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Fortvivl ikke !
Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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 : 700 stk.

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

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

Mangler du
Lokalbladet?

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.
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Leder
Så er vi allerede midt i januar i et nyt
år. År 2009. Tænker vi tilbage på år
2008, tænker vi bl.a. på vores 10 års
jubilæum. 10 år med LOKALBLADET fire gange årligt.
Som markering af jubilæet udsendte
vi et blad, hvor alle sider var i farver.
Det blev meget positivt modtaget, og
det vil ikke blive sidste gang, vi prøver trods en betydeligt merudgift til
trykkeriet.
Grunden til, det kunne lade sig gøre,
er JER - alle vore trofaste annoncører og frivillige bidragsydere. Tusind
tak for det!
Tusind tak
I år 2008 blev der også tænkt på os,

da der skulle ske en fordeling af økonomiske midler efter Brugsen i
Vinderslev. Sammen med Vinderslev
Forsamlingshus og andre lokale foreninger blev vi betænkt med „en god
pose penge“, og det er vi meget taknemmelige for. Det er ikke blot på
grund af pengene, vi er taknemmelige. Det er også, fordi I tror på
LOKALBLADET! Tusind tak!

struktiv kritik.

Nytårsforsæt
Det er så almindeligt at have et nytårsforsæt. I LOKALBLADET vil vi
fortsætte på sædvanlig vis, dog hele
tiden med forbedring for øje.

VI ØNSKER ALLE LÆSERE SAMT
ANNONCØRER ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

Husk også at hjælpe os med at fortælle om mærkedage, fødsler, tilflyttere, m.v. Vi vil gerne dække så bredt
som muligt, og det kan kun ske med
jeres hjælp. Inden f.eks. mærkedage
bliver nævnt i LOKALBLADET, vil vi
selvfølgelig indhente accept. Ingen
skal nævnes uden ønske herom.

Redaktionen

Fortæl os, hvis der er noget, I kunne
forestille jer anderledes - kom gerne
med gode ideer. Vi er glade for kon-

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. A 1975 / 76

Forreste række fra venstre:
Helga Søgaard (lærer), Inge Markussen, Inga Nyrup (læs beretning s. 14), Jette Pedersen, Dorthe Poulsen og
Anette Jensen.
Anden række fra venstre:
Per Svenningsen, Søren Pretzmann, Karsten Nygaard, Lars Lajgaard Pedersen, Bent Lysdahl Nielsen, Jens
Martin Kristensen, Bo Kruse og Bent Johansen.
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Tillykke med dagen
Jørgen Nielsen, Mausing Skolevej
1, fyldte 75 år den 16. november.
Karen Møller Nielsen, Mausingvej
18, fyldte 60 år den 17. november.
Maren Nørskov, Mausingvej 36,
fyldte 90 år den 8. december.

teljeps

Peder Tøndborg, Tøndborgvej 58,
fyldte 70 år den 27. december.
Anne Grete og Villy Lajgaard,
Vinderslevvej 21, har guldbryllup den
18. januar.
Kim Pedersen, Dalbakkevej 4, bliver 50 år den 1. marts.

Majas hunde

Den15. november fik Trunte, som er
en langhåret gravhund, 5 hvalpe, (3
hanner og 2 hunner). Trunte bor til
daglig ved Maja Würtz og Brian
Johannesen, Vinderslevvej 47 a1.
Hvalpene vejede fra 175 -220 gram
og kan købes for 2500-3000 kr./stk.

Nyfødte

Alice og Knud Friis, Vinderslevholmvej 50, fik den 16. november kl. 7.11
en dreng. Emil, som han skal hedde,
blev født på Silkeborg Sygehus og
vejede 3348 g og blev ved fødslen
målt til at være 53 cm lang.

Majbrit og Michael Straagaard,
Hønholtvej 6 fik en søn den 11. juli
på Silkeborg Sygehus. Vægten var
4380 g og længden 56 cm. Den lille
dreng er døbt Lucas og ses her sammen med storesøster Victoria på 3
år.

Den 4. september kl. 04.17 blev Rasmus født på Silkeborg Sygehus. Rasmus vejede 3640 g og var 52 cm.
De stolte forældre, Naja Sørensen og
Henning Fisker, Vinderslevvej 105
har også Marie på 6 år.
Den 14.oktober kl.04.07 fik Nicolaj og
Trine Mikkelsen, Vinderslevholmvej
38, en lille pige, som skal hedde
Astrid. Hun blev født på Silkeborg
Sygehus. Astrid ses her sammen
med den stolte storbror Jacob.

Den 23. oktober 2008 blev Oskar
Bruun Hedegaard født. Oskars forældre er Hanna og Karsten
Hedegaard, Oustrupvej 20.

Karin og Henrik Franck, Vinderslevholmvej 44, fik den 14. oktober en
dreng på 53 cm og godt 4 kg.
Han hedder Mads.
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Gade

Vinderslevvej 35

Købmanden 40 år
Pia Horup blev 40 år den 16. november og havde derfor inviteret på 40
kr.s tilbud samt gløgg og æbleskiver.
Gudrun og Verner Lund samt Søren
og Jeppe Vindum ses her sammen
med fødselaren og hendes mand
Karsten.

spejlet
Velkommen til !
Vinderslevvej 4

Birgitte Videbæk Nielsen er 30 år, og
hendes mand Glenn Larsen er 33 år.
De har boet Pederstrup, men bor nu
til leje oven over købmanden i Vinderslev, hvor også Manila på 10 år bor.
De har købt en grund på Anemonevej og regner med at skulle i gang
med at bygge til foråret.

Adventskrans i overstørrelse

David og Rebekka Reuther-Nielsen
på 27 og 29 år kommer fra Silkeborg.
David er maskinarbejder ved Wila i
Silkeborg. Rebekka er sygeplejerske,
men går i øjeblikket hjemme og venter også barn til april. I hjemmet er
også hundehvalpen Bailey samt 2
katte.
Anemonevej 11

Anja Quistgård Lund på 30 år og Peter Lolk Westhoff på 31 år er flyttet
ind i et af de nye huse på Anemonevej. Før de kom til Vinderslev, boede
de en kort tid i Århus, men da de
begge er ansat som officerer i flyvevåbnet, har de boet 1 år i USA og 2
år i Canada. Anja har valgt at begynde at læse til psykolog her til sommer, men først skal Bastian på 1½
år have en lillesøster eller bror til april.

Som de fleste nok har bemærket, havde Vinderslev denne jul fået sig en
adventskrans, som kunne ses på lang afstand. Henning Hvam fik ideen,
men han fik hjælp af Ole Slagter, som hentede glasfiber på Hennings arbejdsplads i Engesvang, af Pia og Karsten Horup, som leverede de røde
bånd, af Louise Horup, som bandt gran på kransen, af Henning Würtz,
som leverede granen, af Peter Løhde, som klippede granen, af Leif Brønd,
som sørgede for lamper, af forsamlingshuset, som leverede strømmen, af
Lars Marquart, Sjørslev, som leverede pælen, af Lause Hvam og Bo
Østergaard, som hjalp med at rejse pælen, af Kaj Tholstrup, som borede
huller og af Nille Würtz, som lagde truck til.
TV/MIDT-VEST var på besøg den 3. søndag i advent og filmede, da Leif
Brønd tændte den 3. pære. Henning Hvam blev også interviewet om ideen,
og det kunne ses i Nyhederne samme aften. Desværre var juletræet blæst
omkuld i løbet af natten, så toppen var knækket af, hvad man lige kunne
nå at se i det korte indslag. Adventskransen bliver en tilbagevendende
tradition, og Leif Brønd har allerede bestilt pærer, der ligner stearinlys, til
julen 2009.
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Juletræ i Pederstrup

teljeps
Man skal hjælpe
hinanden
I år havde Susanne og Kurt Knudsen taget initiativ til at invitere Pederstrups
beboere til juletræsrejsning lørdag den 29. november. Der kom ca. 50
voksne og børn, så der var hjælpere nok både til at vælge træet hos Frede
Sørensen, Tøndborgvej og til at slæbe det op til "torvet". Frede havde
savet det til, så det lige passede i hullet, og så skulle der bare sættes
stjerne og lyskæde på, men - øv-øv, lyskæden virkede ikke. Pludselig skete
der noget, der fik børnene til at glemme det manglende lys, for ned ad
Pederstrupvej kom en crosser kørende med Nissekurt ved rattet og med
Nissemor tronende bagpå, og så var der slikposer til alle børn. Efter den
mislykkede juletræstænding var der gløgg og æbleskiver i garagen på
Rosenvænget, hvor snakken gik livligt mellem nye og gamle Pederstrupfolk. Tak for en god eftermiddag til Susanne og Kurt og for deres sponsering
af slikposer. Solveig og Rehné satte en lysende kæde på søndag, så adventen blev reddet.

Julemanden ankom til Mausing
første lørdag i advent. Samtidig blev lyset i juletræet ved „Æ Bydam“
tændt.

Sådan tænkte den knap 2-årige
"blandingshund" på Haugevej 10, da
den så fire forladte killinger. Den tog
killingerne til sig og blev deres
amme. Trods sin unge alder fik hunden fremprovokeret en mælkeproduktion til stor glæde for killingerne.
Hundens ejere var dog lidt bekymrede og kontaktede dyrlægen, som
sagde god for hundens hjælpsomhed. Eneste minus var dog, at hunden kunne ske at blive "falsk gravid".
De to killinger overlevede.

Her ankommer julemanden i skikkelse
af Ole Nymann
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Gade

Nørkledamer
Nørkledamerne i gang i Sognehuset. De mødes her mandag eftermiddag,
hvor de syr, strikker, snakker og drikker kaffe. Lokalbladet kan oplyse, at det
virker, som om de har det hyggeligt, og der er plads til flere.

spejlet
Byggegrund

VIF tøserne juler
Grunden på Anemonevej, hvor Birgitte og Glenn skal bygge.

Den 25. november havde VIF fodboldtøser/damer julehyggeaften, hvor de
lavede dekorationer til den store guldmedalje.

Materialer

Indlevering af materialer til Invest den
15. november, hvor der også var udlevering af anpartsbeviser. Her ses
Søren Hansen, René Borup og Robin Lundquist.

Lucia og juletræsfest i Hauge
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Vinderslev Forsamlingshus
100 års jubilæum

Tak

Den 10. oktober afholdt vi 100 års
jubilæumsfest. Der var 40 fremmødte til denne aften. Vi kunne sagtens have været endnu flere, men
dem, der kom, havde en rigtig god
aften, og stemningen var i top.

Vi vil også hermed sige tak til følgende sponsorer, der har støttet op
om forsamlingshuset med gevinster
til amerikansk lotteri til vore fester
m.m.

Juletræsfest på torvet
Den første søndag i advent den 30.
november:

Vi startede med at mødes på torvet,
hvor vi efter høje råb fik tilkaldt selveste Julemanden, så han med sine
magiske hænder kunne tænde lyset
i juletræet. Mine egne børn på 4 og
6 år mente, at de kunne genkende
julemanden - men det er jo også kun
et år siden, de har set ham
sidst……… Kommentarerne om, at
han "har samme lyd ud af munden"
som Bedstefar Lause, kunne jeg jo
afvise med, at han jo ikke har et langt
hvidt skæg!?!?!
Inde i forsamlingshuset hyggede vi
med gløgg, æbleskiver og julemandens slikposer. Ballonmanden
Bobby lavede fantasifulde figurer og
hatte og figur til børnene, og vi
voksne fik hygge-snakket rundt ved
bordene. Vi glæder os til at komme
igen næste år!
Janne og Thomas

Franck og Vindum I/S,
Funder El Service v/ Dennis Rasmussen,
Vognmand Henrik Andersen,
Landmand Niels Brink,
Merko Express v/ Pia Horup,
Vinderslev Vandværk,
N.W. Faldsikring v/Niels Würtz,
Tømrer Jens P. Kock,
G.H. Belægning v/Lause Hvam,
Vognmand Kurt Knudsen,
J.L. Auto, Vinderslev,
Pederstrup Tagservice v/Karsten
Lørup,
Tuppervareforhandler Hanne Hansen,

Susanne og Ivan Klok,
Louise Bech,
Vinderslev Forsamlingshus,
Kyllings Elservice,
Dansk Industri Rens A/S,
Peter Tholstrup,
J.P. Cykler, Vinderslev,
Kusk Hvidevarer, Kjellerup,
Hjemmeslagteren,
Hans Erik Rasmussen.
Og til sidst en stor tak til den gamle
Vinderslev Brugsforening for det
modtagne beløb fra fordelingen efter likvidationen.
Her til slut ønsker bestyrelsen for
Vinderslev Forsamlingshus alle et
rigtig godt nytår, og vi håber at se jer
alle til nye arrangementer i 2009.

Der var rigtig mange fremmødte
denne dag, og vi kom frem til ca. 80,
men det var næsten umuligt at tælle,
da der bare var "fuld fart over feltet
hele tiden". En rigtig hyggelig eftermiddag, og det er bestemt, at sådan
en dag også bliver arrangeret i 2009.

Julefrokost
Den 29. november og den 6. december afholdt vi så for første gang to
julefrokoster. Den 29. november var
der kun 40 tilmeldte, og så var det
store rykind den 6. december med
135 tilmeldte.
Det var dejligt, at så mange støttede
op om disse to aftner, og i 2009 vil
der også bliver afholdt 2 julefrokoster.
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Jette H. Berthel

Malmhøj - Island - tur/retur
Knud Sørensen bor på Plejecenter Malmhøj.
Er 85 år.
Borgmester gennem en årrække i Kjellerup Kommune.
Tidligere skoleinspektør på
Vinderslev Skole.

100.000 bor i Reykjavik. Island er en
gammel vulkanø. Vulkaner har det
med at komme i udbrud, og dette
medfører masser af lava. Derfor de
mange øde egne. Nogle dale har dog
undgået lavaen - grønne dale, hvorfra det damper pga. varmen i jorden.
Her ligger gårdene, og her bliver der
dyrket græs til vinterfoder til de
mange heste og får. Græs var den
eneste afgrøde, familien så på turen.

ket med sne, og kraterne er snefyldte. Fiskerihavnen, Olafsvik, på
sydøstkysten var et besøg værd, og
det udbyggede motorvejsnet i
Reykjavik var også spændende. Der
var motorvej "i flere etager" trods de
kun 100.000 indbyggere. Børnebørnene skulle selvfølgelig også have
en ridetur ud i terrænet på islandske
heste.

I Reykjavik blev familien installeret
på et stort flot hotel - 200 værelser
og en dejlig restauration. Eneste
minus var, at det var et røgfrit hotel;
og Knud Sørensen holder meget af
en cigar! Heldigvis kunne cigaren så
nydes uden for hotellet.

Efter at Knud Sørensen havde været enkemand i nogen tid, spurgte
sønnen, Niels, om faderen ikke ville
med ud at rejse. Jo, det ville Knud
Sørensen da gerne, men så skulle
det være til Island! Knud Sørensen
har været på mange rejser, men aldrig været på Island, så der var ingen tvivl. En af begrundelserne var,
at Island har været en del af Danmark! Kort tid efter denne samtale
kunne sønnen præsentere en rejse
til Island tilrettelagt ned i mindste detalje. ALT var planlagt - P-plads ved
lufthavnen, lån af kørestol til brug i
lufthavnen, leje af bil, hotel m.v.
Den 7. juli 2008 kl. 06.00 ankom sønnen samt dennes ægtefælle Anette
og deres to piger, Kristine, 25 år og
Anna Sofie, 17 år. Turen gik fra Malmhøj til Kastrup. Undervejs var der sat
tid af til nogle pauser (frokost, en cigar m.m.). Kl. 13 lettede flyet fra det
Islandske flyselskab, og kl. 16 landede det i Keflavik. Uret skulle stilles tilbage til kl. 14 - så her blev rejsen "forlænget med to timer". Fra lufthavnen gik det i en stor dejlig bil
nordpå til Reykjavik. Der bor 300.000
mennesker på Island, som er 4 -5
gange større end Danmark. De

Den første større tur gik til Altinget.
Stedet hvor de ledende høvdinger
mødtes en gang hvert år og vedtog
love og dømte i stridigheder samt
kampe mellem slægter - nærmere
omtalt i De Islandske Sagaer. Af andre oplevelser kan nævnes de varme
kilder, geysir - muligvis en vulkansk
eftervirkning. I en sådan geysir, Den
Blå Lagune, smed familien tøjet og

Den 11. juli gik turen tilbage til lejligheden på Malmhøj. Knud Sørensen
sidder nu i sin lejlighed, masser af
oplevelser rigere og med dyb taknemmelighed til familien for den
store oplevelse. Nu går dagene med
at opleve rejsen igen via de mange
billeder samt med kabale og sudoku.
Trods sit synshandicap forstår Knud
Sørensen at nyde livet. Lejligheden
er indrettet/gennemtænkt ned i
mindste detalje. I et rum er der indrettet kontor, soveværelse, opholdstue, entre og køkken ved hjælp af
små forhæng.
Knud Sørensen har masser af livslyst.

alle fem iførte sig badetøjet. Vandet
var 37 grader, luften kun 13 grader,
men prøves skulle det! Et stykke ude
i søen var der en geysir, der varmede
hele søen op. Vandet var rigtig dejligt, men smagte meget af svovl. Det
var dog en dejlig og speciel oplevelse.

I.O.

Af andre oplevelser kan nævnes
Gullfoss, Europas største vandfald.
Let at se og høre, men det var ikke
muligt at se, hvor vandet blev af, da
det faldt ind under klipperne. Hekla
skal også nævnes. Hekla er en tidligere virksom vulkan. Toppen er dæk-
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Fysiurgisk massage
Portræt af en virksomhed
Klinik for fysiurgisk massage v/Zita
H. Agerskov.
Ja sådan har jeg valgt at kalde
min virksomhed, som jeg nu driver
på 4. år. De sidste to har jeg ikke
suppleret med arbejde ved siden af.
Jeg havde job som handicaphjælper
og kunne godt lide at arbejde tæt på
andre mennesker. Havde dog ingen
klar forestilling om noget konkret, indtil jeg en dag læste en annonce, der
tilbød en massøruddannelse til en rimelig pris.
Herefter gik det stærkt: Efter endt
uddannelse indrettede min mand et
massagelokale derhjemme, og jeg
inviterede venner og bekendte til at
"lægge krop til", når jeg skulle øve
mig. Det greb om sig, og der blev
mere travlt ret hurtigt. Samtidig begyndte jeg at supplere med kurser i
anatomi/fysiologi/patologi m.m. for at
dygtiggøre mig.
For 2 år siden blev jeg tilbudt et lokale på Sygehuset i Kjellerup og slog
til, da jeg så regnede med at få
endnu mere at lave, hvad jeg da
også gjorde.
Min dagligdag går naturligvis fortrinsvis med fysiurgisk massage, hvor klienterne kommer med forskellige
problemer. Jeg oplever alt lige fra
spændingshovedpine til nedsunket
forfod og kan heldigvis hjælpe i
mange tilfælde. Jeg anser det for et

vigtigt arbejdsredskab, at der er en
god kommunikation om behandlingen, så klienten ved, at han/hun får
en god og individuel behandling.
Massage er en behandlingsform,
hvor man fysisk ved strøg, pres,
stræk og roterende bevægelser løsner op i overspændte muskelfibre
(muskelinfiltrationer/myoser). Disse
infiltrationer opstår enten akut eller
gennem den daglige belastning på
arbejdet. Musklerne bliver mere og
mere stive og ømme, og dette kan
medføre generelle smerter og nedsat bevægelighed. Med massagen
løsnes disse infiltrationer, og der opnås større bevægelighed, smidighed
og smertefrihed.

akupunktøruddannelsen, dels fordi
det er rigtigt spændende, men også
fordi det er et supergodt værktøj, når
man skal hjælpe med folks fysiske
problemer.
I det daglige og helt formelt set er jeg
kun mig selv i virksomheden, men
heldigvis er der kiropraktorer og fysioterapeuter lige ved siden af mig
oppe på gangen, og jeg kan benytte
mig af deres ekspertise, når der er
behov.
Har du lyst til at høre mere, er du
velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Zita H. Agerskov

Som noget nyt er jeg begyndt på

Vinderslev Borgerforening
Fællesspisning aflyst
Siden sidst har Borgerforeningen
desværre været nødt til at aflyse fællesspisning på grund af for få tilmeldte. Vi arbejder derfor på at finde
andre aktiviteter, som kunne tiltrække
borgerne.

Revy
Den årlige revy er fastlagt til den 20.
og 21. marts. Har du stof til revyen,
opfordres du til at henvende dig til
John Iversen, tlf. 86888821.

Generalforsamling
Borgerforeningen afholder ordinær
generalforsamling den 22. januar
2009 kl.19.30 i Vinderslev Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er vært ved smørrebrød.
Mød op med nogle gode ideer til bestyrelsen.
Anna Marie Ammitzbøll
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Dagplejerne
Musikpædagog i
heldagslegestuen
I oktober og novembers heldagslegestue havde dagplejen besøg af
musikpædagog Hanne Højgaard fra
Den Kreative Skole i Silkeborg.
Hanne kom og sang og spillede for
os. Hun havde en kuffert med, hvori
hun havde en dejlig bamse, som
kunne følge med i, hvad Hanne fik lært
os. Vi brugte vores rasleæg, og
Hanne spillede på sin fine harmonika. Første gang var nogle af børnene lidt skeptiske ved dette instrument og dets mærkelige lyde som
blæsten udenfor eller lyden som udrykning, men ved andet besøg syntes alle, den var sjov. Vi lavede sjov
med den store faldskærm, som vi jo
kan lave blæsevejr med og gemme
os under og også bruge til at få en
hurtig karruseltur på. Det var en rigtig god oplevelse at have Hanne på
besøg to gange, og vi kunne alle se
tydelige fremskridt. Alle børn var med
og morede sig rigtig meget ved andet besøg. Vi fik sunget, rørt os og
bragt glæden frem i alle sind såvel
for børn som for voksne.

heldagslegestue i Mausing. Denne
gang var det tid for vores traditionelle
juletræsfest. Juletræet var flot pyntet med lys og hjemmelavet pynt
samt de lækreste julesmåkager til
stor fornøjelse for børnene.

søde dagplejebørn fra Vinderslev og
omegn. Nogle børn var modigere
end andre, men alle fik hilst på ham
og fik en lille godtepose fra hans sæk,
før vi atter vinkede farvel til julemanden.

Juletræ i
heldagslegestuen

Vi sang nogle af de kendte julesange,
og pludselig bankede det på døren,
og der stod selveste julemanden
med sin sæk og spurgte efter alle de

Til middag var der lækker risengrød
med smørklat og kanelsukker til alle,
og efter middagsluren var det tid for
æbleskiver, inden alle børn blev hentet igen efter en dejlig julehyggedag.

Så blev det december og atter tid for

Tak til Palle (Sofus´ far) fordi han hjalp
os med at være julemand.
På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard
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Børne- og Fritidsgården
Rettelse til "Brev-duehistorie":
I oktobernummeret af Lokalbladet
2008 har mange sikkert undret sig
over, at den udmattede brevdue,
som kom på "rekreation" til Gården,
af sin ejer blev kørt fra Åbenrå til
Åbenrå for at skulle finde tilbage til
Åbenrå. Den blev altså kørt til Ålborg
for at finde tilbage til Åbenrå, og det
er jo noget andet.

Kommunesammenlægning og
udviklingen på IT-området giver
stadigvæk opgaver, men det skal
ikke gå ud over børnene, så livet på
gården er den gode blanding af fri
leg, fælles aktiviteter, udflugter osv.
Og det skal de næste afsnit handle
om.

På vej ned fra tårnet

svært at se. Bagefter gik vi hen og
kikkede på døbefonten og snakkede
om, at nogle af os var blevet døbt der,
dengang vi selv var små. Ved siden
Kirsten Anneberg Jacobsen af døbefonten står der en sjov kande,
som har en tud, der ligner et fuglenæb, synes vi. Den hælder præsten
vand i døbefonten med, inden
I dag gik hele Mejsegruppen (25 fi- babyerne skal døbes. Vi kikkede ned
reårige og 3 voksne) hen for at se i kanden, men der var ingen vand i
vores smukke kirke her i Vinderslev. dag. Vi var også oppe at stå på præFørst var vi lige omme og se der, hvor dikestolen og kikkede ud over alle
Kirsten Ravns morbror var begravet. bænkene. Da vi kom udenfor, spurgte
Vi havde nemlig set det store hul i Kristian (graveren), om vi ville med
jorden, inden han blev begravet, og op og se tårnet, og DET ville vi mehvor fint det så ud med blomster get gerne. Vores nisser i børnehaven,
bagefter. Nu var vi så derovre igen, Johan julerød og nissepigen Joseog der var kommet en sten på, hvor fine, har nemlig fortalt os, at de har
hans navn stod. Bagefter gik vi ind i boet i kirketårnet, så det kunne være
kirken for at se de berømte malerier rigtigt spændende, om vi kunne finde
og billeder i kirken. Vi sad på knæ- nogle nissespor deroppe. Først
ene ved alteret og snakkede om skulle vi op ad en laaaaang stejl
altertavlens billede. En af os fik fak- trappe, og så skulle vi ind ad en lille
tisk øje på et billede af en dame, som dør - døren var SÅ lille, at vi børn
sidder oppe i loftet, og én af de måtte bøje hovedet for ikke at slå det
voksne sagde, at det ellers er meget - og DET sker godt nok ikke hver dag.
Da vi kom ind gennem døren, var der
MEGET mørkt - så det var
heldigt, at de voksne lige var
kommet til at tage en lommelygte med. Bagefter kom vi til
en smal trappe. Vi var glade
for, at der var nogle voksne,
vi kunne holde i hånden, for
det var lidt uhyggeligt - men
det var også spændende. Vi
havde vist alle lidt hjertebanken her. Da vi kom op ad den
lille trappe, kunne vi se ned
Ved nadverbænken foran alteret
på toppen af kirkeklokken, og

Besøg i kirke og tårn

der var en lille plads vi kunne
gå rundt på omkring en stige,
som gik længere op, men der
skulle vi ikke op. Men tænk jer,
lige bag stigen opdagede vi,
at der lå bittesmå nissetræsko og en lille bitte skål,
hvor der lå ris og pebernødder i. Nu VED vi, at nisserne
har været der - "det er beviset", - som én af os sagde.
De voksne tog et fint billede
af nissetræskoene og skålen,
som vi vil vise jer som bevis - men
nisserne vil åbenbart IKKE have fotograferet deres nissespor, for som
I kan se, kan man slet ikke se det,
men kun vores ben!!! - Mens vi gik
rundt og kikkede efter flere nissespor,
hørte vi pludselig, at kirkeklokken slog
1 slag, DET lød højt - og nogle af
os blev forskrækkede. Igen var det
godt, at vi kunne holde de voksne i
hånden. Vi kunne se, at det ikke var
Kristian, der fik kirkeklokken til at slå,
for han stod ved siden af os. Så vi er
HELT sikre på, at det var nisserne,
der sad på kirkeklokken og slog på
den med deres grydeske. Nu skulle
vi så igen ned ad den smalle trappe
igen, hvor det var meget mørkt, og
det var lidt farligt, syntes nogle af os,
så vi holdt de voksne godt fast i hånden. Da vi kom udenfor og skulle ned
ad den stejle trappe, som går fra tårnet og ned på jorden, syntes vi igen,
at der var laaaaaangt ned. Heldigvis
ville de voksne gerne løfte de af os,
der syntes det var lidt farligt. Vi kunne
kun komme 5 børn op i tårnet ad gangen, så imens vi ventede på, at det

På sporet (usynlige) af nisserne
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nu var de andres tur til at komme i
tårnet, legede vi andre "Fisker, fisker
hvor dybt er vandet". Da vi alle havde
været deroppe, var vi også blevet
MEGET sultne. Vi fik lov til at spise
vores mad i sognehuset., og så var
det også på tide at komme hjem i
børnehaven igen og lege med de
andre børn.
Lene Lange

Nedrivning af børnehavens legetårn
kerheden frem for alt. Så må vi jo
"bare" bygge nogle nye engang.

Ak ja, ak ja..vores kære gamle legetårn, som har stået rank og flot i en
del år, var efterhånden så slidt (og
råddent), at det skulle rives ned. Det
var vi selvfølgelig kede af, da det
havde budt på mange timers sjove
og forskellige lege. Børnene kunne
heller ikke helt forstå det, for de syntes også, det var et godt udsigtstårn.
Jeg (Kirsten Bossen) og en masse
Flagermusbørn, som er de ældste
børn, gik i gang med brækjern/koben og hammer. Man føler sig godt
nok sej, når man får løsnet forskellige dele af tårnet, og børnene gjorde
store øjne, da jeg med de bare næver væltede flagstangen, som hang
fast på tårnet. De blev enige om, at
jeg måtte være i familie med Pippi!
Senere fik vi ved fælles hjælp væltede "skelettet" af tårnet, og da følte
børnene sig mindst lige så stærke.
Sådan nogle hårdtarbejdende folk
skal jo også have lidt energi, så da
Frederik kom ud med bananer til os
alle, som han havde fået af Kirsten
Ravn, gjorde han stor lykke, og vi
holdt en velfortjent pause.
Efter to dage var tårnet så godt som
fjernet, tilbage er der en tom plet, ak
ja, ak ja, kære tårn vi vil savne dig.
Nu skal de to legehuse så fjernes.
Det venter vi nok med til efter jul, for
dem kan vi nemlig også godt li `at
lege i. Men selvfølgelig gælder sik-

Bedsteforældredag i
børnehaven
Traditionen tro har vi igen i år haft
julehygge sammen med børnenes
bedsteforældre eller anden familie,
og i år var det fordelt på den 2., 3. og
4. december.
Diverse familiemedlemmer ankommer til børnehaven klokken 10, og
alle børnene står forinden og tripper
med røde hektiske kinder, ja det gør
vi voksne fra børnehaven såmænd
også og glæder os til et par timers
hygge sammen med dem.
Først bliver der budt velkommen i
vores køkken/fællesrum, og vi sidder
tæt, men der er jo bare hyggeligt! Så
fortæller vi om dagens program. På
én til to stuer kan man klippe/klistre,
og i værkstedet kan man lave juledekorationer, og til sidst byder vi på
æbleskiver, pebernødder, gløgg,
kaffe/te og saftevand. Men allerførst
skal der jo synges et par julesange,
og det lyder skønt, når der er så
mange, der synger med!!
To timer går hurtigt i godt selskab,
og vi glæder os allerede til næste år,
hvor vi forhåbentligt byder lige så
mange velkommen til et par hyggelige timer.
På børnehavens vegne
Kirsten Bossen
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Hvor blev de af ?
havde 2 gårde, og vi kom til at bo på
den ene, "Vesterskov", de første 8 år,
hvorefter vi købte den anden gård,
"Vestervang", i Hindbjerg, og en
større flytning måtte til, da vi skulle
bytte gård med Eriks forældre.

Gammelt skolebillede hvor blev de af ?

Jeg hedder Inga Tind Kristensen (født
Nyrup), årgang 1963.
Jeg er opvokset på Lysdalgård,
Hønholtvej 6 i Pederstrup. Mine forældre er Ellen og Kr. Nyrup.
En mandag formiddag i november
2008 lå jeg og granpyntede min fars
(Kr. Nyrup) grav på Vinderslev Kirkegård. Der var stille på kirkegården.
Skoleklokken ringede, og ud kom legende, glade, syngende og råbende
børn. Der var frikvarter, stilheden forsvandt.
Min livsfilm fra dengang jeg var barn,
og selv var en del af legen i frikvartererne på Vinderslev Skole, blev meget tydelig, og minderne væltede
frem, som var det i går.
HVOR BLEV DE AF? Ja….. hvor
blev alle ens kammerater af og ikke
mindst alle årerne. De er fløjet
afsted.
Efter 9 års skolegang på Vinderslev
Skole tog jeg til Kjellerup Skole i 10.
klasse.
Jeg havde efter skoletid arbejde hos
Fastrup Papirhandel v. Gudrun og
Karl Åge Laier (Papir, lædervarer og
legetøjsbutik, som lå der, hvor Bonderosen ligger i dag). Her blev jeg
meget glad for at være og fandt hurtigt ud af, at jeg ville butikkens vej.
I 1980 / 1981 tog jeg efg
handelsskoleeksamen på Viborg
Handelsskole, og efter skoletiden arbejdede jeg fortsat som hjælpepige
hos Fastrup Papirhandel.
Pr. 1. oktober 1981 startede jeg som
butikselev hos Fastrup Papirhandel.
Det var jo ikke så fremmed for mig,
forskellen var blot den, at nu var det
hver dag og hele dagen, men så var
der jo heller ikke diverse afleveringer
og stile, som skulle laves om afte-

Vi er 4. generation på slægtsgården
"Vestervang", som i dag drives med
fedekalveproduktion og planteavl ca.
200 tdl.
Den 16. december 1986 lige midt i
juletravlheden fik vi vores 1. søn Lars.
Han er opkaldt efter Eriks far.
nerne mere.
Jeg havde en rigtig god læreplads,
hvor der blev lagt vægt på høflighed,
selvstændighed, arbejdsomhed,
pligtopfyldelse og ansvarsbevidsthed. Vigtige grundelementer som jeg
har brugt videre frem i livet.
Jeg blev specialuddannet inden for
lædervarer og sko på Handelskostskolen i Odder. Det gav da også
lige muligheden for et kortvarigt ophold i en skobutik i Silkeborg.
I november 1984 fik jeg julejob hos
Imerco i Kjellerup, men julejobbet blev
til mange travle julesæsoner. Det var
en butik i udvikling, og der skulle ansættes flere, så jeg var heldig at
kunne blive. Det blev til næsten 9 års
arbejde hos Imerco, og selvom det
er godt 16 år siden, jeg stoppede, er
der folk der i dag stadig forbinder mig
med Imerco.
I juli 1985 blev jeg gift med Erik Tind
Kristensen, som var landmand. Jeg
har altid haft mange planer og
drømme, men en landmand! "Sådan
en" skulle jeg nu aldrig giftes med.
Jeg er selv opvokset på en gård med
en far, der arbejdede med landbrug
og aldrig havde fri.

Den 10. august 1991 midt i høstens
travlhed fik vi søn nr. 2., Kristian, opkaldt efter min far.
Efter endt barselsorlov med Kristian
forsatte jeg hos Imerco. Butiksarbejdet nød jeg, men det var lidt
svært at få tingene til at nå sammen
med 2 børn og en landmand.
Kristian blev født i årene, hvor børneantallet steg voldsomt, og Kjellerup
Kommune havde ikke dagplejere
nok, og der var ikke pasningsgaranti,
så jeg måtte have privat dagpleje til
Kristian.
Kjellerup Kommune søgte i sommeren 1993 dagplejere, og her tog jeg
springet til selv at blive dagplejer.
Jeg måtte med stor vemod tage afsked med Imerco efter knap 9 gode
år med mange minder og gode kollegaer og ikke at forglemme min
gode chef Leif Mogensen.
Det var jo en hel anden hverdag fra
dagligt at skulle ud ad døren med 2
drenge til at modtage andres børn.
Dagen blev fyldt med sang, leg, den
friske luft og nærvær med disse børn.
Jeg elskede at have mit arbejde herhjemme.

Her var "manden", og hvad gør man
så? Jeg sagde: JA i Vinderslev Kirke,
og det har jeg aldrig fortrudt.

Den 3. marts 1995 fik vi vores 3.
barn, den dejlige ønskepige Gitte.

Erik arbejdede hos sine forældre. De

Den 1. marts 1999 sadlede jeg om
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fra dagplejer til Graver ved Levring
Kirke, et ønskejob, som jeg i længere
tid havde kigget efter. Gitte var begyndt i Levring Børnehus, og jeg syntes måske også godt, at der måtte
ske noget andet nu.
Hvad laver en GRAVER? er der tit
nogen, der spørger mig om. I jobbet
som GRAVER ligger der utroligt
mange jobs såsom rengøring af
gravsteder og udenomsarealer ved
kirken og i præstegården. Grandækning, plantning af blomster og
anlægning af gravsteder. Al rengøring
af kirken, konfirmandstuen, graverfaciliteter, kapel og redskabsrummene. Deltage i hvad der foregår i
kirken og have alt klar til de forskellige handlinger. Der hører også kontorarbejde med til jobbet, som jeg oftest vælger at bruge de regnfulde
dage til.
På kirkegården er jeg i kontakt med
mange mennesker, både daglige
besøgende, mennesker i glædens
situationer og sorgens stund. Mit arbejde veksler utrolig meget. Ikke
mange dage er ens, og det holder
jeg utroligt meget af. Jeg har pr. 1.
marts 2009 været Graver i 10 år.
En GRAVER kan kort defineres som:
"Gartner, rengøringsassistent, kontorassistent, kirkens serviceperson
og sognets "samtaleterapeut".
Af specielle oplevelser som vi har
haft gennem årene, vil jeg nævne vores kontakt til MURMANSK.
Vi blev værtsfamilie for første gang i
sommeren 1995 til 2 russerbørn Julia og Nikita, som dengang kun var 9
år. I sommeren 2003 fik vi 2 andre
drenge på 12 år, Igor og Dima.
Jeg har været med i Murmansk i alt
6 gange. De 3 af gangene i forbindelse med at vi har kørt vores russerbørn hjem i bus efter 3 ugers ferie
hos værtsfamilierne i Kjellerup området.
Besøgene i Murmansk har været rigtig gode. De har gjort stort indtryk på
os alle i familien.

Vi har stadig kontakt til Nikita, som i
dag er 22 år. Han sender en gang
imellem en mail, dog mest når han
mangler penge. Vi har i sommer betalt for, at han kunne komme i gang
med at læse videre, efter at han har
aftjent 2 års værnepligt. I Murmansk
skal man selv betale for videreuddannelserne.
I februar 2006 rejste vi (Gitte, Kristian,
Erik og Jeg) godt 3 uger på vores
længe ventede og planlagte tur til
New Zealand. En drømmerejse til det
fjerne og et møde med 2 hold familier, som vi kendte derovre. Erik
havde i 1983/1984 rejst 7 mdr. rundt
i New Zealand. Det blev en hurtigere
rejse rundt i "fars fodspor" og mange
gode oplevelser for livet.
Fritiden…..bruges udover med familien, alle vores dejlige venner og
naboer, for mit vedkommende i min
have og som formand for skolebestyrelsen på Kjellerup Skole. Vores
skole er en stor skole, hvor der sker
rigtig mange spændende ting. Nu er
jeg jo nødt til at prale med vores
"GULDPIGER".

Gitte: Er en rigtig Hestepige, går i
7.kl. og nyder alle veninderne i skolen og ser meget frem til den 26. april
2009, hvor hun skal konfirmeres.
Hun skal ligesom drengene på Hestlund Efterskole i 9. og 10 klasse.
Ja…dette var i grove træk en gennemgang af, hvad jeg har lavet, siden jeg forlod Vinderslev Skole, og
børnene vidner jo om, at det trods alt
er nogle år siden.
Med et godt helbred og et liv, som
man føler, er blevet beriget af gode
minder og oplevelser at se tilbage på,
ja så kan jeg kun være taknemmelig
over min tilværelse.
Fortsat HELD og LYKKE med jeres
store indsats og arbejde med Lokalbladet. Det er et flot stykke arbejde, I
laver i jeres sogn. Jeg nyder hver
gang, bladet kommer med posten,
og jeg / vi læser det flittigt.
Hilsen til alle læsere fra
Inga Tind Kristensen,
Hindbjerg

Jeg var i PARKEN den 20. november for at se vores pigefodboldhold
spille finalekamp mod Uglegårdsskolen fra Solrød. Vi vandt stort 3 1, så vi er så stolte af vores dygtige
piger og vores skole og al den opbakning, skolen har fået i forbindelse
med finalen.
Status over familien:
Erik bruger sin fritid som Præsident
i Kjellerup Y`s men club, som
spejderleder i Levring, og om efteråret går han MEGET på jagt.
Lars: Er nu 22 år, blev færdig som
murer i marts 2008, har aftjent 4 mdr.
værnepligt hos Dragonerne i Holstebro og er vendt tilbage til murerfaget.
Han bor i Silkeborg med kæresten
Anne.
Kristian: Er pr. 1. august 2008 startet som maskinmekaniker hos
Bredsgaard Maskinforretning i
Kjellerup. Han spiller meget volleyball i Års.
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Vinderslev Skole
Skolefesten
Siden sidste nummer af Lokalbladet
har skolen haft sin årlige skolefest,
og som sædvanlig var tilslutningen
meget stor.
0. kl. - 4. kl. underholdt primært forældrene i gymnastiksalen. 0. - 3. kl.
med sange, som de agerede til, og
4. klasse med en musical, som indeholdt sange af Gasolin og Kim
Larsen. Selv om alle klasser leverede meget fine præstationer og god
underholdning, er det bedste næsten
at se den glæde og det engagement,
som børnene lægger i deres optræden. Glæden ved at optræde og ved
at præstere noget sammen er tydelig for enhver, og så har vi nået rigtig
meget af det, som vi gerne vil nå med
en skolefest.
5. og 6. klasse holdt deres fest i festen i den første time, hvorefter de
sluttede sig til de andre, som dansede til Panduro til kl. 22.00.
Alt i alt en rigtig god skolefest, men
vi har stadig mange overvejelser om,
hvordan vi får inddraget de forældre,
som kun har børn i 5. eller 6. klasse.
De kan med rette føle sig lidt udenfor, men vi arbejder videre med nogle
ideer, så vi forhåbentligt kan lave en
vedkommende skolefest også for
disse forældre.
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Indskrivning
Sidst i november blev der udsendt
invitationer til de børn - og deres forældre - som skal indskrives i børnehaveklassen til det kommende skoleår. Alle, som bor i skoledistriktet,
og som har alderen til det, vil blive
inviteret, men bor man uden for
skoledistriktet og ønsker sit barn indskrevet på Vinderslev Skole, er man
nødt til selv at kontakte skolen. Har
nogen kendskab til sådanne elever,
må man meget gerne lade denne
orientering gå videre.
Den formelle indskrivning finder sted
den 15. januar kl. 15 - 17 på skolen,
og der vil senere blive inviteret til orienteringsmøder for forældrene til de
kommende børnehaveklassebørn.
På nuværende tidspunkt (før indskrivningen) kender vi ikke det endelige elevtal, men de foreløbige lister tyder på, at det bliver en stor
klasse. Vi skal op på 29 elever, før vi
må lave 2 klasser, og så mange elever kommer der nok alligevel ikke

Pædagogisk udvikling
Mange har fulgt udsendelserne på
TV2 om skolen, som ville være i top
100 i Danmark. For at opnå dette underviste man med læringsstile, og
hokus pokus var alle skolens problemer løst.
Når man ser sådan en udsendelse,
er det vigtigt at være opmærksom
på, at det er en underholdningsudsendelse. Konceptet ligner mange
andre udsendelser, hvor man bygger om eller laver haver på en bestemt tid, men man når altid det ønskede resultat på den afsatte tid.
Havde man arbejdet på en anden
måde, havde man måske fået en
have, som var endnu pænere, og
havde man undervist på en helt
tredje måde, var resultatet måske
blevet endnu bedre. Resultatet er
kort sagt forudsigeligt og ikke nødvendigvis resultatet af en bestemt
undervisningsstil.
Derfor skal man være meget forsigtig med at drage konklusioner på
baggrund af en underholdningsudsendelse, men man skal på den
anden side være åben for inspiration
og se, om der er ideer, som vi kan
bruge på Vinderslev Skole. Derfor vil
vi i dette og det næste skoleår af-

prøve nogle ideer, som minder lidt
om arbejdet med læringsstilene.
Undervisningen vil være tilpasset
lokale forhold, men bygger på den
(ikke nye eller ukendte) forudsætning, at børn er forskellige og derfor
skal undervises forskelligt for at opnå
den bedste læring.
De første ideer afprøver vi i perioden fra jul og til vinterferien, hvor alle
elever skal læse på samme tid hver
dag.
Læsebåndet - som vi kalder tidspunktet - ligger i 2. lektion lige efter
morgensangen. For de yngste elever vil det hovedsageligt dreje sig om
højtlæsning. De elever, som kan
læse selv, vil læse frilæsning i både
skønlitterære og faglige tekster, som
i læseniveau passer til den enkelte
elev.
Nogle elever lærer og læser bedst,
hvis de sidder stille ved et bord i et
lokale, hvor der er lyst og stille, mens
andre elever lærer og læser bedst
liggende på maven i et lille rum med
halvmørke og dæmpet musik. Andre
igen indlærer bedst under helt andre forhold.
I læsebåndet vil vi forsøge at indrette
klasselokaler og gangarealer, så det
passer til elevernes forskellige måder at indlære på.
Håbet er, at forsøget vil give os erfaringer, som vi kan bygge videre på,
så vi også fremover kan have en
skole, som fuldt ud kan leve op til
børns, forældres, ansattes og politikeres forventninger.
Thorkild Skovbo

Nyt fra
skolebestyrelsen
Du bliver hvad du spiser!
Skolebestyrelsen blev i efteråret inviteret til et foredrag med Frede
Bräuner gennem "Skole og Samfund".
Frede Bräuner er folkeskolelærer,
forfatter, foredragsholder og konsulent. Han beskæftiger sig med sammenhængen mellem kost, indlæringsevne og adfærd.
Ved hjælp af konkrete eksempler,

demonstration af usund kost ledsaget af et PowerPoint show formidlede Frede Bräuner sin viden og sine
holdninger med lige dele humor og
seriøsitet.
Frede Bräuner er fortaler for den
holdning, at ernæring, opdragelse,
undervisning og omsorg hænger
sammen.
Undersøgelser har vist, at danske
børn og unge er blandt de mest
usunde i Europa. Dårlig kost med
mangel på vitaminer og mineraler
samt svingende blodsukre er årsag
til, at børn og unge fungerer dårligt
både fysisk, psykisk og socialt.
Indlæringsevnen bliver nedsat blandt
andet på grund af manglende koncentrationsevne og træthed.
Ifølge Frede Bräuner kan en forbedret kost samt vitamintilskud løse en
lang række af disse problemer, hvilket han kunne fortælle flere eksempler om.
Mere konkret frarådes chokopops,
guldkorn og lignende morgenmadsprodukter, lyst brød, junk food, sodavand, snacks, is, slik, kager mm.
Til gengæld anbefales altid at spise
et godt morgenmåltid bestående af
grovbrød, frugt og grønt, havregryn,
grød, tykmælk, müsli eller lignende.
Desuden mellemmåltider uden sukker, varieret kost med mange grøntsager, vand, en multivitaminpille dagligt, motion flere gange ugentligt
samt masser af frisk luft.
På Vinderslev Skole har skolebestyrelsen udarbejdet et princip for sund
kost og livsstil. Målsætningen er bl.a.,
at alle elever spiser sund mad til alle
dagens måltider, og at elever og forældre bliver bevidste om kostens
betydning for udbyttet af undervisningen. Inspireret af Frede Bräuners
foredrag vil vi i skolebestyrelsen diskutere, hvordan vi kan sætte mere
fokus på dette område.
Hvis nogen har lyst til at læse mere,
har Frede Bräuner i 2002 udgivet
bogen "Kost - adfærd - indlæringsevne". Man kan også læse mere på
hans hjemmeside:
frede@webkost.dk

Ellen Høstrup
Formand
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KIRKENYT
Sognemenigheden
G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

11. januar
18. januar
25. januar

Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (O)
Hinge 10.15 Olav Fog, Tebstrup, Vinderslev 19.00 Knud Ove Mandrup

1. februar
8. februar
15. februar
22. februar

Vinderslev 9.00 Frede Møller, Hinge 10.15 Biskop Karsten Nissen, Viborg
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 14.00 (familiegudstjeneste)

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 (O), Hinge 10.15 (O)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
(K) = Kirkekaffe

(O) = Offergang

Klaus Buch Møberg

(Skr.) = Skriftemål

Luciaoptog og afslutning for minikonfirmanderne i kirken
2. søndag i Advent var rigtig mange
i kirken, hvor minikonfirmanderne gik
Lucia med levende lys og sang
Santa Lucia sangen. Med Lene Poulsen ved klaveret sang de „Et barn
er født i Betlehem“. Lucia-børnene
gik ud, mens de igen sang Santa
Lucia. Temaet denne søndag var om
englebesøg. Anne Marie Najbjerg
fortalte en beretning fra 4. Mosebog
om Villiam, der får besøg af en engel.
De børn, der havde deltaget som

minikonfirmand, fik overrakt et
flot dokument med gruppebillede af hele holdet. Efter gudstjenesten blev Sognehuset
fyldt med børn og voksne. Her
blev der serveret kaffe for de
voksne og sodavand for børnene. Samtalen vidnede om
godt socialt samvær, hvor alle
hyggede sig. Det var en god
optakt til julen.
De to billeder er fra undervisningen. Det ene i våbenhuset,

hvor der blev fortalt om halsjernet, der i
gamle dage blev brugt til dem, der glemte
at gå i kirke om søndagen. Kom selv og
læs teksten, der hænger ved siden af.
På det andet billede er minikonfirmanderne på vej op i tårnet for at se
den store klokke og røre ved den.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Kirken som arbejdsplads
Ved kirken er der også det, der kaldes minikonfirmandundervisning.
Lederen er den mest usynlige ved
kirken. Hun hedder Anne Marie
Najbjerg og bor på Krokusvej 15.
Men de 15 børn, der hver tirsdag
gladeligt efter skoletid fra kl. 13 til
15 kommer, de kender Anne Marie.
Først er de med Frede ovre i kirken
til en lille „andagt“, og så er det tid at
gå på opdagelse rundt i kirken eller
en tur på kirkegården. Derefter tager Anne Marie over, og det er noget af det bedste. Først spises Karens boller med sodavand til. Der
snakkes og pjankes meget, ro er der
ikke, men sjovt er det! Så går alle
ind i det store mødelokale. Til Anne
Maries guitarspil synges der to
sange, alle synger dejligt med, og
så fortæller Anne Marie lidt bibelhistorie. Som den gode fortæller hun
er, fanger hun hurtigt børnenes opmærksomhed.

Nu er det tid til konkurrencelege. Vi
mente, at der var to, der var dygtige
til at kysse. Alle var spændte på,
hvad legen gik ud på. De to duellanter skulle ligge på knæ med hænderne på ryggen og spise et „negerkys“, der lå på en tallerken. Den, der

først blev færdig, havde vundet. Prøv
selv, hvor vanskeligt det er. Der afsluttes med en sang.
Det var en oplevelse at få lov til at
være fluen på væggen.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenesterne afholdes på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker kl. 10.30
ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

11. januar
18. januar
25. januar

1. søn. e.Helligtrekonger INGEN
2. søn. e. Helligtrekonger Hørup
3. søn. e. Helligtrekonger Vinderslev

1. februar
8. februar
15. februar
22. februar

4. søn. e. Helligtrekonger Hørup (Kyndelmissesuppe i salen)
Septuagesima
Levring
INGEN
Fastelavn
Vinderslev

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

5. april
9. april
10. april
12. april
13. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Midfaste

Levring
Hørup
INGEN
Vinderslev
INGEN
Hørup
Levring
Hørup (Læsninger)
Vinderslev
INGEN

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.
Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekirken, men udgår af valglisten til det lokale menighedsråd. I stedet har valgmenighedsmedlemmerne mulighed for
at tage direkte del i valgmenighedens ledelse gennem generalforsamling og valg af bestyrelse. Økonomisk er
valgmenigheder selvfinansierende og modtager ikke tilskud fra staten.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger om Valgmenigheden ses på hjemmesiden
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, 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, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten og kun sekundært bygger på bibelskriften.
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
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KIRKENYT
Valgmenigheden
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 lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup, e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup

tlf. 86 88 19 41
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)
tlf. 86 88 80 06
tlf. 86 88 88 26

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30
Jobs Bog fortalt af tegneseriemesteren Peter Madsen med billeder til. Peter Madsen tegnede den
store Valhallaserie og skabte tegnefilmen Valhalla. Desuden tegnede
han for Bibelselskabet bogen „Menneskesønnen“ om Det nye Testamente og bl.a. „Jobs Bog“.
Torsdag den 19. februar kl. 14.00
Eftermiddagsforedrag ved dyrlæge
og lokalhistoriker Ejgil Overby om
Peter Kæstel - en farverig og markant valgmenighedspræst. Ejgil
Overby har fremdraget et stort materiale om den første præst her i
Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
Ejgil Overby har de senere år beskæftiget sig med slægtsgårdens
historie og personhistorie og er tilknyttet slægtsgårdsarkivet på Gl.
Estrup.
Undervejs nyder vi kaffebordet og
synger af Højskolesangbogen.
Lørdag den 21. februar kl. 8-16
Fælles konfirmanddag for ca. 70
konfirmander fra de grundtvigske
valgmenigheder i Aulum, Bøvling,
Herning, Holstebro, Kjellerup og
Lemvig.
Vi begynder med morgensang i

Aulum Kirke og arbejder resten af
formiddagen i Aulum Fritidscenter
med etiske spørgsmål ledet af en
ungdomskonsulent fra Etisk Råd.

Dagsorden efter vedtægterne. Der
bliver en afdeling med fællessang
efter det gratis kaffebord, som Valgmenigheden er vært for.

Efter frokost har vi om eftermiddagen sang- og korarbejde. Vi får kage
etc. inden hjemkørsel ved 16-tiden.

Fredag den 27. marts kl. 17-19
Persillesovs-fællesspisning, fællessang og fortælling for børnefamilier
med børn op til 9-års alderen og evt.
større søskende. Vi samles i salen
til fællesspisning kl. 17 og rykker
derefter hen foran pejsen, hvor vi
hører fortælling og synger for og
med de små både ældre og nye børnesange, højskolesange og salmer.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Kaare R. Skou: Politik netop nu fællesaften med Levring-Hørup
Sogne.
Til den årlige fællesaften på Levring
Efterskole sammen med Sognemenigheden har vi i år indbudt politisk redaktør på TV2, journalist og
forfatter Kaare R. Skou, som har
skrevet flere bøger om Folketinget
og den politiske historie.
Kaare R. Skous foredrag vil denne
aften handle om den politiske situation netop nu, arbejdsformen på
Christiansborg og danskernes forhold til de politiske partier. Foredraget er lige så meget et causeri over
partierne og de centrale politikere,
som det er et traditionelt foredrag.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Kjellerup og
Omegns Valgmenighed i Valgmenighedens sal.

Tilmelding er nødvendig, gerne inden tirsdag den 24. marts på tlf.
86881110 eller kmravn@ofir.dk.
Tirsdag den 21. april kl. 19.30
Forårskoncert på Friskolen i Lemming med folkemusikkoret og
danseensemblet Caramba.
Gratis bus kører kl. 19 fra Mosaikken til Lemming, hvor vi i lighed med
sidste år er sammen om en festlig
og musisk aften i friskolens sal.
Enhver - også friskolens forældre og
lokale beboere i Lemming - er meget velkomne. Det koster kun kaffen.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Ulveflokken
De nye ulve startede først op i starten af september. Vi har i efterårssæsonen været ca. 35 ulveunger.
Det er rigtig mange, og det er vi rigtig glade for.
35 ulveunger kræver meget. De vil
gerne lære en masse om spejderlivet. Vi har haft nogle gode udearrangementer i spejderskoven, hvor
vi har bygget huler og snittet og ristet æbler over bål.
Vi havde en rigtig god overnatningstur den 24. og 25. oktober, hvor ca.
25 ulveunger var med. Vi lavede olielamper i ler, havde refleksløb i mørke
i skoven og hyggede med pitabrød,
hjemmebagte boller og masser af
kage.
Vi er i gang med at tage knivbevis,
og de største er ved at tage stifinderbeviset. Vi har lavet ulvemasker, haft
fuldmånemøde, og de nye ulveunger
har fået deres navn.
Det betyder meget, at vi kan være
ude og have gang i aktiviteterne der.
Det er svært at være inde i huset
med så mange håbefulde ulveunger,
og det har efterårssæsonen desværre sat sit præg på. Det er svært
at aktivere dem inden døre.
Vi mangler i høj grad nogle flere ledere, så kender du nogle, eller har
du selv lyst, så kontakt en leder eller
grupperådet.
C.V.
Spejdernes juleafslutning
samlede ca. 100 voksne og børn i
alle aldre, så støjniveauet var højt!
Efter et par julesange blev risengrøden serveret, og jagten kunne gå i
gang på de 8 mandler. Heldigvis blev
de 4 gryder tømt, så alle mandler
blev fundet, og sjælen kunne få ro!

Ulvepigerne lavede et flot luciaoptog.
Bagefter sluttede ulvedrengene sig
til pigerne, og så blev „Rudolf med
den røde tud“ sunget, så taget var
ved at lette. Så var det blevet tid til
kaffe og salg af amerikansk lotteri.
Under udtrækningen om de fine juledekorationer, som de store spejdere
havde lavet, var der absolut ro i salen, for ingen ville gå glip af at høre,
om de havde vundet en dekoration.
Aftenen sluttede 19.30 med dans om
juletræet fra spejderskoven, og så
var det sengetid for de mindste!
A.A.
Fra gruppelederen
Grupperådet i Windir gruppen har i
en periode kørt på halv kraft, men
for ca. ½ år siden blev der afholdt
en noget forsinket „nytårsparade“
(generalforsamling), hvor der blev
valgt et nyt grupperåd. Vi har forsøgt
at starte på en frisk og få gang i nogle
aktiviteter. Der har bl.a. været afholdt
arbejdsdag, hvor der blev arbejdet
på Spejderhuset og i skoven. Der var
rimeligt fremmøde, og vi fik lavet et
godt stykke arbejde. Samtidig har vi
gjort os nogle erfaringer angående
sådan et arrangement. Vi skal nok
være varsomme med at slå alt for
stort et brød op.
Endvidere har vi planlagt en gruppetur, som er weekenden den 4. og 5.
april 2009, hvor der vil være masser
af frisk luft, motion, hyggeligt samvær og spejderaktiviteter. Weekenden er for spejdere, forældre samt
søskende. Vi har allerede bestilt hytten med vel nok Danmarks bedste
beliggenhed, „Vranum Bakkehus“
ved Hald Sø.
Vi står i dag med en meget stor ulveflok på ca. 30 ulve samt en mindre
trop med 12 store spejdere. Der går
nogle år, før de største af ulvene kan

rykke op til de store spejdere. Der
er et aldersmæssigt hul mellem de
små og de store.
I spejderlivet er det vigtigt, at de små
har nogle at se op til samt kan se
frem til „at rykke op“, hvor man får
lov til andre og måske mere spændende og vildere ting. Det bliver en
stor udfordring at holde fast i ulvene,
så vi i løbet af nogle år igen kan få
en aldersmæssigt mere sammenhængende kæde. Vi forsøger derfor at lave arrangementer, hvor de
store spejdere er sammen med de
små, men vi skal naturligvis også
undgå at „kvæle“ de store.
Grupperådets vigtigste opgave er at
sørge for, at der er ledere til spejderne samt at skabe de bedst mulige forhold for såvel spejdere som
ledere. Vi er heldige at have rigtig
gode ledere til såvel ulvene som til
de store spejdere. Med 30 ulve er
der dog behov for en del ledere/hjælpere, og vi er sårbare over for forfald ved sygdom o.lign. Hvis der i
sådan en situation kun er 2 ledere,
kan det at være spejderleder gå fra
at være sjovt og givende til at være
hårdt og stressende. Vi har derfor
brug for minimum 1-2 hjælpere
mere. Det er ingen hindring, at du
ikke kender til spejderarbejdet, og
hvis du ikke kan hver torsdag, finder
vi ud af det. Hvis vi er flere at tage
af, er chancen for at være nok hver
gang større. Det skal være sjovt at
være spejderleder, og vi har behov
for jeres hjælp, så tøv ikke, men tag
kontakt til én af lederne eller grupperådet.
Peter Haahr
Gruppeleder
Tlf. 86883866
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Børnehjørnet i Vinderslev
Børnehjørnet holder til i Sognehuset
i Vinderslev hver tirsdag kl. 16.15 17.15.
Børnehjørnet er for alle børn mellem
3 og 6 år (forældre er meget velkommen). Vores lille legekasse findes
frem, og fåret Krølle er der også.
Som I kan se på billederne, leger og
synger vi en del.
Vi lytter til bibelfortælling, og vi spiser frugt samt hygger os og finder
på sjove ting.
Der er altid åbent i Børnehjørnet, så
børn og voksne er velkommen til at
kigge indenfor, hvis I har mulighed
for det. Børnene kan blive afhentet
ved børnehaven af lederne, hvis der
er brug for det.
Flere oplysninger om Børnehjørnet
fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Najbjerg, tlf. 86889777

Babysalmesang
Babysalmesangen, som HingeVinderslev menighedsråd arrangerer
og finansierer under ledelse af Karen Marie Ravn, kom i efterårssæsonen langsomt i gang, men 5
mødre mest fra Vinderslev sogn,
suppleret med en enkelt fra hen-

holdsvis Kjellerup og Thorning har
været samlet med hver sin lille
dreng. Der er blevet sunget klassiske salmer, gamle børnesange, rideranke sange og nye små sansesange og danset til. Der lyttes også
til Mozart, mens de smås øjne kon-

centreret følger de svævende sæbebobler.
Der planlægges et nyt forløb på tirsdage kl. 9.30 - 10.15 for babyer fra
3 mdr. og op til kravlealderen ca. 9
mdr. til start den 13. januar med et
forløb af 8 til 10 gange.
Nye deltagere er meget velkomne.
Inden opstarten henvender man sig
til Karen Marie Ravn på tlf. 86881110
eller på mail kmravn@ofir.dk.
Tag en folder i Merko om babysalmesangen i Vinderslev Sognehus.
Børnene (fra venstre) Johan, Kristian,
Palle, Johannes og Wilhelm deltog
med deres mødre i efterårets babysalmesang
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Rejsen til Afrika
Den 28. Juni kl. 7 om morgenen satte
vi kurs mod Hamborg Lufthavn. Vi
mellemlandede i Frankfurt og derefter direkte til Cape Town. Vi landede
i Afrika søndag morgen klokken 5.
Vi havde glædet os rigtig meget til at
komme til Afrika. Vi blev hentet i lufthavnen af Simons kusine Mette, som
i forvejen havde været i Afrika i 4
måneder. Hun havde arbejdet som
frivillig på et hospital og et børnehjem.
De første 10 dage boede vi i Cape
Town på et værelse, som Mette
havde lejet. Der var swimming pool,
rengøringskone og vagt på 24 timer
i døgnet. Simon og jeg skulle betale
400 kr. for 2 personer for 10 overnatninger, meget billigt.
Vi startede om søndagen med at
være på det lokale marked. Vi købte
utroligt meget. Det skulle vi aldrig
have gjort, for det skulle slæbes resten af turen.
Vi var ude på Robben Island (lille ø i
Table Bay, 11 km ud for kysten fra
Cape Town). Øen er mest kendt for
deres tidligere fængsel, hvor Nelson
Mandela og mange andre politiske
fanger har siddet. Vi fik en rundvisning på øen og besøgte selve fængslet og cellen, hvor Mandela har siddet. Det var en rigtig god oplevelse,
og man fik rigtig set og hørt om nogle
af de grusomheder, der har fundet
sted.
Vi var også en tur på Table Mountain,
som er en bjergkæde, der kendetegner Cape Town. Det højeste punkt
er 1086 mtr., og udsigten fra bjerget
ud over Cape Town er utrolig smuk.
Vi var også på Town Ship tur, hvor vi
besøgte tre forskellige town ships og
var tæt på de lokale. I Langa var vi
på en lokal bar og smage deres
hjemmebryggede øl, som ikke var
den vilde oplevelse. Men selve stedet var en oplevelse i sig selv.
Vi var også inde og besøge en medicinmand, hvor der hang alle mulige
døde dyr i loftet. Folk, der boede der,
var utroligt fattige og ville gerne sælge

alt muligt til os. De kunne lave de flotteste ting ud af kapsler og tomme
dåser.
Vi var med på besøg på hospitalet
og børnehjemmet. Børnene var meget tillidsfulde og ville rigtig gerne
være ved os. Mange af dem havde
både aids og tuberkulose og kun få
af dem en familie, der besøgte dem.
Inden vi forlod Cape Town, kørte vi
lidt rundt i området omkring byen lige
for at køre bilen til. Vi kørte rundt i et
område, der hedder Paarl, hvor de
dyrker vin og laver oste. Der besøgte
vi en farm, hvor vi var til ostesmagning, mums!
Vi besøgte også Cape Of Good
Hope, hvor vi gik op til et fyrtårn og
havde en smuk udsigt ud over Atlanterhavet. Samme dag var vi ved
Cape Point, som er det mest sydøstlige punkt på kontinentet. Det er
fantastisk, at man ikke skal længere
væk end en times kørsel fra Cape
Town, og den smukkeste natur ligger urørt.
Vi kørte opad i landet og fik "smagt"
på det rigtige Afrika. Vi lavede et stop
ved Hermannus, hvor man normalt
kan spotte hvaler fra, men vi var ret
uheldige og fik kun set nogle små
murmeldyr .vi kørte til Cape Angulas,
som er det mest sydlige punkt på det
afrikanske kontinent, og der hvor Atlanterhavet og Det indiske Ocean
mødes.

Så gik turen videre fra Oudshoorn og
mod Mosselbay. Vi valgte at køre
over noget, som hedder Swartsberg
Pas, som er et bjergpas på 42 km.
Det lyder ikke af frygtelig meget,
men vores lille bil havde sine problemer med at trække op, men det gik,
og vi kom frem til Mosselbay. Her
slappede vi af og nød den smukke
strand, men vandet var alt for koldt,
og vi fik ikke badet.
Vi tog en enkelt overnatning i køjeseng, som har været vores favorit på
turen, og videre til en game-lodge,
som hedder Botlierskorp. Her var vi
på en fed safari og fik set en masse
dyr, og vi var ude at ride på elefanter.
Halvvejs på vores tur skete det, vi
havde frygtet mest: Vi havde parkeret uden for et supermarked med
parkeringsvagt og havde brugt 15
min. på at hente noget brød, og da vi
kom tilbage, havde der været indbrud i bilen ... saaaaaa skoooood !
De havde smadret en rude og snuppet Pias store taske med det meste
af hendes tøj i. Heldigvis havde vores parkeringsvagt opdaget det og
havde indhentet de 3 drenge, der
havde gjort det og fanget den ene af
dem. De to andre var stukket af med
tasken. Han havde i mellemtiden tilkaldt politiet, og vi kørte sammen
med politiet, parkeringsvagten og
banditten til politistationen. Vi fik anmeldt det og "åbnet en sag", og efter
en hel dag, hvor vi ventede paa stationen, måtte vi køre knap to timer
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tilbage mod Cape Town for at hente
en ny bil! Men når det nu skulle være,
var det fint, at vi så hurtigt kunne få
en ny bil og komme videre.
Vi kørte videre op langs kysten og
besøgte en slangepark, en elefantpark, et monkeyland, en strudsefarm
(Simon var ude at ride på en), klappede en leopard og meget andet.
MEN det vildeste: Verdens højeste
bungy jump, 216 mtr. Det var så vildt.
Vi sprang alle tre, og det er helt ubeskriveligt, hvor fedt det var! Det vildeste "kick" nogen sinde!

Vi afleverede bilen i Port Elizabeth,
fløj til Johannesburg og videre til
Parlabowa.
Der var vi på safaritur, boede 35 minutters kørsel ud ad en grusvej i små
hytter. Der var giraffer, elefanter, flodheste, løver, aber, vildsvin, krokodiller, kuduer, plus en masse andre dyr,
der levede der vildt. Der var ingen
hegn for, en meget speciel oplevelse.
Vi blev vækket tidligt om morgenen,
var ude og gå i bushen, derefter hjem
til den dejligste morgenmad. Vi besøgte en skole, havde besøg af den

lokale stamme, der dansede for os,
kørte 4-hjulede crossere blandt dyrene, havde en overnatning i Kruger
nationalpark, fløj i luftballon, var på
flodtur med masser af krokodiller og
flodheste. Om aftenen blev der dækket op udenfor i Karen Blixen stil. Så
blev der lavet mad over bål.
Den 29. juli var det tid til at tage hjem
igen. Efter en helt fantastisk tur var
det rigtig dejligt at komme hjem til
Laura og Henrik.
Pia og Simon Bech Nielsen
Vinderslevvej 45

Forældre for første gang
Den idylliske illusion
Hvor er det en fantastisk idyllisk illusion, man går og har i de 9 måneder, hvor maven bare vokser og vokser. Caféture, motionscenter, hygge
og de huslige pligter bliver ikke noget problem med et lille spædbarn det bliver fantastisk. Trille med barnevognen op og ned ad gågaden,
som alle de andre nybagte forældre
gør. Vi vidste præcist, hvordan tingene skulle være og gøres, når vores lille guldklump kom til verden hvor svært kan det være! Man går i
sin egen lille boble fyldt med en
masse rosenrøde forestillinger om,
hvordan det er at blive forældre. Når
vi så et forældrepar med en skrigende unge, sendte vi hinanden øjnene og tænkte "sådan bliver vores
guldklump aldrig".
Perfekt start
Den 28. januar 2008 starter et helt

Det hele starter, som vi havde forestillet os. Vi var mestre i at forstå
hans signaler. Han græd kun, når han
skulle skiftes og sov 3 til 4 timer ad
gangen. Hold op, hvor havde vi succes som forældre! Efter en fantastisk
uge på sygehuset vendte vi hjem til
Vinderslev, fyldt med selvtillid og gåpåmod. Vi kunne ikke vente med at
komme i gang med vores lille familie
hjemme i trygge rammer. Vi svævede
på en lyserød sky og intet kunne slå

nyt kapitel i vores liv: Valdemar kommer til verden på Silkeborg Centralsygehus. Hold op, en dejlig dreng! Vi
var hurtigt enige om, at der aldrig var
blevet født pænere baby end den
smukke dreng, der lå i vores arme.
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det ene billede efter det andet, som
de stolteste forældre i verden.
Valdemar er nu 10½ måned, og han
er bare for dejlig. Han har udviklet
sig til en rigtig tilfreds dreng med en
masse gåpåmod og et kolossalt temperament. Han tror, han kan mere,
end han mestrer, hvilket har resulteret i 3 stk. blodtud, to små flænger
ved øjet og uendelig mange buler og
blå mærker - vi spår mange ture til
skadestuen i fremtiden. På trods af
den hårde start som forældre vil vi
ikke bytte det for noget i verden - Valdemar er uden tvivl det bedste, der
er hændt os.

os ud - alt var helt fantastisk.
Søvn er noget opreklameret fis
Det var nu tid til at få udlevet alle
vores forestillinger om, hvordan det
er at blive forældre og at have et
spædbarn. Der var bare én, vi havde
glemt at indvie i disse forestillinger Valdemar. Der gik ikke mange dage,
efter vi var vendt hjem fra sygehuset, før at Valdemar begyndte at forpurre vores rosenrøde forestillinger.
Pludselig var det at sove noget
opreklameret fis, og det at græde var
ikke længere noget, man kun gjorde,
når man skulle skiftes. Utroligt at så
meget lyd kan komme ud af sådan
et lille menneske. Pludselig begyndte
det at blive forældre at trække tænder ud. Det var jo ikke lige det, vi
havde regnet med. Valdemar sov
stort set ikke, hverken om natten eller om dagen. Vi skulle være heldige,
hvis han sov mere end en time ad
gangen. Han ville ikke bruge sut og
kunne kun trøstes ved at blive lagt
til brystet. Boblen var bristet, og vi
skulle nu virkelig få at føle, hvordan
det egentlig var at blive forældre.
Det næste halve år foregik med
meget lidt søvn, og en dreng der
helst ville være ved enten mor eller

far. Det overraskede os utroligt meget, hvor hårdt det var at blive forældre, og hvor mange ambivalente følelser man kan have over for ens
eget barn. Det ene øjeblik magter
man ikke mere, og pludselig ser man
sig selv som den skøre Ally Mcbeal i
TV-serien Ally, hvor man forestiller
sig, at man tager sit barn i begge ben
og kyler det ud ad vinduet. Det næste øjeblik har man jordens dejligste
dreng, og man kan slet ikke få nok
af ham. Det overraskede os, fordi
hverken venner, familie eller alle de
kloge bøger havde fortalt, hvor hårdt
det er at blive forældre, og hvor
mange forskellige følelser man kan
have for sit eget barn. Er det tabu at
erkende, hvor svært det er at blive
forældre?
Han er bare for dejlig!
Da Valdemar blev et halvt år, skete
der en fantastisk forvandling. Valdemar begyndte at sove rigtig godt,
hvilket kunne mærkes på både Valdemars og vores humør. Vi begyndte
at forstå hans signaler - vi følte os
igen på rette kurs. Et lækkert lille
menneske begyndte at vise sig i
Valdemar. Det gik pludselig rigtig
stærkt, hvilken udvikling. Vi knipser

At få barn i Vinderslev
Pasningsmuligheder, skole, sportsklub, brugs og et hyggeligt lokalsamfund var nogle af de ting, vi vægtede højt, da vi i 2007 ledte efter hus.
Det viste sig, at Vinderslev havde det
hele, og samtidig var huspriserne
ikke for høje. Derfor lå det lige til
højrebenet, da vi bestemte os for at
flytte ind på Vinderslevvej 57. Brugsen og lokalsamfundet har vi allerede nydt glæde af. De andre muligheder ser vi frem til at benytte, når
Valdemar bliver lidt ældre. Som tilflyttere fra Silkeborg har vi været
vant til at have skove, stier og søer
meget tæt på - en ting vi savner
meget. Det tager jo ikke lang tid at
gå Vinderslev rundt, og uden om
Vinderslev er der desværre ikke andet end stærkt trafikerede veje uden
cykelstier. Det har overrasket os
meget, hvor stærkt folk kører på
indfaldsvejene til Vinderslev. Man
føler sig meget sårbar som fodgænger med en barnevogn, vejene er
smalle og man kan ikke være i rabatten. Vi synes, det er en skam, at
man ikke kan gå en god lang tur uden
at føle sig usikker i trafikken. Vi ser
ikke frem til den dag, vi skal sende
Valdemar ud på vejene. Derfor krydser vi fingre for cykelstier i fremtiden.
Vi blev bedt om at skrive en artikel til
Lokalbladet om det at blive forældre,
og det at blive det i Vinderslev. Artiklen er skrevet med et glimt i øjet og
hudløst ærligt.
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Maria, Simon og Valdemar

Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
Fortsættelse.......fra juli udgaven.
V/ Forstander A. Hønholt fra bogen „Fra Midtjylland“ Kultur- og
slægtsoptegnelser.

Kirkegården
Da omsider kirken var færdig, kom
turen til kirkegården og diget herom.
Kirkegården var i virkeligheden alt for
stor til sognets daværende indbyggertal, så ret store stykker lå hen som
græsmark, der langt fra var plan, og
desuden havde hele den østlige del
stærkt fald ned mod skolen og degnens have. Damsgaard pyntede noget på det ved om sommeren jævnligt at slå græsset. Det hjalp nok noget på udseendet, men det var ikke
nok. Der tiltrængtes en virkelig planering og anlæg af regelmæssige
gange og gravstedspladser. Kirkegårdsdiget var lavt og bestod af store
natursten med jord imellem, så det
ydede kun ringe hegn. Det ville man
også have fornyet.
Planeringsarbejdet blev overdraget
til Jakob Kristensen (Fynbo), som
den gang havde en ejendom i
Pederstrup. Senere købte han gården Gl. Revl. Han var ivrig grundtvigianer og en vældig slider, der begyndte sit arbejde ved firetiden om
morgenen, og efter en tur hjem til
ejendommen om middagen fortsatte
han igen på kirkegården om eftermiddagen og aftenen, så længe han
kunne se til arbejdet. Det tog ham
lang tid. Mange hundrede trillebørfulde jord blev kørt bort fra de høje
steder, navnlig omkring kirken og
ned mod degnens have, hvor der var
bygget et 1½ meter højt kampestensdige, der på kirkesiden blev fyldt op
helt til toppen. Hvad han fik for dette
arbejde, har jeg aldrig hørt, men det
har sikkert ikke været ret meget efter nutidens arbejdspriser.
Da han var færdig med det, blev
gangene og gravstederne afstukne.
Damsgaard og hans svigersøn, Jens

Overgaard, Elkjærgård, købte et stort
gravsted ned mod degnens have i
det sydøstre hjørne af kirkegården.
Der hviler de nu sammen med flere
af familien, men der gik en hel del år,
før nogen blev begravet i dette gravsted.
Mens der var stor tilfredshed med
resultatet af kirkens restaurering og
planeringsarbejderne, kan det
samme ikke siges om det nye
kirkegårdsdige.
Bedst ville det sikkert have været,
om man havde nøjedes med at tage
det gamle dige op og sætte det om,
men det gjorde man ikke. De store
natursten blev slået i stykker, og man
rejste et nyt stendige af stykkerne,
dog uden mørtel mellem stenene.
Det så regelmæssigt ud, da det var
færdigt, og det hegnede godt, men
det er allerede nu efter ca. 60 års
forløb ved at skride sammen flere
steder. Det vil derfor nok blive nødvendigt at sætte det om og fylde det
op med beton. Så vil det kunne holde
sin form i længere tid, men et udseende som de gamle naturstens ærværdige ælde kan det aldrig få.
Et par sagn
Mens vi er ved kirken, vil det være
naturligt at berette et par sagn, som
knytter sig hertil. Det ene angår et
billede i korets kalkmalerier, der for
neden slutter med en frise af adelige våbenskjolde. I nordsiden lidt til
øst ses her to damer, som sidder ved
et bord og spiller kort. På bordet
mellem dem ligger ruder syv. Sagnet fortæller, at de to damer var søstre, og at de ejede kirken, som de
havde arvet sammen med andet
gods. De kunne imidlertid ikke enes
om arven og spillede så kort om,
hvem af dem der skulle have kirken.
Spillet endte med, at kirken blev vundet på ruder syv. De to søstre skal
have boet på Fruerlund vest for
Hønholt Skov. Der findes endnu en
gård af dette navn, men der er intet
voldsted eller andre tegn på befæstning.

Et andet sagn beretter, at der vest
for Vinderslev Kirke har ligget en
herregård af betydelig størrelse. Her
er heller ikke noget voldsted. Men
uden for det vestre kirkegårdsdige
lå i min barndom en strimmel jord
med en del store sten og murrester,
og da man engang forsøgte at pløje
noget nærmere til diget, væltede ploven nogle flade brosten op. De var
ret regelmæssigt sekskantede, ca.
24 cm brede og 5-7 cm tykke.
Gården skal have heddet Ny Vinderslevgård, et navn, der nu er knyttet
til den ene af Vinderslevgårds to avlsgårde, Ny Vinderslevgård og
Marienlyst. Efter de fundne sten,
murrester og brolægning har det
været anselige bygninger.
Sammenholder man navnet, Ny
Vinderslevgård, med tanken om kirken som viets afløser, vil det være
naturligt at antage, at viets verdslige
overhoved er flyttet med fra næsset
i søen og op til kirken. Hvor meget
han dér kan have haft med den kirkelige gudsdyrkelse at gøre, er det
vanskeligt at vide noget bestemt om.
Derimod er det sikkert, at gudstjenesten efterhånden helt overgik til
præsteskabet, men det er vel sandsynligt, at mænd af Godens slægt
fortrinsvis er blevet præster. Viets
overhoved havde desuden vigtige
verdslige hverv, og det har sikkert i
den første kristne tid været naturligt
at holde dem i en vis tilknytning til
helligdommen.
Gl. Vinderslevgård ligger frit ud mod
Hinge Sø, men har været befæstet
til landsiden med vold og grav tværs
over næsset.
Vest for Vinderslev Kirke, hvor markerne skråner jævnt ned mod engene, ses der ovre fra Pederstrup
undertiden lyse firkantede pletter i
kornmarkerne. Da der her ikke har
ligget bygninger i den historiske tid,
drejer det sig antageligt om hustomter fra oldtiden.
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Kæmpegraven

en ualmindelig lang middagshøjde,
omkring 30 år, hvor han agtet og
æret passede sin gerning og deltog
i ordningen af sognets anliggender.

Inde på Vinderslev Kirkegård syd for
kirken, omtrent ud for koret står der
et par granitkors af den form, som
man tilhuggede i middelalderen. På
den vestligste og største af dem er
der i relief udhugget nogle figurer, der
er tydet som en hammer og en tang
over en ambolt. Ved dennes ene side
står en mand med skødeskind og
keddelhat. Ved den anden side ses
en figur som en triangel, der måske
skal forestille en blæsebælg. På bagsiden (vest) er afbildet en klokke. Efter figurerne må stenen være rejst
over en smed. De to kors står i ret
linie vest-øst, og afstanden mellem
dem er ca. 2 m.
Sagnet fortæller, at der under disse
to sten er begravet en kæmpe, som
har arbejdet med kirkens opførelse
og her satte livet til. Han var så stor,
at det vestre kors står på hans bryst
og det østre på hans knæ. Er det
rigtigt, må manden have været over
3 m høj, hvilket jo lyder ret utroligt.
Det sandsynligste er vel nok, at de
to kors ikke markerer én grav, men
derimod to, og efter korsenes form
må de være fra den tidlige middelalder.
Der er dog også den mulighed, at
begge sten hører til samme grav, der
i så tilfælde må have været forsynet
med en dækkende gravsten eller
måske kun et gravtræ mellem de to
kors.
Rig udvikling
Tiden fra 1864 og fremefter bragte
som allerede nævnt en rig udvikling
for Vinderslev Sogn, hvis opdyrkede
areal voksede stærkt fra år til år, og
folketallet steg. For lærerfamilien i
Vinderslev blev det en række lykkelige år. Damsgaards livsgerning fik

I politisk henseende blev han kaldt
højremand, men jeg er tilbøjelig til
at mene som hans ungdomsven,
Pastor Bruhn i Esbjerg, at han var
mere embedsmand end højremand.
I hvert fald opfattede han det som sin
uafviselige pligt loyalt at rette sig efter den lovlige øvrigheds og den siddende regerings anordninger. Af
samme grund var han højkirkelig,
skønt der i sognet efterhånden opstod en betydelig grundtvigsk vækkelse. I provisorieårene skabtes et
vældigt venstrepolitisk røre med
stormende møder og riffelforening.
Da ministeriets forbud mod at afholde møder i skolerne kom, sendte
Damsgaard i Vinderslev besked med
børnene hjem derom, og ingen fandt
på at overtræde forbudet.
Lærer Nabe i Mausing havde også
sendt bud hjem med børnene, men
beboerne her agtede ikke at rette sig
efter forbudet. De sammenkaldte til
et møde i skolen. Da der var mødt
nogle mænd, gik lærer Nabe ind til
dem. Han var meget bleg og rystede
stærkt. Niels Mortensen så på ham
og sagde: "God aften, Nabe, du skal
nok ingen riffel have". Det svarede
Nabe ikke på, men mindede dem om
forbudet, hvorefter mændene gik. Da
Niels Mortensen sagde god nat, føjede han til: "De wa jo et wor
mjenning, te do skuld kom i fortræd
for et".
Med hensyn til det grundtvigske var
Damsgaard ret neutral, men officielt
holdt han den højkirkelige linie, som
allerede nævnt. Hans ældste datter,
Ane Dorthea Damsgaaard, født i
Romlund den 30. september 1856,
kom således på Testrup Højskole,
der under Jens Nørgaards og
Baagøs ledelse var stærkt grundtvigsk. I forvejen havde hun været i
huset hos adjunkt Feddersen i Viborg. Da hendes forlovelse med
Jens Andersen Hønholt i Pederstrup
blev officiel, sendte Damsgaard
hende ud for at lære moderne mejeribrug. Hun skulle være veluddannet

til at blive gårdmandskone.
Den næstældste af børnene, Søren
Damsgaard, blev født i Romlund den
30. maj 1859. Han blev sat i Viborg
Latinskole. Egentlig ville han en
overgang helst have været landmand, men Damsgaard ønskede, at
han skulle være læge. Han gennemførte også studierne og fik en grundig hospitalsuddannelse, hvorefter
han blev en dygtig, troende og meget afholdt embedslæge. I en årrække var han distriktslæge i Skagen. Senere blev han amtslæge i
Nykøbing Falster. Han var gift med
Alexandrine, født Pedersen. Efter at
han havde taget sin afsked, bosatte
de sig i Roskilde, hvor Alexandrine
døde den 10. juli 1928. Søren døde
den 3. marts 1929. Jeg har ved flere
lejligheder truffet forskellige af hans
studiekammerater både fra Viborg
og København. De var alle uden foranledning fra min side fulde af lovord om ham.
Nummer tre i børneflokken var Ane
Margrethe Damsgaard, født den 7.
marts 1861 i Romlund, død på
Elkjærgård den 8. juli 1931. Hun var
gift med Jens Jensen Overgaard,
født i Hindbjerg den 30. marts 1848,
død på Elkjærgård den 2. december 1908.
Nummer fire var Marie Catrine
Damsgaard, født i Romlund den 9.
april 1863, gift med gårdejer Carl S.
Thomsen, Oustrup, Thorning Sogn.
Hun var dybt religiøs, men aldeles
ikke noget hængehoved.
Nummer fem var Laura Christine
Damsgaard, født den 29. april 1866
i Vinderslev og død i Kjellerup i 1915.
Hun var gift med sin fætter Laust
Mølgaard fra Boller, født den 11.
november 1861, død i Kjellerup den
9. maj 1915.
Nummer seks var Anna Thomine
Damsgaard, født i Vinderslev den 24.
februar 1867, død i Hinge 1947. Hun
var gift med gårdejer Herman
Hermansen, Hinge.
Nummer syv var Kirstine
Damsgaard, født den 9. marts 1869
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i Vinderslev, død den 4. august 1942
i Silkeborg. Hun var gift to gange,
først med mejeribestyrer Mads
Vestergaard, født i Fly og død i Silkeborg 1910. Hendes anden mand
var kaptajn C. Christensen, Silkeborg. Han var født i Grumstrup, Vedslet Sogn og lever endnu.
Nummer otte var Mathilde
Damsgaard, født i Vinderslev den 19.
juli 1871, død i Silkeborg 1893, begravet i Vinderslev.
Nummer ni var Nicolaj Christian
Damsgaard, født den 30. december
1873 i Vinderslev. Tandlæge i Nykøbing Falster. 1896 gift med Agnes
Schults, født den 16. februar 1878,
død den 25. november 1907. I 1915
gift med Elise Tvede, født den 26.
januar 1891, død den 19. december
1946.
Nummer ti var Thomas Damsgaard,
født i Vinderslev den 24. august
1876, død som skatteinspektør i København den 11. marts 1926. Gift
med Marna Outzen, født i Fredericia den 1. marts 1879.
Det har været en vidunderlig lykke
for Damsgaards at se denne store
og dygtige børneflok vokse op og
efterhånden komme så godt i vej.
Men det stundede også mod aften.
Alderdommen meldte sig for de to
gamle. Damsgaard fik skinnebenssår, og den før så rørige mand måtte
lære at liste om med forsigtighed.
Skolearbejdet og kirkesangen passede han dog godt nok, men det var
overmåde besværligt for ham, og
han tog da den tunge beslutning at
søge sin afsked.
Biskoppen
Før ansøgningen herom var indsendt, kom der imidlertid meddelelse
om, at biskoppen ville holde visitats
i Vinderslev Skole, hvor børn og lærere fra sognets andre to skoler
skulle møde til overhøring. Inden for
familien blev der en ikke ringe ængstelse for, hvorledes Damsgaard ville
kunne klare det. Biskoppen var nemlig kendt for at være en meget uligevægtig herre ved en sådan lejlighed.
Den eneste, der tog det helt roligt,

var Damsgaard. Han havde jo haft
så mange bispevisitatser og vidste
sikkert også med sig selv, at hans
arbejde var trofast og godt, så han
havde intet at frygte.

var vi færdige og fik lov at gå. Men
siden var det helt forfærdeligt, som
det gik til. En dreng fra en af de andre skoler gav mig sin opfattelse af
det i følgende ord:

Omsider oprandt den store dag.
Børnene fra Vinderslev Skole skulle
først ind, og vi var ikke så lidt benovede. Skolestuen lignede jo nok sig
selv, men bag ved bordene sad en
hel forsamling af fremmede. Der var
biskoppen, en gråhåret og bistert
udseende mand. Der var præsten og
de to fremmede lærere og endelig
skolekommissionens tre medlemmer, hvoraf den ene var min egen
far.

"Hubaw endda som æ Biskop han
ku skav sæ. Han råvt å han trampet. Æ dejn wa sar ø i hans hue som
en guleruer, å te sidst fløw æ Biskop
po ham å tow æ violin fræ ham. A
trowed han vild ha tosken ham, så
gal so han ue, men de gjor han da
et. Allywal kom wi hverken te å løs
helle suer po spørsmol."

Vi begyndte med at synge en
morgensalme, og biskoppen trampede et par gange hårdt i gulvet. Det
gik ham for langsomt. Farten blev så
sat lidt op, og andagten sluttede,
uden at vi hørte videre til biskoppen.
Dansklæsningen havde han ikke
noget at bemærke til, heller ikke til
skrivebøgerne.

Under overhøringen af den anden
skole gik det knapt så voldsomt til,
men det er forståeligt nok, at den
danske lærerstand har frabedt sig
det gejstlige tilsyn.

Lidt efter var biskoppen der igen: "De
glemte!" "Nej, Deres Højærværdighed," svarede Damsgaard, "jeg mener ikke, jeg har glemt noget endnu,
men hvis Deres Højærværdighed
ikke har noget imod det, vil jeg gerne
have lov at fortsætte, til jeg er færdig med opgaven, så kan vi til den
tid se, om jeg har glemt noget."

Da jeg kom hjem, havde mor fat i
mig og spurgte mig ud om, hvordan
det var gået. Jeg mente, det var gået
godt, men jeg gik alligevel resten af
eftermiddagen og lurede på, om jeg
kunne få at høre, hvad far ville sige.
Han kom ikke før hen ad aften og
blev straks kaldt ud i marken, så mor
og han fik ikke lejlighed til at tale uforstyrret sammen, før vi skulle i seng.
På mors spørgsmål svarede han:
"Jo, din far klarede sig ualmindeligt
godt. Et par gange måtte han næse
biskoppen af, men så fik han fred
for ham. De to andre klarede sig
mindre godt. Ham fra ……….. gik
fuldkommen i stykker, men det var
biskoppens skyld. Man skulle ikke
tro, han var rigtig klog, sådan opførte
han sig. Men han havde fået respekt
for din far, og ved middagen holdt
han en nydelig tale for ham og takkede ham for hans udmærkede arbejde. Han takkede også din mor for
det pyntelige bord og den gode mad
og de kønne opvartningspiger, hun
holdt sig. - Du kan tro, din mor var
glad, da det hele var overstået, men
det er ikke så godt med Mathilde.
Hun bliver ved at have ondt i ryggen, og det var nærmest blevet
værre, så nu skulle hun til doktor".

Hertil gryntede biskoppen et eller
andet, og Damsgaard fortsatte så
uforstyrret. Der var heller ikke noget
at bemærke bagefter. Kort tid efter

Sygdom
Ja, det var familiens store sorg, der
nu bankede på. Damsgaards syge
ben kunne jo være slemme nok, og

Så skulle vi have katekisation. Biskoppen opgav Damsgaard et
stykke fra lærebogen, som han
skulle katekisere over. Herunder
skulle læreren stå op, og jeg tænkte:
"Bare bedstefar kan holde ud at stå
op så længe. Han stod og støttede
sig til det forreste drengebord og
begyndte så at stille spørgsmålene
til os. Han havde imidlertid dårligt
fået begyndt, før biskoppen spurgte
skarpt: "Hvorfor står De og holder på
det bord?" "Jeg er dårligt gående,
Deres Højærværdighed", svarede
Damsgaard med et smil.

29
Jan. 2009.pmd

29

10-01-2009, 17:57

Thomas' dårlige hånd og arm gav
også bekymringer, men det blegnede alt sammen ved siden af Mathildes sygdom. Hun var en snes år,
smuk og livsglad med en dejlig sangstemme, rigtig sin fars øjesten, og
hun var forlovet med en dygtig ung
gårdejer. Hun havde fået smerter i
ryggen. Doktoren lagde hende til
sengs, og Søren kom hjem og så til
hende, men der var ikke noget at
gøre. Hun havde fået en knude på
rygsøjlen, og det var umuligt at operere. Hun skulle blot ligge, og så
måtte man håbe, at det ville blive
bedre.
Det blev imidlertid ikke bedre, og da
Damsgaard fik sin afsked bevilget,
og de flyttede til Silkeborg, var alle
klar over, hvor det bar hen. Hun
havde nu også fået tegn på lungetuberkulose. - Der var dobbelt sorg
ved afskeden med det gamle hjem i
Vinderslev.
Så gik en lang vinter. Det blev forår
og sommer. De to gamle sad så
meget som muligt inde hos Mathilde.
Hun var selv fortrolig med, at hun
skulle dø. Det ængstede hende ikke.
Hun ville blot så gerne begraves
hjemme på Vinderslev Kirkegaard i
hjørnet ved haven. Det blev hun
også.
En eftermiddag sagde hun til min
bedstefar: "Du behøver ikke at sidde
her, far. Du skulle gå dig en lille tur.
Jeg er slet ikke alene. Hele stuen er
fuld af glade ansigter. Nogle af dem
kender jeg. De er her nok for at hente
mig." - Dagen efter døde hun.
Tiden i Silkeborg
Et års tid efter købte Damsgaard en
villa i Toldbodgade. Der var baghave
med frugttræer og køkkenhave, så
her var noget at pusle med for dem
begge. Villaen havde 3 værelser,
stort køkken og entre i stuen.
Ovenpå var der et mindre køkken,
et stort værelse og to mindre. Heroppe boede en nevø fra Boller, Carl
Mølgaard, mens han læste. Året før
han blev færdig, kom jeg også til at
bo hos dem. Jeg havde et af de mindre værelser ovenpå, men da Carl
var færdig, fik jeg værelse nedenun-

der, så var bedstemor fri for trappen.
Jeg var meget glad for at bo hos
dem. De var et par prægtige mennesker, og vi havde det ualmindeligt
godt sammen, bedre vist nok end det
i almindelighed er tilfældet, hvor aldersforskellen er så stor. Da jeg ved
en eller anden lejlighed sagde til
dem, hvor glad jeg var for at være
der, sagde bedstefar: "Vi er også
glade for dig", og bedstemor tilføjede: "Du er jo også Dortheas store
dreng."
I det hele var årene i Toldbodgade
gode for dem. Thomas blev efterhånden helt rask. Han fik sin eksamen
og blev ansat ved Københavns Skattevæsen. Det var dem en stor glæde.
De andre børn gik det også godt, og
de fleste af dem boede jo heller ikke
længere borte, end de jævnligt
kunne komme og besøge dem.

nær med din trøst, om sorger og prøvelser skulle komme. - Amen."
De fleste af hans tilhørere havde tårer i øjnene, da han sluttede.
Hermed er Niels Sørensen
Damsgaards og Maren Lauersens
livssaga egentlig slut. Kort tid efter
flyttede de til Elkjærgaard, hvor Grethe passede dem og plejede dem på
det bedste, og her levede de endnu
nogle år. Deres livsvirke i det timelige var dog endt, men i deres dybe
gudsfrygt og i troen på Guds kærlige forsyn var de til det sidste et forbillede for alle, der kendte dem.
Anders Andersen Hønholt og
Andreette Andersdatter

Guldbryllup
Den 5. juli 1903 havde de været gift
i 50 år. Guldbrylluppet blev holdt hos
Kirstine på Villa "Søfryd" ved den
skønne Almind Sø. Det blev sidste
gang, de så familien samlet om sig.
De var stærkt ældede, men endnu
et smukt par, som de sad der på
hæderspladsen ved det store bord,
bedstemor med guldaks om sin
hvide kappe.
Der blev meget stille, da Damsgaard
under middagen rejste sig. Han var
stærkt bevæget og talte langsomt.
Først takkede han bedstemor for
hendes rige og trofaste kærlighed,
hjælp og støtte gennem de mange
år. Næst efter Gud var det hende,
de kunne takke for den store lykke,
de havde oplevet.
Derefter så han ud over bordet og
fortsatte: "Også jer, børn, svigerbørn
og børnebørn takker jeg for de glæder, I altid har bragt os ved jeres flid,
jeres kærlige sammenhold og altid
redebonne hjælpsomhed."
Så foldede han sine hænder, så op
og sluttede: "For det alt sammen takker vi dig, vor Fader i himlen. Hold
du fremdeles din nådige og skærmende hånd over os alle og vær os

Mine bedsteforældre på fædrene
side var Anders Andersen Hønholt,
født i Hønholt 1822, død i Pederstrup 1897 og Andreette Andersdatter,
født i Hinge 4. maj 1815, død i
Pederstrup 7. oktober 1885.
Engang vi kørte til Hinge, fortalte min
far mig, at skovfogedboligen ved
Hingeballe Skov var hendes fødested. I nogle af sine første ungdomsår tjente hun på Vinderslevgård. I et
af disse år fik hun 12 rigsdaler i løn,
og for dem købte hun en dragkiste,
som endnu findes i Pederstrup. Den
er af fyrretræ og har sin oprindelige
maling med stærke mahognitræsfarver.
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Min bedstemor, Jette, som hun kaldtes, var gift tre gange. Hendes første mand hed Jens Christian Henriksen. Han havde en ejendom på
Mausing Mark. Nu er det en ret stor
gård, men den gang var en del af
jorden uopdyrket hede. Ægteskabet
blev kun kort. Jens Christian fik tyfus og døde. Der var ingen børn.
Nogen tid efter blev hun gift med
gårdejer Jens Bodder i Pederstrup.
Han var enkemand og havde heller
ingen børn.
Før han blev gift med Jette, havde
han en brordatter i huset. Hendes
mor, Pouline Glud, var datter af
Vinderslevgårds ejer, Chr. Glud.
Ægteskabet mellem Pouline og Niels
Jensen Bodder varede kun et halvandet års tid. Før han døde, tog han
det løfte af Pouline, at deres lille datter skulle opdrages på bondevis. Det
blev hun også, først hos en farbror
på Kjellerup Mark og siden hos Jens
Bodder i Pederstrup. Hun var døbt
Kirstine Bodder, til daglig kaldet Stine.
Hun og Jette kom godt ud af det med
hinanden, og Stine blev i Pederstrup,
til hun blev gift med Hans Jørgen
Sørensen på Mausing Vestergård.
Hun er således bedstemor til min
søster Agnes' mand, gårdejer og
sognerådsformand Jens Jørgensen,
Frederiksdal.
I ægteskabet mellem Jette og Jens
Bodder var der tre døtre, Stine, Anne
og Maren, og alt tegnede godt for
familien. Jette var en både dygtig og
klog kone, der var meget afholdt.
Men så skete der en stor ulykke.
Jens Bodder var en morgen før
davretid gået ud for at flytte nogle
får på skægjorden, syd for byen,
hvor der var nye mergelgrave. En af
dem var han kommet for tæt til. Jorden skred ud med ham, og han druknede.
Begivenheden er omtalt i folkemindebogen "Skovlovringer" i afsnittet "Kloge Folk og Hekse". Efter fortællingen dér, skulle det være heksen, Maren Graa, der gennem en
drøm havde fået Jens Bodder til at
stå op om natten for at se efter fårene, men det skete altså om morgenen. Nævnte bogs fortælling om

at Jette senere skulle giftes med sin
forkarl, og at de havde begæret lysning hos præsten, har jeg heller ikke
hørt noget om. Det er rigtigt, at karlen tjente hos Jette, og at han forlod
pladsen, fordi han blev "underlig"
(ungdomssløvsind). Det er også rigtigt, at han blev ringere og ringere
og til sidst hængte sig. Det skete dog
ikke hos Højris i Mausing Mølle, men
hos en bror, hvor han opholdt sig.
Han kom ikke på sindssygehospitalet, fordi man anså ham for
ufarlig for sine opgivelser.
I samme afsnit af "Skovlovringer"
berettes om min bedstefar, Anders
Hønholt, at han var forlovet med
heksen Ma Graaes datter, men de
blev ikke gift, fordi de væltede på vej
til kirken. Det har jeg heller ikke hørt
noget om, og sammenholdt med at
det egentlig på en måde skulle være
Ma Graa, der var skyld i, at Jens Bodder druknede, synes det jo også
usandsynligt, - eller også har Ma
Graa i denne sag været særlig uheldig med sit hekseri. I hvert fald blev
Jette og Anders Hønholt gift, og de
levede lykkeligt sammen i en menneskealder.
I øvrigt være det naturligvis langt fra
mig at sige noget nedsættende om
den udmærkede og interessante bog
"Skovlovringer", hvori jeg har fundet
så glimrende skildringer af min bedstefars samtidige, deriblandt hans
svoger, storkreaturhandleren Søren
Rasmussen (Skrædder), der var gift
med Jettes søster Mette Kirstine.
Min bedstefar var født og opvokset i
Hønholt, og jeg ved intet at fortælle
om ham før Treårskrigen, da han
blev udskrevet til militærtjeneste,
mens hans bror Peter blev hjemme
som gammelmandssøn. Anders
Hønholt var jo hjemmefra vant til at
omgås heste, og han blev taget til
trænkusk. Af hans soldaterbog fremgår, at han har holdt sig selv med
undermundering og fodtøj, og at han
var ustraffet. Som erindring om deltagelsen i krigen modtog han fra
hæren en signet og en barberkniv
samt fra sin kaptajn et cigarrør af
merskum med ravmundstykke.

I krig
Af langt større betydning end disse
genstande var imidlertid de personlige oplevelser og de begivenheder,
han under felttogene kom op i og tillige den militære præcision, orden
og fart i arbejdet, som han havde tilegnet sig, og som altid siden prægede ham.
Og de gamle kunne fortælle. Det har
mange gange været mig en oplevelse at sidde i en krog og høre på
ham og Knud Henrik Krathus, når de
ved nogle kaffepunche drøftede deres oplevelser fra krigsårene. Knud
havde været infanterist, og jeg hørte
både om deres fremrykning, deres
tab af kammerater, som faldt, og til
slut om stoltheden over sejren. Bedstefar supplerede med beretning om,
hvorledes han med et par vogne og
nogle mand kom bagefter og fik opsamlet de sårede og døde, eller de
måtte i drønende fart hente nye forsyninger af ammunition og forfriskninger til de kæmpende tropper, ofte
inden for fjendens skudvidde.
Således hændte det engang, at de
fik skudt en hest for den ene af vognene. Folkene mente, de arbejdede
i god dækning bag et højt dige, men
hesten løftede hovedet for højt og
blev ramt af en kugle over det ene
øje og var død med det samme. Den
blev så spændt fra vognen og væltet til side, hvorefter dens hammel
blev bundet op til koblerne foran på
vognstangen. Det gav ikke noget
godt træk for den anden hest, men
det kunne jo gå. Det værste var
næsten, at hesten ikke ville bort fra
den døde kammerat. Der måtte en
mand til at trække den, og alligevel
vrinskede den hvert øjeblik og prøvede på at vende tilbage. Omsider
nåede de dog til opsamlingslazarettet, der den dag var indrettet
i en kirke. Her blev de sårede lagt i
halm på kirkegulvet og forbundet af
lægerne. De døde blev også undersøgt. De skulle dagen efter begraves på kirkegården.
Efter at de sårede var forbundet, ville
flere af dem tilbage til deres afdelinger, og enkelte fik også lov til det, hvis
de selv kunne gå, men langt de fle-
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ste var ikke i stand til det, og de skulle
om natten køres tilbage til det rigtige
lazaret. De hårdt sårede måtte dog
ikke komme med, men selv for de
andre blev det en hård tur. De blev
kørt i stive arbejdsvogne, og selv om
der var rigeligt med halm i vognene,
blev de rystet stærkt, og mange klagede sig meget, ikke blot over smerter, men de frøs også. Det gjorde
kuskene og deres medhjælpere
også, for de havde givet de sårede
deres kapper og måtte selv gå eller
løbe ved siden af vognene.
Næste formiddag gik turen tilbage
efter de hårdt sårede i kirken. Nogle
af dem var døde i løbet af natten,
men de andre skulle flyttes. Vognene
blev helt fyldt med halm, og der kom
kun en eller to mand med hver vogn.
Det var også en slem tur for dem,

men flere af dem kom sig dog.

med sig.

For ambulancefolkene, kuskene og
hestene havde det været et par anstrengende døgn. Hele næste dag
gik med at få heste og vogne i orden igen, navnlig tog det tid at få
vognene renset både udvendig og
indvendig. Blod er ikke så let at vaske af.

Hvis rækken af kaffepunche blev
særlig lang under sådanne fortællinger, talte de to gamle lidt højere, men
jeg har aldrig set nogen af dem berusede, skønt de hver drak en fem
liter brændevin om ugen. Det var ca.
tre pægle til hver søgnedag, og det
regnedes ikke for noget særligt, heller ikke i penge. En liter kostede 2530 øre.

Det her fortalte er kun et lille eksempel på beretningen om en af de træfninger, jeg hørte om. Hvor den foregik, har jeg glemt, skønt byer og
landsbyer altid blev nævnt med stor
nøjagtighed. Det som særligt gjorde
indtryk på mig, var selve begivenhederne og den jævne, dagligdags
troværdighed, hvormed der her berettedes om død, lemlæstelse og alt
det voldsomme, som krigen fører

Fortsættes.................................

VIF

Fodboldafslutning
Fredag den 4. oktober 2008 var der
fodboldafslutning for børneholdene
og deres forældre i Vinderslev Forsamlingshus.
Det var dejligt at se så mange fremmødte og børnene var fulde af forventning til aftenens forløb.

Så var der pokaluddeling, tak
til holdene, trænerne og så
videre.
Aftenen sluttede med tryllekunst, som det fremgår af billederne.
Det var en rigtig god aften.

Først var der aftensmad - hjemmelavede burgere og en is til dessert.

C.V.
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Malmhøj
TAK til Bente

Kalenderen
Hver tirsdag: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa strikkegruppen kl. 13:30
Januar
9. kl. 9:30 Banko
12. kl. 14:15 Film
23. kl. 9:30 Banko
Februar
6. kl. 9:30 Banko
12. kl. 14:15 Film
20. kl. 9:30 Banko

Den 25. november var en sorgens dag, da vi skulle tage afsked med Bente.
Vi takker Bente for hendes altid glade humør og optimisme og ønsker
hende alt godt i det nye arbejde. Men vi håber, at hun kigger forbi indimellem.

Marts
6. kl. 9:30 Banko
12. kl. 14:15 Film
20. kl. 9:30 Banko

Banko

Lucia

Sidste onsdag i november havde vi
besøg af Lions, som spillede Banko
med os. De havde præmier og hjælpere med. Det blev en dejlig aften,
og vi fik lært også at spille med 2
rækker for at få gevinst. Tak til Lions,
og vi glæder os til at se jer igen til
november.

Igen i år havde vi den glæde at have
besøg af børnene fra Hauge Forsamlingshus. 12 piger og 1 dreng gik
syngende igennem begge boenheder, før vi samledes i centeret. Her
sang børnene endnu et par julesange, hvorefter der var æbleskiver.

Zenitta Kaalby

Kære alle på Malmhøj og alle
jer der kommer ude fra byen.
Jeg vil hermed sige tak for fællesskab og samvær gennem godt fire
år.
I var byens bedste kor, når der skulle
synges, - I var de allerbedste til at
strikke, trævle op, sy lapper sammen, hækle om tæpper, alt sammen
for at gøre det lunere for de fattige i
Indien.
Over 50 kæpheste er der lavet og
solgt på Malmhøj.
I skal vide, at jeg tænker på jer og
alle de gode stunder, hvor både alvor og sjov havde plads.

Zenitta Kaalby

Gymnastik
på Malmhøj

Jeg arbejder nu på det nysoprettede
daghjem for demente, "Kæret", der
ligger på Fuglemosen. Jeg tror også,
jeg bliver glad for det.
Jeg bor stadig hernede på hjørnet,
og I skal vide, at kan jeg på en eller
anden måde være til nytte, så kommer jeg fluks ilende op ad bakken.
Godt nytår.
Bente Sørensen
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Løvfaldstur

Filmforestillinger
I november og december har man
desuden holdt et par filmformiddage
for beboere og andre interesserede.
Man ville se, om der var interesse
for den slags arrangement, for så er
det noget, man fra brugerrådets side
vil overveje at afholde med jævne
mellemrum fremover. Der er foreløbig planlagt yderligere tre filmforestillinger i løbet af vinteren, og
de kommer til at ligge om eftermiddagen, hvor der ellers ikke er så
mange aktiviteter.

Godt 40 personer deltog Løvfaldsturen, som i år gik til Daugbjerg Minilandsby.
Efter køreturen gennem efterårslandskabet blev kaffen drukket i vandmøllens
gamle stald, som nu er indrettet til café. Bagefter var der lejlighed til at se
nærmere på minilandsbyen, der er en nøjagtig kopi af Daugbjerg, som byen
så ud før en storbrand i 1791, i alt ca. 150 bygninger i miniformat. Der var
også mulighed for at gå ind i det lille lokalhistoriske landbrugsmuseum med
gamle håndredskaber helt tilbage fra 1800-tallet eller besøge den lille
antikvitetsbutik på stedet.

Julemarked

Lørdag den 29. november havde brugerrådet arrangeret et stort julemarked på Malmhøj, og der kom mange
beboere, pårørende og lokale beboere. Mens man hyggede sig med kaffe eller gløgg og æbleskiver, blev der
holdt amerikansk lotteri. Til tombolaen havde lokale handlende og virksomheder skænket mange fine gevinster,
100 i alt, og alle lodder blev solgt. Der var desuden mulighed for at købe juledekorationer og adventskranse eller
handle i den lille butik, der solgte håndlavede ting. Hele arrangementet gav et pænt overskud, som vil blive brugt
til glæde for beboere og brugere af plejecentret, som for eksempel julefrokost.
Birthe Clausen

Der gøres klar til julemarked

Salg af gløgg og æbleskiver
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Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

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

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

www.fonet.dk

TLF 86884444

„

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
HF Jord & Beton ApS
v/Niels og Henning 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

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Solveig Kristensen, tlf. 86 88 88 13
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Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

GISSEL
Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

Kjellerup afd. telefon 8688 2500
Thorning afd. telefon 8688 0422

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00

Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse
Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

* 86 88 80 80 *

Sportigan Kjellerup
Torvet 9
Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk
www.sportigan.dk

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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60168597
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

KYLLINGS EL-SERVICE

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

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

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
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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

10-01-2009, 17:57

Laurits Hvam

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

GNING
G H BELÆ

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup
Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Telefon: 86 88 21 00

Uafhængig Ejendomsmægler

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

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

Ingen annonceudgifter

Hauge Minimarked

... hos Birthe

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86888513

KJOLER TIL GALLA OG FEST.
MARIA PRADO SØRENSEN

v/ Jan Storm

VINDERSLEVHOLMVEJ 49

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF: 30273667

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

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

TLF. : 86 88 29 60

Kjellerup
Pederstrup Vognmandsforretning

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

Stampes
Murerforretning

PRADO DESIGN

8620 KJELLERUP

Telefax: 86 88 38 88

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297

Hunde- katte- og hestefoder
90 % økologisk Belcando og Leonardo.
og Bewicat.
www.HMfoder.dk
Sælges fra Haugevej 10
Tlf. 86888310 og 20311062

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

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Klovbeskæring

Elkær Anlæg & Entreprenør

Frysemærkning
Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
Haugevej 14, Elkjær
8620 Kjellerup

Kaj Andersen
86888003

z
z
z
z
z
z
z

Træfældning
Haveanlæg
Belægning
Omfangsdræn
Gravning af sokkel
Grubning
Salg af granit

Vi har anlæg for det meste!!!
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Tlf. 86888515

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf: 86888279

Sognemenigheden

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 45941716

Dagplejere

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32Tlf. 86880002

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Bølcho, Haugevej 10
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Rikke Melin, Solsikkevej 12
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 30205800
Tlf. 86888489

Valgmenigheden
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Tlf. 86888542

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Solveig Kristensen, Pederstrupvej 53 Tlf. 86888813
Tlf. 86867476

Vinderslev Forsamlingshus

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Tlf. 86888352

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

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

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888237

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

Søndagsskolen - Vinderslev

Venstre Vinderslev

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14

Tlf. 86888288

Tlf. 86888165

Vinderslev Idrætsforening

Klub 73

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

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

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Vinderslev Vandværk

Mausing Beboerforening

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Windir Spejderne

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Tlf. 86888406

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

Menighedsrådet
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86888445
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Tlf. 86888521

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. februar.

BORGERFORENINGEN
22. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Vinderslev Forsamlingshus
20. og 21. marts
Revy i Vinderslev Forsamlingshus

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

6. marts kl. 19.30
Møde v/viceforstander Erik Knudsen og
elever fra Hestlund Efterskole
2. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller,
Hinge

MAUSING
SØNDAGSSKOLE

MALMHØJ
23. januar kl. 9.30
Banko

11. januar kl. 10.00
Søndagsskole hos Ingrid Larsen,
Mausing Skolevej 13

6. februar kl. 9.30
Banko

1. februar kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

12. februar kl. 14.15
Film

22. februar kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

20. februar kl. 9.30
Banko

8. marts kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

6. marts kl. 9.30
Banko

22. marts kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

12. marts kl. 14.15
Film

5. april kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

20. marts kl. 9.30
Banko

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
12.-13.-14. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliances Bedeuge
20. januar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm
22. januar kl. 19.30
Generalforsamling
29. januar kl. 19.30
Sangaften v/Lene Lange, Pederstrup og
Finn Najbjerg, Vinderslev
2. februar kl. 19.30
Missionsuge v/missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg
3. februar kl. 19.30
Missionsuge v/tidl. gen.sekr. Jens Mortensen, Fredericia
4. februar kl. 19.30
Missionsuge v/missionær Knud
Dalsgaard Hansen, Århus

MAUSING
MISSIONSHUS

20. januar kl. 19.30
Foredrag v/Peter Madsen om Jobs Bog

5. februar kl. 19.30
Missionsuge/gudstjeneste i Vinderslev
Kirke v/sognepræst Jesper Hornstrup,
Vammen

15. januar kl. 19.30
Alliancebedeuge

19. februar kl. 14.00
Foredrag v/Ejgil Overby om Peter
Kæstel

6. februar kl. 19.30
Missionsuge v/missionær Christen P.
Olesen, Ejstrupholm

21. februar kl. 8.00-16.00
Fælles konfirmanddag for de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland

24. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/sognepræst
Frede Møller, Hinge

VALGMENIGHEDEN

22. januar kl. 19.30
Generalforsamling
26. februar kl. 19.30
Lovsangs- og bedemøde
2. marts kl. 19.30
Møde v/miss. Villy Sørensen, Hammel
3. marts kl. 19.30
Møde v/pens.miss. Mogens Kofoed
Pihl, Randers
5. marts kl. 19.30
Møde v/pastor Lindvig Osmundsen,
Bording

25. februar kl. 19.30
Foredrag v/Kaare R. Skou på Levring
Efterskole

26. marts kl. 19.30
Møde v/Anne Marie Najbjerg, Vinderslev „På vej mod påske“

10. marts kl. 19.30
Generalforsamling
27. marts kl. 17.00-19.00
Persillesovs
21. april kl. 19.30
Forårskoncert m/Caramba på Friskolen i Lemming
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