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

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

Giv en god gave
Fortvivl ikke !
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.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Christian S. Laursen, Mausingvej 20
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.
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Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com
Tlf. 86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
Tlf. 86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
Tlf. 86888687
Tlf. 86886789
Tlf. 86888521
Tlf. 86888894 → Hjemmeside
Tlf. 86888499
Tlf. 86888032
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober

Leder
SNE
Sneen ramte for alvor Danmark ved
juletid, og i januar skabte sneen problemer for mange. Lokalbladet kommer dog alligevel - også selv om den
kommer lidt senere end normalt.
Januarudgaven plejer at komme
omkring den 15. januar, men det kan
vi ikke helt overholde denne gang.
Det tager ca. en uge at få bladet trykt,
men denne gang har vi bestemt, at
vi efter trykning sender en del af bladene hen for at blive folieret. Det skyldes, at mange af bladene i landdistrikterne bliver afleveret i rør, og vi
vil gerne sikre, at flest muligt får et
blad uden skader af sne og regn. Vi
håber, dette initiativ bliver en succes!
Vi plejer at lave en lidt større præsentation af én af eleverne på klassebilledet herunder. Det gør vi ikke
denne gang. Vi havde en aftale, men
da vedkommende blev forhindret lige
op til juleaften, valgte vi at undlade at

spørge flere grundet tidspunktet.
Heldigvis var der jo også stof nok til
et stort blad atter en gang!
REDAKTIONEN
Sanne Søgaard har valgt at træde ud
af redaktionsgruppen af private årsager, og vi vil gerne takke hende for
hendes indsats for Lokalbladet.
Dette, sammen med at det faktisk er
et stort arbejde at lave Lokalbladet,
betyder, at vi mangler folk i redaktionsgruppen. Vi vil MEGET gerne
have kontakt til en IT-kyndig - en der
kan hjælpe med opsætning af bladet
(selvfølgelig i fællesskab med en af
de nuværende redaktionsmedlemmer), men vi vil også gerne have
flere hænder generelt i redaktionen.
Alle artikler bliver lavet i fritiden, så jo
flere vi kunne være, jo mindre arbejde
til den enkelte og måske kunne vi
også dække mere bredt! Giv endelig
én fra redaktionsgruppen besked,
hvis du kunne overveje at hjælpe os.

TAK
Igennem mange år har Jens Thorn
Jensen fra Vinderslev været en god
og trofast meddeler til Lokalbladet.
Utallige billeder og tekster er kommet
fra hans hånd, og nu er Jens stille
sovet ind. Vi har været meget glade
for al hans hjælp og vil mindes ham
med stor taknemmelighed.
NYT TILTAG
Flere har spurgt, om vi ikke har et
gavekort, så det var muligt at give et
abonnement på Lokalbladet. Mange
har allerede givet bladet som gave,
og derfor er vi i gang med at få lavet
et fint gavekort, der repræsenterer
gaven på bedste vis. Spændende
projekt!
GOD LÆSELYST!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole - 9. B klasse 1979/ 80

Forreste række fra venstre: Jørgen N. Hansen, Jan Lund Madsen, Rie Wollny, Bente Rasmussen, Lone Bentsen, Martin Thomsen, Claus Poulsen.
Anden række fra venstre: Steffen Volder (lærer), Sanne G. Rasmussen, Maj-Britt Lørup, Annette Brauner, Annette Wurtz, Gitte H. Johansen, Birthe Olesen, Karin Lundgaard, Lars Abildskov.
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Nyfødte

Velkommen til !

Udgivet sin 1. CD

Tøndborgvej 26

Den 1. maj flyttede Janni Poulsen på
21 år og Nicolaj Jensen på 22 år ind
på Vinderslevvej 38.
De fik den 14. september en lille
dreng, som skal døbes i Vinderslev
Kirke den 24. januar. Thor Ørbæk
Drewsen, som han skal hedde, blev
født på Silkeborg Sygehus og vejede
3714 g og var 51 cm lang.

Lone og Jens Skovdal-Sandberg,
Vinderslevvej 14, fik den 9. september 2009 kl. 21.35 en lille pige.
Hun blev født på Silkeborg Sygehus
og vejede 3100 g og var 51 cm lang.
Den lille pige skal døbes Sine den 10.
januar 2010.

Nygift

Den 26. september blev Rebbeka og
David Reuther Nielsen gift i Egtved
Kirke. Samtidig blev deres søn døbt
Emil.
Der var blevet opsat en flot æresport
på adressen, Vinderslevvej 4. Det er
ikke en model, vi ser hver dag her i
Vinderslev, men flot er den.
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Efter 29 år på Karlskronavej i Silkeborg har Connie og John Trosborg
på hhv. 55 og 62 år fået lyst til at slå
sig ned i Pederstrup.
Connie arbejder hos Elfac i Silkeborg, hvor hun har været i 9 år. John
er på efterløn efter et langt arbejdsliv
i møbelindustrien. Han var i mange
år hos Nitex i Ans, indtil de lukkede.
Han har også været ansat hos
Gangsø i Fårvang og senest hos
Vima Lister i Resenbro. Nu vil han
gå og hygge sig med møbelfremstilling til eget forbrug, når han
er færdig med indflytningen. Connies
hobby er lysestøbning.
Connie og John har en datter på 30
år og en søn på 28 år samt 3 børnebørn. I huset bor også 3 fine perserkatte, Minna, Lui og Lurifax, og så har
de arvet huskatten Felix fra de tidligere beboere.

Børn på tur

Børnehavebørn på vej hjem efter
en fødselsdag

Søndag den 6. december holdt Anker Svendsen (mange kender sikkert
Anker fra Mausing Marked, hvor han
har spillet i flere år) sit Release party
(på dansk udgivelsesfest). Anker
havde nemlig fået udgivet sin første
CD, hvor han selv har skrevet tekst
og musik til 4 af numrene. Resten er
cover-versioner.
Der blev budt på kaffe, kage, øl og
sodavand, hvis man købte en CD til
100 kr. Ellers fik man sodavand,
kage, kaffe og en bajer.
De ca. 100 personer, der var mødt
frem i Vinderslev Forsamlingshus fik
en hyggelig eftermiddag med god
musik og historien om, hvordan og
hvorfor CD’en var blevet til.

Efterårsstorm

Den første efterårsstorm ramte også
Vinderslev. Her ses en bil, der er
blevet ramt af et træ på Haurbakvej

Gade

Juletræ i Mausing

spejlet
Tillykke med
dagen
Kisse Kristoffersen, Krokusvej 8,
bliver 80 år den 2. marts

Julemanden i Mausing ankom i hestevogn

Juletræstænding i Pederstrup

Peder Pedersen, Mausing Skolevej
5, bliver 70 år den 4. marts.
Minna Würtz, Vinderslevvej 47,
bliver 50 år den 26. marts.
Verner Lund, Tulipanvej 4,
bliver 80 år den 28. marts.

TV2
Den første søndag i advent var der juletræstænding på "torvet" i Pederstrup
kl. 13. Birte og Ole Nielsen leverede træet, og Meyer havde "plantet" det og
anbragt stjerne og lyskæder, så der skulle bare tændes. Charlotte Busks
nissefamilie blev hentet frem, og så kunne vi nyde gløgg, æbleskiver, øl og
vand, som Birte og Ole sponserede. Alle nåede lige at forsyne sig, inden
det begyndte at regne igen.

Julebanko i Hauge

Den 17. november var TV2 på besøg på valgstedet i Vinderslev på
grund af, at Steen Vindum var der.
Det kamera, som TV folkene bærer
på skuldren, vejer 14 kg, så de kunne
godt få ondt i både arm og skulder
efter sådan en dag.

Der var fuldt hus til julebankospil i Hauge Forsamlingshus den 26. november. Der måtte hentes ekstra borde og stole, da 125 mennesker havde
fundet til Hauge
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Cykeltur til København

Jonas og Anne-Grete er klar til
turen til København
Sommerferien 2009 skulle, ud over
en tur i sommerhus, også indbefatte
en tur til København. I familien blev
diskuteret, hvordan turen til hovedstaden skulle foregå, og Jonas
mente, at turen selvfølgelig skulle
foregå på cykel. Jonas var startet til
cykling og mente, at en cykeltur til
København måtte være det helt rigtige. Enden på diskussionen blev, at
Jonas (14 år) og Anne-Grete skulle
cykle til København. Hjemturen skulle
dog foregå mere behageligt, så
Sidsel (12 år) og Kjeld ville køre i bil
til København og transportere både
cykler, Jonas og Anne-Grete hjem
igen. Inden turen startede, havde
Kjeld til opgave at kontrollere cykler
og sikre sig, at de cyklende havde
tilstrækkelig ekspertise til selv at skifte
slange og evt. lappe en cykel.
Turen skulle foregå på 3 dage med
overnatning hos familie i Fredericia
og vandrerhjem i Slagelse. Dagturene blev herved på cirka 100 km, og
turen blev planlagt ved hjælp af indkøbt cyklekort samt Kraks kort på
internettet. Turen skulle foregå ad
småveje eller på større veje med
cyklesti. Da faderen i huset er uddannet inden for kortproduktion, var
turen nøje planlagt og indtegnet på
kort. Oppakningen var mindst mulig,
og da Jonas var i bedst form, måtte
han køre med den største oppakning.
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Endelig oprandt dagen, og tirsdag
den 7. juli kl. 8 startede turen fra
Pederstrup. Det var ikke uden en vis
nervøsitet, at turen blev startet, men
formen var i orden, og alt var planlagt på forhånd, så intet kunne gå galt
- troede vi. Turen indtil Vejle forløb
perfekt. Vi kørte ned over Funder,
Vrads og via Grejsdalen til Vejle, så
turen langs A13 blev begrænset mest
muligt. I Vejle holdt vi pause for at
spise, og herefter var vi klar til de sidste kilometer til Fredericia, men sådan skulle det ikke gå. Da vi var på
vej ud af Fredericia, punkterede
Anne-Grete. Resolut blev hjulet taget
af, og en ny slange skulle sættes i.
Det tog åbenbart lidt for lang tid, for
pludselig stod en gentleman klar til
at hjælpe. Slangen blev skiftet, og hjulet pumpet, og så var vi klar til at køre
videre. Vi havde dog ikke kørt mere
end 5 minutter, før Anne-Grete igen
punkterede, men igen var gå-påmodet til at skifte slange stort. Nu begyndte det at regne, men heldigvis
kunne vi stå i tørvejr under en bro og
skifte slange. Efter 2 timer, 2 ødelagte slanger og stadig ingen luft i
hjulet var gode råd dyre. Der blev
rekvireret en taxa, og vi kørte til den
nærmeste cykelhandler, som lappede cyklen og skiftede dæk. Endelig kunne vi komme afsted på den
sidste strækning. Turen gik perfekt
indtil 5 km fra bestemmelesestedet.
Denne gang punktererde Jonas,
men heldigvis var familien inden for
kort afstand, så Jonas` onkel hentede
cykel og rytter. Endelig fremme efter
punkteringer, nød vi et godt måltid
mad, og humøret var stadig højt og
ingen ømme numser eller ben. Cyklen blev lappet, og vi gik trætte til ro.
Dagen efter startede vi kl. 8.00, og vi
passerede den gamle Lillebæltebro
i fin stil, men lige da vi havde passeret broen, ja så punkterede Jonas
igen. Heldigvis var vi i Middelfart, og
vi kunne gå til en cyklehandler. Her
fik vi lappet cyklen og skiftet dæk, og
så var vi klar. Anne-Grete overvejde
godtnok et par gange, om det var Ok,
men hun ville ikke give op, så turen

fortsatte. Vi havde fundet en pæn tur
over Fyn, men undervejs måtte den
ændres, da ikke alle angivne cykelveje egner sig til racercyklens tynde
hjul. Storebælt kan ikke passeres på
cykel, så vi måtte tage toget fra Nyborg til Korsør, og herfra var der ikke
langt til Slagelse, som var det næste
sted, vi skulle overnatte. Det var på
Slagelse Vandrerhjem, vi skulle bo,
og efter at vi var indkvarteret, gik vi
ned til byen for at spise. Vi var stadig
rimelig friske og klar til den sidste
dags strabadser.
Torsdag startede vi kl. 9 for at begive
os mod København. Efter 50 km
holdt vi rast i Køge, hvor vi gik en tur
ind på gågaden for at få frokost.
Efter frokost gik turen mod hovedstaden, og da vi nærmede os København, tog vi cykelstien langs vandet,
så vi skulle en tur ud over Amager
og dermed undgå de store indfaldsveje ind til København. En god beslutning da turen er flot, dog var en
del af stien ikke asfalteret, men rent
sand. I en lille kurve væltede AnneGrete og med fødderne spændt fast
på cyklen, ja så slår man sig, når
man vælter. Til trods for blå mærker
på ben og arm, ja, så skulle resten
af vejen selvfølgelig foregå på cykel.
Vi nåede også til København, og turen over Rådhuspladsen blev foretaget i højt humør. Vi klarede det
trods diverse punkteringer. Vi var ved
godt mod og klar til at indtage København. Næste år byder på nye
udfordringer på cykel, måske en tur
Danmark rundt eller til København på
1-2 dage.
Alt i alt en god oplevelse, hvor ung
og gammel blev udfordret. Til trods
for god planlægning, ja så opstod der
uforudsete forhindringer, men heldigvis kunne de klares, og turen blev en
god oplevelse for alle.
Familien Hvolgaard,
Tøndborgvej

Kommunalvalget
Kommunalvalget 17. november 2009
- og hvad deraf fulgte.

Viceborgmester:
Jeg er stedfortræder for borgmesteren. Det vil i praksis sige "afløsning",
når hun ikke er til stede.

Valget den 17. november:
Tirsdag den 17. november 2009 var
en længe ventet dag. Det var en
meget spændende dag og især aften og nat.

Enkelte gange er kommunen også
repræsenteret ved både borgmester
og viceborgmester. Det kan eksempelvis være i sammenhæng med
Kommunernes Landsforening eller
lignende.

Ret hurtigt måtte jeg konstatere, at
den røde blok blev vinder - om end
meget knebent.
Det skulle snart vise sig, at 121 stemmer mere til de borgerlige partier tilsammen kunne have sikret blå blok
borgmesterposten. Sådan skulle det
dog ikke blive.
Så kan det diskuteres til al evighed,
om det var gået anderledes, hvis og
såfremt……
Det kan ikke betale sig efter min
mening.
I øjeblikket ret ærgerligt, men da mit
personlige stemmetal dagen efter
blev talt op, og det blev læst op, at
jeg havde fået 5.870 personlige
stemmer, må jeg sige, at min hånd
rystede, da jeg skulle skrive tallet.
Det gør mig meget stolt, og jeg er
endnu mere klar til opgaven i Silkeborg Byråd de næste 4 år. Det største antal personlige stemmer i Silkeborg Byråd ved dette valg og kun
overgået af 4 andre samlet set i de
østjyske kommuner. Det må absolut
kaldes opbakning.
Allerede inden valget var det aftalt,
at "vinderen" ikke løb med alt, men
at den brede konstituering skulle sikres.
Det blev den også. Allerede på valgnatten - "De lange knives nat" - blev
der indgået en konstitueringsaftale
mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og
Venstre.
Det betyder, at 29 ud af Byrådets 31
medlemmer står sammen om konstitueringen de næste 4 år.
Hanne Bæk Olsen kan den 1. januar
2010 sætte sig i borgmesterstolen.

Jeg bliver ligeledes med virkning fra
1. januar 2010 og 4 år frem viceborgmester.
Som gruppeformand har jeg siddet
og sidder fortsat i Økonomiudvalget.
Her udstikkes de overordnede linjer
og rammer for de enkelte udvalgsområder. Her kommer det brede
samarbejde også i spil - da de 4 partier, der lavede konstitueringsaftalen,
er repræsenteret her.
Samtidig med det skulle jeg have tildelt en formandspost. Jeg har det
meste af nuværende byrådsperiode
siddet som formand for Børne- og
Ungeudvalget, efter Ella Porskær
valgte at stoppe sit byrådsarbejde i
Silkeborg Kommune.
Jeg blev igen tilbudt denne post.
Efter en dag og nats overvejelser takkede jeg nej og har i stedet valgt at
blive formand for Kultur og Fritidsudvalget.
Det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve kræfter med denne post.

Mine mærkesager i Byrådet:
Mine mærkesager i Byrådet er fortsat de samme. Selvom jeg er formand for et udvalg, er det vigtigt at
pointere, at man kæmper for det
hele. Min mening er, at hele Byrådet
skal stå sammen i arbejdet med at
få vendt den skrantende økonomi,
prioritere og udvikle erhvervslivet og
samtidig med, at den daglige drift skal
køre, må og skal der også være plads
til nye tiltag.
Folkeskolen har altid stået mit hjerte
nær, og det vil fortsat være et område, jeg vil prioritere højt. Jeg mener, at vi i Silkeborg Kommune har
nogle rigtig gode skoler, og dem skal
vi fortsat værne om. Det handler ikke
kun om økonomisk prioritering, men
også om at give de enkelte skoler
frihedsgrader og plads til forskellighed.
Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet i det nye Byråd. Der er kommet en del nye byrådsmedlemmer,
og vi skal nu til at lære hinanden at
kende.
Det bliver spændende at tage fat på
en ny periode - med de nye udfordringer og poster, der er blevet mig
tildelt.
Steen Vindum

Af andre poster, jeg har fået, kan
nævnes: Bestyrelsesposter i Musikog Teaterhuset og Silkeborg Sportscenter.
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Ny Vinderslevgaard
Når jeg har fået til opgave at skrive
om Ny Vinderslev-gaards historie,
må læserne finde sig i, at der er brugt
en del årstal for at tidsfæste de forskellige begivenheder bedst muligt.
Ny Vinderslev-gaard er, som bogstaverne antyder, forholdsvis „ny“, kun
130-140 år gammel.
For bedre at kunne danne sig et billede af forholdene i forbindelse med
Ny Vinderslevgaards opståen/tilblivelse skal vi tilbage til dens rødder.
I 1866 købte Carl Maule den oprindelige „Vinderslevgaard“, som nu
hedder „Vinderslevholm“. Til orientering kan jeg oplyse, at Carl Maule var
adelig, stammede fra Frankrig og var
opkaldt efter en lille fransk by, der
hedder Maule.
I årene 1870-1875 delte Carl Maule
(af praktiske grunde) den daværende
Vinderslevgaard op i 4 dele.
Den ene del kom til at hedde
„Marienlyst“ med 167 tdl. Den primære begrundelse for denne udstykning var, at der var for langt ud i den
anden ende af marken - for det meste skulle der bruges op til tre kvarter for en mand og et spand heste,
inden arbejdet kunne påbegyndes i
marken.
Den anden udstykning var
„Vinderslevgaards Teglværk“ med
Lergravene, som er den matrikulære
betegnelse, areal 31 tdl. Carl Maule
fandt ud af, at noget af „undergrunden“ var ler, som var velegnet til fremstilling af teglsten og -rør. Selv
landbrugsjorden til Teglværket blev
forpagtet ud. Stuehuset blev senere
bygget på jord fra matr.nr. 10a,
Vinderslev.
Jeg mindes engang - fra først i
40’erne, hvor Teglværket med hestevogn skulle hente vand ved stophanen midt i Vinderslev by, fordi alle
vandrør var frosne på grund af den
hårde vinter. Pludselig løb hestene
løbsk ned ad Folmer Andersens
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gamle Carl Maule fik frastykket og
bygget i første halvdel af 1870’erne.
Ny Vinderslev-gaard blev, med sin
fine beliggenhed og velegnethed til
kvægbrug, en rigtig ønskegård for
enhver, der havde interesse for
landbrug.
bakke på Vinderslevvej og fortsatte op
gennem byen og ud ad Trekronervej.
Formentlig blev hestene bange, fordi
de tomme transportspande raslede
rundt oppe på den „stive“ vogn med
hjul, belagt med jernringe.
Det var altid uhyggeligt at se, når heste løb løbsk. Nu, hvor vi er ved omtalen af løbske heste, kan jeg ikke lade
være med at nævne, at jeg har prøvet det 4 gange. Den første gang var
som dreng, hvor jeg fik tømmen viklet omkring benene i forbindelse med
en harvning og blev slæbt hen ad
marken. Anden gang var med et læs
halm midt i Kjellerup by, hentet nede
på stationen. Læsset skred ud, og
hestene løb. Den tredje gang sad jeg
oppe på en ajletønde, hvor der ingen
sidefjæl var på vognen at støtte sig
til. Jeg prøvede at klamre mine ben
fast omkring ajletønden, der hoppede
og dansede rundt på bunden af vognen. Den fjerde gang hestene løb
løbsk, sad jeg foran en selvbinder for
at gøre knivene rene. Jeg nåede dog
at fange hestene.

Både Ny Vinderslevgaard og
Marienlyst blev forpagtet ud allerede
på det tidspunkt - sidstnævnte til
Anders Pedersen, Marienlyst.
Den tilbageblevne del af den „gamle“
Vinderslevgaard fik navneforandring
og kom til at hedde „Vinderslevholm“.
Carl Maule døde i 1877. Hans enke,
Cecillie Christine Maule ejede godset frem til 1895, hvor hun døde.
Deres 2 børn, sønnen, ingeniør Carl
Fox Maule og datteren, Helene Fox
Maule, overtog godset i fællesskab.
I 1901 overtog Carl Fox Maule Helenes andel.

Den tredje udstykning blev til Ny
Vinderslevgaard, Vinderslevholmvej
54. Ny Vinderslevgaard fik dermed alle
tiders placering, hvor næsten al
markjord var beliggende på den ene
side af gården med Vinderslevholmvej som „markvej“ og engarealer med
lidt sandet markjord på den anden
side af gården mod syd.

Carl Fox Maule blev født i 1870 og
senere gift med Camilla Junggren fra
Åbenrå. Jeg tror, at Camilla var uddannet læge, idet parret, som ses på
nærværende billede, var lægemissionærer i Syrien. De boede dog
på Vinderslevholm fra 1895 til 1910,
hvor gården overdrages til deres svigersøn eller rettere deres datter,
En kommunevej var som nævnt Augusta Marie Kraker von
„markvej“, en vej, som køerne sjæl- Schwarzenfeld.
dent behøvede at komme over for at
græsse på markjorden, fordi der var C. Fox Maule solgte Marienlyst og
egnet afgræs-ningsjord nok på gård- Vinderslevgaards Teglværk med
siden mod syd.
Lergaarden i 1908. Ny Vinderslevgaard solgte han året før, i 1907 til
Det var en „perle“ til gård, som den fru Alma Tügel.

Som dreng kunne jeg ikke forstå, at
der i det nordøstlige hjørne af Vinderslev Kirkegård var et gravsted, omgivet af et jernstakit og med en smal,
forholdsvis høj gravsten, hvorpå der
stod: „Forpagter Carl Tügel“, men der
stod ikke, hvor han havde været forpagter. Jeg tænkte: „Hvorfor „forpagter“? Det er da ikke så meget som at
være ejer.“
Efter nærmere undersøgelse af forholdene nu er forklaringen den, at
Carl Tügel var forpagter af Ny
Vinderslevgaard, indtil han døde som
42-årig i 1902, hvorefter hans enke,
Alma Tügel, fortsatte forpagtningen i
5 år til 1907, hvor hun så købte gården af ingeniør Carl Fox Maule og
drev Ny Vinderslevgaard i 6 år indtil
1913.
Ejerinden af Ny Vinderslevgaard, Fru
Alma Tügel, havde i 1908 følgende
mandskab til at drive de 208 tdl. jord
med besætning:
1 inspektør
1 forvalter
1 fodermester
1 foderelev
1 forkarl
1 staldkarl
4 karle
3 piger
2 daglejere - i høst ekstra mandskab
Set med nutidens øjne var det mange
mennesker, der skulle til for at skaffe
foder fra de 208 tdl. til en besætning
på 60 køer, 40 stk. ungkvæg, 2 tyre,
10 arbejdsheste, 6 plage og føl samt
en årlig produktion af 150 slagtegrise. I den periode var der også 60%
af befolkningen i Danmark, der var
beskæftiget ved landbruget.
Som nævnt var der 3 tjenestepiger
på gården. Det kan lyde af lidt meget, at der skulle være behov for så
mange piger - næsten en pige til hver
karl kunne der blive, men det var ikke
for karlenes skyld, at pigerne var der.
Nej, der var brug for dem alle i bedriften.
For det første skulle der være en kokkepige, som skulle stå for madlavning til det store mandskab. Kokkepigen skulle lave 2 forskellige retter

middagsmad hver dag. En speciel ret
til herskabet: Fruen, inspektøren og
forvalteren, og en anden ret til folkeholdet.
Der skulle også være en stuepige til
at gøre rent i de mange og store
rum, vaske, stryge og rulle tøj på
gammeldags maner. Dengang blev
karlenes senge også redt hver dag sengetøj skulle skiftes overalt med
jævne mellemrum.
Den tredje pige kaldtes køkkenpige.
Hun skulle primært hjælpe til i køkkenet og stå for serveringen af maden 2 forskellige steder, både for
herskabet i herskabsstuen og for
folkeholdet i folkestuen.

Som dreng kom jeg jævnligt ned på
Vinderslevgaard for at lege med deres jævnaldrende børn. Dengang
kunne jeg ikke rigtig forstå, at der
engang skulle have været et mejeri
på gården. Da kendte jeg jo ikke noget til andelsmejeriernes historie og
udvikling.
I den forbindelse har jeg lyst til at
skrive lidt om smørfremstilling i
gamle dage, fordi smørproduktion
havde ret stor betydning for de forskellige bedrifters økonomi.
Mejeribygningen på Vinderslevgaard
var bygget op af røde teglsten, husker jeg.

Dengang var der ingen køledisk at ty
til, når der lige skulle bruges noget i
husholdningen. Alle „råstoffer“, der
skulle bruges i husholdningen, bær,
frugt, grønsager og alle kødprodukter
skulle fremstilles og forarbejdes på
gården.
Derudover havde pigerne nok at
gøre, når de også skulle deltage i
malkningen 2 gange om dagen. Dengang var malkning „pigearbejde“ og
ikke „mandearbejde“ - dog kunne en
karl træde til, hvis en pige blev syg.
I større kvægbesætninger som f.eks.
Vinderslevgaards var der altid tilknyttet „malkekoner“ (i reglen gårdens
landarbejderkoner). Dengang blev
køerne malket med hånd morgen og
aften. Efter malkningen fik konerne
gerne nymalket mælk med hjem i en
lille spand til husholdningen.
Som nævnt var der også en foderelev på Vinderslevgaard. Elev lyder
måske af så lidt, men hans opgaver
kunne blive mange, hvis han engang
skulle bliver overfodermester på en
herregård med kvæg. F.eks. skulle
han både kunne slagte en ko og en
gris, som jeg har set fodermesteren
gøre det på godset Steensgaard på
Sydfyn, som min farbror havde i forpagtning helt op til 1956.
Hvad der er foregået på Vinderslevgaard, hører vel også med til dens
historie.

Mælkebygning på en jydsk
Herregaard 1860-75
Smørrets kvalitet blev faktisk delt op
i 3 kategorier:
1)
Dels herregårdssmør som var
den bedste kvalitetsmæssigt, fordi
mælkemængden var så stor, at der
kunne kærnes frisk smør hver dag.
Herregårdssmør kunne derfor afsættes i de større byer og til eksport,
navnlig til England.
Eksempel på herregårdskærner
fremgår af billedet. Kærnen var tøndeformet, vandret eller lodret ophængt og hånddreven.

2)
Det næstbedste smør kom fra
de mere almindelige landbrug eller
mellemstørrelsen af brug, men var
dog af forskellig kvalitet.
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Smørret blev dengang afsat hos købmanden. Købmanden vurderede
smørrets kvalitet og afregnede bønderne derefter.

af smørfremstilling på større gårde
med store kvægbesætninger, som
Vinderslevgaard havde for godt 100
år siden:

Den lille, lodretstående „stampekærne“, som vist på billedet, stammer fra mit hjem - den har ikke været i brug i 120 år. „Stampen“ til højre
for kærnen hives op og ned, indtil fløden er blevet til smør og kærnemælk.
Skeen til venstre er en smørske.

For det første havde gården et specielt bygget hus til mælkens og flødens opbevaring og videre forarbejdning til smør, dvs. en bygning med
halv kælderdybde af hensyn til temperaturen.
Den nymalkede mælk blev straks fyldt
på „bøtter“, der var lavet af bøg eller
eg og havde en højde af 12-13 cm
og en diameter på 50 cm. Bøtterne
kunne hver rumme omkring 20 liter
mælk.
For Vinderslevgaards vedkommende
ville regnestykket komme til at se
nogenlunde således ud:

3)
Det ringeste smør kom fra de
små landbrug, fordi der skulle samles fløde sammen fra flere dage ad
gangen, inden der var fløde nok til at
blive kærnet til smør. Smørret blev
også kaldt for „mastesmør“, da det
var af en så ringe kvalitet, at det kun
kunne bruges til at smøre skibsmaster ind i. Fedtstoffet i det uspiselige smør skulle bevirke, at skibsmasterne (der helst skulle være af
lærketræ) blev mere elastiske og
bedre kunne holde til at bøje sig i
stormvejr uden at knække.
Køernes mælkeydelse om vinteren
var forholdsvis lille for blot 150 år siden, fordi køernes foder næsten kun
bestod af stråfoder, hø og halm. I
landbrug med få køer blev der faktisk ikke solgt ret meget smør om vinteren, som nævnt fordi mælkemængden var lille. En stor børneflok
i hjemmene var meget almindeligt
dengang. Mælk var en stor del af den
daglige ernæring både som drikke og
til madlavning. De små mængder
smør, der blev kærnet på de mindre
landbrug, kunne for det meste sagtens bruges i den hjemlige husholdning.
Herunder er en nærmere beskrivelse
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Fru Tügel har opgivet (1908), at gårdens 60 malkekøer havde en ydelse
på 5655 pund mælk eller 2828 kg i
gennemsnit pr. ko pr. år. Den daglige mælkemængde kunne således
fylde 25-30 af de omtalte bøtter. Dog
blev den mængde mælk, der blev
ophældt i hver bøtte, afpasset efter
vejret. Når det var varmt i vejret,
gjaldt det om at få en hurtig flødeafsætning for at undgå at få sur fløde.
Ved skumning brugte man en skummeske, som vist på tegningen.
Skeen var formet som en cirkelrund,
svagt hulet plade med en diameter
på 25-30 cm. Flødelaget kom over i
en flødespand og bragt til flødetønden, der ses på billedet foran en
„kærnepige“.
Af den daglige mælkeproduktion på
450 kg ville der efter den tids
fremstillingsmetode blive omkring
15-20 kg smør dagligt.

Skummeske

Jeg har undret mig meget over, at så
mange personer, som der var på
Vinderslevgaard dengang, har kunnet leve af de penge, som 1 kg smør
pr. person kunne hjembringe. Smørproduktion var jo hovedindtægtskilden på Vinderslevgaard på det tidspunkt.
Der blev selvfølgelig også solgt nogle
stykker slagtekreaturer og en 3-4
heste eller føl om året. Men alligevel
var det utroligt!
I hele Carl Tügels forpagtningstid var
mejeriet på Vinderslevgaard i fuld
funktion med smørfremstilling på
ovennævnte måde i over 10 år, efter
at mejeriet i Vinderslev var blevet
oprettet. Først efter Carl Tügels død
i 1902 begyndte Alma Tügel at levere
mælk til mejeriet „Økilde“.
Igennem tiderne har mælk været et
betalingsmiddel på flere måder, især
i forbindelse med generationsskifte/
ejendomshandler, hvor mælk altid
indgik som en fast del af gårdens
handelspris i form af aftægt.
Angående mælk som aftægtsydelse
har jeg fundet frem til et gammelt
skøde fra 1826, hvor der stod: „Jeg
giver dem Ret til daglig efter Omgang
Aaret rundt at malke een af Stedets
Køer, dog saaledes, at naar de træffer på en seen Ko, faar de it Mælk
den Dag“.
NB: „Seen ko“ betyder, at koen er gold
og ikke giver mælk i 1-2 måneder før
kælvning. „It“ betyder „ingen“.
Det er godt, de ikke skulle drikke den
mælkemængde, en ko giver i dag.

Bøttekælder

I mange forpagtningskontrakter for
større gårde for år tilbage har „årsprisen“ på et vist antal kg smør, kg
flæsk og et antal tønder korn (efter
kapitelstakst) pr. tdl. jord været vedkommende års forpagtningsafgift.

Udtrykket „kapitelstakst“ stammer fra
dengang, der blev afregnet til kirken,
altså dette års middelpris på korn.
Den 28. maj 1913 solgte Alma Tügel
Vinderslevgaard til Aage Jensen
Holm, der straks efter overtagelsen i
1913 udstykker følgende ejendomme: Engholmvej 12 og 13 samt
Vinderslevholmvej 48, 52 og 55 og i
1913 og 1914 er par jordstykker til
smed S.C. Sørensen, Kjellerupvej
84. Al engen vest for Kjellerupvej blev
også stykket fra. En samlet udstykning fra Vinderslevgaard på i alt 44
tdl. Gårdens tilliggende var nu indskrænket til 164 tdl.
Aage Jensen Holm solgte gården
efter 4½ år, den 10. oktober 1917, til
dyrlæge Hans Grønlund. Grønlund
ejede kun gården i 2 måneder og
solgte så Vinderslevgaard til hestehandler Niels Petersen, der også
ejede „Kjelleruplund“, som er beliggende bag det gamle sygehus i
Kjellerup. Niels Petersen blev boende på „Kjelleruplund“. Han var en
af Jyllands største hestehandlere.
Niels Petersen døde 4 år efter købet
af Vinderslevgaard i 1921, 61 år gammel. Hans søn, Kristian Petersen,
blev også hestehandler og overtog
„Kjelleruplund“ umiddelbart efter i
1922.
I forbindelse med omtalen af
„Kjelleruplund“ har jeg en historie fra
dengang, min far var forkarl hos Kristian Petersen. Det drejer sig om et
familiemedlem fra Grauballeegnen,
der jævnligt kom på besøg i hestevogn.
Dengang var det almindeligt, at tjenestefolkene fik drikkepenge af folk
for at spænde hestene fra og for vognen. Drikkepenge var vel også en del
af deres løn.
„Grauballemanden“ var som sagt af
den nærige type. Da folkene ikke
havde fået drikkepenge nogle gange,
ville de belære ham om skik og brug.
Engang, han var ved at køre ud af
gården, råbte folkene efter ham og
sagde: „Du har glemt noget“, hvorefter de smed en sæk med de hestepærer, som hans heste havde

efterladt, op i vognen til ham.
„Grauballemanden“ skulle i hvert fald
ikke sætte noget til ved besøget,
mente karlene.
I 1929 bytter Kristian Petersen gård
med sin bror, Henry Petersen, Nørregade 25, Kjellerup. Grunden til at de
byttede gård var, at Kristian syntes
„Kjelleruplund“ var for stor en gård
at drive sammen med hestehandel.
Derfor byttede han til en mindre gård.
Niels Petersens enke, Henriette Petersen, overtager Vinderslevgaard
efter mandens død og driver gården
i 4 år, hvorefter hun overdrager gården til sin søn, Ingvard Petersen, der
var 28 år gammel. Mig bekendt var
Ingvard en slags bestyrer for sin mor
forinden.
Kathrine og Ingvard Petersen havde
4 børn: Niels Jørgen, tvillingerne Ellen og Svend og efternøleren Poul.
Tvillingerne, Ellen og Svend, var
jævnaldrende med mig. Derfor skulle
vi også begynde i skole samme dag.
Vort første bekendtskab var lidt dramatisk, kan jeg huske: På vej til skole
mødtes vi dér, hvor Vinderslevvej
munder ud i Vinderslevholmvej. Ellen, der var en ret maskulin pige,
spurgte mig: „Hvad hedder du?“ „Jeg
hedder Verner Brink“. „Kommer du
oppe fra Martin Brink?“, spurgte hun.
Ja, det gjorde jeg jo. „Jamen, så er
du én af hans slemme hvalpe“, og i
det samme gav hun mig et par lussinger. Jeg spurgte hende: „Hvorfor
gør du det?“ „Jo, jeg har fået bud
hjemmefra om, at hvis jeg mødte én
af Martins drenge, skulle jeg bare
lange ham én på kassen - og har fået
at vide, du kan lige så godt tage magten fra begyndelsen“.
Når jeg ser hændelsen lidt på afstand, synes jeg nok, at det var lidt
tidligt, at Ellen allerede indtog kønnets
ønskerolle med hensyn til dominans
over for det andet køn.
Ellen bor i Ålborg, hvor hun var sygeplejerske.
Udtrykket „slemme drenge“! Ja, jeg
vil da godt indrømme, at vi havde en

livlig fantasi på visse områder - en
fantasi, der ikke altid passede andre
mennesker. Selv om der blev banket en djævel ud af os, blev der også
banket en djævel ind i os. Dvs. der
var „balance“. Det værste, vi kunne
få at vide af far, var, at vi skulle have
lussingerne til gode. Vi var ikke rigtig
tilpas med at samle sammen i form
af den slags „opsparing“. Det var altid rarest at begynde på en „frisk“.
Svend blev min gode kammerat. Han
blev gift med den kønneste pige, der
er vokset op i Levring Sogn nogensinde, Lilly Nielsen. Hendes farfar var
også hestehandler. Det var A.C. Nielsen, „Levringgaard“. Svend gik
købmandsvejen og havde selv købmandsforretning en tid.
Kathrine og Ingvard Petersen var
dejlige, sympatiske mennesker. Kathrine var uddannet sygeplejerske.
Hun var altid frisk og imødekommende over for os.
Ingvard var af natur en vital, glad og
veltilfreds person, der fysisk struttede
af velvære og altid i godt humør.
Ingvard stod heller ikke tilbage med
venlige, bramfrie bemærkninger.
Hans sprogbrug var dengang ikke
ualmindeligt på større steder. Talemåden smittede også af på gårdens
folkehold og børnene, som et par historier herefter vidner om:
Den yngste af drengene, Poul, var
en efternøler i børneflokken, men han
var dog ikke af den grund tabt bag
en vogn. En historie om den lille
dreng har jeg fået fortalt af vor gode,
gamle og humoristiske kokontrolassisstent, Erhardt Thomsen.
Det var engang, hvor Poul var med
sin mor på tøjindkøb hos Peter Jessen i Silkeborg.
I forretningen stod der en pæn og
velsoigneret herre, en kunde, der
uheldigvis kom til at træde den lille
2-3 årige Poul over tæerne. Den lille
purk vendte sig straks om og kiggede
op på den pæne herre og sagde:
„Hvad bilder du dig ind - din røvcyklist!“ Nu er Poul jo ikke den eneste her i denne verden, der har mødt.
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een „røvcyklist“, der endda har haft
til hensigt at træde en over tæerne.
Poul kom som ung i mekanikerlære
i Kjellerup. I dag er han Nordjyllands
største Toyota forhandler. Poul må
åbenbart have arvet noget handelstalent fra sin farfar, den gamle hestehandler, Niels Petersen.
Det er muligt, at Ingvard Petersen
også skulle have gået handelsvejen
på en eller anden måde i stedet for
landbrug. 30’ernes krise i landbruget
var vanskelig for mange landmænd
at komme igennem, navnlig for den
brugsstørrelse, som Vinderslevgaard havde.
En anden historie skal lige med ved
samme lejlighed. Historien handler
om et svar fra tjenestepigen til Ingvard Petersen. Det var engang, min
far havde et ærinde på
Vinderslevgaard. Ingvard og min far
stod og snakkede i køkkenet lidt før
middag. Pludselig løftede Ingvard låget på kødgryden og spurgte i det

samme pigen: „Hvad skal vi have til
middag?“ Pigen svarede prompte
(dog lidt intimt) i gårdens saftige
sprogbrug: „Vi skal have (.....) i frikassé“. Prikkerne betyder noget på
en pige, som jeg ikke vil være bekendt at skrive.
Ingvard Petersen solgte Vinderslevgaard den 12. august 1947 til fabrikant Rasmussen, Jydsk Trikotagefabrik A/S, Silkeborg. Ingvard købte
derefter, som 49-årig, en lille gård i
Levring. Fabrikant Rasmussen solgte
Vinderslevgaard til Alfred Hvid. Som
Hans Hvid har fortalt (Lokalbladet juli
2009), var en del af jorden blevet frastykket til statshusmandsbrug ved
denne handel.
Nedenstående billede kunne godt
være fru Tügels køretøj, da hun i efteråret 1902 begyndte at levere
mælk til Andelsmejeriet „Økilde“.
Mælkekusken bragte nu „hvermands“ mælk til „torvs“ og forarbejde

til ensartet smør.

Nu er jeg vist kommet dertil, hvor
Hans Hvid har afsluttet den yngre del
af Vinderslevgaards historie. Jeg vil
derfor sætte punktum for mit indslag
om Ny Vinderslevgaards historie.
Nærværende har været min måde at
skrive historie på. Selv om der har
været andre, spredte bemærkninger
og begivenheder indflettet i fortællingen, så håber jeg, at der alligevel kan
drages en linje og mening med indholdet.
Verner Brink

Vinderslev Borgerforening
Lidt info til år 2010. Der vil komme
yderligere omtale angående de enkelte aktiviteter i vort program for
2010 samt i dagspressen.
Uge 1, januar 2010: Opstart af revy.
Vi samler revyholdet og laver tekster.
Skulle der være en eller anden, der
ligger inde med noget, der egner sig
til revyen så kontakt bestyrelsen
(Henrik Jakobsen) eller revyholdet
(John Iversen).

Onsdag den 10. februar kl. 19.00 i
Vinderslev Forsamlingshus: Generalforsamling med kaffe og kage.
Fredag den 19. og lørdag den 20.
marts i Vinderslev Forsamlingshus:
Revy. Husk tilmelding i god tid!

Vi var desværre nødt til at aflyse turen til TV/Midt-Vest i 2009 på grund
af manglende tilmelding, men skulle
der være en eller anden, der ligger
inde med en god ide til en tur eller
noget helt andet, så kontakt os. Det
kunne være, vi var med på idéen.
På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Onsdag den 23. juni i dalen ved
Mausing Forsamlingshus: Sankt
Hans med båltaler mm. (Man behøver ikke at være medlem for at deltage).

VIF
Sportsfest i Vinderslev august 2010
Vinderslev IF planlægger at afholde
en sportsfest i uge 33, den 21. - 22.
august 2010, og ønsker derfor input
til dette.
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Medarrangører
Idéer
Hjælpere
Sponsorer
Donationer
Etc.

Formand, Martin Graves, kan
kontaktes på tlf.: 24 43 28 88 eller på
e-mail: mgraves@live.dk
Vi ser frem til jeres input!
Mvh
Bestyrelsen

Bosnien
Indledningsvis vil jeg gerne sige, at
der er mange måder, man kan
hjælpe andre mennesker på, og uanset hvordan og hvad man gør, er der
ikke noget, der er rigtigt og forkert.
Hovedsagen er, at man er med til at
gøre en forskel for nogen, som er
trængende. Det er rent tilfældigt, at
jeg og min familie er faldet for
Bosnien. Foreningen, som jeg er
medlem af og sidder i bestyrelsen i,
hedder Foreningen uden Far og er
en uafhængig humanitær forening,
grundlagt i 1997 af Kirsten Kljunic
Thomassen. Foreningen hjælper fattige bosniske muslimske familier fra
Srebrenica-området i Bosnien, hvor
tusindvis af børn mistede deres far
eller mandlige familiemedlemmer
under krigen 1992-1995. Heraf navnet Foreningen uden Far.
Hjælpen foregår konkret ved, at medlemmerne af foreningen har en
kontaktfamilie i Bosnien, til hvem de
mindst 4 gange årligt sender en
kasse bestående af aflagt tøj, aflagt
fodtøj mv. Fra ganske få medlemmer
er foreningen gennem årene vokset
til omkring 175 medlemmer, og flere
kommer til hver måned. Også i Bosnien er foreningen populær, idet Kirsten Kljunic Thomassen ofte kontaktes af bosniske familier, der ønsker hjælp, ligesom at Kirstens
bosniske netværk rapporterer om
familier, der kunne være kvalificerede
til at modtage hjælp. For at modtage
hjælp skal begge forældre være arbejdsløse, være enker mv. Kirsten og
hendes familie rejser flere gange årligt til Bosnien, hvor hun med familiernes ansøgninger i tasken udarbejder rapporter på de familier, der kommer i betragtning. Der nedskrives
relevante oplysninger om levevilkår,
alder, familieforhold, praktiske ting
såsom skostørrelser, som er godt
for en kontaktfamilie at vide.
Herhjemme i Danmark gøres alt for,
at disse børn får sig en rigtig god
kontaktfamilie, der vil hjælpe dem.
Under „BØRNENE“ kan du udvælge
den familie, som du mener, passer
til din familie. En stor del af forenin-

På besøg i smukke Sarajevo
(Karin ses t.h.)
gens medlemmer har fundet sammen via Internettet og mødes dagligt på 24.dk for at udveksle viden
om dét at have en kontaktfamilie fra hvad der fyldes i kasserne til glæden ved at modtage et brev fra den
bosniske familie. Foreningens medlemmer drager stor nytte af hinandens erfaringer og beretninger, og
mange har fundet så stor en glæde
i foreningen, at de mødes ved komsammener i Danmark. Flere medlemmer har været en tur i Bosnien,
enten alene, sammen eller via foreningen, hvor man bor hos kontaktfamilierne og på den måde ser og
mærker, hvordan familierne lever og
bor.
Bosnien April 2009
I næsten et år havde jeg talt med
Helle Andersen, Als, om, at det
kunne være så fantastisk at møde
familierne i den anden ende. Familierne, som jeg i henholdsvis 4 og
2 år har sendt pakker til hver eneste
måned gennem Foreningen uden
Far. I første omgang blev det ved
snakken, vi kunne ikke lige hitte et
tidspunkt, der passede os begge,
skulle vi køre selv eller flyve…Ingen
af os havde for mange feriedage at
tage af, så rigtig mange ting skulle
passe ind. Længslen efter at se
modtagerne af vores pakker blev for
stor, og vi tog endelig en beslutning.
Vi ville flyve, og det skulle være ugen

efter påske, den 13. april. Hjemkomst
om lørdagen den 18. april. Så gik nedtællingen i gang, og mails’ne fløj rundt
indimellem sms´erne. Vi ville have en
overordnet plan, og vi ville følges ad
100%. Tiden for afgang nærmede sig,
og pakningen blev nu det store samtaleemne, idet bagagen jo er begrænset til 20 kg + 5 i håndbagage. Det
endte med, at håndbagagen blev kuffert, og de 20 kg var gaver til familierne. Jeg havde desuden fra Lego
fået doneret legoæsker til Emrah´s
klasse, og 25 æsker lego fylder rigtig
meget…. Derudover havde TV Syd
bestående af Ken Koustrup meldt sin
medvirken til turen, primært baseret
på Helle, som havde taget kontakten.
Også det havde vi lange samtaler om,
men mente, at al omtale af foreningen ville være til gavn, og bedre oplysning om foreningen kunne vist ikke
fås end via TV, så vi blev enige om, at
det måtte vi få til at fungere.
Dagen for afgang oprandt endelig.
Nervøse og spændte mødtes vi i lufthavnen med afgang 6.50 fra Billund
mod Frankfurt. 1½ time senere afgang til Zagreb, og om maden var
elendig, eller vi havde nerver, ved jeg
ikke, men vi satte musik i ørene, lænede os tilbage og dagdrømte om
det, der ventede os. I Zagreb ventede
vi 3 timer, og sulten begyndte så småt
at melde sig, så vi smuttede i restauranten til en gang spaghetti bolognese.
Endelig var det tid til sidste del, og vi
kravlede ombord i det hmm ikke berømte, snarere berygtede SAS fly, og
kl. 15.30 landede vi i Sarajevo.
Nedzib, hans søn og en ven ventede
med to biler, hvilket var super, for vi
havde jo et mega læs bagage med.
(Uden Nedzib, ingen pakker! Ja,
denne påstand, tør vi næsten vove at
bringe, da chaufføren Nedzib er en
meget vigtig del af foreningens arbejde for at få kasserne ud til familierne i Bosnien). Så stod den på 3 timers kørsel mod Zavidovici, og undervejs sugede vi til os, bjergtaget tror
jeg roligt, vi kan kalde det. Vel indlogeret daffede vi ind i Hotel Krystal´s
restaurant til en gang kylling. Allerede
21.30 daffede vi til køjs, godt trætte
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og stadig spændte på, hvad der
måtte vente den næste dag.
Næste morgen efter morgenmaden
på vej tilbage til værelset så jeg to
unge stå udenfor. Jeg var faktisk på
vej videre, men synes, der var noget
bekendt over disse to…Det var jo
altså Adem og Ademira, der var kommet for at hente os, men var blevet
forvist til trappen af personalet på
hotellet.
Så gik turen mod landsbyen Vozuca,
og sikken en tur. Så smukt, så smukt
med nyudsprungne træer og alt var
grønt. Jo længere ud vi kørte, jo mindre færdige var husene, ligesom
mange trængte til meget stor renovering, og en del var helt ubeboet.
Bussen stoppede, og vi blev sat af
midt på vejen ud for et lille hus, der
lå på en bakketop/skrænt. Ademira´s
mor havde ventet os med længsel,
og det samme den lille Emina trold
på 2, som er en kusine til Ademira.
At vi var ventet, kunne vi straks se
på den måde, moderen klappede i
hænder og lår på skift, samtidig med
de løb ned ad skrænten til os.
Familien består af mor, far, begge
omkring de 40, storebror Adem som
læser til lærer, Ademira som lige er
startet på High school. Nedenunder
bor faderens ene bror med kone,
barn og en tante. De har hver en lille
stue samt et soverum og et lille køkken (uden vand). Nedenunder fælles
toilet.
Som vi var blevet fortalt hjemmefra
af andre, der havde besøgt Bosnien,
foregår en stor del af tiden i hjørnesofaen omkring sofabordet, så her
blev vi også sat. Klokken var kun lidt
i 10, men mange slags kager og sodavand kom på bordet, alt imens vi
havde gang i gaveudvekslingen, som
lille trolden styrede til stor morskab
for alle. Man skal lige vænne sig til,
at begejstringen er moderat udadtil,
specielt hos de voksne, men at jeg
havde ramt rigtigt, var der ingen tvivl
om. Hvor var det en mærkelig fornemmelse endelig at sidde der blandt
de mennesker, jeg hidtil kun havde
set billeder af. En god fornemmelse,
da jeg kunne se, at min egen lille
familie var blevet en del af deres. Vi
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hang i glas og ramme på den fornemme plads i stuen, og alle havde
det tøj på, jeg havde sendt. Sidste år
sendte jeg et ur til dem hver med et
andet medlem af foreningen, der
skulle på besøg i nærheden, og alle
bar de urene.
Så gik vi en lille tur, faktisk en længere tur, og hvor var der bare så
smukt, stille og fredfyldt. Adem kunne
nogenlunde engelsk, så han var vores tolk.
Adem fortalte deres meget triste historie, og det stak mig dybt i hjertet
at se en så ung mand med så
tomme øjne. Ikke en gnist var der at
spore. Adem er primus motor i familien. De har satset alt på ham, så
når han er færdig i 2010, skal han ud
og finde et job, så han kan få søsteren gennem en uddannelse og ellers
forsørge familien. Et stort ansvar hos
så ung en mand, men det er vilkårene ikke blot for ham, men for
mange andre. Familien har stadig
deres hus i Screbrenica, men som
de ikke kan vænne tilbage til. Huset,
de har nu, har en anden bror, som er
kommet til USA, givet til dem. Det
kostede 6000 euro. Før det boede de
mange forskellige steder. Min familie var også en af de familier, som
forsøgte at emigrere til USA, men blev
nægtet adgang. Alle, der stod i
Sarajevo lufthavn på det tidspunkt,
kom ikke af sted. Jeg tror ikke, de i
dag er direkte kede af, at det ikke lykkedes for dem, da det ikke har været
lykken for nogle af familiemedlemmerne. Denne familie lægger ikke
skjul på, at de er taknemmelige for,
at de trods alt har hinanden og har et
godt liv med de meget få midler, de
har.
Vi fik herefter den skønneste suppe,
efterfulgt af kylling på en bund af kartofler. Moderen er en super duper
kok, det smagte så pragtfuldt.
Mættet med indtryk tog vi tilbage til
hotellet. Vi nåede dog at besøge byens moske samt flygningekollektivet,
hvor vi skulle finde en familie og have
størrelser på dem med hjem til deres danske kontaktfamilie. Alle steder, vi gik, blev vi mødt med stor venlighed og en gæstfrihed, man skal
lede længe efter.

Næste morgen tidligt blev vi atter
hentet af Adem, og denne gang skulle
vi på skolebesøg i Vozuca. Vi skulle
besøge Ademira´s 8. klasse og se
skolen. Vi blev budt velkommen af
skoleinspektøren og fik en rundvisning på skolen. Gymnastiksalen var
i en forfærdelig stand, trægulvet
havde mange huller, og i redskabsrummet var der direkte hul i taget, så
det væltede ned med isolering . Gymnastiksalen alene vil koste 15.000
euro at renovere, og der er ikke udsigt til, at det vil ske i nærmeste fremtid.
Skolen havde gang i en fodboldturnering på en asfaltbane bag skolen. Der blev gået til sagerne, selv
om skoene gabte, og knæene blev
skrabt mod asfalten. Omgivelserne
var gamle faldefærdige huse med
skudhuller og graffiti.
Vi skulle med i Ademria´s klasse og
overvære en engelsktime. De er ikke
ret langt fremme i deres undervisning, og meget få kunne føre en samtale. De fleste piger var meget interesseret i sproget, mens drengene
så ud til at kede sig bravt og blev derved også ladt være i fred. Det var så
skønne nogle unge mennesker, og
langt de fleste havde håb og drømme
for fremtiden. Udsigterne er dog knap
så lyse, og de fleste kommer til at
ende som deres forældre. Midlerne
til at komme videre er der simpelthen ikke hos langt de fleste. Da samtalen faldt på, hvorfor vi var der, var
alle enige om, at de ville pakkes ned
og med til Danmark…inkl. klasselæreren.
Efter skolebesøget stod den på frokost på Vozuca´s eneste hmmm
spisested/cafe. 90 kr. for bespisning
af 5 mand inkl. sodavand og kaffe.
Menuen var ganske udmærket,
cevape, som er Bosniens svar på
pitabrød.
Herefter skulle vi så med bussen tilbage og tog en tårevædet afsked
med Adem og Ademira i bussen. Vi
var kommet meget tæt på hinanden
på ganske få dage. Som trøst kunne
jeg jo se frem til et sommerferiebesøg af Ademira, men hold da op,
store solbriller kan være godt for noget! Det sidste Ademira sagde til mig,

Bedstemor

Ademira og hendes familie

var at hun havde været nervøs over
at skulle på besøg i Danmark, men
nu efter mit besøg ville hun glæde sig.
Det blev en stille aften, og alle hang
vi lidt med hovederne efter de sidste
par dages indtryk og historier.
Næste morgen tjekkede vi ud, og
som aftalt blev vi hentet af Nedzib,
hos hvem vi skulle bo, mens vi besøgte vores familier i Ilijas. Nedzib er
45 år, gift med Remza på 43 år og
har sønnerne Naser på 18 år og
Nedzad på 15 år. Hos dem bor både
Nedzibs mor og Remzas mor. De
bor i Nedzibs mors hus i Ilijas i
Bosnien. De rykkede sammen på
madrasser i stuen, så Helle og jeg
kunne indtage værelset på 1. salen.
Vores søde tolk Sena på 17 år kom
på besøg, og vi havde en dejlig aften, hvor snakken gik på kryds og
tværs.
Næste morgen blev jeg hentet af faderen Izet i min familie, som bor lidt
uden for Ilijas. Senas lillebror Sedin
på 13 år skulle være tolk.
Vi fik lidt kage og sodavand, mens vi
ventede på, at klokken skulle blive 11.
Der skulle Emrah (7 år) hentes på
skolen i Podlogovi. Denne familie
består af far, søn og bedstemor
Fatima. Både Izet og Fatima var tydligt nervøse og løb rundt mellem stue
og køkken for at hente kage på kage.
Hjemme igen stod den så på gaveuddeling. Større lys i øjnene hos en
dreng kan vist ikke findes, han jublede og jublede. Faderen og bedstemor ville først ikke åbne deres gaver, men jeg påpegede, at sådan
gjorde man i Danmark. Faderen hoppede helt op af stolen med tårer i øjnene, da han så, det var en mobiltelefon. Hans var netop gået i stykker. Bedstemor græd stort set resten
af dagen, glædestårer over at se sit

Ademira og hends families hus

barn og barnebarn så glade. Heller
ikke denne familie har haft det nemt
og mistet mange familiemedlemmer
i krigen, som har gjort de fleste 20 år
ældre af udseende.
Efter frokosten, som nabokonen kom
og lavede til os, suppe og cevape,
stod den på fodbold i haven. Selv
naboerne heppede med over hegnet,
og et sjældent syn har det nok også
været at se en tosset kvinde løbe efter en fodbold.
Vi tog en dejlig lang gåtur ind mod
selve Ilijas. Emrah på cykel, med alle
sine gaver på ryggen og i lommerne.
De fulgte ham overalt. Stoppede og
fik en is inden vi traskede tilbage. Det,
der mødte os på bagvejen tilbage, var
stor forurening, både i vejsiden, men
også i floden. Et syn man ikke lige er
vant til.
Så blev det fredag, og vi skulle alle
med på skolen i Podlugovi og følge
en time i Emrahs klasse. Vi fik en
kort rundvisning på skolen, som dog
var i langt bedre stand end skolen i
Vozuca. I et snuptag havde inspektøren overtaget klassen for næsen af
læreren. Børnene sang for os, fortalte om deres kæledyr, osv. Rigtig,
rigtig sjovt og igen dejlige unger. Jeg
havde af Lego Charity fået æsker
med lego med til alle børnene. Det
delte vi ud sammen med tandbørster
og kuglepenne til stor jubel hos alle
børnene. Ingen tvivl om at de kendte
til lego. En af drengene i klassen rejste sig op og takkede på klassens
vegne…7 år gammel…Vi var rørt til
tårer..
Efter hjemkomsten blev Helle og jeg
kontaktfamilie for Sena og Sedin, og
de skal på besøg hos os næste sommer.

Emrah klar til at vise
os omegnen på sin
cykel, vi gav ham sidste år, med alle gaverne på ryggen og i
lommerne

Efter et kort stop hos Helles familie
fik vi taget afsked, og Kasim kørte os
til Sarajevo. Vi havde sagt til ham, at
vi bare skulle af et sted i centrum.
Dette tolkede han til HOTEL CENTRUM, og ja ohh la la, dette fandtes
da også, men lige en klasse for dyr
og fin til os. Kan levende forestille
mig, hvad han tænkte, da han slæbte
vores kufferter ind. Helle fik dog senere ringet og forklaret, at det ikke
var her vi boede. Vi fandt et ganske
fint normalt 3-4 stjernet til en overkommelig pris længere nede ad gaden.
Sarajevo er en fantastisk smuk by,
om end den trænger til en gang renovering. Det var guld til vore sjæle
og sind at være almindelige turister.
Vi spiste frokost på en lille cafe, kage
på en anden, alt imens vi traskede
rundt i den smukke gamle bydel. Om
aftnene spiste vi på en, tror jeg, fancy
cafe/restaurant, sad i tjekkede stole
og spiste gudemad. Prisen var den
nette sum af 50 kr.
Vi havde stadig lidt tid næste formiddag, og vi nød at slentre af sted.
Sarajevo kan man ikke få for meget
af, heller ikke den lækreste varme
kakao eller rettere chokolade, men
vi måtte jo af sted ud til lufthavnen,
og turen hjem startede.
Rige på indtryk og oplevelser landede
vi i Billund sent om aftnen.
Karin Dybdal Hansen,
Liljevej
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17. januar
24. januar
31. januar

Vinderslev 9.00, Hinge 14.00 (Nadver)
Vinderslev 10.15 (Jørgen Vingborg, Bording),
Hinge 19.00 (Klaus Buch Møberg)
Vinderslev 9.00 (O), Hinge 10.15 (O) (Skr.)

7. februar
14. februar
21. februar
28. februar

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Fastelavn: Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (familiegudstjeneste)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

7. marts
14. marts
21. marts
28. marts

Hinge 9.00 (K), Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 (O), Hinge 10.15 (Skr.) (O)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
Palmesøndag: Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe

(O) = Offergang

(Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

Kirkekoncert
1. søndag i Advent var der julekoncert i Vinderslev Kirke. Vi havde
indbudt Anne Lise Quorning og hendes mand, Jesper Brun-Jensen.
Anne Lise er til daglig organist i
Lyngå, og Jesper er operasanger
ved Den Jyske Opera, hvor han har
været i 28 år. Det blev både en seriøs og underholdende aften, idet
evner og humor gik hånd i hånd. Med
en imponerende basstemme lagde
Jesper Brun-Jensen for og sang
Efter høstgudstjenesten den 27. september inviterede menighedsrådet til Sarastros arie „I disse hellige halpølsebord i Sognehuset. Vi startede med Jeppe Aakjærs sang om høsten: ler“ fra Mozarts opera „Tryllefløjten“
„Nu er det længe siden“. Derefter nød de 45 fremmødte den fine anretning. (billedet herunder), og det er en arie,
som mere end nogen anden afslører, hvad en bassanger formår. Vi
fik også et par flotte engelske numre,
bl.a. Stephen Adams „O Hellige Nat“,
som mange nok husker fra Frans
Anderssons tid! Nu husker vi den,
fordi vi har hørt Jesper Brun-Jensen
synge den i Vinderslev Kirke!
Anne Lise Quorning kan ikke kun
spille orgel, men har også en smuk
sopranstemme, som vi fik at høre,
da hun sang „Nu tændes tusind julelys“ og „Mit hjerte altid vanker“ kendt fra Sissel Kyrkjebøs reper-

16

KIRKENYT
Sognemenigheden

drikkeviser! Det gjorde han så, ligesom vi også fik „Den gamle gartner“
og Bing Crosby, mens Anne Lise
spillede til. I Sognehuset fik vi også
lov til at høre Anne Lise Quorning
synge, og det var igen en god oplevelse.
toire. Nu var det Jesper Brun-Jensen,
som sad ved klaveret, og det mestrede han også.
Efter den kirkelige afdeling var der
kaffe i Sognehuset, og her fik vi så

lejlighed til at høre et par lidt mere
verdslige ting. Jesper Brun-Jensen
forklarede os, at en bas aldrig kan få
lov til at være førsteelsker, når det
drejer sig om opera, men i stedet må
optræde som bedstefar eller synge

Alt i alt tror jeg, vi er mange, der synes, det var en helt utrolig god aften,
vi fik, og heldigvis var der også ganske god deltagelse.
Frede Møller

Minikonfirmanderne
afsluttede undervisningen i december, men hver uge i
løbet af efteråret har de været på besøg i kirken, haft
deres egen lille gudstjeneste og lært om kirkerummet.
Efter hver undervisning sluttede de af med boller og
saftevand.
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Spaghettigudstjeneste i Vinderslev Kirke
Rundt omkring i landet holdes der
spaghettigudstjenester, dvs. en kort
hverdagsgudstjeneste, som slutter
med fællesspisning (som regel spaghetti og kødsovs). Det har vi haft én
gang før i Vinderslev, og i forbindelse
med afslutningen for minikonfirmanderne havde vi det igen.
Mandag den 14. december kl. 17 var
ca. 100 mennesker mødt op i Vinderslev Kirke, hvor minikonfirmanderne
var trukket i hvide dragter og gik Luciaoptog med den lidt ældre Stella
som Luciabrud. 19 minikonfirmander
har der været i år, og det var smukt
og stemningsfuldt, da 16 af dem kom
ind i kirken med deres lys. På den
måde var de med til at understrege
gudstjenestens tema, som var „Verdens lys“. Det er jo det, som er julens særlige budskab: At Gud selv
har tændt lys i mørket, da han gav
os sin søn som frelser, og at det derfor er vigtigt, at dette lys får lov til at
skinne helt ind i vore liv, så vi tror på
Jesus Kristus og følger ham. Det var
også det, som blev understreget i den
korte prædiken, som blev holdt ved
denne spaghettigudstjeneste.
Anne Marie Najbjerg genfortalte et
afsnit fra Bibelen, beretningen om farisæeren Saulus, som bliver standset af lyset fra Gud, da han er på vej
til Damaskus for at arrestere de
kristne, som var i byen. Vi fik også et
lille indslag med „Børnehjørnet“, som
sang „Et lille lys jeg har, det skal
skinne klart“.
Efter prædikenen blev minikonfirmanderne bedt om at komme op i
koret, hvor de så hver især fik overrakt et diplom, som viser, at de har
deltaget i efterårets minikonfirmandtimer i Vinderslev Kirke og Sognehus, hvor de har fået en masse at
vide, så de nu ved, hvor i kirken man
kan finde en piberygende hund, en
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kortspillende dame, og at det store
mindesmærke på korets nordvæg
hedder „et epitafium“, som en af pigerne fortalte. Til sidst i gudstjenesten fik menigheden lov til at overvære den tidebøn, som minikonfirmanderne indleder timerne med.
„Kirken den er et gammelt hus“,
sang de små, så det kunne høres,
og mens de knælede ved alteret,
blev den gamle velsignelse lyst over

både børn og voksne.
Efter gudstjenesten var der så fællesspisning i Sognehuset. Ca. 90
deltog her, så der var fuldt hus. Festligt og dejligt! Det bliver helt sikkert
ikke den sidste spaghettigudstjeneste i Vinderslev Kirke, når
så mange bakker op om det og viser
interesse for sagen!
Frede Møller

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.
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17. januar
24. januar
31. januar
7. februar
14. februar
21. februar
23. februar
28. februar
7. marts
14. marts
21. marts
28. marts
1. april
2. april
4. april
5. april

Søndag Septuagesima
Søndag Seksagesima

Tirsdag aften
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste søndag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

INGEN
INGEN
Hørup. (Kyndelmissesuppe i salen med højskolesang)
Levring
INGEN
INGEN, men hverdagsaftensgudstjeneste følgende tirsdag
Hørup kl. 19 (Kirkekaffe i salen med højskolesang)
Vinderslev
Hørup
Hørup kl. 19, Tina Frank, Thorning (Kirkekaffe i salen)
INGEN
Hørup
Vinderslev
Hørup (læsninger)
Levring
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.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
samt i folderen, som man finder på 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
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,

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

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
som landbetjent - med videre, hører vi også om hans mange engagementer. For eksempel så Knud Nøhr
i sit SSP-arbejde behovet for, at der
var et sted for ungdommen i Bjerringbro, og landbetjenten stillede sig da
straks i spidsen for støttegruppen for
et Ungdommens Hus i Bjerringbro.
Den 14. november tog minifortælleholdet, Lasse, Camilla, Pernille og
Ditte med Karen Marie Ravn til Silkeborg til Den kreative Skole for at
se forestillingen GENESIS - skabelse - om det heles begyndelse.
Dukketeaterforestillingen gik ikke ud
fra den bibelske fortælling fra Det
gamle Testamente, men ud fra legenden om ægget, som alt kom fra.
Det var en smuk forestilling med 2
skuespillere og en guitarist samt syede figurer og en trædukke ført med
pinde i et magisk og kosmisk univers
- hjulpet af powerpoint-billeder og lysvirkninger i det helt sorte teaterrum.
Søndag den 31. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten i Hørup Kirke
venter ca. 11.30 Kyndelmissesuppe
i de dampende suppeterriner i
valgmenighedens sal. Efter kødretten synger vi bl.a. vintersange af
højskolesangbogen, og samværet
slutter ca. kl. 13.30.

Velkommen til en hyggelig eftermiddag med et godt kaffebord.
Onsdag den 3. marts kl. 19.30
Den årlige fællesaften for valgmenigheden og Levring-Hørup
sognemenigheder på Levring Efterskole med foredrag ved tidligere
PET-chef, Hans Jørgen Bonnichsen,
med overskriften Fornuften er frygtens første offer.
Emnet er den eksistentielle frygt, vi
har oplevet efter terrorangrebet i
2001, og Hans Jørgen Bonnichsen
siger i et interview: „Personligt tror
jeg ikke på, at frygt hjælper særligt
meget som præventivt redskab. Men
vi lever i stigende grad i et mistillidssamfund, og det avler bare mere
vold, ligesom det nærmest er en borgerpligt at eje et våben til „selvforsvar“
i USA. Den slags var ikke nødvendigt, hvis man stolede på hinanden“.
Entré 75 kr. inkl. kaffebord.

Torsdag den 11. februar kl. 14
Vi har inviteret den kendte landbetjent
Knud Nøhr fra Bjerringbro til
eftermiddagsmøde i valgmenighedens sal. Når han fortæller om Mit liv
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Tirsdag den 16. marts kl. 19.30
indkaldes til Ordinær generalfor-

samling i valgmenighedens sal.
Dagsorden efter vedtægterne. Valgmenigheden er som sædvanlig vært
for traktementet.
Efter kaffen holder Karen Marie Ravn
en sanghalvtime.
Torsdag den 15. april kl. 19.30
Forårsmusikaften på Lemming Friskole, Lemming Bygade 2A: Festmusik fra Østeuropa med Klezmer
Duo.
Man kan uden tilmelding køre med
Friskolens bus, der afgår gratis fra
Kirkebakken 13 kl. 19 og returnerer
efter koncerten.
Klezmer Duo består af Ann-Mai-Britt
Fjord (harmonika, sang) og Henrik
Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba,
sang). De spiller Klezmer-, balkanog sigøjnermusik. Duoen var blandt
de første, der introducerede den
stemningsfulde jødiske klezmermusik herhjemme for mere end 20
år siden. I dag giver de langt over 100
koncerter om året i mange forskellige sammenhænge: Kirker, skoler,
konferencer, kongresser, musikforeninger, højskoler, spillesteder,
festivaler og til private fester.

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Juleafslutning
Spejdernes traditionelle juleafslutning
blev afholdt onsdag den 25. november i Mausing Forsamlingshus med
ca. 60 deltagere i alle aldre. Der var
dejlig risengrød, som Anna Marie
Ammitzbøll og Erna Petersen havde
lavet, og alle 10 mandler blev fundet
efter ivrig søgen. Da risengrøden var
spist, optrådte nogle af ulvepigerne
med Luciaoptog, og de øvrige ulve
lavede små sketches. De store spejdere havde også forberedt lidt underholdning. Under kaffen blev der solgt
amerikansk lotteri, hvor man kunne
vinde flotte juledekorationer, som de
store spejdere havde lavet. Der blev
også tid til sang og dans om juletræet, inden festen sluttede 19.30.

Erna og Anna Marie svinger grødskeerne
Den nye sæson 2010
Ulve og spejdere havde første møde torsdag den 7. januar henholdsvis kl. 16.30 og kl. 19, hvor programmet
for forårssæsonen blev præsenteret. Det første arrangement i 2010 er Nytårsparaden, som finder sted søndag den 24. januar kl. 14-ca. 17, hvor ulve og spejdere
står for et løb med opgaver for forældrene. Derudover
er der gruppemøde med orientering fra grupperådet og
valg af medlemmer. Efter gruppemødet er der fakkeloptog, hvor ruten går omkring Malmhøj, og dagen slutter traditionen tro med suppe.
Af øvrige arrangementer i 2010 kan nævnes loppemarkedet på Mausing Marked lørdag den 17. juli samt
korpslejr i Skive fra den 24. juli til den 1. august, primært for de store spejdere, men ulvene får også mulighed for at deltage et par dage.

Luciapigerne under ledelse af ulveleder Lotte Kragh

Vel mødt til en ny sæson i Windir Gruppen!

Klub 73
Hvad er Klub 73?
Klub 73 er en juniorklub for alle børn,
der går i 2. klasse og derover. Klubben arbejder ud fra Folkekirken og er
tilknyttet Danmarks Folkelige Søndagsskoler. Vort mål med Klub 73 er,
at børnene må trives og have det rart
med hinanden, og vi vil gennem andagter og bibeltimer fortælle dem

biblens budskab.
I foråret 2010 holder Klub 73 til i private hjem. Vi mødes onsdag aften
fra kl. 18.30-20.00. Prisen for at være
med i klubben fra september til maj
er kun 150,00 kr. pr. barn. Hvis du vil
være med, er du velkommen. Vil du
gerne høre noget mere om klubben,

kan du kontakte en af lederne:
Henning Frølund, Krokusvej 2,
tlf. 86 88 83 52
Alise Hansen, Hesselskovvej 11,
tlf. 86 86 74 76
Asger Ravn, Frederiksdalvej 60,
tlf. 86 86 76 76
Karin Pedersen, Charlottenlundvej
37, tlf. 86 86 74 59
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Børnehjørnet i Vinderslev
Børnehjørnet er for alle børn i alderen 4-7 år hver tirsdag kl. 16.15 17.15 i Sognehuset. Mor/far er velkommen til at deltage. Vi leger, synger, hygger os, hører bibelfortælling,
m.m.
Velkommen i det nye år!
Flere oplysninger fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Vejen Najbjerg,
tlf. 86889777

Vi klipper juleengle

Vi møder hyrderne på Betlehems mark, og vi fremstiller selv nogle får. De blev rigtig flotte!

Vi leger ved vores juleafslutning

Indre Mission
Eftermiddagsmøder
Indre Mission har i et par år indbudt
til eftermiddagsmøder. Dette sker
fortrinsvis i Missionshuset nabo til
kirken, men den 14. december havde
Hanna og Karl Bjerre, Liljevej 11, åbnet dørene for et advents- og julearrangement. Det var sognepræst
Frede Møller, som talte om salmedigteren N.F.S. Grundtvigs salmer.
Han fortalte bl.a. om hans liv, præstegerning og salmedigtning. Grundtvig
er vores største salmedigter med en
produktion på ca. 1600-1700 salmer
og vil måske aldrig blive overgået af
nogen anden. Samværet om Grundtvig var ekstra aktuelt, da årets julekalender i TV „Pagten“ tager udgangspunkt i ham.
Til mødet var der i alt 20 deltagere.
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Hannas kaffebord med kager og klejner er ikke at forglemme!
Eftermiddagsmøderne fortsætter i
det nye år, hvor pens. politibetjent
Orla Ervolder, Viborg kommer i Missionshuset tirsdag den 26. januar kl.
14.30. Mødet begynder med kaffe,
hvorefter Ervolder først vil tale ud fra
Bibelen og senere fortælle noget fra
politiets arbejde.
Eftermiddagsmøderne henvender
sig til folk, der har fået jobbet på afstand, og som derfor har mulighed
for at være med i dagtimerne. Der er
tre prioriteter med møderne: Et godt
fællesskab omkring kaffebordet, et
Guds Ord og et program, som kan
være fortælling eller andet. Alle er
velkomne til møderne, uanset om

man er kirkevant eller ikke. Deltagelse i møderne er gratis, men der
kan lægges en gave, hvis man ønsker det.
Venlig hilsen
Finn Najbjerg
finn.najbjerg@indremission.dk

Frede Møller

Vinderslev Forsamlingshus

Juletræ
Siden sidst har vi tændt juletræet på
"torvet" i Vinderslev den 29.11.09, 1.
søndag i advent, og igen i år var det
rigtig godt besøgt, ca. 60 børn og
voksne. Vi kaldte på julemanden,
som så tændte træet, hvorefter vi gik
i forsamlingshuset for at få varmen
med gløgg og æbleskiver. I forsamlingshuset var der også juletræ, og
der blevet danset omkring træet. Vi
legede et par af de gamle julelege,
og Bente Sørensen spillede dertil på
vort klaver. Efter dansen delte julemanden slikposer ud til alle de fremmødte børn. I år havde vi fundet nogle
sponsorer til slikposerne, så for det
siger vi tak til Henrik Franck, Niels
Brink og Pederstrup Vognmandsforretning. Alt i alt havde vi alle et par
hyggelige timer.
Det eneste, der manglede, var den
store adventskrans på torvet.
Træerne i og uden for forsamlingshuset var skænket af Anne og Erik
Jensen, Trekronervej.
Igen i år forsøgte vi os med to julefrokoster, men vi måtte desværre
aflyse den ene på grund af manglende tilmeldinger, men til den anden
var der udsolgt, 120 personer. Alle var
rigtig i festhumøret denne aften, og
Per Villekjær spillede, så dansegulvet var godt besøgt. Vi solgte amerikansk lotteri denne aften, og vi vil derfor sige tak for alle de sponsorerede
gevinster til følgende:
Vognmand Henrik Andersen, Kwik
Spar, Franck og Vindum I/S, Vært

Louise Bech, Niels Brink, Funder Elservice, Tømrer Jens P. Koch, GH
Belægning, NW Faldsikring, Hanne
Hansen.
Vi har allerede nu fastsat datoerne
på vores julefrokoster i 2010. Det bliver den 3. og 4. december, hvor Per
Villekjær igen vil spille op til dans. Så
derfor: Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi afholder generalforsamling den 4.
februar 2010 kl. 19.30 i henhold til
vedtægterne, men se mere omtale i
dagspressen.
I løbet af året kommer der flere arrangementer i forsamlingshuset, og
vi starter op med fastelavnsfest for
alle børn og barnlige sjæle lørdag den
6. februar kl. 10.00, hvor vi slår katten af tønden.
Søndag den 20. juni afholder vi
bagagerumssalg på P-pladsen ved
forsamlingshuset. Mere herom i
næste nummer af Lokalbladet.

Fastelavnsfest
I Vinderslev Forsamlingshus
Lørdag den 6. februar kl. 10.00
Alle børn og barnlige sjæle er velkomne til at møde op den dag, hvor
vi vil slå katten af tønden og finde en
kattekonge og kattedronning. Der vil
være præmie til den bedst udklædte.
Der vil være mulighed for at købe
kaffe, vand, øl og fastelavnsboller.
Vi håber at se rigtig mange denne
dag.
Bestyrelsen
for Vinderslev Forsamlingshus

Reklame
Vinderslev Forsamlingshus har fået
et flot menuskilt sat op på gavlen af
huset, så man kan se, hvilke tilbud
af mad huset har.

De næste arrangementer er i skrivende stund endnu ikke helt på
plads, men det vil blive annonceret,
så snart vi er klar.
Vi håber, mange vil støtte op om vore
arrangementer i forsamlingshuset,
således at vi kan bevare og vedligeholde det i mange år fremover.
Bestyrelsen
for Vinderslev Forsamlingshus
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Malmhøj
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 kl. 13:30

STOR TAK
Jeg vil gerne sige en STOR TAK til
alle de frivillige, der kommer på Malmhøj. I gør et stort arbejde til glæde for
beboerne, og uden jeres hjælp kunne
vi ikke have så mange aktiviteter
som vi har. Dejligt.
Zenitta Kaalby

Januar
11. kl. 10:15 Banko
15. kl. Eftermiddagsarrangement
- opslag følger.
25. kl. 10:15 Banko

Vaffelpigerne havde travlt, da vi 2
gange har haft besøg til friske
vafler. Det var Bakkegården og
Kæret fra Fuglemosen

Februar
8. kl. 10:15 Banko
22. kl. 10:15 Banko
Marts
8. kl. 10:15 Banko
22. kl. 10:15 Banko

Igen i år havde vi Luciapigerne fra
Hauge på besøg
Til vores efterårsfest havde vi
underholdning ved en lokal gruppe
på serbisk

Brugerrådet

Der er gang i brikkerne til banko

Herrerne var på tur for at se på biler. Vi købte ikke noget.
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Løvfaldstur til Kongenshus Hede
Ligesom de foregående år inviterede
brugerrådet hjemmets beboere og
områdets pensionister på løvfaldstur.
Den fandt i år sted på den sidste dag
i september, hvor træerne endnu
knapt nok havde fået efterårsfarver.
Men flot natur var det alligevel, man
kørte igennem på turen, som gik ad
ret små - og for mange af deltagerne
- ukendte veje gennem Sangild til

Alle bilerne var nede i mindedalen i
Kongenshus Mindepark

På vej til Kongenshus
Børnene åbner Julemarkedet med en sang
Karup, videre gennem Høgild og
Resen til Kongenshus Hotel, hvor
kaffen ventede de 55 deltagere. Da
kaffen var drukket, startede turen
hjemad med en køretur inde i selve
Kongenshus Mindepark. Vi kørte en
tur forbi de 39 herredssten og ned til
mindepladsen, og derefter gik turen
videre gennem den storslåede slugt
og ud af parken ved Resenfelde.
Julemarked

Der var trængsel ved tombolaen
lige fra starten
ber. Forud for markedet havde en
stor gruppe hjælpere været i gang
med at fremstille ting, som kunne
sælges denne dag, og Flemming
Grønkjær havde været rundt hos virksomheder, forretninger, institutioner
og private for at bede om gaver. Det
plejer at være virkelig mange og gode
gaver, han henter hjem til tombolaen,
og i år var ingen undtagelse. Der var
som sædvanligt stor tilstrømning til
den, alle lodder var solgt og gevinsterne hentet længe før sluttidspunk-

tet. Gevinster kunne man også være
heldige at vinde i det amerikanske
lotteri. Rigtig mange sad og hyggede
sig med kaffe, æbleskiver, gløgg og
sodavand ved bordene i det store
lokale i løbet af eftermiddagen. Som
noget nyt havde man opfordret børn
i området til at komme og synge
nogle sange, da juletræet udenfor
blev tændt, og markedet åbnede.
Julefrokost
Julefrokosten den 10. december
havde endnu engang samlet fuldt
hus. Efter formandens velkomst og
en sang gik man i gang med en dejlig traditionel julefrokost. Mens der
blev spist, blev der spillet dæmpet
harmonikamusik, og mellem retterne
blev der sunget og solgt amerikansk
lotteri. Det var en dejlig eftermiddag.
Birthe Clausen

Travlhed i "Juleværkstedet"
før markedet
De arrangementer, som brugerrådet
afholder, og de ting, som det køber
til hjemmet, skal der skaffes midler
til. Det gøres først og fremmest ved
det årlige julemarked, som hvert år
holdes den sidste lørdag før første
søndag i advent, i år den 28. novem-

Igen i år var der stor tilslutning til julefrokosten
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5. og 6. klasse zzzzzov med hajerne
Skyggen glider hen over os, en ny
følger efter… og endnu en. Langsomt, stille, og smukt - men også
faretruende nært. Gennem vandet
kan vi tydeligt se og næsten mærke
de kæmpe havdyr. Det er nat, det er
mørkt. Deres øjne lyser som kattens
i mørket… tør vi lukke øjnene?
I uge 40 var 5. og 6. klasse fra Vinderslev Skole på lejrskole i Ebeltoft,
nærmere bestemt på Ahl Hage-lejren.
Da årstiden ikke var den bedste tid
med hensyn til udendørs-arrangementer, havde vi valgt at besøge
Kattegatcenteret i Grenå fra onsdag
eftermiddag til torsdag morgen, hvor
vi skulle sove med hajerne.
Vi mødte ind til dette arrangement

kl.14.30. Først gik vi rundt og kiggede
eller købte lidt souvenirs eller slik, indtil centreret lukkede kl.16. Nu var der
kun 5. og 6. klasse tilbage sammen
med deres lærere og de to dygtige
og engagerede guider, Tommy og
Casper, som bød alle velkommen.
Der blev givet nogle praktiske oplysninger, og herefter blev der serveret
frugt, brød og saftevand i cafeteriet.
Så gik de to klasser hver for sig med
hver deres guide til 2 aktiviteter. Den
ene aktivitet foregik i kælderen, hvor
der skulle dissekeres blæksprutter.
Dette var spændende og lærerigt (for
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de fleste). Øjet på blæksprutten fungerer som et forstørrelsesglas, hvis
linsen er klar - rygsøjlen kan bruges
som pen, og blækket leverer blæksprutten jo selv! Armene skulle klippes af, for de skulle efterfølgende
bruges som foder til de mindste hajer, større rokker, torsk, stør o.a. i det
store rørebassin i centeret. Der blev
arbejdet intenst i skolestuen i en times tid - og så var der tid til ny aktivitet. Her blev der givet en grundig rundvisning af centreret og dets mange
fisk. De 2 aktiviteter blev afsluttet
med opgaver, som eleverne løste i
små hold.
Nu skulle vi - endelig - fodre de store

hajer, som alle med en blanding af
frygt og beundring havde betragtet
mange gange lige fra ankomsten til
Kattegatcenteret. Dvs. det var ikke
os, der skulle fodre disse kæmpe
havdyr, da det var alt for farligt. Hos
hajerne kunne vi se revlehaj, nursehaj, sandtigerhaj og zebrahaj - flere
af disse hajer skal man ikke komme
alt for tæt på. Casper stillede sig på
et lille podie over hajbassinet, og vi
andre stimlede os sammen bag hegnet omkring ham. Så iførte Casper
sig stålhandsker! Nu vidste vi, at det
var alvor… Hajerne - og de gigantiske rokker - tog godt for sig af retterne. De pjaskede vand i hovedet på
os og bed glubske til, når de snubbede en fisk. Flere gange gav det et
sæt i os alle… pyh, de var godt nok
tæt på.
Herefter gik vi sammen over til det
store rørebassin, hvor vi med
blækspruttearmene skulle fodre bl.a.
rødhajer. Det var spændende! Fiskene var ret aktive, og alt for hurtigt
var foderspanden tom.

Nu var det så menneskenes tur til at
få aftensmad, hvilket vi indtog på
Café Fordækket, hvor Tommy og
Casper også tog sig af den kulinariske del under opholdet. De serverede - nej, ikke blæksprutter - men
kylling med pommes frites. Alle fik
med velbehag sulten stillet, og så var
man fornyet med energi til resten af
aftenens program. Her prøvede vi
bl.a. en dykkerklokke, som tog os
med på ekspedition ned i 3000 meters dybde, hvor vi mødte mange
spændende dybhavsfisk.
Så blev det tid til at gøre klar til natten. Vi fik information om, hvor vi
måtte folde soveposerne ud og
lægge os. Der var mange valgmuligheder (alle godkendt af brandmyndighederne). Det sted, man
forestiller sig alle ville sove, var i
tunnellen under hajerne! Det er her,
man kan ligge og se de store havdyr
glide langsomt forbi - lidt uhyggeligt
og faretruende, men samtidig også
smukt og fascinerende. Og de gigantiske kæmperokker kommer også
og lyser op med deres hvide "maver". Men i hajtunnellen bliver der
varmt, med høj luftfugtighed. Så der
blev ikke kamp om pladserne denne
gang, da flere valgte andre sovesteder. Der måtte soves omkring det
store rørebassin og ovenfor det
store hajbassin på en trappe. Der
måtte også soves ved foden af hajbassinet - dog med risiko for vandplask fra de store rokker! Og så
måtte der soves oven for den Tropiske Lagune, hvor man har overblik
over hele centeret og udsigt over
Kattegat med en skøn solopgang
næste morgen. 5. klasse sov foran
det store hajbassin oven for trappen,
og 6. klasse sov bagved bassinet. I
alt 10 elever fra begge klasser valgte

at sove i tunnelen under hajerne.
Da alle havde fundet et sovested,
blev der serveret mælk og
chokoladekiks til natmad. Nu skulle
der siges godnat til hajerne og de
øvrige havdyr. Alt lyset i hele centeret blev slukket og nu var tiden kommet, hvor de medbragte lommelygter skulle frem! Hvad laver dyrene så
om natten? Gemmer de sig? Er de
aktive? Kan vi overhovedet finde
dem? Efter en halv times "ræs", var
det nu definitivt tid til at sige godnat klokken nærmede sig midnat. Vi krøb
hurtigt i soveposerne, og ret hurtigt
faldt der ro over de besøgende. Men
de nataktive dyr var vågne nu. Der
blev plasket og sprøjtet en del, og alle
disse nye lyde betød, at man ikke sov
hverken tungt eller meget.
Casper og Tommy vækkede os kl.
05.45. Uha, hvor var det tidligt. Vi
pakkede vores ting sammen og fik
herefter morgenmad. Inden afgang

fik eleverne udleveret et diplom, og
så var der kun tilbage at sige tak for
en fantastisk oplevelse med mange
indtryk. Kl. 06.45 kørte bussen os tilbage til Ahl Hage-lejren, hvor der var
mange, som fik sig en lille
formiddagslur.
Birgitte Vibæk-Nielsen
(klasselærer for 5. kl.)
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Min vej til DM guld
Søren Tøndborg, 36 år,
bor Tøndborgvej 45, Kjellerup.
Uddannet landmand og arbejder i dag for Farmas A/S i Viborg med salg af maskiner og
landbrugsmaskiner.

Blækket var knapt tørt på kørekortet,
da jeg som 18-årig startede med første disciplin i motorsporten, orienteringsløb med Hans Stenholt fra
Fruerlund som kortlæser og mig bag
rattet i en Skoda med hækmotor og
baghjulstræk, hvilket gjorde, at den
kunne køre igennem det meste. Det
er en fordel, da man for det meste
kører på småveje, grusveje og lign.
I orienteringsløb gælder det om at
kunne finde vej og holde sig inden for
den afsatte tid. I de 3 år, vi kørte oløb, som det også kaldes, var vi altid
blandt de 3 bedste i klassen. Vi vandt
i vores klasse i et Danmarksmesterskab, som blev kørt på Sjælland.
Der er mange sjove oplevelser fra
denne tid. Specielt husker jeg en
gang, hvor speederkablet knækkede
midt under et løb, men vi fandt en
tørresnor, som vi bandt til gasspjældet. Snoren hang så ude på siden af
bilen, og med armen ude af vinduet
kunne vi trække i snoren. Det er ikke
helt nemt at have en arm ude af vinduet, styre og skifte gear på samme
tid, men det gik, og vi kom til mål.
Der skulle ske noget mere. Jeg ville
ud at køre den næste disciplin, som
hedder manøvreprøver, en begynderklasse til rally. Jeg købte en Ford
Escort MK II 1300 ccm med sikkerhedsbur og dobbelt karburator. "Det
var vildt". Det første år skiftedes Hans
og jeg til at køre. Jeg kørte en turnering, der hed Speedman, hvor jeg
vandt min klasse det år.
Her lærte jeg, hvor svært det er at
køre hurtigt (rigtigt hurtigt) i en bil, for
når jeg syntes, jeg havde gjort det
godt, så var der bare nogen, der var
meget hurtigere.
Klubben, jeg er medlem af, er Kjellerup og Omegns Motorklub. I de år
var vi mange i klubben, der kørte
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Fra venstre teamkollegerne og bronzevindere Freddy Pedersen, Borre
og Karl-Åge Jensen, Viborg - Danske mestre 2009 Christian Jensen,
Ans og Søren Tøndborg, Kjellerup - Sølvvindere Max Christensen,
Aalborg og Dorthe Ravn, Horsens
manøvreprøver, for det meste 8 - 10
hold fra klubben, og vi havde et kanon sammenhold både til løbene,
men også mellem løbene, hvor vi
hjalp hinanden med at lave bilerne.
Men så skete der noget. Jeg skulle
jo være landmand.
Derfor skulle jeg spare mange penge
sammen, og det kunne ikke lade sig
gøre, mens jeg kørte ræs, så jeg
solgte bilen til Hans og blev fast 2.
kører/kortlæser for ham de næste 5
år.
En af de biler vi kørte i var en Peugeot
205 rally, som vi købte ude bag Frederiksdal.
Den renoverede vi fra A-Z, så den
blev en rigtig rallybil med 140 hk på
en 1300 ccm motor. I denne bil var vi
tæt på at vinde guld 2 år i træk, men
blev kun nr. 2. Hans var blevet en
rigtig hurtig chauffør, så vi fik blod på
tanden og købte en meget fin bil i
Norge, en Nissan Sunny Kit Car med
265 hk. En tidligere fabriksrallybil.
Bilen kostede 250.000, hvilket er
mange penge ud af et husholdningsbudget, men bilen blev ved med at
drille. Motoren gik i stykker, og
styringsboksen brændte af. Sådan
en koster 40.000, så vi løb sur i det
og solgte bilen til Sverige. Så var det

slut med Hans’ og mit makkerskab i
rally. Vi er dog stadig gode venner.
I 2004 spurgte Christian Jensen fra
Ans, om jeg ville køre et løb med ham
i Frankrig.
Jeg sagde ja, men havde mange
sommerfugle i maven, "sov ikke i 2
dage", da Christian kørte i en top bil,
en Mitsubishi EVO 7 med firehjulstræk.
Da vi kom til mål efter den første dag,
blev vi meget overrasket, da vi var
nr. 2 ud af alle. Næste dag skulle den
bare have noget gas, og 100 meter
efter start på den første prøve kører
vi for hurtigt og skrider ud og rammer en lygtepæl, så var det slut.
Min indsats må dog ikke have været
helt dårlig, for Christian spurgte, om
ikke jeg ville køre med ham året efter.
Bilen vi skulle køre i blev en Subaru
Impreza 4WD. En bil der ikke på det
tidspunkt var særlig kendt i Danmark.
Christian og jeg skulle køre i bilen i
udlandet, mens Karl-Åge Jensen
(søn af Taxi i Thorning) skulle køre i
Danmark.
I udlandet har vi fået mange store
oplevelser. Vi har blandt andet kørt
en afdeling af EM, som blev kørt i

mange hårnålesving op og ned ad
Eifel bjergene.

Christian Jensen og Søren
Tøndborg i Peugeot 207 Super
2000 ved Danboring DM rally i
Hammel juni 2009

Holland. Rally er deres nationalsport,
så der var enormt mange tilskuere.
Vi blev nr. 4 i klassen ud af 25 deltagere, og da vi kom til mål, havde de
afspærret hovedgaden i en by på
størrelse med Viborg, for her skulle
rallybilerne holde, og en lille jyde som
jeg kom til at skrive mange autografer. "Det var stort".
Der var også et stort løb, som vi kørte
i Tyskland (ADAC Eifel-Rallye, Daun)
nok de bedste rallyprøver vi har kørt.
Træningen op til løbet foregik dagen
før løbet, hvor vi kørte prøverne igennem og samtidig skrev vejforløbet
ned. Her kørte vi 1000 km på 10 timer i vores alm. VW personvogn. Vi
kørte næsten lige så hurtigt i den,
som vi gjorde senere i rallybilen for
at nå det. Et løb hvor man kører i

Vi kørte yderligere 4 år i forskellige
Subaru'er, hvor vi blev henholdsvis
nr. 3 og nr. 2 og nr. 2 i Danmarksmesterskabet om at blive hurtigst af alle.
I 2009 fik vi en aftale på plads med
Peugeot Deler Team DK, hvor vi
skulle køre deres Peugeot 207 Super 2000 med 4WD, 290 hk og en
vægt på 1100 kg. Dette er en rigtig
topbil, som er bygget af Peugeot
Sport i Frankrig og koster ca. 2 millioner uden afgift.
Vi har nu en fast mand ansat til at
passe bilen, Ernst Bisgaard, som har
boet i Kjellerup, men bor i dag i
Suldrup syd for Aalborg. Vi har et
budget for en sæson på ca. 800.000
og bruger omkring 50 dæk om året
til et par tusind kroner stykket.
Der skal mange gode sponsorer/
samarbejdspartnere til for at få sådan et projekt til at lykkes. Heldigvis
har vi mange gode lokale sponsorer,
som hjælper os.
Når vi er til et løb er der 4-5 mekanikere, der passer bilen, og en der laver PR samt nogle folk fra Peugeot,
så vi kan nemt være 10 mennesker
af sted i en løbsweekend. Derfor er
det sociale også en vigtig del af det.

Vi har det sjovt, når vi er af sted de
8-10 gange om året, vi kører.
Sæsonen i år har været meget tæt.
Vi har hele året kæmpet mod Max
Christensen fra Aalborg, som kører i
Subaru. Max vandt det første løb,
hvor vi blev nr. 3. Næste løb i Hammel vandt vi, som også var det første løb, hvor vi tog en generel sejr i
et DM løb. Max tog så det næste løb
på Fyn med 3 sekunder foran os,
hvilket ikke er meget, når man tænker på, at vi har kørt en hel dag. Næste løb på Sjælland vinder Christian
og jeg med 2 sekunder til Max.
Alt skulle afgøres i finalen, som blev
kørt på Møn. Vi lægger hårdt ud og
får hurtigt et forspring på 20 sekunder, hvilket får Max til at satse, hvorved han påkører en chikane frontalt.
Da vi kommer i mål på løbet, er vi
vindere af selve løbet og DANSKE
MESTRE for første gang. " YESSS,
så lykkedes det". Der blev festet på
Møn med guldhår og øldrik af den
store pokal.
Næste år vil vi forsøge at gentage
succesen i den samme Peugeot.

Søren Tøndborg
Tøndborgvej

Pederstrup Vandværk
firma. På et bestyrelsesmøde den 6.
januar 2010 har bestyrelsen besluttet, at EnergiMidt fremover står for
regnskab og administration. Vandafgifter vil derfor i fremtiden blive opkrævet sammen med elregningen
hos den enkelte forbruger.

omegnen af 20.000,00 kr. om året.
Derfor vil bestyrelsen hæve vandprisen fra og med 2010. Nærmere
orientering følger på generalforsamlingen, som finder sted i Mausing Forsamlingshus tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30.

Hidtil har bestyrelsen klaret alle opgaver selv, men vi kan nu konstatere,
at den tid er forbi, idet vores kasserer gennem 22 år, Helge Jørgensen,
ønsker at udtræde af bestyrelsen
ved næste generalforsamling.

Helge Jørgensen har i alle disse år
udført et stort arbejde for vandværket. Vores regnskab har altid været
flot og nøjagtigt udført. Med Helge ved
pengekassen har bestyrelsen altid
vidst, hvor vi stod økonomisk. En stor
TAK til Helge for godt og stabilt arbejde.

Der har den 15. december 2009
været foretaget kontrol af vandet på
Pederstrup Vandværk. Resultatet er
meget fint, og der er ingen bemærkninger fra de kontrollerende myndigheder. Hvis nogen skulle være interesseret i at se rapporten, er de velkomne til at kontakte undertegnede.

Bestyrelsen har drøftet dette og bestemt at lægge regnskabs- og
opkrævningsarbejdet ud til et privat

Denne omlægning af regnskabet vil
medføre forøgede udgifter for vandværket. Vi må forudse en udgift i

På bestyrelsens vegne
Lars Arhøj

Pederstrup Vandværk er I/S ejet og
drevet af forbrugerne. Det vil sige, at
en bestyrelse på 5 medlemmer står
for den daglige drift og vedligeholdelse. Disse 5 medlemmer er valgt
på den årlige generalforsamling. Når
man vælges ind i bestyrelsen, er det
for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer, i ulige 2 medlemmer.
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Vinderslev Skole
Siden sidste nummer af Lokalbladet
blev skrevet, er der næsten gået et
halvt skoleår.
Som de fleste også har det i deres
dagligdag, glider den ene uge umærkeligt over i den næste, og en gang
imellem må man stoppe op og
tænke tilbage, for hvor er tiden blevet af, og hvad har vi overhovedet
lavet i al den tid.
Og …jo!! Vi har faktisk lavet noget i
al den tid. Noget af det vigtigste, men
måske det man lægger mindst
mærke til er, at vi giver 154 dejlige
børn en god skolegang. Det vil sige
en skolegang, hvor børnene trives,
og hvor de udvikler sig som mennesker. En skolegang, hvor de får en
tro på egne evner samtidig med, at
de kan give plads for andre. Alt dette
er forudsætningen for, at der kan ske
en faglig læring.
Vi bestræber os rigtig meget på, at
hver dag skal blive en god dag for
alle elever. Det lykkes ofte, men ikke
hele tiden. Der vil være situationer,
hvor et barn bliver ked af det, når det
møder modgang. Det er helt nødvendigt, at børn kan håndtere situationer,
hvor det møder lidt modstand fra
kammerater eller fra læreren og
pædagogerne, for man kan ikke gå
gennem tilværelsen uden at møde
modstand, og man bliver ikke et livsdueligt menneske, hvis man ikke kan
håndtere en vis modstand, og livsduelige mennesker skulle der gerne
komme ud af det.

var kunst. Skolen blev udsmykket, og der var et meget højt aktivitetsniveau.
En motionsdag, hvor eleverne løb og
cyklede til den store guldmedalje.

Et kursusforløb sammen med
Sjørslev Skole om læringsstile, hvor
den foreløbige afslutning var et velbesøgt forældrearrangement.
En klippedag …

Et projekt "Jorden rundt i 80 dage",
hvor børnene i SFO`en på 80 dage
skal gå/løbe 40.000 km. Projektet er
ikke afsluttet, men det ser ud til, at
målet nås.
En fantastisk skolefest, hvor eleverne
igen overgik sig selv på scenen, og
hvor forældrenes opbakning som
sædvanlig var meget stor.

En juleafslutning …..

Måske bliver der plads til nogle billeder, som kan uddybe nogle af arrangementerne.
Skolen ønsker glædelig jul og godt
nytår til alle i lokalområdet!
Thorkild Skovbo

Fagligdag

Dagligdagens helt fundamentale arbejde har på mange arbejdspladser
en tendens til at blive skubbet i baggrunden til fordel for nye projekter og
enkeltstående arrangementer. Det er
uretfærdigt, for det er i det daglige
arbejde, at vi virkelig betyder noget.
Derfor vil jeg denne gang fremhæve
det dybt professionelle arbejde, som
udføres på skolen hver eneste dag.
Der har da også været afbræk i arbejdet. Lad mig blot nævne:
En fantastisk emneuge, hvor temaet
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Kunstuge
Klassevenner

Lucia

Skolebestyrelsen
Foredrag om læringsstile
Den 4. november havde Vinderslev
Skole i samarbejde med Sjørslev
Skole inviteret til foredrag med Per
Havgaard. Per Havgaard fortalte om
sine erfaringer med læringsstile og
oplevelser med tv-programmerne
"Plan B". Det var et meget underholdende foredrag, hvor vi blev præsenteret for forskellige forudsætninger
for at modtage læring og forskellige
læringsstile. Personalet på Sjørslev
Skole og Vinderslev Skole havde forinden haft en kursusrække om
læringsstile, også ved Per Havgaard,
hvor nye redskaber blev fyldt i den
pædagogiske værktøjskasse. Det
bliver spændende at følge den videre
proces på skolen.
Valg til skolebestyrelse
Skolebestyrelsen er i gang med forberedelserne til det kommende valg
til skolebestyrelsen. Valgperioden er
blevet ændret, så den bestyrelse, der
bliver valgt i foråret, træder i kraft efter sommerferien. Skolen og skolebestyrelsen udsender materiale om
valget og skolebestyrelsesarbejdet.
For de nuværende forældrerepræsentanter har det været meget positivt at indgå i skolebestyrelsesarbejdet, og jeg vil gerne anbefale alle
interesserede at opstille til det kommende valg. Er der spørgsmål, kan
man som altid henvende sig på skolen eller hos skolebestyrelsen.

Lys i lampen

Ellen Høstrup
Formand for skolebestyrelsen

31

Børne- og Fritidsgården
Så kom køkkenet

Vinni og Sonja, som på skift
arbejder i køkkenet
Uden stor debat besluttede folketinget, at alle daginstitutioner skal sørge
for "et sundt frokostmåltid". Debatten kom senere med forskellige argumenter og forskellig intensitet, fra
fastholdelse af forældrenes ansvar
for barnets mad til, hvordan og hvor
maden skal fremstilles. I Silkeborg
Kommune valgte man at indrette køkkener i daginstitutionerne, så de opfyldte de krav, der er forbundet med
fremstilling og håndtering af mad.
Så kom der en dag 2 eksperter og
vurderede omfanget af ombygningen
og i oktober, november skulle vores
køkken ryddes, for at håndværkerne
kunne bygge om og sætte det nye
køkken op. Det gjaldt om at holde
nogle af de små håndværkerspirer
af vejen for de rigtige håndværkere.
Midtdecember kunne vi så med
forældrekaffe holde et lille indvielsesarrangement med klipning af "det

røde bånd og en lille og en stor saks".
Derefter kunne vi holde 2 dages generalprøve med rugbrødshapser og
gulerødder kl. 9, frokost kl. 11 og frugt
med et stykke grovbrød kl. 14. Selvfølgelig efter at de 2 ansvarlige medarbejdere har været på køkkenhygiejnekursus. Det var et godt supplement til deres erfaring med madlavning, mange ting er logiske:
Mange gange håndvask, holde fx
grøntsager og kød adskilt, kontrollere
temperatur i køleskab, hurtig nedkøling, stikprøver ved stegning, kun det
på bordet der bliver brugt. Sådan
egenkontrol gør, at man ikke behøver at frygte de officielle kontrolbesøg.
Det er godt med generalprøver, da
selv mangeårig erfaring med børn
giver overraskelser.
Bedsteforældredage på Gården
Hver af de tre børnegrupper har sin
bedsteforældredag, så det bliver hyggeligt og overskueligt. Personalet har

Klaus og Karla med mormor
Gudrun Andreasen

Emil med 3 af de 4 bedsteforældre
der var på besøg: Mormor og
morfar kommer fra Tåsinge, og
farmor og farfar fra Birgittelyst

De yngste børn i gang med rugbrødsmadderne
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Nicoline med far, mormor (Anne Mikkelsen) og farfar ( Ejnar Holdgård)

erfaring med at forberede dagen med
at finde materialer til fremstilling af
juledekorationer og juleklip og har
købt ind til gløgg og æbleskiver. Børnene nyder at tage imod gæsterne
og starte med et par kendte sange,
før man går til værkstederne. Nogle
af bedsteforældrene er rutinerede,
og det er sjovt at opleve barnebarnet
Emil, den yngste af 3 søskende, føre
bedsteforældrene til det bord, de har
siddet ved sidste år, og som de nu
kalder deres stambord. For
Nicolines farfar (Ejnar Holdgård) er
det første gang, han er på Gården,
siden han hentede mælk her. Han
var mælkemand fra 1965 til 1995.
Som medarbejder bliver man meget
glad, når forberedelsesarbejdet er
med til at skaffe en god stemning,
hvor der også er ro til at snakke med
gæsterne.

Maria og Josef
Krybbespil i kirken
Som noget nyt vil vi med de ældste
børn lave et krybbespil i kirken. Det
er vores pædagog Lene, der er drivkraften bag opførelsen. Hun fortæller historien, så børnene har noget
at støtte sig til, når de opfører skuespillet. Som man kan forestille sig,
er drengene tilbageholdende, når det
gælder teater. Men dyrerollerne er
eftertragtede af piger og drenge, alle
ville være heste, en pige ville være
kamel. Så hvis det gik efter ønsker,
ville det være nemmere at opføre
Noahs ark. Når det gjaldt personerne,
var der hurtigt 2 piger, der gerne ville
være henholdsvis Maria og
ærkeenglen Gabriel. Da der skulle
findes vise mænd, og Lene havde

De vise mænds ankomst og deres modtagelse
forklaret, hvad det betyder, spurgte
en dreng skeptisk, om man så skulle
være meget klog for at være én af
dem. Da det blev relativeret, ville han
godt (mon ikke han har hørt nogen
sige: "Du er ikke rigtig klog", når man
har lavet noget forkert).
Kostumer og rekvisitter kom dels

hjemmefra og dels fra børnehaven.
Når børnene til sidst synger "Et barn
er født", er det godt, at de har øvet
salmen mange gange med Lenes
guitarbackup.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Dagplejen
De små synger
Torsdag den 17. september var det
landsdækkende dag for "de små synger sammen", hvilket vil sige, at børnehaver, vuggestuer og dagplejegrupper landet over samles for at
styrke sangglæden. Det havde vi fra
Vinderslevholdet naturligvis valgt at
bakke op om. Dem, der havde mulighed for det, mødtes i Lenes have.
Lotte havde sin guitar med, og vi fik
sunget flere sange, bl.a. vores navnesang, "Op lille Hans", "Ti små
indianerbørn", "Traktorsangen", "Mariehønen Evigglad" og et par rim og
remser. Så havde de små ikke tålmodighed til mere, og der var tid til
at lege lidt, før vi sluttede af med et
lille stykke kage og lidt vand. En dejlig formiddag i det herlige solfyldte
efterårsvejr.
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Forældredag i heldagslegestuen
Fredag den 9. oktober havde dagplejen i Vinderslev inviteret til forældredag i heldagslegestuen i Mausing
Forsamlingshus. Alle var inviteret til
kl. 9.30, og som sædvanlig havde vi
stor opbakning fra forældrene, så vi
var ca. 70 samlet denne formiddag.
Vi startede med at sætte os samlet
og synge nogle sange, først vores
navnesang og derefter nogle af de
sange, vi hyppigt synger, for at forældrene får mulighed for at lære
nogle af vores sange og fagter. Dernæst havde vi dagplejere valgt at
opføre teaterstykket "Guldlok og de
3 bjørne". I den kommende tid arbejder vi nemlig med læreplanstemaet
"Kulturelle udtryksformer og værdier".
Her vil der være mulighed for at bruge
vores kreativitet såvel ude som inde
og give børnene viden om kultur og
traditioner i vores samfund. Om
morgenen var der nogle stykker, som

havde været i skoven og klippe grene,
så forsamlingshuset var pyntet fint
op med en lille skov til de tre bjørne.
Birgit læste historien, og så mødte vi
bjørnefar, bjørnemor og lille bjørn
samt den søde Guldlok. Børnene var
meget optaget af fortællingen, og et

par stykker var sågar villig til at give
deres besyv med. Bagefter var det
tid til kaffe og kage, hyggeligt samvær og lidt leg, inden nogle af børnene tog med deres forældre hjem,
mens andre fik lidt frokost før middagssøvnen. Vi siger tusind tak til de
forældre, som havde været så søde
at bage nogle rigtig lækre kager til os.
Juletræ
Fredag den 11. december var det tid
for årets sidste heldagslegestue og
dermed med juleafslutning med dans
om juletræet. Børnene glædede sig,
og lige fra morgenstunden blev der
spurgt til, om julemanden mon snart
kom. Juletræet blev pyntet med lys
og hjemmebagte småkager, og så
satte vi os for at synge nogle julesange. Endelig var det tid til at kalde
på julemanden, og pludselig lød der
en banken på døren, og der kom
han. Nogle blev lidt forskrækkede, for
det var jo lidt stort at møde selveste
julemanden, men alle fik en lille slikpose af julemandens sæk. Vi siger
tak til Henrik Westergaard, fordi han
ville hjælpe os med at være julemand
i år. Da julemanden var gået igen, var
det tid til at nyde den lille slikpose,
dernæst dansede vi om juletræet og
legede lidt før frokosten, som denne
dag jo selvfølgelig var risengrød. Alle
havde en dejlig dag i heldagslegestuen, og fra dagplejens side ønskes alle børn og deres forældre en
glædelig jul og et godt nytår.
På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
Tømrermester

Denne annonce
kan blive din
for 750,- årligt

Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev,
8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og
montagearbejde

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

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
Aut. Kloakmester
Høgedalvej 40, 8632 Lemming
Tlf. 20 45 84 31
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

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

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for

”;[g^h`k^cY^hZ_aZcZ!bZY

kdgZh`gZVi^kZa³hc^c\Zgd\
egdYj`i^dchb²hh^\ZhncZg\^Zg“
A^hVK#=dhWdcY!\gVÒh``dchjaZci
Ia[-+-'&+**Õak]5h^a`ZWdg\"Wd\ign`#Y`
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v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

9><>I6AIGN@B#B#

Tel. 86 88 01 75

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
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Tlf. 7026 8620
Kjellerup Afdeling • Søndergade 17A • www.sparoj.dk

GISSEL
Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE
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 *
Hauge Forsamlingshus

Sportigan Kjellerup
Torvet 9
Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk
www.sportigan.dk
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. 60 16 85 97
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

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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KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

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

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

Laurits Hvam

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

NING

G
G H BELÆ

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

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

... hos Birthe

Vognmand

Henrik Andersen

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86 88 85 13

Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup
Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

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

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

www.fonet.dk
PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
KURT KNUDSEN A/S
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 8688 8170 / Fax: 8688 8580
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning
Levering af:

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m

Mausing Forsamlingshus
v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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

Klovbeskæring

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

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. 87703290
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

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

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

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

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86867476

Fmd.: Henrik H. Jacobsen, Vinderslevholmvej 18 K
Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Tlf. 86888165

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14

Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj

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

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

Mausing Beboerforening

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

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

Menighedsrådet
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Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening

Tlf. 86888352

Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Vinderslev Aftenskole

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888352

Tlf. 86888542

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888157

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

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

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

Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888515

Venstre Vinderslev

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

Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Søndagsskolen - Mausing
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 30205800
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Skolebestyrelsen
Sognemenigheden

Dagplejere
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

Fmd.:

Tlf: 86880008

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

Tlf. 86888430

Tlf. 86888445

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73

Tlf. 86888408
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 86888308
Tlf. 86888521

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. februar.
BORGERFORENINGEN
10. februar kl. 19
Generalfors. i Vinderslev Forsamlingshus
19. og 20. marts
Revy i Vinderslev Forsamlingshus

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

9. marts kl. 19.30
Møde v/miss. Søren Grysbæk, Horsens
11. marts kl. 19.30
Møde v/miss. Henning Sørensen, Grindsted

VINDERSLEV IF
8. februar kl. 19
Generalforsamling for VIF i klubhuset
8. februar kl. 20
Generalforsamling for Støttepillerne

INDRE MISSION

12. marts kl. 19.30
Møde/familieaften v/børnekonsulent
Jens Kristian Plougmann, Videbæk

27. februar kl. 10
Hovedrengøring af klubhus

26. januar kl. 14.30
Møde i Vinderslev Missionshus v/pens.
politibetjent Orla Ervolder, Viborg

25. marts kl. 19.30
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller, Hinge

6. marts kl. 14
Opstart for senior. 1. måned er gratis

KLUB 73

MAUSING SØNDAGSSKOLE

20. januar kl. 18
Afgang fra Alise til Ikast Svømmecenter
for hele familien. Hjemkomst ca. kl. 21

24. januar kl. 10
Søndagsskole hos Ingrid Larsen,
Mausing Skolevej 13

28. marts kl. 14
Opstart for ungdom. 1. måned er gratis

27. januar kl. 18.30
Bibeltime hos Karin

14. februar kl. 14
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

3. februar kl. 18.30
Sportspladsen, Dalbakkevej 7. Husk
varmt tøj og lommelygte.

28. februar kl. 10
Søndagsskole i Mausing Missionshus

10. februar kl. 18.30
Fastelavn hos Henning. Husk udklædning og udetøj
17. februar
Vinterferie
24. februar kl. 18.30
Bibeltime hos Asger
3. marts kl. 18.30
Filmaften hos Alise
10. marts kl. 18.30
Spilleaften hos Henning. Medbring
yndlingsspil
17. marts kl. 18.30
OL-aften hos Alise
24. marts kl. 18.30
Bibeltime hos Karin

MAUSING MISSIONSHUS
28. januar kl. 19.30
Generalforsamling
4. marts kl. 19.30
Lovsangs- og bedemøde
8. marts kl. 19.30
Møde v/miss. Finn Najbjerg, Vinderslev

14. marts kl. 10
Søndagsskole i Mausing Missionshus
23. marts kl. 17
Spaghettigudstjeneste i Vinderslev Kirke

PEDERSTRUP VANDVÆRK
23. februar kl. 19.30
Generalfors. i Mausing Forsamlingshus

VALGMENIGHEDEN
31. januar kl. 10.30
Gudstjeneste i Hørup Kirke efterfulgt
af Kyndelmissesuppe i salen
11. februar kl. 14
Foredrag v/landbetj. Knud Nøhr, Bjerringbro
3. marts kl. 19.30
Foredrag på Levring Efterskole v/tidl.
PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen
16. marts kl. 19.30
Ordinær generalforsamling

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

VINDERSLEV MISSIONSHUS
26. januar kl. 14.30
Møde v/forhv. politiass. Orla Ervolder, Viborg
28. januar kl. 19.30
Generalforsamling
4. februar kl. 19.30
Sangaften v/organist Metha Giversen
8. februar kl. 19.30
Missionsuge v/miss. Preben Sørensen,
Viborg
9. februar kl. 19.30
Missionsuge v/miss. Villy Sørensen,
Hammel
10. februar kl. 19.30
Vinderslev Kirke. Gudstjeneste v/domprovst Arndt Jessen Hansen, Viborg
11. februar kl. 19.30
Missionsuge v/miss. Finn Najbjerg,
Vinderslev
12. februar kl. 19.30
Missionsuge v/miss. Gunnar Bruhn, Skive
19. februar kl. 14.30
Møde v/pastor Johs. Østerlund Nielsen,
Bjerringbro
26. februar kl. 18.00
F-aften v/Alice & Chr. Mogensen, Farsø

4. februar kl. 19.30
Generalforsamling

18. marts kl. 19.30
Møde v/pastor Leif Mortensen, Aulum

6. februar kl. 10
Fastelavnsfest

WINDIR SPEJDERNE
24. januar kl. 14
Nytårsparade m/fakkeltog
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