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Fortvivl ikke !
Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup
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Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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.

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

Redaktionsgruppen :

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Lån et kamera

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.

Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

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

86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888894
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
TAK
Så er der atter gået et år. Hvem kan
forstå det? Heldigvis kan vi fra
LOKALBLADETS redaktion sige, at
det har været et godt år. Vi har haft
masser af stof og har også en god
mængde sponsorer. Selvfølgelig er
der altid sponsorer, der stopper af
den ene eller anden grund, men vi
er så heldige, at der oftest er nye
sponsorer, der ønsker at annoncere
i LOKALBLADET. TAK for det. Der
skal også lyde en stor TAK til foreninger, private bidragsydere og til
dem, der giver en hånd med ved at
bidrage med stof til bladet, hjælper
med kopiering, udbringning af bladet m.v. Også en stor TAK til Bjerringbro Kontormontering for gaven

til LOKALBLADET - en ekstern
harddisk til brug for arkivering samt
back-up.
VELKOMMEN
I redaktionsgruppen er vi i den heldige situation, at Jan Sprogø har tilbudt at hjælpe med tilblivelsen af
bladet. Jan er marketingchef i et
firma i Silkeborg. Han bor sammen
med Lone og deres to børn Ditte, 6
år og Asger, 4 år over for det gamle
mejeri på Mausingvej. De har boet i
huset i 10 år og hygger sig bl.a. med
at renovere. Jan interesserer sig
meget for mejeriets historie og har
etableret et lille mejeri-museum. En
anden af Jans interesser er gamle
veteranfolkevogne. VELKOMMEN

Jan. Vi håber på et godt samarbejde.
FREMTIDEN
Hvad fremtiden bringer, ved vi ikke,
men vi ved, at LOKALBLADET er
sikret rent økonomisk endnu et år.
Det er vi glade for og stolte over.
Hvad de kommende numre af
LOKALBLADET så vil bringe, ved vi
endnu ikke helt, men vi ved, at der
er plads til netop DIT indlæg. Vi modtager også gerne forslag til forbedringer.
Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6a 1969/1970

Øverste række fra
venstre:
Karl Ulrik Vistisen,
Uffe Kristensen, Poul
Christensen, Birger
Kristensen, Svend
Aage Mogensen.
2. række fra venstre:
Folmer Mikkelsen,
Henning Lihn, Rie
Pretzmann, Anne
Marie Hansen, Lisbeth
Nyrup.
Nederste række fra
venstre:
Bente Kristensen,
Susanne
Hummelgaard, Birthe
Rasmussen, Christina
Christensen, Anna
Andersen (lærer)
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Velkommen til !

Vinderslevvej 12

Mausing Skolevej 16

På Mausing Skolevej 16 flyttede der
den 1/12 en ny familie ind. Familien
består af Mia på 12, Jeppe på 8 og
deres forældre Jette Lücke Hansen
(38) og Mogens Stenholt Hansen
(39).
Egentlig købte de ejendommen for
ca. et år siden, men de har brugt en
masse fritid til at totalmodernisere
huset. De kommer fra Funder, hvor
de har boet i 15 år.
Jette arbejder som kok på ferskvandscentret „Aqua“. Jette er i
gymnastikbestyrelsen i Funder GF
og har været det de sidste 4 år. Tidligere var hun aktiv gymnast. Nu er
hun træner.
Mogens har sammen med en anden
en murerforretning, der nu har
adresse i Mausing.
I fritiden det sidste år har der ikke
været plads til meget andet end
ombygning, men ellers er Mogens
cykel-motionist, mountainbike - racercykel.

Kim Kristensen og Charlotte Thomsen er flyttet ind i det blå hus på
Vinderslevvej 12. Charlotte er 27.
Hun arbejder som lønbehandler på
Århus Universitet. Kim er 31. Han er
oprindelig udlært maskinsnedker,
men er nu i gang med en uddannelse
som tømrer hos et firma i Låsby. De
har før boet på Lupinvej i Silkeborg,
men faldt med det samme for Vinderslevvej 12. Christina og Robin er jo
flyttet over på den anden side af gaden, hvor de knapt er færdige med
at gøre Jens Petersens gamle ejendom tip top moderne.

edaG

teljeps
Julefrokost i
Vinderslev
Forsamlingshus
I de nyrenoverede lokaler afholdt
bestyrelsen for Vinderslev Forsamlingshus julefrokost for alle d. 2. dec.
2006. Der var 130 personer til en meget hyggelig aften. Denne succes
gentages d. 1. lørdag i dec. 2007.
Husk først-til-mølle princippet!

Liljevej 19

Vinderslevvej 16

Efter maling af forsamlingshuset

Inspektion
af nedlægning af vandrør

har fået ny ejer. Efter at Christina
Würtz er flyttet til Vinderslevvej 47,
har Mette Løkkegård købt huset.
Mette kommer fra Silkeborg, hvor
hun er kok i Jyske Bank og er derfor
med til at lave mad til ca. 800 personer. Hun er 26 år og dyrker gymnastik, men vil også gerne være med
til at spille fodbold. Mette flyttede til
Vinderslev, da husene er billigere
herude, og det er en passende afstand til Silkeborg.
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Grethe Ulstrup på 60 år og hendes
mand Kristian, som er 61 år, er flyttet til Liljevej 19 fra Ry, hvor Kristian
var frisør. De har altid godt kunne
lide egnen omkring Kjellerup, og så
har det nok også noget at sige, at
deres 3 børn og 7 børnebørn bor her
omkring. De ses her med barnebarnet Malte på 3 år.

Gade

spejlet

D. 22/9 fik Pia Møller og Bjørn
Thomasen en lille dreng, som blev
født kl. 19.33 på Viborg Sygehus.
Han vejede ved fødslen 3660 gram
og var 51 cm lang, og han skal
hedde Markus Møller Thomasen.

Nyfødte

Helle og Martin Pedersen, Haugevej 10, fik d. 2/11 kl 12.45 en lille pige.
Hun blev født på Viborg Sygehus og
vejede 3370 gram og var 53 cm. Mia
Bølcho Pedersen, som hun hedder,
sidder her sammen med sin storebror Lucas på 2½.

Christina Würtz Jensen og Lasse
Asp, Vinderslevvej 47, fik d.5/12 en
lille Mathilde. Hun blev født kl 15.17
og vejede 2700 gram og var 48 cm.
Den lille Mathilde ligger i en fin vugge
(side 8), som skal gå i arv til kommende børn inden for familien.

Dorte Jakobsen og Carsten Hansen,
Lundgårde 2, fik d. 16/8 en søn på
3480 g og 56 cm. Sønnen, som
hedder Ask, ses her sammen med
storebror Thor på 3 år.

Lone Graversen og Nicolaj Mikkelsen, Vinderslevholmvej 38, fik d. 2/
12 kl. 00:22 en dreng. Jakob, som
den lille fyr skal hedde, blev født på
Silkeborg Sygehus og vejede 3675
gram og var 52 cm. Han ses her
sammen med de stolte forældre.

Karen og Allan Jensen på Haurbak
Vestergård fik d. 27/10 en lille pige,
som skal hedde Emma. Emma vejede 3200 gram og var 50 cm lang
og blev født på Silkeborg Sygehus
kl. 04:50.

D. 8/12 kl. 21.00 fik Rikke Melin og
Thomas Povlsen, Solsikkevej 12, en
lille dreng. Han vejede 4138 gram
og var 54 cm. Han blev født på Silkeborg Sygehus. Pt. er det ikke bestemt, hvad han skal hedde.

Besøg af Radio/MidtVest

Der var besøg i Vinderslev Brugs af
Radio/Midt-Vest. Her ses journalist
Torben Møller i samtale med Anni.
Lokalbladets journalist fik også lige
fortalt radioen om Lokalbladet, så
hvem ved, måske henvender de sig
også til os. Historien om brugsen
blev bragt d. 16/12.
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Birgits julefest 2006
Traditionen tro holdt Birgit Pedersen
julefest for alle sine tidligere og nuværende dagplejebørn. Både forældre og søskende var inviteret.
Festen blev holdt i Mausing Forsamlingshus, lørdag d. 25. november.
Alle familier havde medbragt hver sin
slags mad til det store ”ta´ selv bord”.
Programmet var planlagt af et ”festudvalg”, som hver sommer bliver
valgt til Birgits sommerfest.
Vi mødes kl. 15, og så bliver der klippet julehjerter, bagt pebernødder,
leget og snakket til den store guldmedalje!
Festudvalget havde lavet en ”tip-en13´er”, hvor man skulle svare på

spørgsmål om tidligere julekalendere gennem de sidste ti år.
Julemanden og hans kone kom på
besøg og dansede om juletræ med
næsten alle gæsterne. Bagefter var
der julegodter til alle os børn.
Der blev også holdt amerikansk lotteri om nogle flotte dekorationer som
Glennie (Birgit og Kalles datter)
havde lavet. Festen sluttede klokken
ca. 22.
TAK for en hyggelig fest! Hvor er det
dejligt, at I gider blive ved med at se
os alle!
Camilla Bolander
og Marie Østerby

Alle børnene fik en pose julegodter af julemanden

Rejsegilde

Grund til salg

Så har der været rejsegilde på Minna
og Leif Jensens nye bjælkehus, men
det siges, at de i øjeblikket har havudsigt (p.g.a vand i kælderen).

i Pederstrup
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edaG

teljeps
Goddag mand økseskaft.....
Huset på Vinderslevvej 46 blev bygget i 1979, men der blev aldrig anlagt fortov uden for huset. Fortovet
stopper ved naboen. Mange passerer nr. 46 på deres vej til f.eks. sportspladsen.
Efter en del udgravninger i oktober
2006 kontaktede husets ejer så kommunen for at høre, om der var mulighed for at få anlagt et fortov i forlængelse af det allerede eksisterende fortov.
En del af samtalen var som følger:
-Du kan godt få lagt fliser, men du
skal selv betale.
-Hvad sker der, hvis der nu falder
nogen der?
- Så skal du betale, for det er dit fortov!
- Så lægger jeg nogle gamle fliser,
jeg har til at stå.
- Der må kun benyttes kommunens
fliser.
- Jamen, det er jo mit fortov?
- Nej, det er kommunens!
- Skal de så ikke lægge fliser der?
- Jo, hvis du betaler. Det er dit fortov, men kommunen bestemmer!
Siden er der blevet lagt fliser foran
indkørslen på grund af ét af vandværkets dæksler. Hvem der skal
betale dette, og om der kommer flere
fliser, det er et godt spørgsmål. Svaret kommer måske i næste udgave
af LOKALBLADET.

Juletræet tændes
Traditionen tro var der lørdag før første søndag i advent
juletræstænding ved „æ bydam“ i Mausing. Trods det fugtige
vejr var der fint fremmøde.

Otto Kristensen og Laura Lundgaard med deres nissehue

Anna Jensen får overrakt en kurv
som tak for strøm til lyskæden.

Udsalg i Vinderslev Brugs

Juletræ i Pederstrup
Igen i år blev der sat juletræ op på
„torvet“ i Pederstrup. Det blev hentet hos Ella og Frede Sørensen på
Tøndborgvej, og det føltes meget
langt at gå med det tunge træ helt
op til Pederstrupvej! Da vi havde
danset omkring det, blev det „plantet“ og pyntet med lys. Derefter stillede Susanne og Kurt Knudsen
gæstfrit deres nybyggede kontor til
rådighed for indtagelse af æbleskiver, gløgg og juleøl.

Tillykke med dagen
Bodil og Jakob Lundgaard, Lundgårde 11, havde guldbryllup d. 13.
okt.
Edith Nielsen, Lundgårde 15, fyldte
60 år d. 6. nov.
Bodil Lundgaard, Lundgårde 11, fylder 70 år d. 3. feb.
Søren Hansen, Vinderslevvej 44, fylder 70 år d. 4. marts.
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Gade

Hvorfor mon det ?
Er det mon ny fortovsbelægning, eller er det brænde, der er sat til spiring ?

spejlet
Familievugge
Gammel familievugge tilhørende
Würtz-familien. I øjeblikket ligger
Mathilde i den nostalgiske vugge.

Rejsegilde ved Vinderslevhuset

Nedlægning af fliser
ved forsamlinghuset

Vinderslevhuset

Tale ved Susanne Rønnex som medstifter.
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HT87
Så er vi efterhånden ved at være
kommet godt i gang med årets turneringer, eller rettere – vi er faktisk
allerede halvvejs.
Vi har ikke mindre end 13 børne- og
ungdomshold, en stor flok microer
og begyndere samt 2 seniorhold i år,
hvilket må betegnes som rigtigt flot
for en klub af vores størrelse. Som
noget nyt i forhold til de seneste år
har vi også junior- og ynglingehold,
idet vores samarbejde med LIF omkring Team Kjellerup stoppede efter
sidste sæson.
Her ved juletid er børneturneringerne
blevet brudt om, alt efter om man har
vundet eller tabt i efteråret. Det er
altid svært i starten af en sæson præcist at vide, hvilken række holdene
hører til i, når man skal melde til.
Derfor er dette en rigtig god mulighed for at få nogle lidt mere lige
kampe i foråret, hvad enten man rykker op eller ned.
Det er lidt blandet, hvordan det er
gået i år. Nogle er rykket op, og nogle
ned. Det er ikke så vigtigt for os i
klubben, hvordan det er gået på den
front. Det vigtigste er, at man har
nogle gode kampe, og at der er plads

til alle.
Den 5. november holdt vi et stort
brag i hallen. Det er efterhånden gået
hen og blevet en tilbagevendende
begivenhed, som trækker mange
mennesker til, og som børnene
snakker meget om både før og efter. Vi har sågar hørt, at andre klubber er begyndt at efterligne vores arrangement, dog med knap så stor
succes.
Derfor bringer vi her dele af opskriften på en rigtig god dag (vi vil dog af
konkurrencehensyn ikke afsløre alle
ingredienserne):
20-30 hjemmebagte kager, uanede
mængder af kaffe og saftevand, god
musik og indløb som ved landskampe. Den vigtigste ingrediens er
dog uden tvivl en masse frivilligt arbejde. Af eksempler kan nævnes
speakere, kagebagere, musik- og
kaffebordspassere samt en hel
masse planlægning.
Her vil vi gerne benytte lejligheden
til at sige tak til alle dem, som giver
en hånd med ved sådan et arrangement, men også i dagligdagen, og
vi håber, at vi ses i foråret til endnu

en omgang.
I år har vi fået en hjemmeside godt
op at køre. På den kan man bl.a.
finde træningstider, kampresultater,
praktiske oplysninger, og på et tidspunkt skulle der også gerne komme
billeder af holdene. Vi synes selv, at
resultatet er blevet ret flot. Bedøm
selv på www.ht87.dk.
Nu ”truer” foråret så, og af kommende arrangementer kan vi
nævne, at vi er begyndt at lade op til
et nyt brag i hallen den 4. februar.
Og så glæder de mindste hold sig
allerede nu til weekenden d. 30.
marts-1.april, hvor de drager til Nr.
Nissum til en rigtig god håndboldoplevelse med masser af sjov og
ballade. I skrivende stund er det
endnu ikke helt besluttet, hvor de lidt
større børn skal hen på deres
afslutningstur, men der bliver arbejdet på sagen.
Håndboldudvalget i HT 87
Gitte Bech

Sundhedsplejen
2006 går mod sin slutning. Et år der
vil gå over i historien, da Kjellerup
Kommune lukker og slukker og bliver en del af Silkeborg Kommune 1.
januar 2007.
Der vil ske mange forandringer, og
det vil der også inden for sundhedsplejen.
Førstegangsforældre vil få tilbudt 5
besøg og tilbud om at deltage i
mødregruppe i første leveår og et
besøg, når barnet er 1 ½ år.
Flergangsfødende vil også få tilbudt
5 besøg og tilbud om at deltage i
mødregruppe i første leveår, men
ikke noget 1 ½ års besøg. Det betyder, at flergangsfødende med 1 ½

årige børn kun får besøg, hvis forældrene beder om det, eller hvis det
aftales ved 9 måneders besøget.
Hvis der er eller opstår problemer,
er der desuden mulighed for at få
flere besøg.
Sundhedsplejen i skolen vil også
ændre sig fra, at sundhedsplejersken har haft kontakt med børnene i
børnehaveklassen, første, tredje,
femte og syvende klasse til, at der
skal være en kontakt med børnene
hvert år.
Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune vil få kontor i Børne- og
Familieafdelingen på Kjellerup Råd-

hus. Afdelingen vil desuden rumme
pladsanvisningen, dagplejen, de
pædagogiske konsulenter og socialrådgivere i familieafdelingen.
Jeg skal fremover arbejde tirsdag,
onsdag og torsdag. Jeg kan træffes mellem kl. 8 og 9 bortset fra de
dage jeg er på skolen. Mit nye telefonnummer er 8970 1699.
Jeg vil ønske alle en glædelig jul og
et godt nytår.
Grethe Hjul Mandrup
Sundhedsplejerske
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Historie gennem vandværkstiden
Fortsættelse.....fra oktober 2006

Vinderslev Vandværk
– 100 års jubilæum
Verner Brink har forfattet nedenstående artikel, som ud over at fortælle
noget om vandværket faktisk beretter om lokalhistorie gennem tiden i Vinderslev.

Nr. 27
Andreas Brink, Haurbakvej 15, min
bedstefar.
Man plejer at sige, “at det man ikke
har i hovedet, må man have i hænderne”. For Andreas Brinks vedkommende var det lige omvendt.
Det er ikke meget ved at være god
til at regne, hvis man ikke kan regne
den ud!
Han var først et halvt år i murerlære, men faget tiltrak ham ikke.
Derefter gik han over til landbruget
- det blev heller ikke det helt store.
Om sommeren, når fluerne var
værst, kunne han holde kohalerne,
mens min bedstemor malkede de
3-4 køer. I øvrigt lærte han aldrig
at malke en ko. Til gengæld kunne
min bedstemor arbejde 20 timer i
døgnet til langt ud på natten med
at stoppe strømper, lappe bukser,
og hvad der hører til for at holde
sammen på stumperne.
Fattigdom var der også i hjemmet.
Peter murer har fortalt mig: Når familien skulle i byen, måtte de op til
Anders Christensen for at låne
strømper, som de kunne være bekendt at få på. Omvendt, når hans
børn skulle i byen, blev der lånt
strømper her.
Det skete, at de måtte om til naboen, Andreas Nielsen, bare for at
låne 2 kr.
Nr. 28
Brdr. Kresten og Jens Andersen
samt deres svoger, Carl Frederiksen køber Østergård i fællesskab i
1902. Jens Andersen overtager
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hele ejendommen i 1915.
Jens Andersen er omtalt under nr.
6.
Nr. 29
Christen Mogensen, Silkeborgvej
144 køber ejendommen i 1896 af
Rasmus Brink, et hedelod, som
Rasmus fik i 1884, der blev udstykket fra matr.nr. 10 a.
Foruden landbruget var Christen
Mogensen ansat som amtsvejmand på strækningen mod Silkeborg.
Dengang blev vejgrøfterne slået
med le - græsset eller høet måtte
han få. Når det blev bjerget godt,
var det også et godt foder til de 4
køer.
Helmer Nielsen ejer jorden i dag.
Nr. 30
S. Bundgaard, Silkeborgvej 122
køber ejendommen matr.nr. 9 d. i
1888, sælger den med få tdl. jord

til Teglværket i 1911. Teglværket
beholder kun jorden - huset ligger
på hjørnet, hvor Vinderslevvej munder ud i Silkeborgvej.
I min barndom blev huset kaldt for
Jordemoderhuset.
Nr. 31
Ane Petrine Bech køber huset
Vinderslevvej 56 i 1905. Hun har
ejet matr.nr. 6 a., Vinderslevvej 45.
Hun sælger i 1918 til Kresten
Andersen. Året efter køber Kresten
Vinderslevvej 54, nu Folmer Andersen.
Nr. 32
Johan Vendel Vinkler får skøde på
Silkeborgvej 109 i 1890.
I 1840 blev jorden til ejendommen
med sine 2-3 tdl. udstykket fra
matr.nr. 10 a. Dens matr.nr. er 10 c
- det er der, hvor „Kalle“ har alle sine
forskellige dyr gående.

Nr. 33
Laurits Nørskov, Haugevej 2 skriver under som formand for Brugsen, formentlig den første formand
for brugsforeningen.
I min barndom og ungdom var
brugsforeningen et samlingssted
for landmændene 1 til 2 timer hver
formiddag, hvor nye og gamle
begivenheder blev vendt og drejet.
Det var et samvær, som de ikke
kunne undvære.
Nr. 34
Mathias Jacobsens ejendom var
på. 5-6 tdl. Den var beliggende ca.
150 m øst for Silkeborgvej, over for
H. Velling i nr. 146.
Under krigen var lejligheden udlejet til en meget fattig familie med
mange børn, husker jeg. Når de
skulle i skole i Vinderslev, gik de
gerne tværs over vor mark, selv om
jorden kunne være pløret, og de tyske soldater mange gange havde
gravet grøfter, når de var på øvelse
- soldaterne kom altid gående på
en række til og fra marken.
Da ejendommen lå på et højt sted,
blev den på jysk kaldt for “Mattisborg”. Der ligger i øvrigt bygningsrester på stedet i form af murbrokker og sten fra stenpikning.
Jorden er lagt ind under Haurbak
Vestergård.
Nr. 35
C. Fox-Maule bliver eneejer af Ny
Vinderslevgård i 1901.
Teglværkets jord stammer fra Ny
Vinderslevgård og har matr.nr. 2 b.
Ny Vinderslevgård, Men stuehuset
ligger på matr.nr. 10 d. Vinderslev,
der stammer fra 10 a. og har adressen Astrupvej 16.
I dag ejes beboelsen af Peter Haahr
og Karina Reinholdt Haahr.
I 1908 sælges Teglværket til: Hans
Jensen, Jens Andersen, P. Nielsen
og H.P. Vilstrup med 25 % til hver.
På et tidspunkt var Teglværket
Kjellerupegnens største arbejdsplads.
Nr. 36
Niels P. Forsberg får skøde på.
Silkeborgvej 116 i 1897.

I 1915 overtager enken, Anine
Forsberg den lille ejendom med 23 tdl. og sine 2 køer, som hun levede af indtil 1945, hvor den blev
solgt til Laurits Stenholt.
Jeg kan huske, at Anine havde
stenpikning i sin indgang eller bryggerset. Stengulvet blev fejet hver
lørdag.
Nr. 37
Ane Marie Sørensen køber huset,
Trekronervej 21 den 17.1.1906. Der
er et par ejere imellem, inden vi
kommer frem til Anders Pedersen,
der køber huset i 1931. Han var
brødkusk for bageren i Vinderslev i
mange år. Derfor hed han aldrig andet end Brød-Anders.
Nr. 38
Ane Kirstine Vinkler køber huset,
Silkeborgvej 102 i 1896. Flere har
ejet huset indtil 1940, hvor Vinderslev Kommune køber det. Huset er
i den tid, jeg kan huske, blevet kaldt
for “Fattighuset”. Der har været familier med 10-12 børn, som har
boet i det lille bus. Teglværkets skinner til tipvogne, der transporterede
ler ud fra lergravene, gik lige forbi
huset i skellet mellem Vinderslev og
Hørup sogne.
Nr. 39
Henrik Jespersen, Vinderslevvej 32
mageskifte-skøde til Søren Christian Vestergaard i 1910, som beskrevet under nr. 23.
S. C. Vestergaard sælger til sin søn,
malermester Laurits Vestergaard i
1915.
Nr. 40
Søren Vestergaard, Vinderslevvej
33 var tømrer- og snedkermester.
Han havde værksted på hjørnet af
Vinderslevvej og Trekronervej, hvor
han også boede.
Nogle kender måske bedre stedet
som “ROTTEHULLET”.
Nr. 41
Kristen Bondrup Nielsen, Vinderslevvej 29 var centralbestyrer i
Vinderslev.

K.B. Nielsen var far til skomager
Andreas Bondrup.
I øvrigt var Andreas en flittig gæst
på Landsarkivet i Viborg og har
skrevet meget om ejendommene i
Vinderslev, som nu er arkiveret på
Blicheregnens Museum i Thorning.
Nr. 42
J.C. Mortensen, Vinderslevvej 37,
havde det sted, hvor Lars Mølgaard
bor.
Huset blev ombygget sidst i
30´erne. Før ombygningen var der
sadelmagerværksted i kælderen,
en slags højkælder.
I stueetagen boede en ældre frøken. Så vidt jeg husker, en søster
til Anders Christensen (Anders murer). Hun havde en lille forretning,
hvor hun solgte småting, så som
sikkerhedsnåle, postkort og den
slags. “Pige-Mari” blev hun kaldt.
Nr. 43
Jens Pedersen får skøde på Trekronervej 5 i 1878.
Han var både husmand med nogle
få tdl. jord og skrædder.
Hans husbestyrerinde, Marie Andersen, overtager ejendommen efter ham, og efter hende bliver hendes broder, Ryge Andersen ejer.
Bygningerne købes senere af uddeler Th. Bjerrum, og jorden sælges til Henning Mikkelsen.

Nr. 44
Jens Christensen Jensen får skøde
på Trekronervej 16 i 1906. Han mageskifter med Peter J. Pedersen i
1910.
I 1917 købes ejendommen af Niels
Andersen, der var smed. Han var
meget kraftig. Derfor blev han kaldt
for ”den tykke smed”. Den anden
smed var Elis’ far, Kr. Nielsen på
Solsikkevej 2. Han blev kaldt for
“guld-smeden”
Jeg husker engang, at den tykke
smed besøgte os. Han spurgte min
mor: „Hvor mange børn har I?“ „To
drenge, men den sidste (mig) skulle
nu have været en tøs“. „Jamen, det
er da ikke noget problem“, sagde
smeden - „Ham kan jeg hurtig lave
om til en tøs“. Da jeg hørte det, krøb
jeg ind under min mors stol og holdt
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krampagtigt fast om to stoleben for han skulle i hvert fald ikke have
fat i mig. Jeg vidste jo, at en smed
kunne mange ting.
Smeden sælger ejendommen i
1938. Han bygger et lille hus på
Vinderslevvej 53, hvor han indretter et mini-smedeværksted med
ambolt og blæsebælg, der skulle
give luft til essen.
Jeg er overbevist om, at Jens Christensen Jensen har skrevet deklarationen. Det ligner hans underskrift.
Nr. 45
Marius Bech køber Vinderslevvej
45 af sin mor, Ane Petrine Bech i
1905. Hun flytter til huset, Vinderslevvej 56.
Marius skøder til Andreas Bech i
1909 og flytter til Haugevej 4. Marius Bech var en drillepind af format - både over for familie og andre. Han havde 4 sønner, der alle
blev sent gift, formentlig på grund
af hans drillerier.
Min far, Martin Brink købte gerne
en lastbilfuld halm hvert år hos min
bedstefar (min morfar) og hans naboer i Thy. De blev solgt til forskellige i Vinderslev.
Marius havde købt 3 lam. Han
sagde til mig: „Jeg har lige købt 2
lam af din far - og så giver han mig
sgu’ endda én i købet (et lille
skravl). - Gud, hvor er han dum og
tosset”.
Det var ikke ligefrem rart at høre,
at min far kunne handle på den
måde.
Slut
Verner Brink,
Vinderslev
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Vinderslev Aftenskole
Aftenskolen startede i efteråret med
2 hold til madlavning for mænd. Der
blev også i år tilslutning til både et
eftermiddagshold og et aftenhold.
Eftermiddagsholdet fik 12 deltagere,
og aftenholdet fik 16 deltagere, så
det er en rigtig god tilslutning.
Efter kun 4 undervisningsgange inviterede mændene deres koner /
kærester til juleafslutning, hvor de
serverede både sild med forskellige
salater, skinke og grønlangkål, medisterpølse og smørstegte kartofler,
tærter og et stort udvalg af kager.
En rigtig hyggelig aften hvor der
også var sange og pakkespil.
Blomsterbinding kom også i gang.
Der blev 11 deltagere, som indtil nu
har lavet advents- og juledekorationer. De har haft 3 undervisningsgange og starter op igen i
februar og marts med at lave påsketing.
Der blev ikke tilslutning nok til at få
et hold i gang med håndarbejde,
men det forsøges muligvis senere.
Med venlig hilsen
Agnes Hansen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Musikgudstjeneste
Den 24. september var Gia og Filip
Gade fra Norge i Vinderslev. Det blev
en stor oplevelse for de mange, der
næsten fyldte kirken, med Filip ved
orglet og Gia med violin. Deres kærlighed til folkemusik mærkedes tydeligt. Præludium og postludium var
to norske bryllupsmarcher. Gia sang
også solo på norsk og engelsk.
Efter kaffen i et helt fyldt Sognehus
fik vi en fantastisk underholdning,
hvor Filip spillede harmonika, og Pia
enten spillede violin eller sang. Det
hele bundet sammen af Filip, der
med humor fortalte anekdoter om
deres tid både i Danmark og Norge.
De sluttede aftenen af med et potpourri, igen tydeligt præget af folkemusik, bl.a. med Czardas, Musette
og meget andet. En fantastisk aften.
Jens Thorn Jensen
En rigtig skipper i Vinderslev
Til foredraget med Mogens Frohn
Nielsen den 27. september var der
fuldt hus. 70 var mødt op for at høre
hans spændende beretning.
En af Fulton-skipperens anekdoter
var om drengen Lars:
Lars blev leveret af 2 betjente i en
politibil. Det var ikke første gang, han
prøvede den form for transport. Godt
sur på alt og alle satte Lars sig på
sin vadsæk på dækket. Ingen og intet skulle bestemme noget over ham,
basta! Her blev han sammenbidt siddende, indtil en anden dreng fortalte
ham, at der nu blev sat storsejl, og
så ville han blive meget våd, hvis han
blev siddende. Meget mut gik han
ned i folkenes lukaf, men han skulle
i hvert fald ikke have sin hængekøje
hængt op, NEJ! Han sad op og sov
på dørken den nat. Godt øm over
hele kroppen stod han op næste
morgen kl. 9. Nu var han sulten. Han
fik at vide, at der stod havregryn og
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mælk, kaffe, brød, smør, ost og marmelade. Det spiste vi andre kl. 6. Det
hjalp! Næste morgen stod han op
sammen med de andre. Hjælpe til
med opvasken, nej, nej! Det var noget besværligt de næste dage at
smøre brødet med en ske, ligeledes
at spise medister, flæskesteg, osv.
med en ske, så en dag gik han også
frivilligt med til opvasken. Nu kunne
han få en ren tallerken og spisebestik som de andre. Det var metoden
til, at drengene lærte at gå med i
samarbejdet og derved blive gode

til at begå sig sammen med andre.
En offentlig undersøgelse over, hvordan det var gået med de 700 piger
og drenge, skipperen havde hjulpet,
viste: 5 var emigreret, 2 var døde,
42 var forsumpet i druk og narkotika, 1 endte med guldbånd og 14
cm ordener. Så var der 1, der kun
var blevet advokat. Fulton-skipperen
er en noget brøsig type med et varmt
hjerte for dem, han beskæftiger sig
med.
Jens Thorn Jensen

KIRKENYT
Sognemenigheden
Familiegudstjeneste
i Vinderslev Kirke
søndag den 29. oktober
Temaet var „Guds have“, og minikonfirmanderne og konfirmanderne medvirkede. Kirken var fint
pyntet med tegninger, som
minikonfirmanderne havde lavet.
På et lille bord var der pyntet med
druer, æbler og blomster fra
Guds have. Der var også lavet
et banner med planter og dyr fra
Guds have.
Sammen med guitar- og klaverspil blev hele gudstjenesten til en
festlig oplevelse.
Jens Thorn Jensen

Bertel Haarder i Sognehuset
Kirkeministeren holdt foredrag
om kirke, skole og kultur den 16.
november. Det blev et spændende og levende foredrag for de
70, der var kommet til mødet.
Han fortalte om, hvor vigtig
kristendomsundervisningen er,
men samtidig er det også vigtigt,
at der er frihed til at vælge fra.
Det er der kun 0,5% muslimer,
der gør. De har ikke noget imod
kristendom, men er imod gudløshed.
Frisind er vigtigt. Derfor betaler
den danske stat også til muslimske friskoler. Det er frisind, der
gør, at man ikke smider mennesker ud af folkekirken, men tager
slagsmålene inden for dens rammer. Derfor var der også ro om
Grossbøl-sagen nu.
Efter foredraget spiste man al
den dejlige suppe, man kunne,
og her gik samtalen om meget
andet end foredragets emne.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
21. januar
28. januar
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4. februar
11. februar
18. februar
25. februar
1. marts
11. marts

Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 (Poul Langagergaard),
Vinderslev 19.00 (Knud Ove Mandrup)
Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (Skr.) (O)
Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (Familiegudstjeneste)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

18. marts
25. marts

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Skr.)
Vinderslev 10.15 (Johs. Østerlund Nielsen),
Hinge 19.00 (Knud Ove Mandrup)
Vinderslev 9.00 (O) (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.00 (Højmesse)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål

Ved familiegudstjenesten søndag den 3. december medvirkede minikonfirmanderne. De gik
i Luciaoptog med tændte lys og
sang Santa Lucia om lysene, der
brænder i den mørke nat, så nattens mørke brydes, og lyset kommer til os med budskab om julefred.
Minikonfirmanderne samledes
herefter i koret og sang meget
smukt for os, hvorefter de fik et
flot diplom for deres deltagelse i
minikonfirmandundervisningen.
Vi vil glæde os meget til at høre
dem synge igen. Aftenen sluttede
med kaffe og sodavand i Sognehuset.
Jens Thorn Jensen
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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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14. januar
21. januar
28. januar

2. søn. efter Helligtrekonger Levring
3. søn. efter Helligtrekonger Ingen
Sidste søn. efter Helligtrekonger Hørup. Kyndelmissesuppe

4. februar
11. februar
18. februar
25. februar

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søn. i fasten

Vinderslev
Ingen
Hørup
Levring

4. marts
11. marts
18. marts
20. marts
25. marts

2. søn. i fasten
3. søn. i fasten
Midfaste
Tirsdag
Marie Bebudelse

Ingen
Levring
Ingen, men følgende tirsdag
Hørup kl. 19. Derefter kaffe i Salen
Ingen

1. april
5. april

Palmesøndag
Skærtorsdag

Vinderslev
Hørup

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.

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Tirsdag den 16. januar kl.
19,30
har vi den første foredragsaften
i det nye år med lektor ved filosofisk institut ved Århus Universitet Jørgen Husted, der taler i
valgmenig-hedens sal om Kampen om Værdierne og stiller
spørgsmålet: Er der noget, der
er vigtigere end Pisaresultater?
Aftenens foredrag vil ikke kun
belyse skolespørgsmål, men
også det danske samfunds aktuelle situation i almindelighed.
Selv udtaler Jørgen Husted, at
Danmark efter hans opfattelse
har verdens mest demokratiske
befolkning, og at skolen har et

medansvar for det. Prøv at se
på vores stemmeprocenter, se
på vores debat! Demokratiet lever i den danske skole, men der
bliver ikke sat ord på det. Lærerne taler ikke selv højt om det,
men de går rundt og gør det, siger Jørgen Husted. Skolen arbejder for en kultur, der i høj grad
viderefører det, vi havde før.
Pisaundersøgelsen viser, at
danske børn er meget gladere
for at gå i skole end f.eks. finske
børn. Men hemmeligheden er jo
det, som Kresten Kold lærte den
danske skole, nemlig: at holde
skole på tro, håb og kærlighed.

delsesteori og etik, men han er
samtidig en meget værdsat folkelig formidler, der når ud til alle
sine tilhørere. Han har tidligere
været medlem af Det Etiske Råd
og har deltaget i forskningsprojekter om ‘Sundhed, menneske og kultur’ og ‘Bioetikkens
grundlag og anvendelse’ og har
bistået Danmarks Lærerforening
ved formuleringen af, hvad der
er professionsidealet for folkeskolens lærere.

Jørgen Husted forsker i erken17

KIRKENYT
Valgmenigheden
Søndag den 28. januar
venter den varme Kyndelmissesuppe med tilbehør i valgmenighedens sal efter gudstjenesten i
Hørup kirke 10,30. Hvis man ønsker det, kan man købe øl eller vin
til maden. Efterhånden har mange
medlemmer fundet ud af, hvor hyggeligt det er, at samles på denne
måde til fællesspisning og synge af
højskolesangbogen. Vi slutter samværet kl. 13, så man kan nå videre
til andre gøremål og aftaler eller kan
nå hjem til middagssøvnen.
Tirsdag den 6. februar kl. 19,30
får vi besøg i valgmenighedens sal
af Svend Thorhauge, der kom til Ry
Højskole som ny forstander i 2005.
Han har givet sit foredrag titlen:
Hvordan være sig selv, uden at være
sig selv nok? I foredraget vil Svend
Thorhauge med afsæt i dagligdagens praksis se på den filosofiske,
historiske og sociologiske udvikling
af – dig, mig og os selv. Vi hører
gerne om, hvor vigtigt det er at være
sig selv i alle forhold: Derhjemme,
på arbejdspladsen, men også som
statsborgere, hvor vi som frie og lige
individer afgiver vores stemme eller
deltager i samfundsdebatten som os
selv. I Grundloven er det også fastslået, at vores politikere alene er
bundet af deres egen overbevisning
- de skal også være sig selv. Dertil
spørger Svend Thorhauge: Hvornår
er vi os selv? Hvad er vi, hvis vi ikke
er os selv?
Torsdag den 15. februar kl. 14
holder vi i valgmenighedens sal
sæsonens sidste møde i den nye
række af eftermiddagsmøder. Vi
har inviteret Knud Erik Grøn, tidligere skoleinspektør ved Levring
Kommuneskole og senest ved
Sjørslev skole. Knud Erik Grøn kalder sin fortælling denne eftermid-
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dag: En kontroversiel præst i Levring-Hørup sogne i brydningstiden
mellem den grundtvigske og indremissionske bevægelse.
Knud Erik Grøn har, siden han blev
pensioneret, været meget optaget
af Frederik Bülow Bruun, der var
grundtvigsk sognepræst i LevringHørup sogne, og som blev den positive anledning til, at Kjellerup Valgmenighed blev dannet i 1917. Knud
Erik Grøn har fået udgivet en afhandling om emner efter, at han har
studeret gammelt og nyopdukket
materiale, og man hører straks,
hvor meget han går op i emnet. Når
vi skal opridse Kjellerup Valgmenigheds historie, siger vi som
regel, at valgmenigheden blev stiftet som reaktion imod den indremissionske pastor Johansen. Men
de grundtvigskes modreaktion var
ikke kommet, hvis ikke den kontroversielle sognepræst Frederik
Bruun havde været der længe før
og havde gjort folk i Levring interesserede i historie og litteratur ud
fra Grundtvigs syn på kirke og kristendom. Det skal vi høre en levende fortælling om denne eftermiddag – foruden, at vi også skal
synge af højskolesangbogen og
nyde det gode kaffebord.
Onsdag den 28. februar
kl. 19,30 (bemærk ugedagen)
indbyder valgmenigheden sammen
med sognemenighederne i Levring
og Hørup til det årlige fællesmøde
på Levring Efterskole. Foredragsholder er i år filminstruktør og læge
Nils Malmros, der taler ud fra sin
film: At kende sandheden.
Malmros´s foredrag rummer både
alment menneskelige og mere specielle læge-etiske aspekter, når han
fortæller om baggrunden for sin
næstsidste film: ”At kende Sandhe-

den”. Filmen er en fiktionshistorie,
men er samtidig dybt forankret i et
portræt af hans egen far, der var
Danmarks ledende hjernekirurg.
Aftenens foredrag handler om både
en menneskelig historie og om det
etiske dilemma, da faderen på sine
gamle dage er plaget af, at adskillige af de patienter, han opererede
i 40´erne, dør af leverkræft som
følge af det røntgenkontraststof
Thorotrast, som man benyttede på
det tidspunkt. Faderen formulerer
det i filmen: Det er en forfærdelig
tanke, at hver gang vi havde reddet et menneskeliv, havde vi også
lagt kimen til en cancer.
Enhver er velkommen på efterskolen til en af vinterens store mødeaftner.
Tirsdag den 6. marts kl. 19,30:
Generalforsamling i valgmenighedens sal med dagsorden efter
vedtægterne. Efter kaffebordet,
som valgmenigheden giver, viser
tidl. Forstander for Levring Efterskole P.K.Nielsen Norgesbilleder
fra sommeren 2006 og fortæller om
sin og sin kone Stinnes tur.
Fredag den 23. marts kl. 17
holder valgmenigheden forårets
Persillesovs, som er fællesspisning med sang og fortælling for forældre og børn sammen. Det er for
børnefamilier med børn op til 9-årsalderen og evt. større søskende.
Efter frikadeller med persillesovs og
grønt tilbehør rykker deltagerne
hen foran pejsen, hvor Karen Marie Ravn fortæller, og alle synger
for og med de små både ældre og
nye børnesange, højskolesange og
salmer til Jens Bøgestrands veloplagte klaver. Tilmelding er nødvendig på 86 88 11 10 senest onsdag.

KIRKENYT
Valgmenigheden
Romanlæserne er godt i gang –
også denne vinter
Litteraturkredsen, der de seneste 13 år
har haft Karen Marie Ravn som leder,
var oprindelig en kreds, som helt fra
1940érne samledes i stuerne i
valgmenighedens hus på Kirkebakken
- først hos valgmenighedspræst Sigurd
Skovmand og hans kone Ragnhild og
siden hos valgmenighedspræst Svend
Aage Kampp og hans kone Ellinor. Efter at Kampps flyttede til Odense i 1967,
blev litteraturkredsen overtaget af Ellen
Møller, der var gift med byens dommer
Sigurd Møller og var et spændende og
musisk menneske. Hun havde gået på
skuespillerskole og havde blandt andet
taget guld-alderlitteraturen til hjerte, så
hun f.eks. fremførte H.C. Andersens
eventyr uden manuskript. I Ellen Møllers tid kom litteraturkredsen ind i
Kjellerup Husmoderforenings regi, og da
hun på grund af sygdom trak sig tilbage,
fortsatte kredsen fra 1993 under
husmoderforeningen, men altså endnu
engang med valgmenighedspræsten
som leder.

Det har været en fordel for litteraturkredsen gennem de senere år, at den
køres i et samarbejde mellem to af byens foreninger. Det har sikret en bred
deltagelse til de 6 aftner, som litteraturkredsen holder i Alhuset hver sæson.
Her samles egnens interesserede
romanlæsere uanset, om de hører til
sognemenigheden eller valgmenigheden, og der læses som regel bøger, som
man får større udbytte af, når der er flere
læsere til at tale sammen om dem. I indeværende sæson har litteraturkredsen
fået fornyelse ved, at flere yngre har sluttet sig til. Deltagerantallet er i år oppe på
20 medlemmer, som selv har foreslået
og valgt romanerne den første mødeaften.
Sæsonen startede ud med Johs. V. Jensens Kongens Fald, som mange havde
lyst til at genlæse efter, at bogen er kommet med i Kulturkanonen. Den aften,
hvor vi gennemgik den meget tætte og
ind imellem lyriske tekst, havde vi stof til
mange overvejelser rundt om bordene,
som står i rundkreds, så vi alle kan se
hinanden.

Da vi den følgende mødeaften havde
læst Asne Seierstad: Boghandleren i
Kabul, var der knapt så meget at drøfte
ud fra, hvordan bogen var skrevet. Men
der var en del, der kunne drøftes om de
leveforhold, der var anledning til bogen.
Den er nemlig ikke en roman, men en
mellemting mellem en roman og en dokumentarisk rapport fra forfatterens et
par måneder lange ophold i en afghansk
familie.
Nu efter nytår læser vi Yann Martel: Pi´s
Liv til den 23. januar, Linn Ullmann: Før
du sover til den 27. februar og endelig til
den 27. marts Kerstin Ekman: Skrabelodder, som er det tredje og sidste bind i
serien ”Ulveskindet”, hvorfra litteraturkredsen forrige og sidste sæson har læst
første og andet bind.
Hvis nogen har lyst til at deltage en
enkelt aften om en bestemt bog i
litteraturkredsens program, er de velkomne.

Babysalmesangen i Vinderslev Sognehus
samlede i efteråret 15 mødre med
spædbørn.
Salmer og børnesange er blevet
sunget og danset i Vinderslev
Sognehus i et forløb på 10 tirsdage,
som Hinge-Vinderslev Menighedsråd havde indbudt til med Karen
Marie Ravn som leder.
Ikke alle 15 mødre med børn har
været samlet samtidig, men i gennemsnit har ca. 10 – 12 mødre deltaget hver tirsdag. Forløbet afsluttedes med, at mødrene deltog i
dagplejens julegudstjeneste i
Vinderslev Kirke. De fleste deltagere var fra Vinderslev-området,
men der har også deltaget mødre
fra Sjørslev, Hvam, Engesvang,
Thorning, Levring og Hørup Sogne.

Billedet er taget den 12. december
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
De store spejdere
har haft et meget aktivt efterår. Ud
over de normale mødeaftener om
torsdagen fra 19 til 21 har de haft
mange weekendarrangementer,
bl.a. JOTA/JOTI, hvor man mødes
med sin computer under armen og
kommunikerer med spejdere i hele
verden over nettet.
Spejderne har også været på GPStur ved Hald Sø, hvor de lærte at orientere sig med moderne teknologi.
2 patruljer var med til Økseløbet,
som Sct. Georgs Gildet i Kjellerup
afholder hvert år. I år var det ved
Naturskolen i Hald, hvor 40 spejdere
deltog i dysten om sølvøksen. De
skulle igennem en 8 km lang rute
med 8 poster, hvor de blev udsat for
forskellige udfordringer som f.eks. at
rejse et telt med bind for øjnene, lave
splejsninger, bygge en forhøjning af
rafter, der skulle kunne bære hele
patruljen og finde vej igennem
Troldeslugten i mørke. Spejderne fra
Vinderslev klarede sig fint, men sølvøksen vandt de ikke i år!
I november var 4 spejdere på et lærerigt og sjovt patruljelederkursus i
Arden.
A.A.
Avisindsamling
I skrivende stund ved vi endnu ikke,
om der vil være mulighed for avisindsamling i 2007 som i 2006.
Kjellerup Kommune har indtil dette
nytår stillet container til rådighed
samt sørget for transporten af det af
os indsamlede materiale (aviser,
blade, pap og reklamer). Denne form
for indsamling har ikke tidligere været anvendt i Silkeborg, så vi venter
spændt på afgørelsen. Hvis det lykkes, vil vi annoncere dato m.v. i
Kjellerup Tidende samt Lokalbladet.
Indsamlingen foregår i samarbejde
mellem Windir Spejderne i Vinderslev og Y’s Mens Club i Kjellerup.
Thomas Olesen
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Frederik, Thomas, Majbritt, Katrine og Simon splejser
Juleafslutningen
den 30. november i Mausing Forsamlingshus var et rigtigt tilløbsstykke i år, for der var ca. 130 børn,
forældre og bedsteforældre samlet
til risengrød med juleøl og saftevand.

gave af krybbespillet. Det var meget
kreativt og humoristisk. Bent Kragh
leverede musikken til dans og sang
omkring juletræet, inden vi fik kaffe
og småkager.

Da risengrøden var spist og mandelgaverne fordelt, optrådte ulvene med
Luciaoptog og oplæsning. Bagefter
opførte spejderne en moderne ud-

Til sidst var der amerikansk lotteri
med spejdernes flotte juledekorationer som præmier, og der
var mange, der på den måde fik pyntet op til jul i en fart!

Spejder-nissebørnene flokkes om juletræet

Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
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
12. kl. 9:30 Banko
26. kl. 9:30 Banko
Februar
9. kl. 9:30 Banko
19. kl. 9:30 Fastelavn
23. kl. 9:30 Banko
Marts
9. kl. 9:30 Banko
23. kl. 9:30 Banko
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Lucia
Igen i år havde vi den oplevelse at
se Luciapigerne fra Hauge gå Lucia.
Først i begge boenheder, derefter
samledes vi i centret, og her sang
pigerne et par sange for os, inden vi
fik gløgg og æbleskiver. Der er langt
at gå på Malmhøj, men I klarede det
flot. Tak for en god aften.

Godt nytår
til alle der virker for Malmhøj. Jeg vil
hermed takke for et godt samarbejde
i den gamle år, og jeg glæder mig til
2007.
Uden positiv medvirken fra brugerrådet og mange glade hjælpere ville
Malmhøj ikke være så aktivt et sted.
Så man kan her sige, at I gør en forskel. TAK for det!

Julefrokost

Fastelavn

Bordene var fint dækket med hvide
duge, røde servietter og lys. Menuen, der blev serveret for de 65 deltagere, var leveret fra Vinderslev
Forsamlingshus. Vi startede med sild
og snaps. Derefter fik vi en dejlig fiskefilet. Vi sang en del mellem retterne for at få appetit til grønlangkål
med den gode medister og hamburgerryg. Et stort amerikansk lotteri
manglede ikke. Med fire gevinster i
alle fire serier, og lægger vi dertil de
fire mandelgaver, gik hver tredje
hjem med en gevinst.
Det var Herdis, der sammen med
sin trup underholdt os med musik og
sang. Det blev til mange fællessange
og salmer, der hører advent og julen til.
Der blev hurtigt taget af de store
skåle med risalamande. Jagten på
mandlen var gået ind, og alle fire
mandler blev til sidst
fundet.
Efter kaffen sluttede
en rigtig god julefrokost med, at vi sang
”Dejlig er jorden”!
Det sociale samvær
havde været i højsædet, og alle var enige
om, at det havde
været en rigtig hyggelig julefrokost.

Vi fortsætter vores gode samarbejde
med Flagermusene fra Børnegården. De kommer på Malmhøj fastelavnsmandag kl. 9.30, hvor de
slår katten af tønden. Byens ældre
er meget velkommen.
Bente Sørensen

Dirigentklokke
Nu kan der dirigeres på ”Malmhøj”.
Repræsentanter for det afgående
ældreråd for Kjellerup Kommune har
ved en lille højtidelighed på ”Malmhøj” foræret centeret en dirigentklokke. På billedet ses Ellen og Inger fra ældrerådet, der netop har
overbragt gaven til Jakob og Aage
fra brugerrådet. På centerets vegne
takkede Bente Sørensen for gaven.
Jens Thorn Jensen

Jens Thorn Jensen

Bente Sørensen
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Damaskus
Hvor blev de af de unge
mennesker, der rejste fra lokalområdet?
Denne gang fortæller Rie
Pretzmann, datter af Andreas
Pretzmann, Vinderslevvej 10.

Et år i Damaskus
Når nogen nu spørger mig, hvordan
vores første år i Damaskus har været, er det første, jeg tænker: Det har
været spændende og dejligt. Vi har
oplevet meget mere, end vi nogensinde havde drømt om eller håbet på.
Jeg har, siden jeg var meget ung,
haft lyst til at rejse ud i verden og se
mig omkring, og heldigvis har jeg
sammen med min familie haft mulighed for netop at rejse. Min mand,
Ole, og jeg har sammen med vores
tre børn boet i Wien, Prag og
Geneve, og vi synes nu tiden var
moden til, at der skulle ske noget
mere spændende, og vi ville gerne
uden for Europa. På den anden side
ville vi gerne være i rimelig afstand
fra Danmark, da de to store børn
denne gang ikke skulle med, men
blive hjemme i København.
Valget faldt på Syrien, der er et
spændende land med utrolig meget
at byde på. Vi er altså ikke sendt
herned mod vores vilje, men vi har
faktisk selv ønsket det. At det første
år så bød på flere oplevelser, vi godt
kunne have undværet, er en anden
historie.
Damaskus er en rigtig 1001-natseventyrby med en flere tusinde år
gammel bydel med bazar (Suq),
moskeer, kirker, fæstning, bymur,
fantastiske huse og et folkeliv, der
ikke findes mange steder. Syrerne
er meget venlige og gæstfrie, maden er lækker, priserne er for danskere helt i bund, temperaturen er
behagelig, dog er her varmt om sommeren, og så er her bare så meget
at opleve. Byen og hele landet har
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været beboet fra tidernes morgen,
og alle steder er der historiske og
bibelske bygninger, navne, historier
osv.
Ole er Danmarks ambassadør i både
Libanon, Jordan og Syrien, så det
er jo lande, der lige fra vores ankomst har budt på mange udfordringer. Vi havde ikke været her mange
uger, før vi oplevede vores første
skyderi, som nok var harmløst, men
dog forskrækkede os troskyldige
danskere. Laurits på 10 syntes ikke
om det og drømte om skyderi om
natten. Det er dog utroligt, så hurtigt
man vænner sig til, at der er våben i
gadebilledet. Altså ikke at der skydes, men at der alle steder er politi
og vagter med våben.
Selv om vores familie og venner fra
Danmark synes, det er et lidt farligt
sted vi bor, har der dog været mange
hernede og besøge os. Når vores
gæster så har været her et par dage
og oplevet den arabiske gæstfrihed,
den gode service i butikkerne, de
lave priser og den gode mad, siger

de alle: ”Sikke dejligt her er, tænk at
vi var bange for at komme til Syrien”
Vores gæster i februar fik dog en
noget anden oplevelse. De kom fredag d. 3. februar. Om lørdagen blev
ambassaden brændt af, og søndag
evakuerede vi til Danmark via Wien.
Det var nogle dramatiske dage, men
jeg var sammen med mine gæster i
Suqen hele lørdagen og opdagede
først, hvor slemt det stod til, da jeg
kom hjem og så BBC. Alle danskere
i Damaskus blev tilbudt at komme
ud til vores hus, der ligger 25 km
uden for byen, og som derfor er lettere at beskytte. Men da vi ikke vidste, hvad natten ville bringe, og om
vores hus evt. ville blive angrebet,
blev det ud på aftenen lørdag derfor
besluttet, at alle skulle finde andre,
sikre steder at sove. Så jeg tog hunden, Laurits og vores 2 gæster under armen og flyttede ind hos gode
venner kun et par kilometer fra, hvor
vi bor. Ole og hans medarbejdere
blev i vores hus, der i løbet af dagen
var blevet forvandlet til ambassade.

De fleste danskere forlod Damaskus
i løbet af søndagen og mandagen,
og efter en uge kom også
ambassadens stab til Danmark, da
der ikke kunne garanteres for deres
sikkerhed.
Ole var i Danmark i 14 dage, og Laurits og jeg var hjemme i en måned,
hvor Laurits gik i sin gamle skole i
Nærum og nød de korte danske
skoledage, og at der ikke var så
mange lektier.
I marts tog vi tilbage til Damaskus
igen og startede på en frisk. Heldigvis var der ikke noget at mærke på
folk, og vi kunne bevæge os frit omkring som før tegningesagen. Det
tog dog tid, inden der kom danske
produkter i butikkerne, og der er stadig steder, hvor de boykotter dansk
smør og ost.
Hele foråret nød vi varmen og byen
sammen med alle vores gæster, og
vi var to gange ved Det Døde Hav,
der kun er 4 timers kørsel herfra. Det
er et fantastisk sted, hvor man rigtigt kan slappe af og blive forkælet.
Det trængte vi til efter alle problemerne i februar og den store arbejdsbyrde, der var efterfølgende.

Da Laurits så fik sommerferie, tog
han og jeg til Danmark for at se familien og være sammen med de
store unger. Ole skulle så følge efter, og det gjorde han da også. Han
nåede lige at være hjemme en eftermiddag og aften, inden krigen i
Libanon brød ud d. 12 juli. Det var
en slem forskrækkelse. Et er at høre
om krig, når man ikke kender stedet, men nu havde vi jo været mange
af de steder, der blev bombet, og vi
kunne kende det, når vi så det på
TV. Vi har også mange venner og
bekendte, der bor i Beirut, og som
nu måtte flygte. Ole arbejdede igen
i døgndrift, først i København, men
efter et par dage tog han sammen
med et større hjælpehold tilbage til
Damaskus. De boede 40 mand på
madrasser i vores hus, da det ikke
var muligt at få hotel i de uger. I løbet af 10 dage fik de 5000 danskere
ud af Libanon og hjem til Danmark.
Det hele forløb godt, selv om det var
meget vanskelige forhold både for
de, der arbejdede og for dem, der
flygtede.
Ole fik lidt ferie i Danmark, og da
skoleferien var slut, tog vi optimistiske tilbage igen. Vi mærker ikke noget til krigen her i Syrien, men når vi
er i Libanon, er der meget militær i
gaderne, og veje og broer er bombede. Det er meget, meget underligt og sørgeligt at se på for sådan
nogle som os, der har været forskå-

net for krig og ødelæggelse der, hvor
vi kommer fra. Man må sige, at situationen i hele området er noget
spændt, og man ved ikke, hvad der
kommer til at ske. Men så længe der
er fredeligt, nyder vi det i fulde drag,
og man må da sige, at vi, der har
eventyrlyst i blodet, får oplevet en hel
del.
Og hvad laver jeg så, når vi ikke evakuerer eller holder ferie? Jeg går til
arabisk, går med hunden, hjælper på
skolen, laver bazar, ordner hus og
have, handler og passer mine feriegæster, og så nyder jeg at have tid
til at læse og være mere sammen
med Laurits.
Planen er, at vi skal være her i 4 år i
alt, og nu har vi allerede været her i
1½ år. Jeg synes stadig lige, vi er
kommet, for når landet og kulturen
er så fremmed fra det, vi kender derhjemme, tager det tid, inden det bliver rigtig hverdag, og jeg undres
dagligt over ting, som sker omkring
os. Men det er jo også derfor, vi er
rejst ud – for at opleve og undres.
Mange hilsner til alle fra Rie
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Vinderslev Skole
Skolefesten
Igen i år havde vi en rigtig god skolefest! Eleverne – både de mindste i
gymnastiksalen og de større på biblioteket – lavede en meget fin underholdning. Personalet og 7. kl. fortjener stor ros og anerkendelse for det
store arbejde, som er udført, for at
et sådant arrangement kan løbe af
stablen. Også tak til forældre og pårørende, som hvert år møder op for
at deltage i skolefesten. Det er vigtigt, at der er stor opbakning til de
arrangementer, som er på skolen.
Vi er glade for, at mange gamle elever stadig synes, det er rart at
komme på skolen, men i år var vi
generet af, at nogle gamle elever
havde ”inviteret” nye kammerater til
at deltage ude i skolegården. Det
resulterede i noget uro i skolegården, og efterfølgende fandt vi knuste ølflasker i sandkassen og i buskadset, ligesom vi fandt en del
tomme lightergasflasker. Nogle af
vore elever havde set nogle af de
store ”gæster” sniffe lightergas. Det
er en meget farlig beskæftigelse, og
jeg kan kun opfordre forældrene til
de unge mennesker om at følge nøje
med i, om der skulle være tegn på,
at børnene eksperimenterer med
gas eller andre stoffer.
SSP
I SSP-samarbejdet gør man opmærksom på, at der i Kjellerup by
har været og er en stor gruppe, som
har sniffet lightergas og røget hash.
Jeg har ikke kendskab til, hvem
disse unge er, men selvfølgelig kan
unge herfra komme i kontakt med
disse unge, så der er grund til, at
forældrene er meget opmærksomme på, hvad deres store børn
foretager sig om aftenen, når de er
sammen med andre unge.
SSP-samarbejdet i gammel
Kjellerup Kommune er nu organiseret i tre lokalområder: Ans-området,
Thorning-området og Sjørslev,
Kjellerup og Vinderslev, som udgør
et område.
I vores område (Sjørslev, Kjellerup
og Vinderslev) har der i efteråret
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været inviteret til et møde
på Kjellerup Skole, hvor
skolerne og lokale foreninger skulle
mødes for at aftale fælles strategier
for det forebyggende arbejde. Fra
Vinderslev var inviteret spejderne og
Idrætsforeningen, men de havde
desværre ikke mulighed for at deltage.
Bliver man som foreningsleder (eller som privatperson) opmærksom
på, at en eller en gruppe af unge
mennesker ændrer adfærd på en
måde, så det virker bekymrende, er
det muligt at kontakte skolelederen,
som er kontaktperson til SSP-udvalget, hvor der er repræsentanter fra
skolerne, socialforvaltningen og politiet. Tanken er, at SSP-udvalget skal
danne sig et billede af, ”hvor der er
gang i sager”, som kan udvikle sig
til problemer. Håbet er, at tidlig indgriben kan forhindre misbrug og evt.
efterfølgende kriminalitet.
Vigtigst af alt er dog, at det enkelte
forældrepar er opmærksom på, om
deres unge menneske ændrer adfærd – bliver sløv, bliver aggressiv,
er hjemmefra hver aften til meget
sent o.s.v.
I mange situationer, hvor børnene
har fået problemer med stoffer og
alkohol, har forældrene gerne haft
en mistanke i nogen tid, ”men man
stolede da på sit barn”. Det skal man
også, men forældrene må ikke naivt
lukke øjnene.
Glædelig jul og godt nytår
Thorkild Skovbo

Nyt fra Skolebestyrelsen
Det helt store emne de sidste måneder har helt afgjort været budget
for 2007 inden for skole- og
daginstitutionsområdet. Sidste gang
var det bestemt ikke gode udsigter,
vi havde på Vinderslev Skole, men
heldigvis har tingene ændret sig. Alt
i alt skal der på skoleområdet i Ny

Silkeborg Kommune spares ca. 1
million kr. Så efter harmonisering ser
det ud til, at vi får løftet vores normering en smule. For SFO’en betyder det også, at der her tilføres ekstra midler.
Et tilbageblik på tiden omkring
arbejdsnedlæggelsen får mig til at
tænke på, at det er ærgerligt, at der
”altid” stilles lighedstegn mellem
økonomi og kvalitet. I den gamle
Kjellerup Kommune har vi de sidste
4-5 år ”levet” med en normering så
tæt på smertegrænsen, som det
næsten er muligt. Alligevel er det jo
ikke sådan, at ”vores børn” ikke er
blevet passet ordentligt.
Vi har i Kjellerup Kommune længe
haft ønske om at komme op i normering. Det er så sket med harmoniseringen. Det kan vi jo kun være
glade for. Selv om vi har været nødt
til at se bort fra aktiviteter, som tidligere har været en selvfølge, så tror
jeg på, at vi har fundet rigtig gode
alternativer, fået en ny måde at
tænke på. Det er vel også en sund
proces?
Pr. 01.01.07 hedder vi jo så Ny Silkeborg Kommune og skal i gang
med at arbejde på en lidt anden
måde, end vi har været vant til. Bl.a.
betyder det, at skolerne skal arbejde
sammen i ”netværk”. Det betyder, at
vi i de næste 2 år skal arbejde sammen med skolerne i Virklund og Ans,
Dybkær-skolen, Linå og Vestre skole
om forskellige emner. Noget nyt og
spændende for os. Efter de første
to år bliver det så nogle andre skoler, vi skal samarbejde med.
Til næsten alle skolebestyrelsesmøder her i efteråret har vi drøftet
vores madordning på skolen. Det er
bestemt ikke let. Kombinationen af
en skole på ”kun” 180 elever, transport af maden til skolen, kvaliteten
af maden, administration af ordningen m.m. gør, at det er svært at finde
en løsning, hvor vi synes, oven-

nævnte fungerer optimalt. Men vi
arbejder stadig videre og håber snarest at have en brugbar løsning klar.
Vi har i uge 49 et møde med bestyrelsen fra børnehaven. Vi vil gerne
som forældrevalgte styrke samarbejdet med de forældrevalgte i børne-

haven. Det glæder mig meget, at vi
i fællesskab har fundet frem til nogle
punkter, som vi gerne vil arbejde
sammen om i fremtiden. Deadline
for Lokalbladet gør, at jeg ikke kan
nå at få et referat med fra mødet, så
det må komme med i næste nummer.

Som afslutning på denne gang håber jeg, at I alle har haft en rigtig god
jul og ønsker jer et rigtigt godt nytår.
Susanne Søgaard Sørensen
Formand

VIF
Et godt år i VIF!
Endnu et år er ved at være gået i
Vinderslev IF (VIF), og det har været et forrygende år. Som alle sikkert ved, har vi haft 100 års jubilæum, hvilket har betydet ekstra
travlhed i perioder. Heldigvis har
mange frivillige hjælpere stået parat, så alle planlagte aktiviteter har
kunnet finde sted. Det har været
med sved på panden, men altid i højt
humør.
Jubilæumsudvalget har lagt mange,
mange timer i at få alt til at klappe
og været rigtig kreative mht. aktiviteter. Besøget af Oldboys landsholdet er det største, der er sket i VIF
og en udfordring for såvel udvalget
som bestyrelsen. TAK til alle der har
medvirket til, at alle VIF’s arrangementer har kunnet lykkes.
VIF’s primære opgave er selvfølgelig at få idrætslivet til at fungere. I år
har vi haft rigtig mange medlemmer,
og det er dejligt med alt det liv på
stadion. Jo flere betalende medlemmer vi har, jo flere penge har vi til
fornøjelser og oplevelser. I ungdomsafdelingen har mange dygtige
og engagerede trænere stået parat

uge efter uge for at lave spændende
træning. Og forældrene har kunnet
snakke og hygge sig på bænkene,
mens de har nydt den friskbryggede
kaffe. I seniorafdelingen har der
også været højt humør, og Serie 6
var klar til at kæmpe for en oprykning. Det lykkes ikke i år, men de
kæmper videre til næste år.

Hvem har lyst til oplevelser og
godt samvær??
Har DU lyst til at være en del af de
mange aktiviteter, der foregår på stadion og i VIF generelt, er du meget
velkommen. Sæsonen starter godt
nok først til foråret, men så er der tid
til at pudse støvlerne eller kridte skoene. Alle er velkomne. Seniorerne
starter 10. marts 2007 og Ungdom
den 1. april 2007.
I vinterperioden har vi aktiviteter i
gymnastiksalen. Her er det aktiviteter som fodbold, badminton og gymnastik, der foregår.
Flere piger i Vinderslev har efterlyst
gymnastik/Cheerleaders aktiviteter
i sommerperioden, og her igennem

Lokalbladet vil bestyrelsen så gerne
efterlyse trænere og hjælpere til
dette, men også til de øvrige aktiviteter i den kommende sæson.
Efterlysning!
Har nogen set eller hørt om frivillige
hjælpere til VIF, så kontakt venligst
bestyrelsen. Vi har brug for fodboldtræner, gymnastiktræner, kioskpersonale, nye medlemmer mv.
Der afholdes generalforsamling
den 1. marts 2007 kl. 19.00 i klubhuset. Efterfølgende afholder
Støttepillerne deres generalforsamling.
Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Festudvalg:

Tina Nielsen
86 88 88 14
Karsten Lørup
86 88 81 81
Bo Østergaard
86 84 87 84
Vinni Kristiansen
86 88 88 80
Solvej Pedersen
86 88 89 02
Vinni Kristiansen

Vinderslev Borgerforening
Siden sidst har Borgerforeningen
afholdt julehygge, hvor lokale piger
fra Hauge gik Luciaoptog for en lille
sluttet kreds på Vinderslev Skole.
Der var desuden amerikansk lotteri
med skænkede gevinster samt al
den lagkage og al den kaffe, man
kunne drikke. Bestyrelsen håber, alle
fremmødte havde en rigtig hyggelig
aften.
Året starter med generalforsamling
den 18. januar på Vinderslev Skole.

Alle er velkommen. Der vil naturligvis blive serveret lidt godt til ganen
til alle fremmødte.
Som traditionen byder, afholder Borgerforeningen også revy med lokale
aktører i Vinderslev Forsamlingshus.
Revyen afholdes i år den 30. og 31.
marts. Har du ideer til lokale indslag,
er du velkommen til at kontakte
Henny Sølager på tlf.: 86 88 83 58.
Som noget nyt i år vil der både være
forestilling fredag og lørdag aften.

Fredag aften vil der efter forestillingen være mulighed for at bestille
smørrebrød, som kan nydes efter
forestillingen til lyden af lidt hyggemusik. Lørdag aften afholdes vanen
tro med festbuffet før forestillingen
samt musik og dans efter forestillingen.
Borgerforeningen siger mange tak
for året, der er gået, og ser frem til
år 2007.
Solveig Kristensen
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Taxi gennem tiden

1. bil - en Villys Overland købt 1924

2. bil - en Ford købt i 1928

Lillebil/taxi gennem tiden i fa- Det skal også nævnes, at Anders blevet tosset – har købt en bil til
Peter Andersen var kørelærer, og 2.850 kr. Nu stod verden ikke lænmilien Andersen
I 1924 startede Anders Peter Andersen med at køre lillebil. Anders Peter Andersen er bedstefar til Ejnar
Andersen, der bor på Engholmsvej
12.

Ejnar fortæller om, da hans egen far,
Aksel Rasmus Andersen, tog kørekort hos faderen. De kørte blot en
lille tur fra politistation til Lunden og
retur – så havde sønnen kørekort.
Det var i 1930.

Anders Peter Andersen var født i
Hinge. Han begyndte som møllersvend ved Serup Mølle. I 1900 overtog han møllen, og ud over mølledrift drev han savskæreri, avlede
bier, røgede flæsk og bilede kværne.
Samtidig drev han landbrug med to
køer, nogle få grise og to tdl. jord.

Kort forinden Anders Peter Andersen
fik sin tilladelse til at køre lillebil, var
han en smuttur fra Serup til Sinding
med en flok unge mennesker. Han
mente, turen var 1 kr. værd, og det
fik han. Desværre var der nogle, der
meldte ham til politiet, og han fik en
mult (bøde) på 40 kr.!

Han var således en meget alsidig
mand. Sønnerne hjalp til derhjemme, mens faderen kørte lillebil.

Den første bil - og altså den, han
startede med - var en Villys Overland købt i 1924. Folk i Serup og omegn sagde: ” Nu er mølleren sgu´

En Chevrolet købt i 1932
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gere“.
I 1928 køber han en Ford. Den kostede ca. 5.000 kr.
I 1932 køber han en Chevrolet 7 personers til en pris af 8.000 kr. Bilen
holdt imidlertid stille under krigen fra
1940 til 1945 på grund af mangel på
brændstof.
Ejnars far har fortalt, at da de fik bilen frem igen, efter den havde været klodset op, skulle de en tur til Bovbjerg ved Vesterhavet for at besøge
familie. Bilen punkterede 4 gange på
turen – så rådne var dækkene blevet. De måtte lappe undervejs for at
komme videre. Da var der ingen reservehjul.

Richard med sin Vauxhall Velux i 1972

Den 15. oktober 1976 får Ejnar sin
egen taxibevilling og køber en ny
Peugeot 504, og den kostede 52.000
kr. – 20% afgift.
På det tidspunkt kører Ejnar selv,
men har dog en chauffør ansat til
afløsning.
En Peugeot 504 købt i 1976, som
her blev brugt ved et bryllup
I 1953 køber Richard en Vauxhall
Velux til ca. 20.000 kr.
Richard kørte lillebil til sin død i 1972.
Fra 1972 til 1973 ar der ingen lillebil
eller taxi i familien. På det tidspunkt
tager Ejnar erhvervskort, så taxichauffør er der stadig i familien.

Ejnar bliver tilsluttet Silkeborg Taxi.
Det skal man. I dag gives der ikke i
Silkeborg Kommune ”hjemmebevillinger”, som dem bedstefaderen
og farbroderen drev.
I perioden fra 1976 til 1980 har Ejnar 4 Peugeot biler. Alle nye.
I 1980 skiftes mærket til Mercedes
Benz. Frem til i dag har Ejnar ejet 9
Mercedes Benz biler. Den, han har
nu, er en 220 cdi stationcar. Bilen er
købt i 2004 til en pris mellem 450.000
– og 500.000 kr. Det er 10 gange så
meget som den 1. bil for 30 år siden.

Der findes stadig en regnskabsbog
fra tiden først i 30´erne. Den viser,
at en tur i 1931 fra Serup til Snoghøj ved Lillebælt kostede 18 kr. med
vent og retur.

I 1971 arbejder Ejnar Andersen som
fodermester på Hjørring Tyrestation.
Desværre bliver han rendt ned af en
tyr og kommer noget til skade. Det
betyder, at han ikke kommer til at
arbejde som fodermester igen. Han
bliver tilbudt at komme på Grundfos
i Bjerringbro, men det er noget ”idiotarbejde”, som Ejnar ikke vil bruge sin
tid på.

Bogen viser også, at der har været
forskel på prisen. De største gårdmænd betalte som oftest lidt mere
end dem, der havde knapt så meget
at gøre godt med.

I 1972 tager han, som tidligere nævnt
erhvervs-/buskort og starter i 1973
med at køre med skolebørn i Silkeborg. Han er ansat som chauffør hos
en vognmand i Silkeborg.

I dag kører Ejnar ikke selv. Det er
ca. 10 år siden, han selv stoppede
med at køre, og i dag er der ansat to
chauffører til at køre bilen.

I 1950 overtog sønnen Richard Bertel Andersen (Ejnar Andersens farbror) møllen med tilhørende arbejder samt lillebilen.

I februar 1974 starter han som taxichauffør hos en vognmand i Silkeborg.

Ejnar er meget tilfreds med denne
ordning, og han har ingen planer om
at sælge sin taxi.

Uddrag fra regnskabsbogen

I 1993-95 havde han to biler og forskellige chauffører ansat til at køre.
På 30 år har han haft 12 biler.

Vi må se, hvor længe der er taxi i
familien Andersen.
C.V.

Ejnar med sin Mercedes i 1997

Ejnar og Kvik
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Hunde- katte- og hestefoder
90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.
www.HMfoder.dk
Sælges fra Haugevej 10

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
•
•
•
•

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold

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

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

DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

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.

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
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.

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES

DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup

J.L. Auto

„

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

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 og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel
Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

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

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

Undervisning fra 0 - 9 klasse

HEGNSKLIPNING
Hegnsklip udføres med
Spearhead fingerklipper.

Fruerlund Hegnsklip
Kaj Andersen
86888003

v/ Claus Winkler,
Fruerlundvej 4, Fruerlund
Tlf. 86 64 21 15 / 30 54 94 68
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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
Pederstrup Vandværk
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og Fritidsgården

Pensionistforeningen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

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

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

Sognemenigheden

Dagplejere
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 45941716
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002
Tlf. 86886686

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888157

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

Søndagsskolen - Vinderslev

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32
Præst : Mai Bjerregaard, Blichersvej 31b

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Valgmenigheden

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Tlf. 86888542

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

Hjemmeplejen

Tlf. 87702370

Venstre Vinderslev
Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

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

Tlf. 86867476

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

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

Tlf. 86888518

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Hybenhaven 2

Tlf. 23393417

Tlf. 86888308
Tlf. 86888358

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

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

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

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Vinderslev Skole

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Mausing Forsamlingshus

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888814

Tlf. 86888406

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Sportsplads - KFUM

Windir Spejderne

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909
Tlf. 86888308
Tlf. 86888826

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. februar
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

MALMHØJ
19. februar kl. 9.30
Flagermusene fra Børnegården på besøg

VIF
1. marts kl 19.00
Generalforsamling i Klubhuset

VENSTRE VINDERSLEV
22. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Vinderslev Forsamlingshus

MAUSING
MISSIONSHUS
11. januar kl. 19.30
Alliancebedemøde
25. januar kl. 19.00
Generalforsamling
15. februar kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder
Vagn Andersen, Holstebro
1. marts kl. 19.30
Lovsangs- og bedemøde
5. marts kl. 19.30
Møde v/Missionær
Christen Peder Olesen, Ejstrupholm
6. marts kl. 19.30
Møde v/Missionær
Christen Peder Olesen, Ejstrupholm
7. marts kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder
Vagn Mølgaard Christensen, Silkeborg
8. marts kl. 19.30
Møde v/Pastor Steen Sunesen, Århus
9. marts kl. 19.30
Familieaften v/Fritidsbørnekonsulent
Hanne Ramskov Schmidt, Kibæk

VALGMENIGHEDEN
16. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/lektor
Jørgen Husted: „Kampen om Værdierne“

28. januar
Kyndelmissesuppe i Valgmenighedens sal
efter gudstjeneste i Hørup Kirke kl. 10.30
6. februar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/Svend
Thorhauge, Ry Højskole
15. februar kl. 14.00
Fortælling i Valgmenighedens sal v/Knud
Erik Grøn
28. februar kl. 19.30
Fællesmøde på Levring Efterskole v/
Nils Malmros
6. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Valgmenighedens sal.
23. marts kl. 17.00
Fællesspisning i Valgmenighedens sal

VINDERSLEV VANDVÆRK
21. februar kl. 20.00
Generalforsamling i Vinderslev Forsamlingshus

SØNDAGSSKOLERNE
I MAUSING OG
VINDERSLEV
7. januar kl. 10
Søndagsskole i Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13.
Søndagsskole i Vinderslev i Vinderslev
Missionshus

Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
8.-10. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliances Bedeuge
18. januar kl. 19.30
Samtalemøde
25. januar kl. 19.30
Generalforsamling
1. februar kl. 19.30
Sangaften v/organist Metha Giversen,
Vinderslev
5. februar kl. 19.30
Missionsuge v/Missionær
Anders Jørgen Jensen, Års
6. februar kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
Missionsuge v/Pastor emer.
Christen Mikkelsen, Silkeborg
7. februar kl. 19.30
Missionsuge v/Fritidsforkynder
Jan Bækgaard, Nørager
8. februar kl. 19.30
Missionsuge v/Fritidsforkynder Niels
Jørgen Nyrup Andreassen, Hobro
9. februar kl. 19.30
Missionsuge v/Lærer Benny
Bjerregaard Nielsen, Nøvlingskov
1. marts kl. 19.30
Samtalemøde

21. januar kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus

22. marts kl. 19.30
Samtalemøde

4. februar kl. 10
i Mausing og Vinderslev Missionshus

29. marts kl. 19.30
Bibelforedrag v/Sognepræst
Frede Møller, Hinge

18. februar kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

BORGERFORENINGEN

4. marts kl. 10
i Mausing og Vinderslev Missionshus

18. januar kl. 19.30
Generalforsamling på Vinderslev Skole

18. marts kl. 10
i Mausing og Vinderslev Missionshus

30. og 31. marts
Revy i Vinderslev Forsamlingshus

