen på billedet sikkert strålede af
glæde. At komme i skole med sådan
et par fine bukser krævede virkelig
mod. Da jeg var 10 år, flyttede vi til
Bremen, for at vi børn nemmere kunne
fortsætte vores skolegang. På trods af
at vi fik en mindre lejlighed i det sociale byggeri, var der de første år måske endnu mindre penge at gøre godt
med. Ved et tilfælde fik vi kontakt med
en nabofamilie fra vores hjemby Pillau. Manden var aktiv socialist og blev
derfor i nazitiden anklaget for
antistatslig virksomhed og sat i fængsel. Da min far var ansat på havnekontoret og var fra en anset skomagerfamilie, lykkedes det at få naboen sat
på fri fod igen. De boede nu i et lille
hus i en ”Siedlung”, dvs. kommunen
tilbød lidt større grunde, så folk kunne
have grønsager og smådyrhold. I
Bremen blev det så en tradition, at
denne familie kom 1. juledag med en
slagtet kanin og to flasker ribsvin. Til
gengæld fik vi kun ”Abendbrot” (rugbrød med pålæg) juledag. Som noget
nyt gik min mor juleaften, efter vi havde
fået gaverne, med os til midnatsgudstjeneste i den store, gotiske, røde
murstenskirke. For at min protestantiske far måtte gifte sig med min katolske mor, måtte han nemlig over for den
katolske kirke erklære sig indforstået
med, at deres børn skulle opdrages
som katolikker. Den lange højmesse

med provst, 1. og 2. præst, kapellanen, en flok messedrenge og en
masse røgelse forekom mig som
dreng ekstra lang. Som nystartet messedreng var jeg selvfølgelig ikke med,
og det lå ikke til mig som tidsfordriv at
fornøje mig over, når en nervøs messedreng gjorde noget forkert, såsom
at hælde for meget vin i kalken, så den
irriterede præst hurtigt måtte løfte kalken. Jeg var derfor glad for den store
gamle julekrybbe med alle de imponerende, eksotiske figurer. Der kunne
fantasien gøre det af med kedsomheden. Så kom 1. juledag, og der var liv i
huset med den gamle nabofamilie og
festmåltidet med den lækre kaninsteg,
kartofler og rosenkål. De voksne blev
muntre af ribsvinen, mens børnene
ikke stod tilbage for dem, selvom vi kun
fik saftevand.
Nu har jeg levet i Danmark siden 1976,
og når jeg tænker på jul, så er det på
en dansk jul, men når vi synger julesange, så skal jeg passe på ikke at
skifte til tysk, når det er en gammel tysk
salme og dermed en del af juletraditionen, da jeg var ung.
Kunibert Krüger,
Oustrupvej 19

Hollandsk jul
Familien Lambooy, der består af
Hilda og Peter samt deres datter,
Maribel på 6 år, bor på Solsikkevej i
Vinderslev. De flyttede til Danmark
fra Holland for 9½ år siden.
Efter 3 år på Haugevej flyttede familien for 4 mdr. siden til Vinderslev.
Hilda passer grise hos Johannes
Rask i Knudstrup, og Peter arbejder hos Lone og Carl Ejnar Sørensen.
I Holland starter julen sidst i november.
Santa Claus ankommer med skib til
en havn i Holland. Med sig har han
sorte hjælpere.
Oprindelig var Santa Claus biskop.
Han har en hvid hest, som han rider
på hen over tagene.
Der er tradition for, at man (det er
nok mest de små børn) stiller sit fodtøj ved brændeovnen eller radiatoren. Før i tiden var det ved kakkelovnen, som Santa Claus fik adgang
til gennem skorstenen. Børnene
synger sange for ham. Næste dag
er det spændende, om der er gaver. Hos fam. Lambooy er det mest
i weekenden, der er overraskelser.
Sidst i november mødes man med
familien. Alle voksne og store børn
skriver sit navn på en seddel, hvorefter hver enkelt trækker en seddel
med navnet på den person, som
dette år skal have ens opmærksomhed. D. 5. december har alle så haft
et stykke tid til at forberede dette års
overraskelser. Det kan dreje sig om
drillerier i form af en speciel ting, der
har noget at gøre med noget, man
har kvajet sig med, der er pakket ind,
eller digte med drillerier, der er klistret på en pakke, som den der modtager gaven, så skal læse op for resten af forsamlingen.
Man drikker kaffe og kakao, spiser
pebernødder og en speciel kage,
”spekulaas” (en slags ingefærkage).
D. 5. december er en almindelig arbejdsdag i Holland, så der laves ikke
noget specielt ud af aftensmaden.
I skolen laver man omkring 5. december noget tilsvarende i de enkelte klasser og giver hinanden små
gaver.
I børnehaver, sportsklubber og skoler lejer man ofte ”Santa Claus”.

Hilda og Peter Lambooy samt deres datter, Maribel på 6 år
Børnene synger nogen specielle
sange for ham, og hans hjælpere
smider pebernødder og giver dem
f.eks. pakker med chokolade formet
som forbogstavet i den enkeltes
navn. Det er vigtigt at holde sig gode
venner med Santa Claus. I det hele
taget skal man året igennem være
rar, ikke lyve eller bande for at gøre
sig fortjent til gaver.
Rigtige gaver får man også. Man har
arrangeret med naboer eller gode
venner, at de skal komme og aflevere de gaver, man har købt til sine
børn. Det foregår på den måde, at
der bliver banket på døren, der åbnes, og ind på gulvet bliver der smidt
en håndfuld pebernødder. Når husets børn kommer ud i gangen, står
der en pose med gaver. Børnene
tror, det er Santa Claus, der har
været på spil.
D. 6. december sejler Santa Claus
tilbage til Spanien.
D. 25. december kører man i kirke
om morgenen. Herefter tager man
hjem og drikker kaffe og spiser kage.
Den mest tradionelle kage er nok en
butterdejskrans med mandelfyld.
Til aftensmad spiser man en god
middag. Før i tiden var menuen ofte
kanin eller kalkun. Nu er der ikke
noget bestemt, man spiser.
Juletræ har man også i den
hollanske jul. 2 uger før jul sætter
man et grantræ ind i stuen. Det er

ikke en ædelgran, som det efterhånden mest er i Danmark, men en sort,
der hurtigt vil tabe nålene. I Holland
har man ikke den store juletræsproduktion, vi har i Danmark. Træet
pyntes med både nyt og gammelt
pynt, lysene er elektriske. I Danmark
hænger man ofte flag på træet. Det
gør man ikke i Holland. Man danser
ikke og synger heller ikke sange om
træet. D. 2. januar smider man juletræet ud. Det er blevet mere almindeligt, at man køber et grantræ med
en rodklump, så det kan stå i en stor
spand eller balje. Bagefter planter
man det ud i haven.
I juledagene er der mange, der holder ferie og tager f.eks. på skiferie.
Til nytår mødes man igen med familie og venner. Omkring d. 31/12 spiser man ”olie-boller”, der laves af en
tynd gærdej med mange rosiner i.
De steges i olie og spises med flormelis. Man laver også ”appelflapper”, der er æblestykker, der vendes i dej og steges i olie. Mange
Idrætsforeninger, sangforeninger og
spejdere har tradition for at komme
rundt til husene og sælge begge
slags.
Til trods for, at Holland ikke er så
langt væk, er der alligevel stor forskel på traditionerne.
Hilda og Peder Lambooy,
Solsikkevej
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Jugoslavisk jul
Hos fam. Pavlovic på Krokusvej i
Vinderslev fejres julen efter den Julianske kalender d. 7/1.
Familien består af mor og far, Bojka
og Ilija og deres 3 børn, Pavle,
Mirjana og Ozran.
Juleforberedelserne starter 2 dage
før, hvor en hel gris grilles uden for
huset.
Dagen før tager mændene i familien
i skoven og finder en gren. Det kan
være en gren fra et egetræ. Den
kaldes for ”Badnjak”
Grenen stilles uden for hoveddøren
og pyntes med glimmer og f.eks. slik
til børnene.
Familien Pavlovic har også et jule-

Mange familier tager et lille stykke
af ”Badnjak” med, når de går i kirke
d. 6/1 om aftnen, hvor det bliver velsignet. Herefter tager man det med
hjem igen.
Et stort brød ”Cesnica” bages tidligt
d. 7/1 , hvori der gemmes en mønt.
Ofte er det en sølvmønt, der bruges
år efter år. Alle, der fejrer jul sammen, tager et stykke af brødet. Gæster, der kommer de næste dage, får
også af brødet. Vedkommende, der
finder mønten, ”er lykkelig og heldig
hele året”.

voks og lægger det i en
skål med korn. Det kan
være korn af majs,
hvede eller rug. De tre
lys skal betyde i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn.
Man siger også, at
hvert lys symboliserer
de tre mænd, der kom
først lige efter, Jesus blev født. Lys
bliver tændt tidligt om morgen af
mændene.
Børn får gaver af far juleaften. Denne
dag kaldes for ”Oci” eller ”Fars dag”.
Børn binder en sløjfe om fars ben
og slipper ham først, når han har giK.H.
vet gaverne.

Engelsk jul
Peter Burgess, Pederstrupvej 47
fortæller:

Som optakt til julen er der mange,
der faster. Nogen faster i 5 uger,
andre i 3 dage til og med 6/1. Dog
må man spise fisk, kartofler og
grøntsager. Derimod må man ikke
spise kød, mælk og æg.

Her ses Pavle, der var ca. tre år gammel med ”Badnjak” i hånden.
træ inden døre som andre danskere.
Det har flere familier i eks-Jugoslavien også. Alt pynt står til den 14.
januar, d.v.s. til Serbisk Nytår.
Mændene i familien saver et lille
stykke af det nederste af ”Badnjak”
og lægger træstykket ind i brændeovnen. Når træet er begyndt at
brænde, tages det ud af brændeovnen igen og lægges ude ved
ingangsdøren. D. 7/1 tager den person, der kommer som den første
gæst i huset, træstykket med ind.
Vedkommende lykønsker hele familien og ønsker alle i husstanden
sundhed og alt det bedste. Ofte er
det et barn, der har den ære. Husets beboere har sørget for, at der
er en gave til den, der bærer træstykket ind. Det kan være chokolade eller penge, fordi man ikke ved,
hvem der bliver den første.
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D. 7/1 er først og fremmest familiens fest, dvs. familien i husstanden.
Hvis man bor i nærheden af en kirke,
går man i kirke om morgnen og igen
om aftnen. Det gør Fam. Pavlovic
ikke, de bor langt fra deres kirke.
Men de beder til Gud og sætter et
lys foran ikonet, der hænger på væggen i stuen.
Herefter bærer faderen i
familien grisen
ind. Han skærer hovedet af,
og putter et
æble ind i
munden på grisen og lægger det på
et fad. Resten af grisen parteres, og
der anrettes noget af den på et fad.
Hertil spises bl.a. brødet, der blev
bagt om morgnen. Man spiser ost
og mange forskellige retter i løbet af
dagen.
D. 7/1 laver man også et lys. Man
tager 3 lys og binder sammen med

Englændere fejrer ikke den 24. dec.
Det er den 25. og 26., der fejres,
Christmas day og Boxing day. Der
er ingen, der ved med sikkerhed,
hvorfor det hedder Boxing day, men
der er mange teorier, og en af dem
går ud på, at i 1600-tallet uddelte
man penge til de fattige fra kirkernes pengekasse, altså money
boxes.
Børnene hænger d. 24. om aftnen
deres julestrømpe på fodenden af
sengen og lægger sig spændt til at
sove. Om morgenen er der symbolsk blot puttet nogle appelsiner og
slik i den, men under sengen ligger
der nogle store pakker, der ikke
kunne være i strømpen. Legetøj,
modelbiler, Mecano byggesæt var
en af min favoritter, og engang kan
jeg huske en ny cykel nedenunder i
stuen. Det var efterkrigstid, og pengene var knappe, og jul var den eneste tid på året, vi fik nogle gaver. Min

mor tog mig og mine søskende med
tog op til London omkring 14 dage
før jul, hvor vi fik lov til at kigge i
forskellige legtøjsbutikker, og der var
store magasiner, hvor vi kunne besøge julemanden. En uge før jul
skulle hele familien hjælpe med at
hænge julepynt op. Papirsguirlander
og papirsklokker, kugler og forskellige balloner, og juletræet var stillet
op og pyntet med elektrisk lyskæde
og alt muligt pynt, og der var altid
en engel på toppen. Det var simpelthen herligt.
På juledag spiser englændere kalkun eller capon (det er en meget stor
kylling) med tilbehør af bagte kartofler mm. Til dessert får man
christmas pudding, en varm dessert
som ofte er lavet flere måneder i forvejen. Jeg har engang spist en, der
var et år gammel. Inden den skal
spises, bliver den varmet op igen
enten ved at lægge den ned i kogende vand i en time eller to, eller
som min mor gjorde det, ved at
dampe den varm i 2-3 timer, alt afhængig af puddingens størrelse. I
dag putter man den bare i mikroovn
i 10 minutter. Til pudding serveres
som regel fløde eller varm custard
(en tyk blanding af pisket æg, mælk
og sukker). Langt den største del af
desserter i England bliver serveret
varme.
Den første gang, jeg holdt jul i Danmark og fik serveret KOLD risalamande, var en barsk oplevelse, men
i dag elsker jeg den.
Som barn husker jeg specielt, da jeg
var 6 år og skulle fejre jul hos mine
bedsteforældre. Min mor havde 7
søskende, og de var der alle sammen. Da havde min bedstemor lagt
nogle 3 pence sølvmønter ind i
christmas puddingen, som var traditionen førhen. I 1923 ophørte man
i England med at bruge sølvmønter
som gangbar mønt. Senere var man
nødt til at nøjes med at lægge dem
under puddingen.
I en kogebog, jeg har fra 1896, er
der flere opskrifter af juleblommebudding, men mærkeligt nok er der
ingen af dem med blommer i. En af
opskrifterne lød sådan: 1/2 kg revet
gammelt brød, 15 g mel, en teske
salt, 1/2 kg suet (hvidt oksefedt der
ligner brødkrummer), 3/4 kg
muskatel rosiner, 25 g korender, 5

g div. tørrede citrusfrugter og en spiseske sukker, 8 æg og et vinglas
brandy. Efter det hele er blandet
sammen, lægges blandingen i en
buddingklud, og den bindes op og
lægges ned i kogende vand i 8 timer.
Om aftenen spiser man tea, dvs.
brød med forskelligt pålæg og salat
og også julekage. Det er en meget
mørk kage med masser af frugt i,
og den er trukket over med marcipan, og bagefter er den trukket over
med en flormelisglasur og så pyntet.
I vores familie var juledag kun for
familien, men boxing day havde vi
tit besøg af onkler og tanter.
Jeg husker som barn, at man den
sidste uge før jul glædede sig så
meget til jul. Det er anderledes nu,
hvor man starter 2 måneder eller
mere før jul.

Norsk jul
Helene Jensen, der bor sammen
med sine børn, Henrik og Pernille
på Tulipanvej i Vinderslev fortæller om sin barndoms jul:
Julefejring i Tronheim i Norge.
Juletræet blev pyntet lillejuleaften. Vi
brugte elektriske lys. Man brugte
ikke levende lys. Det gjorde man i
gamle dage. Det var min far og jeg,
der stod for pyntningen de senere
år (jeg er 10 år yngre end min yngste storesøster). Gaverne blev også
lagt under træet den aften.
Juleaftensdag om morgnen så vi
børn tegnefilm, og alle hyggede sig.
Var der sne udenfor, var vi ude at
kælke eller ”stå på spark” (en lille stol
på skinner, som man kan ”skøjte” på
hen over is og sne). Over middag
tog vi sporvognen (trikken) ind til kirkegården og besøgte mine bedsteforældres gravsteder. Vi lagde
kranse på og tændte lys. Hele kirkegården var oplyst af levende lys –
det var meget flot.
Når vi kom hjem, startede min mor
med at lave aftensmaden. Kl. 17
præcis var maden på bordet, og vi
indtog et dejligt julemåltid, mens julen ”ringede ind” til sang af Domkirkens Guttekor i fjernsynet. Maden

Helene sidder på sparken, og
en kammerat skubber.
bestod først af lutefisk med stegt
bacon og ertestuing (grønne stuvede ærter). Bagefter fik vi koteletter, fersk medisterpølse, poteter
(hvide kartofler), grøntsager (f.eks.
rosenkål) og surkål. Desserten bestod af flødeskum med jordbær.
Efter opvasken blev gaverne delt ud
– det fik jeg lov til – og vi hyggede
os med dem. Så fik vi kaffe, sodavand, frugt, slik og syv sorter julekager: Fattigmann, hjortehorn, pleskner, krumkaker, fyrstekaker mm.
Vi lyttede til norske julesange eller
så gamle, norske julefilm i fjernsynet.
Om aftnen, når vi gik i seng, stillede
vi en tallerken under sengen. Om
natten kom nisserne med slik og
småkager. Når vi vågnede næste
morgen, var tallerknen fyldt op.
NB: Det fortælles, at lutefisk opstod
engang, hvor en nærig landmand
tabte en torsk i et kar med lud og
ikke nænnede at smide den ud. Han
spiste den, og den må have smagt
udmærket, siden det er blevet til en
juledelikatesse.
Det danskerne kalder ”norske klejner” er en mellemting mellem
”fattigmann” og ”hjortehorn”.

Helene, Pernille og Henrik
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Børne- og Fritidsgården
Når julen sig nærmer…
Det er en af børnehavens hyggeligste dage om året. Børnene er lidt
utålmodige og går frem og tilbage,
kigger spændte ud ad døren og
”glasburet” mod lågen.
Duften af pebernødder, kaffe, gløgg
og æbleskiver breder sig langsomt i
børnehaven. De ”voksne” finder de
sidste ting frem, som skal bruges
denne dag.
Hvad er det mon, der skal ske i
Vinderslev Børne- og Fritidsgård
denne dag?
Mange af de lidt ældre læsere har
nok allerede gættet, hvad det handler om, nemlig Bedsteforældredagen, hvor børnene inviterer deres
bedsteforældre (eller ”reservebedste”: Moster, nabo..) til at komme
til julehygge i børnehaven.

Allerede fra november er børnene i
gang med at forberede sig til denne
specielle dag. Else og Arne Holm har
også i år inviteret børnehaven til en
hyggelig ”klippe og samle gran dag”
sammen med dem til bedsteforældredagene. Børnene har også
været på skovture for at samle kogler, mos og andet materiale til juledekorationerne.
Når dagen endelig oprinder, bliver
”Bedsteforældrene” budt velkommen med julesange, kaffe og småkager. Herefter kan man gå på stu-

erne, hvor der er mulighed for at
klippe julepynt, eller man kan gå efter duften af gran, og så ender man
på værkstedet, hvor der laves juledekorationer. Der er også mulighed
for at læse en bog eller spille et spil,
hvis man hellere vil det.
Traditionen tro bliver der afsluttet
med: Gløgg og æbleskiver, saftevand, kaffe, te og småkager og måske et par julesange.
Der er så stor interesse for ”Bedsteforældredagene”, at det er nødvendigt for os at fordele julehyggen over
3 dage, men det gør ikke noget, for
personalet synes nemlig også, at det
er en af årets hyggeligste dage i
børnehaven.
Kirsten Jacobsen

Babysalmesangen
Babysalmesangen fortsætter til
foråret i Kjellerup
- for forældre og babyer fra ca.
3-9 måneder
Babyer og forældre fra Vinderslev
er meget velkomne.
Babysangen fortsætter i marts måned på tirsdage i Hørup Kirkecenter
med et forløb på i alt 10 gange. Det
er et tilbud til alle unge familier i
lokalområdet, så man er meget velkommen til at være med - også fra
Vinderslev.
Valgmenighedspræst Karen Marie
Ravn leder sangen i Kjellerup, ligesom hun gjorde det i efteråret i
Vinderslev Sognehus.
Med barnet på skødet eller på armen synger og danser de voksne
til fællessang. Det viser sig, at
babyerne lytter intenst til de levende
sangstemmer og får rytmen ind i
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kroppen gennem den voksnes bevægelser til melodierne. Klassiske
børnesange, rim og remser indgår i
repertoiret, men som det vigtigste
får børnene nogle slidstærke salmemelodier ind med modermælken.
Alle kan være med – også de forældre, der ikke selv regner med, at
de overhovedet kan synge! Det er
ikke skønsang, der er formålet, men
at babyerne bliver fortrolige med
deres mors (eller fars) sangstemme
og med den danske sangskat.

Der vil være mulighed for snak over
en kop kaffe efter timen.
For det kommende forløb erlægges
en deltagerbetaling, som vil fremgå
af den invitation, som sundhedsplejerskerne er behjælpelige med at
bringe ud til spæd-børnsfamilierne.
Tilmelding foregår til Hørup Kirkekontor tlf. 86 88 31 33 eller direkte
til Karen Marie Ravn på tlf.
86881110 eller mail kmravn@ofir.dk

I Vinderslev Sognehus
deltog i efteråret i alt 9
mødre
i
babysalmesangen. Til februar vil der i Kirkeradioen under Radio
Viborg komme ½ times
radioudsendelse, der
er optaget i timen d. 6.
november.

KIRKENYT
Sognemenigheden
En latterfyldt aften!
Nis Boesdal var i Sognehuset den
28. september, hvor han fortalte
„Den gode historie“. Hans fortællinger var fyldt med satire og god
humor, så når pointen kom,
kunne man se hele forløbet for
sit indre blik. Dette fik ustandselig latteren frem hos alle.
Han forklarede, hvordan „Den
gode historie“ bliver til. Hvordan
den retter sig ind efter tiden, den
bliver brugt i, og hvordan mange
ting er underforstået. For eksempel: „Han gik på vandet“. Så er
ikke et eneste menneske i tvivl
om, hvem der omtales.

Den levende fortælling!
Ved højskoleaftenen i Sognehuset den 30. november var Birgitte Arendt fra Haderslev på besøg.
Som professionel fortæller var det
en oplevelse at høre hende fortælle eventyr, der tog deres udgangspunkt i „Tusind og én nat og så nu i aften i Vidnerslev“. Hun
fortalte, at livet ikke kun er
„fornuftens land“, men at man
også skal „lade tankens fantasi
pible“ - og det fik den lov til hele
aftenen.
Jens Thorn Jensen

De mange, der fyldte Sognehuset
denne aften, var enige om, at det
havde været en usædvanlig god
aften. Da aftenen var gået, kunne
ingen forstå, hvor tiden var blevet af.
Jens Thorn Jensen

Lucia
De mange, der var i kirke til familiegudstjeneste 2. søndag i advent (4. december) fik en dejlig
oplevelse, da piger og drenge gik
Lucia i kirken med de fine klare
stemmer som start af gudstjenesten. De sang også julesalmer i
kirkekoret. Børnene er minikonfirmander fra 3. klasse. De
fortsætter efter jul som minikonfirmander, hvor de får en forklaring på alt i kirken (altertavle,
orgel, kirkeklokker, gudstjeneste
m.v.).
Flemming Grønkjær
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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15. januar
22. januar
29. januar

Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, (Hartvig Wagner), Hinge 10.15 (Hartvig Wagner)

5. februar
12. februar
19. februar
26. februar

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 14 (Familiegudstjeneste)

5. marts
12. marts
19. marts
26. marts

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 (Salmesangsaften)
Hinge 9 (Mandrup), Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15

2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9 (Nadver), Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 9 (Nadver), Vinderslev 10.15 (Konfirmation)

7. maj

Hinge 10.15 (Konfirmation), Vinderslev 19.30 (Nadver)
(K) = Kirkekaffe

Smuk julekoncert i kirken
Den sidste søndag i advent gav
Midtjysk Kor mange en rigtig god
oplevelse. I første afdeling sang
det dygtige kor syv sange bestående af både danske og engelske sange. I „Amen“ (spiritual)
sang Bent Kragh solo med kor.
Lotte Kragh sang den norske „Nå
tennes tusen julelys“.
I alt gav koret 15 numre, og med
deres dejlige stemmer var de
med til at give fællessangene ekstra klang. Som altid var det en
dejlig oplevelse at høre dette kor,
der består af 60 dygtige sangere.
Jens Thorn Jensen
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(Skr.) = Skriftemål

(O) = Offergang

KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker
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15. januar
22. januar
29. januar

2. søn. e.Helligtrekonger
3. søn. e.Helligtrekonger
4. søn. e.Helligtrekonger

5. februar
12. februar
19. februar
21. februar
26. februar

Sidste søn. e.Helligtrekonger Levring
Septuagesima
Vinderslev
Seksagesima
Ingen, men
Tirsdag kl. 19
Hørup, Maj Bjerregaard, Thorning
Aftenkaffe i Salen
Fastelavn
Vinderslev, Bent Ole Pedersen, tidl.Sahl

1. marts
12. marts
19. marts
25. marts

1. søn. i fasten
2. søn. i fasten
3. søn. i fasten
Midfaste

Ingen
Vinderslev
Hørup
Vinderslev

2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søn. efter påske
2. søn. efter påske

Ingen
Vinderslev eller Hørup
Levring
Vinderslev
Levring
Ingen
Ingen
Ingen, men hverdagsaftensgudtjeneste

tirsdag kl. 19

Hørup, aftenkaffe i Salen

2. maj

Vinderslev
Hørup. Kyndelmissesuppe i salen
Ingen

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind 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 begynder 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. Menigheden er organiseret som en lokal
forening og har udgivet en folder, som man er velkommen til at tage et eksemplar af fra bladhylden i våbenhuset
i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ
til Indre Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om dåb, kærlighed
og tilgivelse.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10.
E-mail: kmravn@ofir.dk Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for
Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens
møder foregår i salen, der i øvrigt kan 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

Valgmenighedens møder og arrangementer:
Søndag den 22. januar
nærmer vi os årets koldeste tidspunkt, når ”Kyndelmisse slår sin
knude!”. så trænger vi til suppe med
tilbehør, som denne gang serveres i
stedet for frokost efter gudstjenesten
i Hørup 10,30. Vi synger desuden til
Højskolesangbogen, inden samværet slutter kl. 13.
Tirsdag den 7. februar kl. 19,30
holder sognepræst Gudmund Rask
Pedersen, Vær ved Horsens, foredrag om litteratur og kristendom i
valgmenighedens sal. Han kalder
foredraget: „På Sporet af Gud. Ugudelige svenskeres guddommelige
værker“. Foredraget vil forløbe som
en litterær lystrejse på sporet af Gud
med neddykning i romaner af nyere
svenske forfattere som Kerstin
Ekman, Sven Delblanc, P.O.
Enquist, Torgny Lindgren m.fl.
Onsdag den 1. marts kl. 19,30
(bemærk ugedagen) afholdes, som
det er blevet tradition de seneste 5
år, fællesmøde på Levring Efterskole for sognemenighederne i
Levring-Hørup og Kjellerup og
Omegns Valgmenighed. Der plejer
at være stort fremmøde, da der
hvert år er fundet en mediekendt
person til at holde foredrag eller
underholde.
I år er valget faldet på kommentator Ralf Pittelkow, som vi har givet emnet Det nationale fællesskab
- fortidslevn eller styrke for det moderne samfund?
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Deltagelse i aftenen koster inkl.
kaffe: kr. 75,Tirsdag den 7. marts kl. 19,30
Generalforsamling i Kjellerup og
Omegns Valgmenighed afholdes
med dagsorden efter vedtægterne
i valgmenighedens sal. Efter serveringen, som valgmenigheden er
vært for, er der underholdning ved
lokale kræfter.
Tirsdag den 28. marts kl. 19,30
Søren Kristian Vad er opvokset i
Thorning, og han og hans kone
Heidi Frydenlund-Vad har dyrket
sangen og musikken i mange år og
haft hovedroller i friluftsspillene ved
Busbjerg, i Silkeborg, i Thorning og
i Bryrup, hvor de er bosat. Deres
repertoire er fra forestillinger som:
”Sommer i Tyrol”, ”Mød mig på
Cassiopeia”, ”Annie get your gun”,
”My Fair Lady” og Offenbachoperaen ”Columbus”. Søren Kristian Vad er sanguddannet fra Det
jyske Musikkonservatorium, til daglig leder af Them Musikskole og optræder ofte som trubadur med sin
guitar. Heidi er sygeplejerske og har
spillet meget teater og revy. Duoen
vil føre os gennem en uden tvivl
festlig koncert- og fællessangaften,
som vi har givet overskriften: Jeg
kunne danse nu . Aftenens publikum vil høre kendte musicalsange
og sange fra den store verden, akkompagneret af pianist Gorm
Sæderup – og også selv få lejlighed til at røre stemmerne i fællessangen.

Fredag d. 31. marts kl. 17–19
er fredagen, hvor valgmenighedens
børnefamilier her i foråret har lejlighed til at samles til Persillesovs
et par timer. Valgmenigheden holder persillesovs i valgmenighedens
sal 2 gange om året. Aftensmaden
(kr. 45 for voksne, børn gratis) med
frikadeller og persillesovs og andet
tilbehør står klar på bordet kl. 17,
så familierne er fri for at tænke på
madlavningen. Efter fællesspisningen samles alle ved pejsen
til børnesange og højskolesange,
som Jens Bøgestrand akkompagnerer på sit veloplagte klaver,
og Karen Marie Ravn synger for og
fortæller. Aftenen er for forældre
(evt. bedsteforældre) og børn op til
9-årsalderen. Større søskende er
velkomne til at være med og synge
for de små. Tilmelding på .86 88 11
10 eller e-mail: kmravn@ofir.dk.
Tirsdag d. 11. april kl. 13-15
er tirsdag i påskeferien, hvor nogle
børn bare er hjemme, mens forældrene er på arbejde. Valgmenigheden holder den dag Påskelotto for de 9-12årige med genfortælling af bibelske historier ved
Karen Marie Ravn. Der er forfriskning og mulighed for at vinde påskeæg, og valgmenigheden sørger
for afhentning og bringning. Tilmelding på 86 88 11 10 eller e-mail:
kmravn@ofir.dk.

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Gruppelejr
Den første weekend i oktober var
hele gruppen med forældre og
søskende på en meget vellykket
weekendtur til Dejbjerggården
ved Skjern.
Emnet for weekenden var „drager“, og der blev fremstillet og fløjet hele lørdagen. Der var selvfølgelig også et „drageridderløb“,
hvor spejderne skulle løse forskellige opgaver. De medbragte
forældre var meget aktive deltagere i både afvikling af løb, madlavning og alle de andre opgaver,
Koncentreret drageproduktion!
der er brug for at få løst på sådan
JOTA/JOTI
Juleafslutning
en weekend.
Den weekend, hvor Danmark fik Den 1. december holdt gruppen
Man får altid spændende mad på en ny kronprins, var Vinderslev- juleafslutning i Mausing Forsamgruppelejr, og denne var ingen spejderne inviteret til besøg hos lingshus med over 100 deltagere.
undtagelse, for menuen lød bl.a. Kjellerup-Spejderne i deres Efter risengrøden og uddeling af
på flamberet dragekød med grønt spejderhus. Hver spejder med- mandelgaver underholdt ulvene
drageblod til. Om aftenen var der bragte en computer, så der var med Lucia-optog. De store spejbålhygge omkring pejsen med fyldt godt op. Fra fredag aften til dere havde indøvet en moderne
søndag middag gik det så løs udgave af juleevangeliet, hvor
diverse underholdning.
med chat over Internettet og snak Maria og Josef var kommet på
Søndag efter oprydningen var der i radioen med spejdere over hele korpslejr, og dér blev Jesus født!
andagt, hvor deltagerne hørte om verden. Det forlyder, at nogle af Lotte og Bent Kragh sørgede for,
Skt. Georg. På hjemvejen gik tu- pigerne blev inviteret på date i at der blev sunget og danset om
ren omkring Vesterhavet, hvor Australien! De skiftedes til at juletræet, og aftenen sluttede
dragerne rigtigt kunne komme til sove, så der døgnet rundt blev som sædvanligt med amerikansk
holdt gang i forbindelserne.
lotteri, hvor de store spejderes
vejrs.
flotte juledekorationer kunne vindes.

Ved Vesterhavet

Forårssæsonen
starter med nytårsparade søndag
den 8. januar, hvor der efter gruppemødet er fakkeltog gennem
Vinderslev. Den 12. januar er første møde efter ferien, hvor forårsprogrammet bliver præsenteret.
Én af aktiviteterne bliver en weekendtur til Sindbjerg/Stoubjerg-hytten i Sejs.
A.A.
19

Min arbejdsplads - Malmhøj
Min arbejdsplads – Ruth Sølvsten,
social- og sundhedsassistent på
Malmhøj.
Allerede i 1974 begyndte Ruth Sølvsten at arbejde med ældre. Det var
på det daværende Alderdomshjem i
Krabbesgade. Stedet blev senere til
Bøgely, og nu bærer det navnet
Multihuset.
Ruth arbejdede i starten som ufaglært, men i 1982 blev Ruth uddannet sygehjælper.
I 1994 begyndte hun på
Rydalsminde. Som bekendt lukkede
det gamle plejehjem, og i stedet blev
der bygget et plejecenter lidt længere ude ad vejen – nemlig Malmhøj. Det var i 2000, beboerne kunne
flytte til deres nye sted. Det betød
selvfølgelig også en ny arbejdsplads
for de ansatte. Ruth tog ikke del i
selve flytningen, for i den periode gik
hun i skole i Skive. Hun tog uddannelsen som social- og sundhedsassistent og var i denne periode
også i praktik på sygehus og i psykiatrien.
Omskolingen som social- og
sundhedsassistent er der mange,
der gennem tiden har taget. Denne
omskoling ophører nu – så fra 2006
skal alle fremover tage den almindelige uddannelse som social- og
sundhedsassistent. Den uddannelse
kommer til at tage 1 år og 8 måneder.

anden boenhed, hvis der er behov
herfor.
Malmhøj ledes af en områdeleder,
der har ansvaret for Malmhøj,
Bakkegården og udegruppen. Sidstnævnte er betegnelsen for de personer, der bor i eget hjem, men som
får hjælp til personlig pleje og rengøring.
Derudover er der en gruppeleder,
som har den faglige viden inden for
området og hjælper og vejleder hermed.
I hver boenhed er der 10 medarbejdere. Hjemmesygeplejersken er ikke

fast på plejecentret. Hun eller han
kommer 3 gange i døgnet og rådgiver og vejleder den person, der er
på arbejde, hvis der er spørgsmål.
Derudover kan de altid kaldes, hvis
der opstår et akut behov. Sommetider er det beboerens læge, der
kontaktes. Det vurderes naturligvis i
hvert enkelt tilfælde.
En social- og sundhedsassistent må
ikke stille diagnoser. Det er kun læger, der kan og må dette.
En arbejdsdag starter med, at de enkelte beboere hjælpes op, vaskes og
klædes på. Det er naturligvis meget
forskelligt, hvor meget den enkelte
beboer kan selv. Der hjælpes i det

Ruth har fast dagvagt, men det hænder, hun er afløser om natten. Der
er altid personale på Malmhøj i døgnets 24 timer, i weekender, i julen
og på andre helligdage. Altid skal der
være nogle til at hjælpe beboerne på
plejecentret.
Malmhøj er opdelt i 2 boenheder –
Øst og Vest. Der bor 12 beboere i
hver boenhed. Der findes en bolig,
hvor der er plads til et ægtepar. Som
hovedregel arbejder den ansatte i en
fast boenhed, men det kan selvfølgelig ske, at man lige hjælper i den
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Marianne Nielsen og Ruth foran computeren

omfang, det er nødvendigt.
De ansatte sørger for at dække bord
og finde mad frem. Det gælder alle
måltider. Det er egentlig meningen,
at de ældre selv skal hjælpe til med
det, men da mange ikke har helbredet til det, bliver det ret begrænset.
De ansatte sørger for indkøb. Flest
varer leveres af forskellige leverandører, men det hænder også, der købes ind i en lokal butik.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er ændret, således at
beskæftigelse og terapi er et led i deres uddannelse. De egentlige
beskæftigelsesvejledere uddannes
ikke længere. En sådan stilling er
sjældent en fuldtidsstilling. De, der
arbejder med det i dag, har typisk
flere centre, hvor de udfører deres
arbejde. Efterhånden som de nuværende beskæftigelsesvejledere hører op med at arbejde, vil deres funktion således blive overtaget af en
social- og sundhedsassistent.
Arbejdet som social- og sundhedsassistent er et meget travlt, men
også et meget spændende arbejde,
synes Ruth. Hun kan lide at arbejde
med mennesker og ud over de ældre, har hun også en del kontakt med
de pårørende. Hver beboer har en
kontaktperson, så de pårørende altid har en fast, de kan tale med. Ruth
er kontaktperson for 4 beboere på
Malmhøj. Det er selvfølgelig meget
forskelligt, hvor stor denne kontakt
er. Det afhænger ofte af den enkelte
beboers tilstand. Hver beboer er i
øvrigt registret og har sin egen ”journal”, der er gemt elektronisk. Hvis
der i løbet af en arbejdsdag er sket
noget med en beboer af væsentlig
karakter, noteres dette på journalen.
Er det vigtigt, at den, der møder ind,
får dette at vide, sendes der automatisk en advis (besked), som den
pågældende kan se, når skærmen
tændes.
Det er således ikke kun arbejdet med
de ældre. Der er arbejde i forbindelse
med journaler, som ikke længere
foregår på papir. Det tog Ruth lidt tid
at vænne sig til det – indrømmer hun
i dag og tilføjer, at de unge har nem-

Karen Mogensen og Ruth tilbereder middagsmaden, som denne mandag var biksemad.

Ruth sammen med Viola Nielsen og Nina ” barber” Pedersen
mere ved det edb-mæssige, MEN
øvelse gør mester.
Ruth er praktikvejleder. Det er der
en mere på Malmhøj, der er. Det
kræver et særskilt kursus at få denne
opgave, idet det jo er en vejledning
for de elever, der er i praktik på stedet. De skal jo helst have noget ud
af en praktikperiode, og derfor er det
vigtigt, at der er nogle, der kan tage
sig af dem.
Der er også ”ufaglærte”, som arbejder på Malmhøj. De kommer oftest
for at afprøve, om arbejdet er noget
for dem, inden de går i gang med en
uddannelse. Disse personer indgår
i normeringen på plejecentret, og det
er derfor vigtigt, at de sættes så godt

ind i arbejdet som muligt.
Ruth er også tillidsrepræsentant for
sin faggruppe på Malmhøj. Det betyder, at hun jævnligt går til møder.
Især i denne tid, hvor kommunesammenlægningen er på vej, er der ekstra at rende til, og det vil der naturligvis være et godt stykke tid endnu,
men det er også et arbejde, Ruth er
glad for. Så kan hun nemlig være
med til at forme fremtiden – både for
de ansatte, men især for de ældre
beboere, som Ruth forventer, at hun
i mange år fremover stadig vil tage
sig af på Malmhøj.
C.V.
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Funder El-service
Funder El-service! Hvorfor reklamerer Funder El-service i
LOKALBLADET?
Det er, fordi ejeren af Funder Elservice bor på Haugevej 29 i
Hauge og hedder Dennis Rasmussen. Dennis er 36 år og søn
af Købmanden i Hauge.

Dennis er uddannet elektriker ved
E.P. Elteknik i Skyggehale og har
arbejdet som ventilationsmontør
hos KJ Klimateknik i Thorning. I
1994 startede han som svend ved
Funder El-service. Efter 7 år i firmaet i Funder købte Dennis 25
% af aktierne i firmaet, og ved årsskiftet 2004/2005 overtog Dennis
de resterende aktier. De tidligere
ejere, Irene og Niels Erik Jensen,
støtter stadig op om firmaet. Irene
stoppede dog på kontoret den 30.
november 2005 efter 31 år. Niels
Erik har lovet at hjælpe endnu 1
½ år. Som ny på kontoret ses Kirsten Eskildsen fra Thorning. Kirsten har tidligere været revisor
ved Gert Andersen og har været
aktiv i HGF. Firmaet tæller 12
medarbejdere.
Funder El-service beskæftiger sig
med alle former for el-installationer, men har valgt at dele opgaverne op, således at medarbejderne ud over den almindeligt
kendte uddannelse som elektriker også er specialiseret i blandt
22

andet tele- og datainstallation,
intelligent bygningsinstallation og
antenneanlæg. Firmaet er tit med
i indbudte licitationer. Konkurrencen er hård, så man skal være
dygtig for at tjene penge på disse
licitationer. For tiden arbejder
Funder El-service bl.a. på det nye
Patienthotel ved Silkeborg Sygehus. Af andre projekter kan nævnes: Ny kostald i Sinding med tre
mælkerobotter, stor fabrikshal i
Ry, el-arbejde ved Visuel Print i
Silkeborg (tryk og logo på flag),
World of Wellness Center i Århus
(helsecenter), 17 andelsboliger i
Kragelund, 10 demens-boliger
ved Funder Plejehjem, mange af
Jyske Banks store projekter og
mange firmaer og privatboliger
samt landbrug her i lokalområdet
og omkring Silkeborg. Der er altid mindst en mand, der er beskæftiget med diverse akutte
småreparationer. Faktisk er firmaet booket godt og grundigt op
til sommerferien 2006 - og Funder El-service mangler reelt 2
svende, så der er nok at se til.
For at følge med udviklingen er
medarbejderne jævnligt på kursus. I mange nye huse/bygninger
er der ønske om helt specielle installationer af lys, varme, ventila-

tion samt alarmer m.v. Disse installationer bliver kodet til at udveksle informationer med hinanden. Mange har også ønske om
at få koblet centralstøvsuger ind
i væggene. Det er vigtigt at være
med forrest i den tekniske og teknologiske udvikling.
FRITID
Fritid er der ikke meget af, men
der skal være tid til at være sammen med fruen, Birgitte, som er
oldfrue på Hotel Ringkøbing samt
børnene Maria, 12 år, Henriette,
10 år samt Emil på 6 år.
Dennis er og har været aktiv i forbindelse med Hauge Marked i
mange år og synes, det er spændende med de mange mennesker i den lille by Hauge. Huset
på Haugevej bliver også renoveret fra ende til anden, så tiden flyver af sted. Heldigvis kan Dennis
lide både sine fritidsaktiviteter
samt arbejdet i Funder El-service.
I.O.

Vinderslev Borgerforening
60 års jubilæum
Dannelse af Borgerforeningen
Vi har i den senere tid gravet lidt i de
gamle protokoller for at finde ud af,
hvem der var med til at starte foreningen. Vi har plukket lidt i det.
For godt 60 år siden blev der afholdt
et orienterende møde med det formål at danne en Borger- og Håndværkerforening for Vinderslev by og
nærmeste omegn.
Der blev nedsat et udvalg bestående
af 9 personer: Kristian Pedersen Andreas Bondrup - Anton Mikkelsen
- Marius Mikkelsen - Kristian Hansen - Kristian Andersen - Peder Jensen - Karl Brink og Niels Klok.
Den 10. dec. 1945 blev der afholdt
stiftende generalforsamling, og der
blev nedskrevet love. Af disse vil jeg
nævne et par paragraffer:

lesskab med Ungdomsforeningen
en foredragsrække med 6-7 foredrag og oplæsninger m.m.
I starten af marts 1947 spilledes der
for 1. gang dilettant.
Adgangspris:
Lørdag m. bal….. kr. 3,00
Søndag m. bal…. kr. 4,00
Søndag bal alene kr. 2,50
I 1948 startes op med salonskydning
og andespil.
På generalforsamlingen i 1949 vedtoges det, at administrationen af
Vinderslev Anlæg (det nuværende
stadion?) skulle indgå under
Borgerforeningens bestyrelse.
Omkring 1951 flytter man Fugleskydningen til Mausing Mølle, da det
var lettere at træffe de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger her.

§ 1. Navnet er: Vinderslev Borger og Håndværkerforening.

I 1952 blev der givet tilladelse til en
bortlodning i Borger- og Håndværkerforeningens navn til fordel for en
indsamling til instrumenter til
Drengeorkesteret.

§ 2. Formål: At varetage medlemmernes tarv og søge fremmet interesse til gavn for By og Egn.
At foranstalte afholdt foredrag, underholdning og selskabelige sammenkomster.

Det vedtoges, at administrationen af
gadebelysningen overgår til et særskilt udvalg uafhængigt af Borgerforeningen.

Foreningens første bestyrelse bestod af: Kristian Pedersen (formand), Karl Brink (næstformand),
Andreas Bondrup (kasserer),
Holger Jensen (sekretær),
H.Hinnerskov.
Der blev lagt ud med underholdning
i form af foredrag, oplæsning, bal og
lysbilleder med god tilslutning.
I september 1946 afholdes der bestyrelsesmøde med eneste punkt på
dagsordenen, at der skulle etableres gadebelysning i Vinderslev.
Senere vedtoges det, at der skulle
etableres 10 gadelys, og juleaften
1946 blev de tændt 1. gang.
I vinteren 46/47 arrangeres der i fæl-

I 1957 vedtoges det at arrangere en
aften med fjernsyn og oplæsning.
Der har åbenbart været en lidt stille
periode, for i 1959 foreslår bestyrelsen, at der skal afholdes en generalforsamling med det formål at henlægge foreningen p.g.a. manglende
tilslutning. Det besluttes, at foreningen fortsætter.
Næste gang der skrives i protokollen er i februar 1971, hvor der holdes møde i forsamlingshuset, om
der kunne opnås enighed om genoptagelse af foreningen.
Der mødte 16 mand. For at opnå
enighed skulle der ændres i Foreningens love. Foreningen skulle ikke
alene omfatte Vinderslev, men hele

det gamle valgdistrikt. (Det var jo lige
efter kommunesammenlægningen i
1970).
Navnet blev ændret til: “Borgerforeningen for Vinderslev Valgdistrikt”
(som den jo også hedder i dag).
Der blev herefter valgt 5 personer:
Ejner Jensen - Helmer Nielsen - Elis
Nielsen - Verner Lund og Kresten
Klok. De skulle herefter sørge for at
få loven ajourført og få gang i tegning af medlemmer.
Når der så var solgt et tilstrækkeligt
antal medlemskort, skulle de indkalde til generalforsamling med valg
af en bestyrelse.
Den gamle borgerforenings midler
på 906 kr. blev samme aften overdraget til det valgte udvalg med fradrag af aftenens udgifter til bl.a.
kaffe, annoncering og leje af sal.
Så mangler der åbenbart referat fra
generalforsamlingen, for det næste,
der er skrevet i protokollen, er, at der
i juni 1971 afholdes bestyrelsesmøde i Vinderslev Forsamlingshus,
hvor bestyrelsen har konsolideret sig
med Lilly Mikkelsen (formand), Niels
Sørensen (næstformand), Kristen
Rasmussen (kasserer).
På valg året efter:
Gunnar Nielsen (Isager?) - Niels Sørensen - og Kristen Rasmussen.
På valg om 2 år:
Lilly Mikkelsen - Vagner Jensen - Harald Madsen - og Helmer Nielsen.
Revisor på valg næste år: Verner
Lund. Revisor på valg om 2 år: Elis
Nielsen. Revisorsuppleant: Ejner
Jensen.
Det ser hermed ud, som om bestyrelsesmedlemmerne i 1971 var:
Lilly Mikkelsen, Niels Sørensen, Kristen Rasmussen, Gunnar Nielsen,
Vagner Jensen, Harald Madsen og
Helmer Nielsen. (altså nu 7 mod tidligere 5 personer).
I 1971 vedtager man at rette en henvendelse til Jysk Telefon om etable-
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ring af en telefonboks i Vinderslev
by. Det giver dog ingen resultat.
Samme år vedtager man at sende
en ansøgning til Kjellerup Kommunalbestyrelse om hjælp til anlæggelse af en offentlig P-plads i Vinderslev by. Det bekræftes af Kjellerup
Byråd, at man vil anlægge en offentlig P-plads i Vinderslev by, men at
den først vil blive påbegyndt efter 1.
april 1973. Arbejdet bliver dog udskudt, da ekspropriationen er blevet
anket.
På generalforsamlingen i 1974 var
der stemning for, at Borgerforeningen skulle protestere mod, at Vinderslev gl. skole skulle rives ned.
Der skal arrangeres en sommerfest
i sidste halvdel af juni og køretur i
omegnen for egnens pensionister.
Det bliver så sådan, at der den 22.
juni arrangeres køretur med afslutning i Mausing Forsamlingshus, hvor
der drikkes kaffe.
Søndag den 23. Juni er der ringridning hos Henning Mikkelsen.
Rytterne (25 stk.) samledes ved
Foderstoffen og red med musik i
spidsen (Skoleorkester fra Hauge,
Dalarne i Norge) gennem byen til
Henning Mikkelsen.
Senere var der sportskampe (land
mod by) på sportspladsen ved skolen og opvisning af folkedansere fra
Hauge og musik fra Norge.
Der var 400-500 tilskuere.
Så går der nogle år med div. underholdning i form af bl.a. udflugter,
lotterispil, Sct. Hans bål og børnedyrskue.
Der sker også en del henvendelser
til Kommunen vedr. byggegrunde,
fliseretning m.m.
I 1978 kontaktes Kommunen om, at
der i Vinderslev er behov for en børnehave.
I 1981 opfører Perronteateret
H.C.Branners “Søskende” til fordel
for “Flygtning 81”.
Der afholdes kurvefest i Mausing
Forsamlingshus og Kabaret i Vinderslev Forsamlingshus.
Bestyrelsen bliver spurgt, om en
flagallé i Vinderslev kunne oprettes,
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Bestyrelsen anno 2005.
Anna Marie Ammitzbøll, Solveig Kristensen, Agnes Hansen, Henrik
Jakobsen, Kjeld Hvolgaard (ikke til stede), Henny Sørensen og Grethe
Nielsen.

men bestyrelsen mente, det blev for
dyrt, og de fleste beboere havde selv
flag og flagstang.

Gruppen sendte en skrivelse til Kommunen med ønske om at bevare den
decentrale ordning der var dengang.

I 1983 nedsættes et udvalg, der skal
forsøge at få bygget kollektive boliger i Vinderslev. Udvalget kommer
til at bestå af 4 pers. fra Borgerforeningen (Flemming Grønkjær, Jens
Thorn Jensen, Svend Elkjær og Verner Lund), der sammen med 1 medlem udpeget af byrådet skal stå for
arbejdet.
De 4 medlemmer fra Borgerforeningen ændres senere til at bestå af 2
fra Borgerforeningen og 2 fra pensionistforeningen.
Planen for de kollektive boliger godkendes af byrådet og sendes til boligministeriet.

I 1988 afholder Borgerforeningen
sammen med Pensionistforeningen
og Jyske Bank et møde i forsamlingshuset om at få en bankvirksomhed til Vinderslev, efter at
Sparekassen er flyttet til Kjellerup.

I 1984 bliver der forelagt et ønske
om en busrute gennem Vinderslev
til og fra Silkeborg.
Formanden kontakter kommunen,
der sender videre til VAFT, som forkaster ideen, da det er for stor en
omvej, og der vil blive dobbeltdækning gennem Vinderslev.
I 1985 afholdes der en møderække
over 3 aftener om kommuneplanen
med fokus på ældreforsorgen i Kommunen.

I 1996 var der udflugt til Allingkloster,
og turen gik over Serup, Holm, Grønbæk, Truust, Horn, Tvilum, Fårvang,
Gjern bakker og til Allingkloster, hvor
der var besøg hos hestevognssamlingen.
I 2000 og 2001 var der vinsmagning
med Kaj Pape på Vinderslev skole.
Programmet har de seneste år mest
bestået af revy i marts, Sct. Hans aften ved Mausing Forsamlingshus,
børnedyrskue i august hos Würtz på
Trekronervej i Vinderslev, fællesspisning i oktober i Mausing Forsamlingshus og julehygge i december.
Henny Sørensen

Jubilæumsfesten
Lørdag den 10. december var det 60
år siden, Borgerforeningen blev oprettet. Det blev fejret med en fest i
Mausing Forsamlingshus med ca. 50
deltagere. Der var blevet annonceret med, at der ville blive serveret en
3-retters menu og kaffe. Herefter
ville Anker Svendsen spille op til
dans, indtil der ville blive serveret
natmad. Menuen lød på tartelet, oksesteg, fløderand og kaffe med
kringle. Hvad natmaden bestod af,
blev ikke afsløret, da det skulle
gættes i forbindelse med en “tipskupon” senere på aftenen.
Aftenen forløb festligt og afslappet ikke mindst på grund af, at de fremmødte gæster virkelig var med både
til at synge med på de omdelte
sange og til at gætte på tipskuponens spørgsmål, der bestod af en
blanding af svære og meget svære
spørgsmål. Det sværeste spørgsmål
var vistnok at gætte, hvad vi skulle
have til natmad. Det rigtige svar var:

Revy

Karrysuppe. Hvis der var nogen, der
havde gættet det, var det meget få.
Der var også mange, der var flittige
til at komme ud på dansegulvet.
Uddrag af foreningens protokol fra
opstarten af foreningen kan ses et
andet sted i bladet.

D. 18/3 er der revy i Vinderslev
Forsamlingshus. Der vil være en
forestilling om eftermiddagen og
1 om aftenen, hvor der vil være
spisning først.
Har du lyst til at være med på de
skrå brædder, kan du ringe til
Henny på tlf. 86888358

Generalforsamling
Vinderslev Borgerforening holder generalforsamling på skolen d. 18/1.

Agnes Hansen

Vinderslev Aftenskole
Vi er nu halvvejs gennem sæsonen
2005/06, og der er god tilslutning til
de forskellige kurser.
På holdene ” Madlavning for mænd”
og ”Håndarbejde ” er der dog enkelte ledige pladser for resten af
sæsonen.
Fredag den 25. nov. holdt mændene
juleafslutning og inviterede deres
koner/kærester med.
Menuen var indbagt ørred og
ølmarineret oksesteg stegt på grill.
Til dessert serveredes Rubinsteinkage. Efter en julesang fik vi kaffe
med kringle, muffins, marengs og
napoleonshatte.
Aftenen sluttede med pakkespil,
hvorefter der stod oprydning på programmet.

Hvis der bliver tilslutning nok, vil der
blive afholdt et kursus i PILEFLET
lørdag den 4. marts, så hvis du er
interesseret, skal du bare ringe til
mig (gerne i god tid).

TAK til mændene og til Henny for en
dejlig aften.

Jeg har tlf.nr. 86 88 83 08.
Agnes Hansen
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Malmhøj
Ingen så nissen!

Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30 og 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
13. jan. kl. 9:30
27. jan. kl. 9:30

Banko
Banko

Februar
10. feb. kl. 9:30
24. feb. kl. 9:30
24. nov. kl.14:30

Banko
Banko
Fastelavnsfest

Marts
6. marts kl.14:00

Cabaret fra
Alhuset
10. marts kl. 9:30 Banko
17. marts kl.14:00 Folkedans
24. marts kl. 9:30 Banko
31. marts kl. 14:00 Mannequinopvisning fra Seniorshop
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Beboerne på ”Malmhøj” på fisketur
Hele sommeren blev det planlagt
med en fisketur til Engholms Put and
Take. Det blev alvor, 3 fiskestænger
blev lånt af lokale lystfiskere. De 3
stænger gik på skift, så alle, der
havde lyst, efter tur fik prøvet lykken.
Men AK og VE: Det blev drøftet
mand og mand imellem, om der nu
også var nogle fisk i vandet?
En mere heldig lystfisker fik medlidenhed med vores forgæves fiskeri
og forærede os den ene, han havde
fanget: TAK FOR DEN.
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Som det fremgår af billedet, blev
Karen sat til at passe godt på den;
vi skulle jo gerne have en fisk med
hjem.
Dejlig kaffe med brød havde vi med
hjemmefra. Det lunede godt midt i
travlheden.
Frisk luft fik vi meget af! Ja og så
een fisk.
Jens Thorn Jensen

Løvfaldsturen
for beboere og brugere på ”Malmhøj” foregik i det dejligste vejr med
solskin og blå himmel. Bladene på
træerne havde de dejligste efterårsfarver i gule, brune og røde farver i
alle nuancer. Vi kørte ad små veje til
Hald Sø. Vandet var helt stille og
havde den dejligste blå farve. Videre
gik det forbi de mange gravhøje og
den smukke Vedsø, der ligger ved
Rindsholm. På Rindsholm Kro fik vi
kaffe med boller og en rigtig dejlig
flødeskumslagkage.
Kromanden fortalte anekdoter om,
hvordan kroparret fik kroen og en del
om kroens historie, der går tilbage
til engang i 1300-tallet. Alle syntes,
det havde været en oplevelsesrig tur.
Jens Thorn Jensen

Torsdag den 8. december holdt
brugerrådet stor julefrokost for beboerne og mange pensionister fra
sognet. Inden maden startede vi
med en adventssang og en julesalme. Og sikken en menu vi fik: Marinerede sild, tarteletter med dejligt
fyld inden dagens hovedret, der bestod af grønlangkål med hamburgerryg og medisterpølse til. Herefter gik
det galt! For nissen må have taget
alle mandlerne. Vi spiste mange portioner risalamande uden, at der dukkede en eneste mandel op. Men vi
narrede nissen: Der blev trukket lod
blandt deltagerne om de tre æsker
chokolade, der var blevet stillet i udsigt som mandelgave.
Inden kaffen var der amerikansk lotteri, hvor man kunne vinde rødvin til
juleanden eller chokolade til julehyggen. Hele eftermiddagen var der
fin underholdning med musik og dejlige solosange.
Alle havde haft en dejlig eftermiddag
ii hinandens selskab.
Jens Thorn Jensen

Stort julemarked
Lørdag den 26. november stævnede
folk til det traditionelle julemarked,
der bliver holdt på ”Malmhøj”. Der var
stor tombola med 100 gode gevinster, skænket af mange handlende.
Amerikansk lotteri manglede heller
ikke. Efter at have prøvet lykken blev
æbleskiver og gløgg nydt. Og alle
hyggede sig i socialt samvær og
talte blandt andet om, hvad man
havde vundet. Overskuddet bliver
brugt til glæde for beboerne og
mange andre pensionister. Brugerrådet siger tak til sponsorerne og de
mange, der købte lodder for at prøve
lykken.
Jens Thorn Jensen

Luciaoptog
Tak til Hauge Forsamlingshus’
Luciapiger for et meget flot Luciaoptog. Det var langt at gå, og vi ved,
det kræver koncentration både at
skulle synge, gå og bære levende
lys på samme tid, men I klarede det
så flot. Tak for en fin aften.

Fastelavnsfest
Fredag d. 24. feb. kl. 14:30 inviterer vi til fastelavnsfest på Malmhøj.
Vi håber, at pårørende og personale vil deltage sammen med børn
og børnebørn, og det vil være festligt, hvis børnene er udklædte. Vi
vil så sørge for „Katten“ i tønden.

Cabaret
„Optimisterne“ fra Alhuset opfører
cabaret mandag d. 6. marts kl.
14:00. Efter forestillingen er der
kaffebord. Kom og vær med til en
fornøjelig eftermiddag.

Folkedans
Igen i år vil vi glæde os til at opleve
Silkeborg-Lysbro folkedansernes
opvisning og danseglæde på Malmhøj. Det er fredag d. 17. marts kl. 14:00.

Senior Shop
Fredag d. 31. marts kommer Vibeke Gottlich fra Senior Shop med
forårskollektionen, der vises af
flotte lokale mannequiner kl. 14:00.
Bente Sørensen
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Skituren går til Canneizei
Gennem de sidste ca. 15 år har det
været en tradition for os at køre på
vinterferie med ski i bagagerummet. I
begyndelsen var det langrendsski,
men efter et par år var der ikke den
helt store interesse hos drengene - så
vi skulle prøve at leje slalomski og
støvler et par dage - og det var lykken.
Det blev til mange ture til Norge i egen
bil med medbragt mad, og hvad dertil
hører for at bo i en højfjeldshytte i
Trysil, Opdal, Bjørli eller et andet
spændende skiområde. Antal pistekilometer blev større år for år, og ligeledes blev snesikkerheden taget i betragtning ved valg af destination.
Jo højere oppe på fjeldsiden skiløjperne ligger, jo
større chance er der for,
at der er sne eller i hvert
fald frostgrader, og så kan
de fleste skisportssteder
i dag lave kunstig sne ved
at sprøjte vand ud over et
større areal.
I 1997 fik vi lyst at prøve
en anden form for skiferie. Drengene havde heller ikke lige „tid“ til at
komme med, så vi fik
mulighed for at komme
med på en bustur til Østrig, hvor vi
skulle bo på hotel - så det var ferie!
Zillerdalen var et rigtig dejligt sted - der
var både noget for nybegyndere, øvede
og de fartglade.
De fleste kender hinanden, inden busturen starter, så snakken går livligt på
turen
ned
gennem
Jylland
og videre til Hamburg, Cirka kl. 23.00
bliver bussen „lavet om“ til sovebus,
og det er dejligt at få benene op. Nok
er der ikke meget plads, men man får
da hvilet, og de fleste sover da også
mere eller mindre i løbet af natten. Hvis
vejret er godt, ingen sne på vejene, kan
turen gøres på 15-6 timer ved non-stop
kørsel. Det er en strækning på ca.
1200 km. Der er to chauffører på bussen, og de skiftes til at sove/hvile.
De sidste 4 år har det været Canneizei
i Norditalien, der har været det foretrukne skiområde. Det er et mægtigt
stort område med ca. 1200 km løjper
af forskellige sværhedsgrader. Der kan
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man stå på ski en hel uge uden at
skulle løbe på de samme pister.
Busturen tager efterhånden for lang tid
med de nye regler for kørsel med sovebus
gennem
Tyskland,
hvor farten max. må være 80 km/t, og
så tager det omkring 22 timer at køre
derned. Men der er jo også andre
måder at komme frem på, så næste
gang skal vi med fly.
Det er dejligt at være så mange, der
kender hinanden. Så deler vi os i mindre grupper, som så følges ad den dag,
og næste dag er det måske nogle andre, man følges med. Det betyder

uheldet skulle være ude, og vi begyndte at undersøge, hvordan muligheden var for at komme hjem i utide,
for der var jo en hel uge til bussen
skulle køre tilbage. Det lykkedes, og
tre dage efter mit uheld blev Niels og
jeg hentet på vores hotel i Canneizei
og kørt til München, en meget lang tur
i en gammel stiv ambulance.
I Münchens lufthavn holdt lange rækker af ambulancer med patienter til flyveren - Knogleekspressen! Vi blev fløjet til Kastrup og derfra videre til Tirstrup Lufthavn. I hver lufthavn stod
falckpersonale klar med en kørestol,
for at hjælpe os videre til næste
afgangsterminal.
I Tirstrup lufthavn ventede en ambulance igen
på os, og vi blev kørt til
skadestuen på Viborg
Sygehus. Her blev gipsbandagen fjernet, og
mit knæ blev undersøgt
- forreste korsbånd var
sprunget - og det kan
man godt leve med, for
jeg var jo ikke håndboldspiller, og for øvrigt var
jeg over 40 år gammel,
så der var ikke noget,
der hed operation.

meget, at gruppen er nogenlunde på
samme niveau, ellers er det meget
hårdt for dem, der altid kommer sidst,
og kedeligt for de hurtige, der må bruge
meget tid på at vente på de mindre
hurtigt.
Vi havde været forskånet for de store
skisportsuheld indtil for fire år siden.
Da var jeg så uheldig at styrte på
andendagen, hvor det gav et smæk i
mit højre knæ. Jeg kunne ikke støtte
på benet, så derfor måtte nogle fra min
gruppe rekvirere hjælp -to skiguider
med en båre („bananen“) monteret på
et par ski. Jeg blav lagt på båren og
spændt fast, og så gik det ellers ned
ad løjpen til en offentlig vej, hvor en
ambulance bragte mig til en læge i
byen. Han ville/kunne ikke gøre så
meget, men jeg fik lagt en gipsbandage
på benet, og så skulle jeg ellers ligge
med benet oppe.
Vi havde tegnet en rejseforsikring, hvis

Jeg fik en Donjoye skinne på benet,
og den blev indstillet til, at jeg kun
kunne bøje knæet 10 gr., og så fik jeg
udleveret et par krykker og kunne så
komme igen om tre uger.
Efter de tre uger fik jeg en mindre
skinne, der kun skulle støtte knæet, og
jeg kunne begynde genoptræning, for
musklerne svinder hurtigt ind, når de
ikke bliver brugt. Efter flere måneders
ihærdig træning blev mit knæ rimelig
stabilt igen, og i dag har jeg faktisk ingen gener, så måske var det godt, jeg
ikke blev opereret.
Jeg har været på skiferie igen, men
frygten for, at der skal ske noget igen,
ligger stadigvæk i baghovedet.
Jette Jørgensen
Vinderslevvej 100

På international tandemlejr
En anderledes cykelferie.

En far med 2 børn

Fra tysklandsturen i 1999
Vi elsker cykelferie, men siden vi fik
ammekøer, synes Kuni ikke, han kan
byde andre at passe dem, mens vi
er på ferie. Han mener desuden, at
vi har oplevet så mange flotte ferieture, at vi har minder nok at bearbejde resten af livet, og så siger han,
at vi bor så flot, at man nærmest ikke
har behov for at se noget andet. Men
da Kirsten så, at det internationale
tandemtræf i år kom til Tommerup på
Fyn, fik hun Kuni med på en tilmelding.
På almindelige cykler har vi været på
ture til Sydtyskland, Østrig, Svejts og
Frankrig. Vores Tandem har vi haft
siden 1997 og bruger den til dagsture. Kun én gang har vi været på en
uges tur til Bremen i Nordtyskland.
For at spare tid kom tandemen på
tagbagagebæreren, Kuni havde
ombygget. Da vi nærmede os
Tommerup, lagde vi selvfølgelig
mærke til andre biler med tandem på.
På Tommerup Stationsbys sportsplads mødte vi så skaren af tandemister med deres tandems. Nogle af
dem lignede Storm P’s konstruktioner.
Mange af de 400 deltagere kendte
hinanden, og snakken gik livligt. Fra
Danmark var der ud over nogle medlemmer af Vestjysk Tandemklub for
blinde og deres ledsagere, kun få
deltagere. Derfor gjaldt det om at
finde vores engelske frem og af og
til det tyske.
Det overraskende var de mange
englændere, iblandt dem mange
unge par med børn helt ned til 2 års
alderen. Til de allermindste havde
man nogle smarte anhængerkonstruktioner, men allerede fra 3 år

af kom børnene med på tandem ved
hjælp af specielle kædeudvekslinger
og justerbare pedalarme. En bøjle
sørger for, at børnene ikke kan falde
ned. Så der var tandem til to voksne
og et barn, en tandem med påhængt
halvcykel til et eller to børn, men også
smarte liggecykler, og et amerikansk
par havde en ultralet kulfibertandem,
hvor rammen kunne skilles ad til flytransporten.
Det var en dejlig oplevelse at se alle
børn lege fredeligt sammen eller
være med på cyklen i godt humør.
Men der var også ældre deltagere
med på de daglige ture på 60, 80 og
110 km. Selv om mange havde tætsiddende cykeltøj på, nogle lignede
professionelle cykelryttere, var der på

Michael og hans blinde bror David
turene altid tid til en lille snak enten i
forbifarten eller i pauserne. Ikkedanskerne var noget overraskede
over alle de bakker, de mødte i det
”flade” Danmark.
Det gjorde stort intryk på os at opleve blinde deltagere med deres ledsagere. Vi kom en aften i snak med
to ældre brødre fra England. Den ene
var blind, og den anden brugte
stærke briller, og når han skulle studere kortet, skulle han holde det så
tæt til øjet, at næsen var i vejen. Han
indtalte ruten på diktafon, så de ikke
skulle bruge kortet på selve turen. Det
var en dejlig aften at opleve deres
livsglæde og deres tørre engelske hu-

mor.
Men hvorfor vælge en tandem når
man ikke er blind? For det første
kommer man uden om problemerne
med forskel i kørestil og kræfter. På
vores ferieture har vi mange gange
set den ene partner halse langt bagefter den anden, og afstanden bliver
større, når man bliver træt eller i modvind. I modvind mærker man tydeligst
tandemens fordele, fordi man næsten
kun har den halve vindmodstand.
Derfor kan man lave nogle fine ture
om aftenen eller i weekenden. For
børnene betyder det, at de ikke bliver passiviseret under transporten,
men kan føle, at de bidrager til farten, og man kan snakke med dem.
Den bagerste kan desuden se på
kortet eller læse op fra rejseføreren
eller endda læse højt fra avisen, som
vi af og til prøvede ved vores tur til
Bremen. Vi synes, der er noget rigtigt ved, hvad der står i en engelsk
tandemreklame: ”Ikke bare vokser interessen for at cykle sammen, men
også den afstand, de nemt kan nå,
vokser.
Om aftenen spillede lokale bands i
det fælles telt, og stemningen var virkelig hyggelig som i en engelsk pub.
En eftermiddag var der en konkurrence for voksne og børn, hvor det
fx gjaldt om at køre så langsomt som
muligt eller transportere vand i et
bæger. Da vi tog afsked, var det som
om man havde kendt nogle gennem
længere tid end en uge. Et par fra
USA og et fra Israel besøgte os en
eftermiddag, da vi var kommet hjem,
og det var dejligt. Selv om vi skulle
”begå” os på engelsk, blev der snakket meget, og specielt Joel fra Israel
bidrog med sin underfundige humor
til, at der blev leet rigtig meget. Vi serverede løg- og squash-tærter til aftensmad, da vi var usikre mht. til kød,
og så var der selvfølgelig ”rødgrød
med fløde”, som de havde hørt om
på et lynkursus i dansk på tandemlejren.
Vi glæder os til næste tandemlejr,
som er i Belgien.
Kirsten Anneberg Jacobsen
og Kunibert Krüger,
Oustruplundvej
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Landsbyen Mausing
Af Jacob Ildensborg-Hansen

Landsbyen Mausing er første gang
nævnt i historien i dokumenter fra
biskoppen i Århus den 25.3.1416.
Men allerede i slutningen af 1361,
da det danske mandskab vendte
hjem fra Kong Valdemar Atterdags
togt til Visby på Gotland, kom en af
våbensmedene ved navn Anders
Andersøn til landsbyen Mausing i
Midtjylland. Bysmeden her var gammel, og våbensmeden gik ind på at
forsøge sig som bysmed.
Han må have klaret det på udmærket måde. Han blev i hvert fald gift
med den gamle smeds datter og fortsatte resten af sit liv som bysmed i
Mausing. Hans ældste søn, som
også hed Anders Andersøn, lærte
håndværket hos faderen, drog så i
fremmed tjeneste, men vendte senere hjem og fortsatte som bysmed
efter faderen. Efter familieberetninger fortsatte det sådan i 14
led, hvor søn fulgte fader som bysmed af navn Anders Andersøn.
Omkring år 1800 opgav den femtende Anders Andersøn bysmedegerningen og købte Mausing Vandmølle, som senere ombyttedes med
gården Hønholt mellem Lysdal og
Fruerlund. Disse oplysninger stammer fra bogen »Fra Midtjylland« af
A. Hønholt.
Gårdenes udvikling
Samme rolige udvikling og generationsskifte, som skete i smedien, synes ikke at være tilfældet med gårdene i Mausing i det følgende århundrede. Den ældste eksisterende
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oversigt over gårdene er i Silkeborg
Lens jordebog. Jordebogen giver
oplysninger om fæsterne på gårdene
og deres afgifter til gårdenes ejere
og som gentages i jordebogen under Christian d. IV og Frederik d. III,
hvorefter afgifterne omsattes til hartkorn i matriklen fra 1644 efter faste
omregningstabeller.
Et eksempel fra jordebogen: »Silkeborg Len: I 1437 pantsætter og i
1445 skøder Niels Munk af
Brusgaard i Mausing til abbed Ove i
Øm som 1446 oplader den til bisp
Ølrik«.
Fra Alling Klosters arkiv nævnes, at
i 1425 ejede klosteret en gård i
Mausing, og at denne gård i 1493
var kommet klosteret af hænde
»med urette«. Altså et eksempel på
at klosteret på den tid ejede en eller
flere gårde i Mausing.
Fra 1520 kendes en liste over
Kronens gods i Lysgaard og Hids
herreder og altså Mausing-området,
men her nævnes ingen Mausinggårde, hvilket bekræfter, at Kronen
først ved Reformationen er blevet
ejer af gårde i Mausing.
Byen solgt
I 1721 solgte Kronen byen til herremanden på Vinderslevgård. Denne
solgte den i 1786 til en Hans Hansen med 46 tdr. hartkorn
hovedgårdsjord plus 264 tdr. hartkorn bondejord for 34.000 rigsdaler.
De 264 tdr. hartkorn var de gårde,
som Vinderslevgård ejede. Tdr. hartkorn er en måde at angive en gårds
areal, der samtidig tager højde for
jordens kvalitet. På det tidspunkt var
der 10 gårde i Mausing plus et boel,
hvilket vil sige en gård, hvor der ikke
var en tdr. hartkorn til.
Samme herremand lod i 1790 udfærdige et originalt kort over Mausing
Bys ejendomme »beliggende udi
Århus Stift, Silkeborg Amt, Hitz Herred, Vinderslev Sogn. Tilhørende
S.T. herr Hans Hansen til Vinderslevgård. Efter hvis forlangende opmålt
og udskiftet år 1790 af Niels Grøn,
skoleholder i Vinderslev Sogn«, som
der står på kortet.

I 1790 ved udskiftningen blev tre
huse udflyttet på jord, som de fik efter lodtrækning, og nye huse blev
opført af herskabet. Ligeledes blev
to af gårdene udflyttet. »Lundbjerg«
til sin agerlod, og »gård nr. 12
udflyttes til sin agerlod 200 alen syd
og vesten for Store Flagbjerg og 300
alen norden for Lille Flagbjerg, hvor
herskabet lader opføre en ny gård«.
Disse oplysninger fremgår af det originale kort fra udskiftningen i 1790.
Her skal nævnes, at da den daværende ejer i ca. 1985 nedbrød den
sidste del af bygningerne fra 1790
på Flagbjerg, fandt han i sokkelen i
det sydøstlige hjørne mønter dateret 1772.
Det var herremanden, der startede
udskiftningerne. For bønderne var
der mere fornuft i at eje en udskiftet
gård, og for herremanden, som
ejede gårdene, var der penge i at
sælge bønderne gårdene. På fem år
i slutningen af 1790’erne blev
totredjedele af bønderne selvejere.
Før udskiftningen var det ikke uhørt,
at en bonde havde sin jord fordelt
op til et halvt hundrede steder i
bymarken. I nabobyen Resdal kan
man læse om to gårde, der havde
jordlodder henholdsvis 62 og 88 steder i bymarken. Efter udskiftningen
fik hver gård ud over et sammenhængende stykke byjord et stykke
hede, et stykke eng, et stykke mose
og et stykke skov.
»Slavekrigen«
Af særlige begivenheder i Mausings
historie skal nævnes »slavekrigen«.
Oplysningerne her er fra lærer
Aaboes (1814-1895) dagbog:
»Natten til torsdag den 30. marts
1848 kom vi her og i alle omliggende
sogne fra Vejle til Viborg i den største skræk. Med stormens fart løb fra
by til by det rædselsfulde budskab,
at en tysk røverskare på flere tusind
mand var rykket ind i Jylland og
havde plyndrende og brændende
nået Nørre Snede og kunne hvert
øjeblik ventes her. I morgenstunden
var hele sognets våbenføre mandskab samlet bevæbnet med skyde-

Gården var kendt for sin brændevin,
øl og saltmadsfad, og kongen og
følget lod sig anretningerne smage,
fortæller historien.
En anden speciel dato var den 9.
april 1940, da tyskerne besatte Danmark. Samme dato blev nemlig Danmarks sidste veteran fra krigen i
1864 begravet på Vinderslev Kirkegård. Han hed Niels Kristensen, var
101 år gammel og havde indtil kort
tid før sin død boet på ejendommen
Holmsløkkevej 2.

Mausing by med optegnelser over de forskellige jordlodder. Hver
ejer havde sin farve. Nogle havde lodder flere steder, hvis de også
havde et stykke skov og eng.
geværer, forke og udrettede leer.
Vindersleverne og Mausingerne rykkede frem til Funder. Under gråd og
rædselsskrig begyndte kvinder og
børn at udslæbe og nedkaste i jordgrave sengeklæder, uld, klæder,
korn og alle værdigenstande.
Til al lykke var det hele dog blind
alarm, og vi slap denne gang med
skrækken. Op ad næste dag blev det
erfaret, at det hele beroede på en

misforståelse opstået sønder på, og
det hjemvendte mandskab drak sig
en god „perial“ i kroerne, inden de
skiltes.«. Sådan skriver den pågældende lærer Aaboe i sin dagbog.
Anderledes festligt
Anderledes festligt var det i Mausing
den 29. juni 1852. På gennemrejse
fra Viborg til Silkeborg gjorde Kong
Frederik d. 7. og grevinde Danner
ophold på Mausing Søndergård.

De sidste års rivende udvikling i samfundet er gået uden om Mausing. Det
sidst byggede hus i Mausing blev
opført i 1970’erne. Til gengæld har
Mausing med sit opland siden
1950’erne sendt cirka 160 personer
ud på arbejdsmarkedet.
Sammenholdet i Mausing er dog stadig eksemplarisk. Det ses blandt
andet i det store arbejde, beboerne
har lagt i restaureringen af
bydamsområdet, og vi glæder os
over de efterhånden mange turister,
der gør ophold her og nyder de dejlige omgivelser omkring bydammen.

Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR
DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup
Formand
Privat 86 88 82 66
Mobil 22 70 87 16
Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning . Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Mausingvej 45, 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 88 82 / 279 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl
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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
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

NF Jord & Beton ApS
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

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

Dennis Rasmussen, Hauge

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
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Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

GISSEL
v/ansvarlige indehavere
Anni & John Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

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...

Begravelse Danmark

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

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

Etabl. 1881 Kjellerup
De betjenes af bedemand
Kjeld Salomonsen

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

Vinderslev 86 82 00 64
Døgnvagt
Forudbetalt begravelse
til fast pris fra 10.800,www.begravelsedanmark.dk

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

Pederstrup Tagservice

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

Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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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

Stampes
Murerforretning

Laurits Hvam

GNING

G H BELÆ

v/ Jan Storm
Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

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

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

KLS Byg ApS

- Et anderledes skoletilbud

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kaj Andersen
86888003

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer
Kvalitetsmaterialer til priser du ka li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Åbningstider : Man.,tirs.,ons.,fre.
Tors.
Lør. og søn.
Henvendelse : Tlf.
Fax

8:00 - 17:00
8:00 - 20:00
Lukket
86 88 88 32
86 88 88 92

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

Soldatervennekredsen

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

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888542
Tlf. 87702370

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86867476

Venstre Vinderslev

Tlf. 86888518

Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

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

Tlf. 86888352

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

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

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

Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Valgmenigheden
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

Tlf. 87702494
Tlf. 87700617
Tlf. 87700628
Tlf. 87702496

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888499

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888408

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

15. januar kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
15. januar kl. 10.00
Mausing Søndagsskole hos
Ingrid Larsen, Mausing
Skolevej 13
18. januar kl. 19.30
Borgerforening afholder
generalforsamling på skolen
19. januar kl. 19.30
IM Mausing, Mausing
Missionshus v/fritidsforkynder Vagn Andersen,
Holstebro
22. januar kl. 10.30
Kyndelmissesuppe efter
gudstjenesten
26. januar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Generalforsamling
26. januar kl. 19.30
Mausing Missionshus.
Generalforsamling
29. januar kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
29. januar kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
2. februar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Sangaften v/ organist
Metha Giversen, Vinderslev
6. februar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Missionsuge. Taler: missionærmedhj. Kirsten Søvndal
Jiang, Brabrand
7. februar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Missionsuge. Taler: missionær Anders Jørgen Jensen.

7. februar kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Foredrag v/sognepræst
Gudmund Rask Pedersen

26. februar kl. 14.00
Vinderslev og Mausing
Søndagsskoler. Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

8. februar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Missionsuge. Taler: missionær
Hanus Poulsen, Randers

1. marts kl. 19.30
Valgmenigheden og
Levring-Hørup sognemenigheder på Levring
Efterskole. Foredrag v/Ralf
Pittelkow

8. februar kl. 20.00
I/S Vinderslev Vandværk
Generalforsamling i
Vinderslev Forsamlingshus
9. februar kl. 19.30
Missionsuge i Vinderslev
Kirke, sognepræst René
Vejen Jensen, Vildbjerg
10. februar kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Missionsuge. Taler:
missionær Knud Dalsgaard
Hansen, Århus
12. februar kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
12. februar kl. 10.00
Mausing Søndagsskole

2. marts kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde

12. marts kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
18. marts
Revy i Vinderslev
Forsamlingshus
16. marts kl. 19.30
IM Mausing. Kredsforårsmøde v/pastor emer. Carl
Peder Behrens, Gårdslev
i Mausing Missionshus

4. marts kl. 10.00
Indsamling af blade, aviser,
reklamer og pap

17. marts kl. 14.00
Folkedans på Malmhøj

6. marts kl. 14.00
Cabaret på Malmhøj

23. marts kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde

6. marts kl. 19.30
IM Mausing. Møder v/
missionær Søren Grysbæk,
i Mausing Missionshus
7. marts kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Generalforsamling

22. februar kl. 19.30
Venstre Vinderslev.
Generalforsamling i
Vinderslev Forsamlingshus

7. marts kl. 19.30
IM Mausing. Møde v/
missionær Søren Grysbæk,
i Mausing Missionshus

23. februar kl. 19.00
VIF afholder generalforsamling i Klubhuset

8. marts kl. 19.30
IM Mausing. Møde v/fritidsforkynder Henning Hollesen,
i Mausing Missionshus

23. februar kl. 20.00
Støttepillerne for VIF
afholder generalforsamling i
Klubhuset

10. marts kl. 19.30
IM Mausing. Familiemøde
v/missionær Svend
Taulborg, i Mausing
Missionshus
12. marts kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole

2. marts kl. 19.30
IM Mausing. Lovsangs- og
bedemøde i Mausing
Missionshus

22. februar kl. 19.30
Hauge U & GF
Generalforsamling i
Hauge forsamlingshus

24. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest på Malmhøj
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. februar

9. marts kl. 19.30
IM Mausing. Møde v/pastor
emer. Bent Tage Nielsen,
Gårdslev i Mausing
Missionshus

26. marts kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
26. marts kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
28. marts kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Koncert- og fællessangaften
m/Heidi & Søren Kristian
Frydenlund-Vad
30. marts kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Møde v/missionær Jakob
Borg, Struer
31. marts kl 14:00
Mannequinopvisning på
Malmhøj

