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Leder
Tiden iler af sted – og vi iler med. På
redaktionen har vi fortsat travlt med at opsøge
stof til Lokalbladet. Der er heldigvis  en del
mennesker, der afleverer stof til bladet, men vi
kunne godt  bruge lidt mere. Så  næste gang du
oplever noget, du synes resten af området også
skal vide, så skriv det på et stykke papir og
aflever det til os. Vi sørger gerne for
renskrivning. Har du mulighed for at aflevere
evt. stof på diskette, letter det på vores arbejde,
men det er ikke et krav.

I sidste nummer af LOKALBLADET havde vi
vedlagt et giroindbetalingskort til støtte for
LOKALBLADET . Vi har til dato modtaget 4685
kr.  Det er dejligt at mærke  opbakning  -  TAK
FOR DET. Pengene vil blive brugt til de
fremtidige numre af LOKALBLADET, og der er
stadig plads til flere indbetalinger. Små som
store beløb kan indbetales i  Unibank  på
LOKALBLADETS konto 83822414, eller kontakt
en fra redaktionen og I vil få tilsendt et nyt
girokort.

Foråret - måske sommeren - er over os, og
mere lys giver mere energi, og den har vi brug
for i alle livets gøremål. Grøntsagerne skal sås,
plænen skal klippes, drivhuset skal plantes til,
der skal prikles, kultiveres o.s.v. , men først af
alt skal livet nydes. Sæt dig i en dejlig lænestol,
lad lyset  ramme dig og læs dette nummer af
LOKALBLADET.

NYD LIVET.

Redaktionen

Tryk : X press digital A/S, Viborg
Oplag : 650 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober

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

Skulle der være husstande i lokal området der
ikke har modtaget lokalbladet, bedes I rette
henvendelse til redaktionen.
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Redaktionsgruppen :

Inger Thomasen, Enghavevej 18  Tlf. 86884312  gg Koordinator for aktivitetskalenderen
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15  Tlf. 86888290  gg Udlån af kamera
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8  Tlf. 86888421
Kirsten Haugård, Lundgårde 1  Tlf. 86888499
Alice Lemming, Haugevej 8  Tlf. 86888413
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73  Tlf. 86888521
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10  Tlf. 86888220
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9  Tlf. 86888032 LOKALBLADET udkommer næste

gang først i oktober 1999

Sidste frist for indlevering af stof
til LOKALBLADET er den

15. august

Fortvivl ikke !

Er det indlagte girokort fra sidste nummer forsvundet så
fortvivl ikke. Ethvert beløb - stort som lille - kan
indbetales i Unibank på Lokalbladets konto ved
opgivelse af vores kreditor nr. 83822414. Eller kontakt
en fra redaktionen, og I vil få tilsendt et nyt girokort.

” Landsbytossen ”
Landsbytossen
Tid !
Har du tid ?
Sådan spørger vi alle hinanden.
Har du tid et øjeblik ?
Og alt for ofte bliver der svaret :
”Nej jeg har ikke tid lige nu, måske en anden gang,
måske i morgen”

Har du tid?
Tid til hvad?
Ja, rent ud sagt :
”Har du tid til at leve ?
Hvad gør du med tiden, din tid, tiden du har til låns ?

Vi kan gøre så meget med tiden.
Vi kan bruge den.
Vi kan fordrive den.
Vi kan slå den ihjel.

Men tid har vi alle.
Vi kan ikke tage den selv.
Vi kan ikke hamstre den.
Vi ved aldrig, hvor meget vi har tilbage.
Vi kan ikke sætte den i stå.
Vi kan ikke skrue den frem eller tilbage. Men tid
har vi alle, et sekund ad gangen.

Lige nu har vi tiden.
Lige nu skal vi bruge den godt.
Lige nu skal vi hverken fordrive den eller slå den
ihjel.
For tiden er det dyrebareste vi har.

Anonym

Lokalbladet stiller hver gang spalteplads til rådighed for skiftende personer fra hele området til en
anonym kommentar. Kontakt en fra redaktionen, hvis du selv vil have mulighed for at skrive noget
eller har ideer til hvem, der ellers kunne gøre det. Gerne noget lokalt, og / eller noget personen
filosoferer over.
Endnu engang har en person fra egnen fået mulighed for at skrive helt frit fra leveren og ganske
anonymt om lige, hvad der lå ham / hende på sinde. Hvad mener du om kommentarerne denne gang ?
Bare du enten er enig eller uenig og ikke helt ligeglad, for det vil være det værste.
Kom med dine         kommentarer til næste nummer af Lokalbladet.

Redaktionen
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Havebrug

Havebrug er Anette og Ole Jepsen's store hobby.
De bor på en nedlagt landejendom på Lundgårde
17. Her flyttede de til for 10 år siden. På det
tidspunkt havde ejendommen stået tom i 2 år, så
haven trængte til en kærlig hånd. Som Anette og
Ole udtrykker det: "der havde muligvis været en
have syd for huset". De startede med 4500 kvm.,
og sidste år udvidede de med knap 3000 kvm,
som skal anvendes til læplantning og sjove forsøg.

For at starte ved begyndelsen skal vi endnu læn-
gere tilbage. Fra Ole kunne rejse sig, har han altid
haft en hakke og en skovl i hænderne. Han blev
dog uddannet bager, men stoppede for at skifte
job til kirketjener ved Mariehøj Kirke i Silkeborg. I
fritiden har Ole's store interesse altid været
havebrug Det har derimod ikke været tilfældet
med Anette. Hun er uddannet hospitalslaborant og
arbejder på Kjellerup Sygehus. Da de to mødte
hinanden, boede de først i Silkeborg i et
nybyggerkvarter, hvor Ole selv havde anlagt
haven. Inden han købte byggegrunden, gik han
først en tur med spaden, for at sikre sig at han fik
noget jord, der var til at arbejde med. Efter Anette
var flyttet til, fandt hun snart ud af, hvis hun skulle
gøre sig håb om at se Ole engang imellem, så var
hun nødt til også at befinde sig i haven. Ganske
langsomt smittede Ole's entusiasme, så det nu er
svært at sige, hvem der er mest bidt af deres
hobby.
Fire gange om året holder de ”åben have", og man
må nok sige, at de har noget at vise frem. Og hvad
er der så at se på?
Først til prydhaven:
Anette holder mest af en ”vildtvoksende" have,
forstået på den måde at planterne ikke nød-
vendigvis vokser adskilte og i systemer. Ole er
mere til systemer, ikke sådan at alt er arrangeret

efter farver og typer, for som Ole siger : ”jeg elsker
den brogede verden". Og det er virkelig broget og
smukt. For 2 år siden brød de den kuperede
græsplæne op og lavede ca. 30 m. vandløb. Heri
er også vandfald og bassiner. Der er brugt mange
marksten rundt om i haven. De er hentet i
nabolaget. Mange af dem er brugt i forbindelse
med bassiner. Hver gang er der blevet sorteret en
del flintesten fra, som ikke kunne bruges, fordi de
ville skære bassinfolien. Anette og Ole har ikke
kunnet nænne at smide dem væk, for det kunne jo
være, der blev brug for dem. Og sådan gik det. Nu
har de et meget spændende flintestensbed, hvor
stenene er blandet med malmslagger (som der
findes en del af i den midtjyske muld), og ind
imellem er der plantet husløg og andre
stenbedsplanter.
I haven er der også 7 tilhuggede, rektangulære
sten, gamle trappesten, der er brugt som bænke,
og nogen kvadratiske (kvadre), der fungerer som
siddepladser rundt om bålstedet.

Med hensyn til planterne, som selvfølgelig er det
vigtigste, er der mange forskellige. Det er svært at
beskrive - det skal ses. Ole og Anette beskriver sig
selv som plantesamlere, ud fra at de i haven har
valgt de planter, de godt kan lide - ikke noget med
en bestemt familie. En enkelt plante bliver
fremhævet, som noget helt specielt. Det er en
trådpeon, som kan spores tilbage til 1908, hvor en
12-årig dreng fra familien fik nogle frø fra Botanisk
Have. Den har været med i flere generationer. Ved
køkkendøren er anlagt en spændende altfavnende
krydderurtehave.
Der er også 2 drivhuse med lidt forskelligt indhold:
tomater, kiwi, vin, fersken, sarte krydderurter,
passionsblomst m.m.

Om det så er bier, "findes” de i haven. Der er et
par stader lige syd for haven, og ellers har de
resten til at stå på lyng. Bierne er afgørende for
udbyttet af de mange bærbuske og frugttræer.

Urtehaven er et kapitel for sig. Der er Ca. 500
kvm., som dyrkes uden brug af kunstgødning.
Det giver en masse fysisk arbejde : Anette kører
møget ud med trillebør, og Ole graver det ned.
Det gør motionscentret helt overflødigt for dem,
men det har de nu heller ikke tid til.

Med den vel tilrettelagte nyttehave er de stort set
selvforsynende, idet de også har 3 får ( her

Under denne rubrik har Lokalbladet tænkt sig fremover at fortælle, eller lade lokale folk fortælle
om en hobby, de går meget op i. Formålet kan bl.a. være, at andre med samme interesse finder ud
af, at der bor nogen i sognet, man kan udveksle erfaringer med.

Min hobby
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stammer møget fra), høns og kalkuner. For at
danne et billede af hvad en køkkenhave kan give
af afkast, kan nævnes, at sidste år plukkede de
125 majskolber, og i gennemsnit avles ca. 8 -10
kg. ærter/år, som de bælger, før de puttes i
fryseren. Anette og Ole sparer en del ved deres
specielle livsstil, hvilket resulterer i, at der næsten
hvert år bliver råd til en udenlandsrejse.
Hvert andet år rejser de til New Zealand, hvor de
besøger nogen venner. Sidst de var der, hjalp de
dem med at anlægge en Engelsk stilhave. Det er
ikke Anette og Ole’s stil, men spændende var det
at gå og plante eksotiske planter i januar måned.

Hauge Nyt

Der er nu taget hul på 2. sæson med tennis i
Hauge. Vi startede op med åben tennisbane
arrangement lørdag d. 1. maj. Her kunne alle
interesserede få lov at prøve banen og evt. aftale
en prøvetime for at få afklaret, om det havde
interesse.
For de "gamle medlemmer" var der ligeledes
mulighed for at afprøve færdighederne og måske
finde nye makkere.
Der mødte omkring 20 personer frem på dagen,
og der blev spillet lystigt på trods af den lidt kølige
forårsluft. Banen var lige klargjort med nyt grus og
derfor lidt blød , men allerede ugen efter i fin
stand.

Hvis der stadig går personer rundt, der godt kunne
tænke sig at forsøge sig med tennis, kan man
stadig få lov til at prøve banen, hvis man kontakter
enten :

Vivian Rasmussen på tlf. 86888112 eller
Birger Kristensen på tlf. 86888178.

Nu har Hauge også fået en cykelklub, så ser I en
flok cyklister rundt i fædrelandet, kan det være, de
er fra Hauge. Men vil du vide mere, tror jeg at
Knud Rask Jensen gerne vil fortælle, hvordan du
skal forholde dig, hvis du vil cykle med.
Håndboldsæsonen er nu slut i HT87, og fodbolden
er begyndt at rulle hen over grønsværen, så nu vil
jeg håbe, at solen vil skinne tilpas over Hauge
Marked, så der kan komme nogle penge ind bl.a til
sportsaktiviteter i H.T. 87

A. L.

Så kører tennis på 2. år i Hauge !!

Med hensyn til reglerne vedrørende
tennismedlemskabet gælder det, at et voksent
medlem betaler 400 kr., og et barn under 15
betaler 200 for en sæson. Derefter har hvert
medlem ret til at reservere én time pr. uge, og man
kan reservere 14 dage frem. Ydermere kan man
også reservere 1 time mere i ugen, efter man har
spillet. Det kræver selvfølgelig, at der er ledige
timer. Medlemmerne har derudover ret til at spille,
når der er ledig, og tage gæster med, hvis man
selv er på banen.

I lighed med sidste år vil klubben forsøge at få et
par instruktionsdage lagt ind i planen. Sidste års
arrangement med besøg af DGI's tenniskonsulent
gav deltagerne et godt udgangspunkt for at
komme videre med spillet.

Den første gang, konsulenten kommer bliver
fredag d. 11- 6 kl. 16.00.

Som noget nyt vil vi prøve at afholde nogle
"klubaftener ", der kan indeholde forskellige
tennisturneringer, så man kan møde andre og
måske finde nye jævnbyrdige modstandere og
hygge sig lidt i de nye klublokaler. Første gang er
fastsat til onsdag d. 26 - 5 kl. 18.30.

Tennis i Hauge er beregnet på personer, der
ønsker motion og godt kan lide muligheden for at
få sig en gang tennis uden den helt store gang
planlægning. Der er stadig plads til flere ,så man
er velkommen til at kontakte enten Birger eller
Vivian for nærmere information.

Birger Kristensen

Sidste år var de i Afrika. Fælles for alle turene er,
at de altid får nogen spændende planter med sig
hjem. Hver person må medbringe 1 kg.
renvaskede rødder, f.eks. iris vejer om vinteren
næsten intet, så det kan blive til en del.

Besøget må slutte. De ihærdige havefolk skal
være færdige med et bed, før regnen for alvor
sætter ind.

K.H.
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Fortsættelse fra forrige nummer ......

Juni 1998 tog jeg så en måned til Murmansk.
Hovedformålet var at være sammen med Marina og
ikke mindst forsøge at få et indtryk af de forhold og
den kultur, hun er vokset op med, og jeg fik også
lejlighed til at se byen. Vi boede i en treværelses
lejlighed sammen med Marinas forældre, som jeg
lærte utrolig godt at kende, da de tog sig af mig, når
Marina var på arbejde. Forældrene er nogle af de
flinkeste og rareste mennesker, jeg har mødt.

I de sidste dage, inden jeg rejste hjem igen,
besluttede vi os for at blive gift, men fastlagde ikke
datoen på det tidspunkt. Efter hjemkomsten til
Danmark opretholdt vi kontakten via telefonen hver,
hver anden eller hver tredje dag, og en hel del breve
blev det også til. I løbet af efteråret fik jeg forbedret
kontakten væsentligt, idet jeg fik sendt en computer
til Murmansk, som Marina og hendes familie fik
tilsluttet intenettet. Det har betydet meget for min
følelse af afstanden, da det nu ikke længere tager
én til tre uger for et brev at nå frem. Jeg kan skrive
et brev på min computer og vide, at Marina har det
et par sekunder efter, at det er sendt. Det giver en
følelse af nærhed, der er svær at beskrive, men det
betyder meget.

I slutningen af august og starten af september
besluttede vi os for at blive gift i København i julen
'98, hvis Marina kunne få fri. Noget der kunne være
problematisk, da man i Rusland ikke er berettiget til
ferie de første 11 måneder, man har et nyt job. Efter
at den beslutning var taget, gik efteråret hurtigt, idet
Marina havde travlt på sit arbejde, og jeg nu havde
travlt med forberedelserne til brylluppet, mine studier
og mit studiejob.

I løbet af efteråret ville skæbnes ironi, at vi gik glip af
en mulighed for at se hinanden. Jeg havde i starten
af semestret fulgt et kursus, der skulle ende med en
studietur til England. Jeg havde betalt turen og
planlagt semestret sådan, at jeg var nødt til at tage
på turen. - Men 14 dage før jeg skulle af sted, fik

Marina at vide, hun i en uge skulle til Oslo på et
kursus i tolkning, og det netop i den periode, hvor jeg
var i England. Skuffelsen var ret stor over, at vi
skulle gå glip af denne mulighed for at se hinanden.

Men  efteråret gik rask videre, og efter megen
diskussion frem og tilbage fik vi planlagt, hvordan
brylluppet skulle være. Det største problem i hele
planlægningen var, hvordan vores familier skulle
repræsenteres. For det var hurtigt blevet klart for os,
at det af forskellige årsager ville være svært for
Marinas forældre at deltage i brylluppet. Da det blev
klart, måtte vi planlægge brylluppet herfra. Der var
stort set ingen diskussion om, at det skulle være i en
kirke. Rådhuset var faktisk aldrig rigtig på tale.

Jeg fik planlagt brylluppet, og på opfordring fra
Marina og præsten blev datoen fastsat til den 23/12,
hvis Marina kunne få fri. En 1½ måned før den 23/12
fik Marina endelig godkendt, at hun kunne få fri i 14
dage omkring jul. Jeg fik underrettet præsten, bestilt
plads på en restaurant til en middag med den
nærmeste familie, bestilt ringe efter nøje instrukser
fra Marina, og i ugen op til brylluppet besøgte jeg en
40 - 50 tøjbutikker i København for at fravælge de
butikker, der ikke havde kjoler, der svarede til det,
Marina kunne tænke sig.

Søndag den 20/12 ankom Marina. Et par timer efter
hendes ankomst besøgte vi præsten, Vivi Andersen
i Grundtvigskirken, og gennemgik vielsesritualet og
havde en lang samtale med præsten, så hun kunne
få et indtryk af os. Det blev planlagt, at alt skulle
foregå på engelsk på nær 2 af de 4 salmer.

Om mandagen besøgte vi en blomsterforretning og
bestilte blomster til brylluppet. Bagefter skyndte vi os
ud i København for at få fundet en kjole, da der jo
kun var 2½  dag til brylluppet. Efter 3 butikker og en
time og et kvarter havde vi til vores uendelig store
lettelse fundet kjolen. I forretningen lovede de at
have kjolen klar til om eftermiddagen tirsdag den
22/12. Nu kunne vi slappe af og få snakket sammen
og diskuteret en masse forskellige punkter. Om
eftermiddagen besøgte vi et juledekoreret Tivoli.
Tirsdag hentede vi kjolen og brugte resten af dagen
til at slappe af og snakke om den kommende dag.

Så oprandt dagen. Vi skulle være i Grundtvigskirken
kl. 13.00, men allerede da klokken var 12, var vi klar
til at tage afsted til kirken. Den sidste tid, inden vi
skulle af sted, brugte vi så til at sidde og kigge
lykkeligt på hinanden og blive mere og mere
nervøse.
Lidt før kl. 13 var vi ved kirken, og til det brusende
orgel fulgtes vi op ad kirkegulvet. Selve ceremonien
forløb uden problemer. Efter brylluppet blev vi i en
isnende kulde fotograferet ved Den lille Havfrue.

Det ender med bryllup.
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Mens vi var der, udsmykkede mine søskende vores
lejlighed med en masse hjerter, men ikke noget
vildt, da min mor havde givet dem strenge ordrer på
ikke at gå over gevind.

Vi spiste bryllupsmiddagen i en kælderrestaurant på
Christianshavn. Efter middagen brød vi op, og de
fleste gæster (7) kørte til Jylland. Marina og jeg tog
hjem i min lejlighed, hvor vi i løbet af aftenen blev
gratuleret af Marinas forældre og venner via internet
og telefon.
Den 24/12 kørte vi nygifte til Vinderslev for at holde
jul. Vi blev der 4 dage, hvorefter vi returnerede til
København. Den 3/1 tog Marina hjem igen for at
passe sit job.

I løbet af foråret har Marina besøgt mig én gang.
Under dette besøg fik hun et job i København,
hvilket betyder, at vi nu endelig kan flytte sammen.
Det gør vi i begyndelsen af juni, og jeg glæder mig
meget til, at jeg nu snart kan være sammen med
Marina hver dag.

Jesper Nøhr Kjærsig

Sommer- og sportsfest i Vinderslev.

I perioden  3. – 6. juni var der sports- og
sommerfest i Vinderslev.

Festen startede flot ud med et sponsorcykelløb,
som var arrangeret i samarbejde mellem
Vinderslev Idrætsforening og Vinderslev
Forsamlingshus .  32 cyklister kæmpede om at
køre flest omgange ad en fastlagt rute på 1 km.
Hver cyklist havde et antal sponsorer, som havde
satset et beløb pr. kørt omgang. Alle deltagerne
kæmpede bravt og arrangementet indbragte
35000 kroner. Samtidig med den økonomiske
gevinst for arrangørerne, var det meget
underholdende for de mange tilskuere langs
ruten. Nogle af deltagerne var klædt ud efter alle
kunstens regler, andre kørte på diverse specielle
cykler, og selv den lokale ordensmagt jagtede en
forbryder under løbet. Vinderen af løbet blev
Tanja Pedersen, som dog var skarpt forfulgt af de

øvrige deltagere. Mange frivillige hjælpere gjorde
arrangementet muligt, ikke mindst Jørgen
Pedersen ydede en stor indsats.

Fredag aften trak lokale borgere i modetøj og gav
en flot opvisning i teltet på stadion for ca. 60
gæster. Lørdag eftermiddag var der gadefodbold,
og en del af de deltagende hold var i flotte
udklædninger. Vinderholdet blev ”Farvel Holdet”.
Om aftenen tændtes de store grill , og en del
lokale borgere hyggede sig med hinanden trods
regnvejret. Søndag skulle områdets stærkeste
mand så kåres. Seks lokale stærke mænd
kæmpede bravt om æren, men ikke uventet løb
sidste års vinder , Niels Post af med sejren igen.
Udfordringerne gik bl.a. ud på vægtløftning samt
at trække en bil med en trailer fuld af børn efter
sig. Alle kæmpede under vejledning af Bo
Mortensen, som er Danmarks næststærkeste
mand.

Hele week-enden var der opstillet en hoppeborg
på stadion, hvor børnene gratis kunne more sig.
Hoppeborgen var  en stor succes. Alt i alt var alle
festdagene særdeles vellykkede.
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kommer ud.
Det bliver
selv-følgelig
ikke til
unger i år,
men en
redekasse
skal hæn-
ges tidligt
op.

S a m m e
w e e k e n d ,
som pilene
blev sat,

blev der også startet på en udvidelse af gokart-
banen med et "motor-vejsafsnit". Også her gik
man professionelt til værks, og da jordarbejdet
var vanskeligere end beregnet, blev banen ikke
helt så lang som planlagt. Men gejsten er der til
at fuldende også dette projekt. I modsætning til
pileskoven kan børnene allerede bruge banen,
og det selvom den ender blindt endnu.
I august kommer den nye

børnehavegeneration, denne gang ekstra
mange, men allerede her i maj starter nye
3-årige. I den sammenhæng har lågen fået en
elektrisk lås, som de mindste børn ikke kan nå.
Små børn er jo fascineret af døre og vinduer.
De kan blive ved og ved med at synes, det er
spændende at åbne og lukke. Nu behøver vi
ikke at bruge så megen tid på
"livgardeopgaven" ved lågen.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Vinderslev Børne- og Fritidsgård
Om pilelabyrinter og andet godt
fra Børne- og Fritidsgården.

Ønsket om at plante en "pileskov" havde vi
allerede sidste år, men eksperter rådede os til
ikke at sætte stiklinger om efteråret, men vente
til marts. Rustet med masser af pilestiklinger, en
kæmpehøj af flis og gode råd gik forældre,

pædagoger og børn i gang med projekt
"pilelabyrint". En arbejdsdag blev til en hel
weekend, men så syntes vi også, at det så
professionelt og lovende ud. Og nu midt i maj er
der rigtig liv i "pindene". Det er godt, de er
beskyttet af et hegn, så de har ro til at vokse og
blive robuste nok til, at børnene kommer til at
bruge "labyrinten". Da vi på Gården sætter pris
på udeliv, er vi selvfølgelig meget glade for
spejdernes kæmpeskov og kan allerede se for
os, hvordan børnene "går på opdagelsesrejser",
leger gemme, sidder omkring lejrbålet, "forsker
i skovens miljø" osv.

Jeg har ringet til elselskabet, og vi må sætte en
redekasse til tårnfalke op på en af
højspændingsmasterne ved den nye
spejderskov. Jeg har oplevet et falkepar i en
redekasse på min ejendom sidste år, og det var
virkelig sjovt. Fem unger kom på vingerne og i
år er der endda 6 æg. Jeg vil give redekassen,
og den er forhåbentlig sat op, når bladet
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Gade
spejlet

- Farvel og Tak -
Nu er tiden ved at rinde ud. Vi går og pakker det
sidste i vores hus, hvor vi har boet i over 14 år.
Det er lidt vemodigt, selvom vi glæder os til at
flytte ind i vores nye hus ovre på "Djævleøen".

Det har været en fornøjelse at bo her og se,
hvordan alting har udviklet sig i Pederstrup og
omegn. Der er kommet utroligt mange børn i
området - det må være luften og det faktum, at
lyset bliver slukket på gaden om natten
Resultatet har da også været flere dagplejemødre
i vores område og endda en dejlig ny børnehave.
Vores gode skole har også med tiden fået en
interessant legeplads i stedet for en asfalteret
skolegård. I den anden ende af tidsskalaen øjner
vi nu et fremspirende nyt plejehjem og en dejlig
skov bag ved "det nye" spejderhus. Det bliver alt
sammen meget spændende. Der er i hvert fald
masser af muligheder, hvis bare man selv tager
lidt initiativ.

Vi håber, at "de nye" ejere af Tøndborgvej 14
bliver lige så glade for at bo her, som vi har været.
Vi har sørget for, at det er nogen med børn, der
flytter ind - så befolkningstallet holder nogenlunde
!!

Et ordentligt farvel skal Vinderslev børnehave,
skole samt spejderne, der har fået meget af vores
fritid have. Vi vil savne jer.

Til sidst vil vi bare sige farvel og tak til alle jer, der
har gjort det til 14 rigtig gode år i Pederstrup og
omegn.

Mange hilsener
Preben Husted & Pia Schimming + Rasmus,
Katrine og Emil. Tøndborgvej 14, Pederstrup

Til dem der stadig mangler vores nye adresse er
den her: Stormøllevej 26, 4600 Køge.

Båddåb

Skive havn var lørdag
den 8. maj vidne til
båddåb og søsætning.
Båden er ejet af Mona og
Mogens  Johansen. Lige
før båden ramte vandet,
blev den oversprøjtet
med champagne og fik
navnet  KUTTERN.

Nygifte

Viet på Kjellerup
Rådhus d. 23. maj.
Inger Thomasen og
Jan Storm,
Enghavevej 18
(Inger er med i
redaktionen for
Lokalbladet).

Midtjyllands Avis skri-
ver om begivenheder
før de er sket.
Kl. 7 d. 23. maj kunne
alle læse, hvad der
ville ske, når Inger og
Jan kom ud af
Rådhuset.

Viet i Mariehøj Kirke
d. 23.maj.
Pia Hansen og
John Iversen,
Tøndborgvej 15
(John er  formand for
Vinderslev borgerfor-
ening).

Da Svend væltede i Grathe.
For nylig fik Inga og Svend Lørup fra Tøndborgvej stoker-fyr. Svend kørte
med traktor og vogn til foderstoffen i Thorning efter piller til at ”fodre” fyret
med. På hjemvejen med pænt læs på skete der et lille uheld. I nærheden
af Grathe punkterede vognen. Nu var gode råd dyre. Men Svend var
snarrådig og spændte vognen fra. Derved mistede den desværre
balancen, så en stor del af pillerne endte på vejen og i grøften - det var ikke
sjovt! Det var et hårdt arbejde for Svend at få styr på pillerne igen, men
heldigvis kunne Svend's søn, Carsten hjælpe sin far.
Mon ikke Svend næste gang, han skal hente piller, tager et lidt mindre læs
eller i det mindste en mere stabil vogn........

ANGIV DIN
NABO !
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Dansk - Amerikansk
Det er ved at være mange år siden, jeg rejste til
USA,, og det er efterhånden ved at gå op for mig, at
jeg er bosat her for stedse. Jeg drømmer om at flytte
tilbage til Danmark, men det danske sprog er svært
for min mand at lære. Han arbejder desuden i
skiverdenen, og sandsynligheden for et bjerg i den
nærmeste fremtid i Danmark er meget lille. Jeg har
nu boet seks år i USA, og det er en helt anden
verden for en, som er opvokset på landet i Jylland.

Jeg er begyndt at se mig selv som en
danskamerikaner, og hvad betyder det så? Det
betyder, at jeg bor i USA, føler jeg er dansker, men
også vil indrette mig efter de leveregler her, hvor jeg
bor. I USA er der mange mennesker, som også
kommer fra andre lande, selvom de ikke er første
generation, men gerne anden eller tredje generation,
prøver folk at holde fat i traditioner fra lande, deres
forfædre kom fra. Derfor er her en god forståelse for
mit behov for at være lidt dansk. Det skal lige siges,
at jeg venligst bedes om at holde min danske lakrids
for mig selv, men så kan de til gengæld beholde
deres Jordnøddesmør for sig selv.

Det er en stor opgave for mig at være dansk i det
daglige. Jeg har en dreng på tre år (Philip), som taler
dansk. Vi var i Danmark i sommer, og da vi kom
tilbage til USA, var det meget lidt engelsk, der blev
talt, men han har dog samlet det amerikanske sprog
op igen. At have børn i USA er anderledes end i
Danmark. Philip går allerede i skole, dog ikke hver
dag. Han startede i september sidste år. Han går i
skole 2½ time, tre gange om ugen. Inden han
startede i skolen, kunne han allerede alfabetet og
tælle til ti (selvfølgelig på både dansk og engelsk).
Det er meget normalt her, at du starter med at lære
dine børn alfabetet og at tælle, når de begynder at
snakke. I hans skole er der ikke undervisning, som
jeg kender det fra den danske folkeskole. De laver
nogle fælles ting, og derefter har de små
arbejdsområder, de går til for at "arbejde". Børnene
må selv vælge, hvad de vil arbejde på. Der er intet
pres. Hvis de vil have hjælp til deres arbejde, vil
læreren hjælpe, men ellers bestemmer de selv.
Siden Philip startede i skolen i september, har han
lært at skrive alle bogstaverne. Han kan nu tælle til
20. Disse kundskaber er meget normale for en
treårig amerikaner.

Alt hvad Philip lærer i skolen, prøver jeg på at dække
på dansk, så han er på samme niveau. Jeg taler kun
dansk til ham, læser kun på dansk til ham. Min
familie og venner i Danmark er en stor hjælp til at få

fat i danske bøger og dansk computer software,
danske video bånd, dansk musik m.m Philip ved
derfor udmærket alt om Bamse og Kyllingen,
Rasmus Klump, Jungledyret Hugo og Cirkeline.

Julen bliver fejret med en blanding af danske og
amerikanske traditioner. Jeg laver dansk mad, bager
danske småkager, laver dansk julepynt m.m. Jeg
kører bla. tre timer til en special butik for at købe
ingredienser, som jeg ikke bare kan købe i det lokale
supermarked. For eksempel palmin til mine klejner.
Julepynt er meget svært, da det er svært at finde de
ting, jeg skal bruge. Her er der ikke tradition for selv
at lave dit julepynt. Kalenderlyset,
chokoladejulekalenderen og krydderier til
julebageriet bliver tilsendt af min Mor. Normalt åbnes
pakkerne her den 25. december om morgnen, men
da jeg er dansk, har vi en god undskyldning til at
starte med den første julegave om aftenen den 24.
december. Inden Philip går i seng den 24. stiller han
småkager og et glas mælk frem til julemanden. Efter
at Philip er gået i seng den 24. december, kommer
julemanden med juletræet. Han pynter juletræet,
spiser småkagerne og drikker mælken samt fylder
julestrømperne med gaver. Desuden bliver der sat et
elektrisk tog til at køre rundt om juletræet. Vi danser
jo ikke rundt om træet. Ved midnat den 24. er der
stor tradition for at gå i kirke "Midnight mass". Det
gør vi gerne, hvis vi har nogen til at passe Philip. Om
morgenen den 25. December starter vi med at åbne
julegaver i vores nattøj. Ved 10 tiden spiser vi et
stort måltid morgenmad.

Jeg er blevet utrolig interesseret i alt, hvad der er
dansk. Jeg læser alt, hvad jeg kan få fat på. Dansk
historie, danske nyheder m.m. Jeg er i øjeblikket på
udkig efter danske undervisningsmaterialer, og de er
ikke nemme at finde, for forlagene vil kun sælge det
til skolerne. Internettet er faktisk et godt sted for
information. Slet ikke at forglemme at de danske
aviser jo nu er på internettet.

Jeg arbejder i New York City og har 40 minutter med
toget hver vej, så jeg har tid til at læse nogle danske
bøger. Her er det meget normalt, at man bruger op
til i 1½ time for at komme på arbejde. Har to ugers
ferie og nogle få helligdage om året. Man forstår at
bruge sin fritid nyttigt!

Der er mange forskellige folk her i USA. Her er
meget af det gode, men man skal ikke glemme, at
her også er det dårlige. Man skal passe på sig selv.
Jeg bruger meget tid på at undersøge ting. For
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eksempel var der et meget berømt museum i New
York, som jeg gerne ville se. Sammen med en
veninde tog vi til museet og måtte erfare, at det var
ikke et særligt godt område. Hvis du vil et nyt sted
hen, skal du undersøge området først. Spørg venner
og bekendte om de har været der for at være på den
sikre side. Da jeg havde fået min søn, var det svært
for min mor at forstå, at jeg ikke stillede ham ud for
at sove. Jeg kunne ikke stille ham ud at sove alene,
da jeg var bange for, at han ville blive stjålet. Nan
ville melde mig til politiet for ikke at tage mig af mit
barn.
Jeg er jo opvokset på landet i Danmark, så jeg køber
hver uge en dansk ost i det lokale supermarked for

at støtte det danske landbrug. Her er langt hjem til
Philips mormor og morfar, men mine forældre er
snart ved at være gode til at finde rundt i New York
City. Min mand vil gerne besøge Danmark, især hvis
han ikke skal spise vores sild og rugbrød og
konstant prøve på at sige "Rød grød med fløde.

Henriette Grønbæk Warner.
( Tidligere Mausing )

Lokalbladet har undladt at indsætte et billed af
Henriette og sønnen Philip, da billed kvaliteten
desværre var for dårlig.

Vinderslev borgerforening
Løvspringsturen den 30.maj.

Ca 40 børn og voksne mødtes til fælles afgang fra
Mausing Forsamlingshus til en travetur gennem
skoven til Mausing Skolevej og videre til institutionen
”DALEN", hvor vi blev modtaget af Bent Breitenstein,
der først fortalte om byggeriet og materialerne, der
var blevet brugt hertil, bl.a. ubrændte lersten og
papirgranulat.
Vi havde fået lov til at gå en tur i området og kunne
så stille spørgsmål, hvis der var noget, vi gerne ville
vide.

På en græsskråning satte vi os med den medbragte
kaffe og fik selskab af de øvrige beboere og et par
heste, der gik på marken.

Der var god lejlighed til at snakke med børnene og
de voksne, som boede eller arbejdede på stedet.
Undervejs gennem skoven var der arrangeret en lille
konkurrence om at finde blade af nogle bestemte
træer eller planter, og under kaffepausen blev der
trukket lod mellem deltagerne. De heldige, der vandt
en bakke flødeboller var: Michael Døssing, Ulla
Bentsen, Rasmus Sunesen og Betty Nygaard.
På tilbagevejen blev vi inviteret til at kigge ind i et af
husene, som endnu ikke var færdigt, så vi rigtigt
kunne se materialerne og danne os et indtryk af det
færdige arbejde.
Den midterste bygning er indrettet som ”børnehus"

med værelser, toiletter og fællesrum. Det var et
meget spændende besøg, og som tak for
gæstfriheden havde vi medbragt et træ, som vi tror,
der vil blive fundet en plads til.

Børnedyrskue

Vort næste arrangement er børnedyrskuet, der
afholdes søndag den 15. august hos familien Wurtz,
Trekronervej 17 i Vinderslev.
Tilmelding skal ske til Leif Christensen tlf. 86888466
eller Kim Hansen tlf. 86888221, og dyrene skal være
på plads kl. 13.00.
Vi skal have navn og alder på udstillerne og hvilke
dyr, der udstilles.
Der vil være præmie til alle udstillere.
Der bliver som sædvanligt forskellige aktiviteter
arrangeret af Windir spejderne og Vinderslev
Idrætsforening.

Fællesspisning
Husk fællesspisning i Mausing Forsamlingshus
fredag den 15. oktober kl. 18.30.
Menu, pris og tlf. nr. for tilmelding vil blive
bekendtgjort i Kjellerup Tidende omkring 1. oktober.

Agnes Hansen

Institutionen ” Dalen ” i Mausing
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Læserne
 vil vide

ALT

ANGIV
DIN NABO !

Indholdet i Gadespej-
let er helt afhængigt
af, at
    LOKALBLADET
får nyheder at vide.
Har du fået nye
naboer, nyfødte eller
kender du en, som har
rund eller halvrund
fødselsdag
( 50 år og opefter ),
bryllup, sølvbryllup,
anden mærkedag,
eller er der bare sket
noget sjovt - så skriv
om det eller tag
billeder af det til
LOKALBLADET eller
fortæl os om det - så
sørger vi for, at der
bliver skrevet noget.
Det bliver mellem dig
og Lokalbladets
læsere !

Vinderslev cykelforretning

Den 1. maj 1999 åbnede Jens Primdahl ( 26 ) sin nye
forretning på Vinderslevvej 107. Jens bor sammen
med Ruth Knudsen ( 30 ), og de har sammen sønnen
Sebastian, 2 år. Jens er uddannet cykelmekaniker i
Skægkær og har arbejdet forskellige steder som
svend. Til daglig kører han lastbil for firmaet Knudsen
ApS, Pederstrup, men har åben på værkstedet hver
eftermiddag samt lørdag formiddag.
Ruth arbejder som postbud, men skal samtidig stå for
det regnskabsmæssige.
Fritiden benytter Jens til jagt og hunde - træning.
I butikken og på værkstedet får Jens hjælp af Daniel
Farcinsen ( 24 ), der er udlært klejnsmed, men har
tidligere arbejdet hos cykelhandler Anton Jacobsen,
Kjellerup. Nu arbejder han som montør hos KVM,
Kjellerup. Daniel bor i Kjellerup sammen med Pernille
Löyche ( 21 ). I fritiden spiller han fodbold i VIF, og om
vinteren dyrker han også badminton.

Pederstrup by
til salg

Næsten da. Ikke mindre
end 8 huse i Pederstrup
midtby, står enten klar til
indflytning eller for at
skulle skifte ejere. Dette
forstås ikke, da byens
borgere ellers er ganske
omgængelige mennes-
ker.
Følg udviklingen i næste
udgave af Lokalbladet.

Julefrokost.
Det er ikke for tidligt at
tænke på, hvor
julefrokosten skal
afholdes.
Er I et firma eller bare
nogle stykker, der kunne
tænke sig noget godt at
spise og en svingom, til
rimelige priser,
arrangeres der
julefrokost i Vinderslev
forsamlingshus d. 4.
dec.
Se i næste nr. af
lokalbladet med hensyn
til tilmelding og
klokkeslæt  m.v.

Ved indgangen til år 2000 hvad
så ?

I Berlin  mødes folk  på Brandenburg Tor for at skyde
det nye år ind.
Har vi her i lokalbladets område ikke noget
tilsvarende torv, kan vi vel finde noget, der ligner,
eller hvad mener læserne.
Redaktionen vil gerne være behjælpelig med at
formidle kontakten til de, der har nogle gode ideer
eller forslag. Så vis, at vi er lige så kreative, som de
er  i andre storbyer.

” Skaver ”
I Hauge går der i øje-
blikket en vældig
diskussion om, hvordan
en københavner siger, at
der er noget, der
”skaver”. Er der nogen,
der kan hjælpe (evt.
Peder), vil Mitha
Pedersen i Hauge gerne
vide det.

Tillykke med dagen
∗ Bent Busk, Tøndborgvej 8, blev 60 år d. 9. april.
∗ Karen Marie Ravn, Valgmenighedspræst, fyldte 50 år d. 26. maj
∗ Magnus Nygård, Vinderslevholmvej 38, blev 70 år d. 26. maj.
∗ Anna og Knud Sørensen, Vinderslevholmvej 1, havde guldbryllup d. 24. maj.
∗ Lotte Jensen og Søren Fisker, Lundgårde 9, skal giftes d. 5. juni i Mariehøj kirke
∗ Karl Pedersen, Haugevej 53, har 25 års jubilæum hos Hauge Maskinstation.
∗ Asta Østergård Madsen, Fruerlundvej 9, fylder 85 år d. 4. juli.
∗ Elsebeth og Peder Pedersen, Mausing skolevej 5, har sølvbryllup d. 3. aug.
∗ Mogens Johansen, Vinderslevholmvej 15, fylder 60 år d. 11 aug.
∗ Jette Gundersen, Vindersevholmvej 37, fylder 50 år d. 2. sep.
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Den 18/4 1999 fik Carl Ejner
og Lone Sørensen Haugevej
18 en lille pige, hun målte 50
cm og vejede 2850 gram.
Pigen skal hedde Kathrine, og
er efter hendes farmor, Bente
Sørensen’s, mening den
skønneste lille pige. Og noget
af det bedste, man kan opleve,
er at blive Bedste.

Gade
spejlet

Velkommen til
Hønholtvej 12
Kristian Sørensen ( 23 ), har overtaget ejendommen med ca. 13 tdl. Kristian flytter
ikke langt hjemmefra, da han er født og opvokset på Fruerlundgård. Kristian
arbejder som fodermester på hans barndomshjem, som i dag er et I/S mellem
hans far Holger og hans bror Carl Ejner. Dette I/S har lejet Kristians 13 tdl. Sidste
sommer fik Kristian sit svendebrev, og hans planer er også at få driftsleder
uddannelsen, så han en dag kan overtage sin fars plads i I/S’et.

Vinderslevholmvej 20
Karen Marie (36) og Henrik Andersen (33) er flyttet ind på Vinderslevholmvej 20.
I familien er der tre børn, Natasja 9 år, Niklas 7 år og Line 1 år. Karen Marie er
dagplejemor og Henrik er vognmand.
Fritiden er fuldt optaget af børn, hus og have.

Vinderslevholmvej 26
Tina Nielsen (29) fra Mausing har købt huset på Vinderslevholmvej 26 og flytter
ind sammen med sin hund, når huset er istandsat. Tina arbejder som
køkkenassistent på Kragelund Plejehjem. I fritiden dyrker hun fodbold, men det
kniber lidt i øjeblikket, da Tina humper rundt med en brækket ankel
(sportsskade).

Vinderslevvej 18
Morgan Jacobsen (31) har overtaget ejendommen d. 15/4-99 og flytter ind
sammen med Anja Lindberg (29), der kommer fra Kjellerup. Anja har 2 børn,
Mikkel 7 år og Simone 4 år. Morgan arbejder som møbelpakker hos Unimøbler,
og Anja arbejder på Aksel Jensen´s Møbelfabrik. Morgan er holdleder for VIF´s
serie 5 hold.

Vinderslevvej 110
Pia Møller (27) er flyttet fra Vinderslevvej 18 til Vinderslevvej 110, hvor hun bor
sammen med Lars Primdahl (24), der købte huset for et par år siden.
Pia er malerlærling i Silkeborg. Hun har sønnen Kristian, 4 år. I fritiden dyrker hun
fodbold i VIF, ellers bruges fritiden med at male.
Lars arbejder på Tvilum Møbelfabrik og forventer at komme i lære som
maskinsnedker, også han dyrker fodbold i fritiden.

Tasken der forsvandt!
Kirsten Hjort fra Pederstrup og Heidi Hansen fra
Vinderslev går begge på Silkeborg Handelsskole, og
har begge to børn i børnehaven i Vinderslev, så
derfor kører de sammen til skole.
En dag de skulle afsted, var Heidi kommet op til
børnehaven før Kirsten og var inde med Line, Kirsten
sætter sin skoletaske i Heidis Opel Kadet og aflever
så sine børn.
De kører til Silkeborg, men ak og ve da de kommer
ned på skolen er tasken væk.
Efter nogen snak frem og tilbage finder de unge
damer ud af at der havde holdt en Kadet ved siden af
Heidis som Kirsten muligvis havde sat sin taske ind i .
Ejeren af denne Kadet havde i mellemtiden fundet
tasken i sin bil og havde ringet til børnehaven , så
enden på historien blev at tasken kunne hentes på
Silkeborg sygehus. Kirsten og Heidi kom for sent i
skole den dag , men Kirsten fortalte gladelig hvorfor,
TROR VI NOK.

Lokalbladet.

Er der fjerne slægt-
ninge eller venner, som
skal holdes orienteret
om lokale forhold, giv
dem gaven : abon-
nement på Lokalbladet
for 75 kr./år. Kontakt
redaktionen.

Fortæl os ALT

Efterlysning :
Redaktionen vil gerne have en med fra Hauge
området.
Er der en der er interesseret ,så kontakt os venligst.

Nyfødt
Charlotte Rendbæk og Benny Marqaurt, solsikkevej
27, fik d. 10. maj en datter.
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Plejehjemmet Rydalsminde
år 1941 til  år 2000

Et tilbageblik…….

I 1939, da fr. Kirstine Rydal havde mistet begge
sine forældre, besluttede hun at bygge et
hvilehjem til svage, ældre mennesker.
Kirstine Rydal er født i 1903 og opvokset på
Pederstrup Mark, der hvor nu Kirsten og Knud
Kristensen bor.

Opførelsen af hvilehjemmet blev påbegyndt i 1940
og var klar til indvielse 1. August 1941.
Byggeprisen var ca. 70.000 kr..
Der var fra starten plads til 14 beboere og
hjemmet blev hurtigt fyldt op.
Det blev en meget travl tid for Kirstine Rydal og
hendes personale, som bestod af en kokkepige til
at sørge for maden, og her udover 2 piger til
rengøring og pleje.

”Det var meget lange arbejdsdage”, fortæller
Kirstine Rydal, der i dag bor på plejehjemmet
Rydalsminde. Ofte stod hun op kl. 3 om natten og
fyrede op under ”vaskemaskinen” for at kunne
blive færdig med tøjvasken, inden beboerne skulle
hjælpes op.
Hun stod ligeledes op om natten for at fyre op i
centralfyret i kælderen, så der kunne være varmt,
når hjemmets beboere stod op. At fyre op var ikke
nogen let sag.  Kirstine Rydal kan berette om, at
man under krigen ikke kunne få anden brændsel
end tørv og brunkul.

Betaling for ophold på hvilehjemmet udgjorde
dengang i 1940´erne kun 3 kr. pr. dag for både
kost, logi og tøjvask, samt pleje når de ældre blev
syge og evt. sengeliggende.

Hver beboer fik udbetalt 5 kr. om måneden i
lommepenge til personlige fornødenheder.

I 1944 blev hvilehjemmet overtaget af den tyske
besættelsesmagt, og da Kirstine Rydal fik det
tilbage efter krigen, var det i en sørgelig forfatning.
Men hjemmet blev gjort i stand igen for Kirstine
Rydals egne penge. Hun måtte dog lide et stort
økonomisk tab.

Kirstine Rydal drev herefter hjemmet indtil 1963
hvor hun solgte det til Gerhard Aagaard Nielsen,
som indtil da havde været portør på Kjellerup
Sygehus.

Efter hans pludselige død i 1966 førte hans hustru
Aase Nielsen hjemmet videre alene i et halvt års
tid – indtil vi overtog Rydalsminde den 15. Juni
1966.

I de følgende år skete nogle enkelte
moderniseringer og udvidelser.
I 1967 blev spisestuen udvidet. I 1968 blev
hjemmet udbygget med en ny fløj til 8 beboere,
samt en stor opholdsstue. I 1972 blev der bygget
nyt køkken og vaskeri. I 1973 blev forstander-
lejligheden ombygget til 3 beboerstuer.

Sammen med utallige beboere og næsten lige så
mange medarbejdere, fik vi 27 dejlige år på
Rydalsminde.
Den 2. Januar 1993 blev hjemmet solgt til
Kjellerup Kommune.

En æra er nu ved at være slut.
Mange gamle mennesker har gennem kortere
eller længere tid haft deres sidste hjem på
Rydalsminde.
Vi ser tilbage på vores tid på hjemmet med glæde
og mange gode minder, og det er med vemod, vi
må konstatere, at Rydalsmindes dage er talte.

Anne Marie og Jens Peder Lynderup

Rydalsminde.

Kirstine Rydahl, med Anne Marie og Jens Peder
Lynderup på hver sin side, (billedet er fra maj
1999).
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Loppemarked på Rydalsminde
Vi samler på lopper til vores loppemarked som
afholdes lørdag d. 21. august kl. 14 -16, så vi tager
med glæde imod store som små lopper.

Åben hus på Rydalsminde
Tirsdag kl. 14.00 - 16.00

Juli
    6. -  Ferie
  13. -  Ferie
  20. -  Ferie
  27. -  Banko

 August
    3. -  Vi bager vafler
  10. -  Vi går en tur
  17. -  Vi drikker kaffe i haven hvis vejret er til det
  24. -  Oplæsning og sang
  31. -  Banko

September
    7. -  Vi bager vafler
  14. -  Casino
  21. -  Oplæsning og sang
  28. -  Banko

Joan oddershede

Ældrerådet arbejder

1. juli er det 1 år siden, det nuværende ældreråd
tiltrådte.
Alle 9 medlemmer var nyvalgte, kendte ikke
rigtig hinanden og var egentlig også noget
usikre på indholdet i vores nye hverv. Så efter
en forsigtig og lidt tøvende start, er vi kommet
ganske godt i gang.
Ældrerådet afholder ordinære møder hver
anden måned. Her udover er der adskillige
opgaver og arbejdsgrupper, som medlemmerne
af rådet deltager i.

Hvilke opgaver har vi så været beskæftiget
med ?.
Ældrerådet har deltaget i arbejdsgruppen ved-
rørende Bøgely´s fremtid, samt i en
arbejdsgruppe vedrørende omlægning af
hjemmehjælpsområderne, centerinddeling m.v.,
hvor ældrerådet har støttet et forslag om at
område ”Midt” (Vinderslev, Sjørslev) deles
mellem område ”Vest”(Thorning, Vium, Hvam)
og område ”Øst” (Ans, Grønbæk).
Såfremt dette forslag godkendes af
Socialudvalget, bliver der 2 landområder (mod
nu tre), og Kjellerup by samt Plejehjemmet
Fuglemosen ,som selvstændige områder.
Med denne inddeling i større områder, vil der
blive flere medarbejdere i hvert område, som
dermed skulle blive mindre sårbare i forbindelse
med sygdom, ferie o.l.

Ældrerådet er også repræsenteret i
arbejdsguppen vedrørende ”Frivilligt Socialt
Arbejde”.  Denne arbejdsgruppe har som
opgave at udarbejde politik og rammer for det

frivillige sociale arbejde i Kjellerup Kommune,
med baggrund i lovgivningen samt
Socialudvalgets beslutninger.
Udover ældrerådet sidder i denne
arbejdsgruppe repræsentanter for
Sandgårdsparkens Venner, Fuglemosens
Venner, Røde Kors, Ældre Sagen, Al-Huset,
Forældregruppen til handicappede børn, Hinge
KFUM-K, Socialudvalget samt Forvaltningen.

Endvidere har ældrerådet sæde i kommunens
klageråd, sammen med repræsentanter fra
Byrådet og De Samvirkende
Invalideorganisationer samt Forvaltningen.
Klagerådet har indtil nu modtaget og behandlet
1 klage.

Senest har Ældrerådet den 26.april deltaget i
indvielsen af Sandgårdsparken i Kjellerup, hvor
den officielle indvielse blev foretaget af
Socialminister Karen Jespersen. En festlig dag
med ca. 185 deltagere.

Af forestående opgaver kan nævnes, at rådet
venter at blive indkaldt til en høring om
omstrukturering på ældreområdet.

At være medlem af ældrerådet er et
spændende og udfordrende job. Vi oplever et
positivt samarbejde til mange sider, og vi
oplever, at der oprigtigt bliver lyttet til rådets
meninger og synspunkter.

J. P. Lynderup

Ældrerådet
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På besøg hos biskoppen.

Den 10. marts var dagen for konfirmandernes
årlige udflugt. Der er flere års tradition for, at turen
går til Viborg, og sådan blev det også i år.

   Efter at have holdt morgenandagt i
konfirmandstuen ved 8-tiden,  gik starten fra
præstegården med Svenni Würtz ved rattet. Turen
gik først til Asmild kirke, som engang var et rigt
augustinernonnekloster og før den tid bispekirke.
Her holdt vi ind til siden, mens jeg fortalte den
grumme historie om biskop Eskild, som kong Erik
Emune lod dræbe foran kirkens alter den 20.
oktober 1132. Lige uden for kirken findes for øvrigt
Danmarks største familiegravsted, Bruun-
slægtens grav.

   I Viborg tog vi afsked med Svenni Würtz ved
Domkirken. Her tog kirketjener Elith Sloth imod os,
og i løbet af den næste time gennemgik han
kirkens historie og dens freskobilleder for os. Selv
om jeg efterhånden har hørt det mange gange, er
det stadig spændende at opleve. Uden problem
kan den lille, beskedne mand holde
konfirmanderne i ånde hele tiden, mens han
fortæller om kirkens historie. Det er spændende at
høre om bygmester Stallknecht, som fik til opgave
at restaurere kirken efter byens brand og så kom
lidt for let om ved det, så kirkens skøre mure ikke
kunne bære de nye hvælvinger! Om Joakim
Skovgaard og hans svende, som får til opgave at
udsmykke den nyopførte kirke, og som ligger på
ryggen på et kæmpemæssigt stillads og maler
kirkens loft!
Og når vi kommer ned i krypten og finder
Sct.Kjelds grav, giver det et lille gys i de fleste
konfirmander! For tænk engang: Der er en rende i
Sct.Kjelds stenkiste, så væskerne fra liget kan
løbe væk, fortæller Elith Sloth stilfærdigt! I kirken
passerer vi også det mærkelige billede af Joakim
Skovgaard, som er malet på en sådan måde, at
han følger én både med øjnene og hele
overkroppen, når man går forbi! Vi ser også den
lille plet oppe i en hvælving, hvor den beskedne
Joakim Skovgaard har malet et ganske lille
selvportræt.
Der blev også tid til en tur op i kirkens tårn, hvorfra
der er en god udsigt. Det var her, den berømte

pastor Philipsen fra Gram som dreng kravlede ud
af vinduet og gik rundt på den smalle gesims! Da
han bagefter fortalte sin far, hvad han havde gjort,
indkasserede han et par gevaldige lussinger,
fortæller han selv. Da han mange år senere var
deroppe sammen med sin kone og søn, prøvede
han igen, fortæller han, men da tabte han modet!

   Efter besøget i Domkirken var vi en tur oppe ved
”Den hvide Sten”, som en overgang lå på Hinge
kirkegård og derfor er særlig interessant for os.
Det var her, reformatoren Hans Tausen i sin tid
stod, da han forkyndte den lutherske lære for
folkene i Viborg. Nu ligger stenen på det sted, hvor
Gråbrødre Kirke i sin tid lå, og hvor man ved hjælp
af små hække har markeret kirkens omrids.

 Turens højdepunkt var besøget hos biskop
Karsten Nissen i den smukke, gamle bispegård.
Hyggelig og gæstfri tog han imod os, viste os
kontoret med den gamle brændeovn og serverede
så sodavand og kaffe for os. Vi fik noget at vide
om, hvordan det er at være biskop, og hvordan
man bliver det, og Karsten Nissen benyttede også
lejligheden til at undersøge, om konfirmanderne
nu havde lært noget! En af pigerne havde set en
udsendelse i fjernsynet om folkekirkens forbrug af
penge og ville gerne høre, hvad biskoppen mente
om det. Hans svar påviste, at udsendelsen gav
fordrejede svar, og så ville han da for øvrigt gerne
vide, om hun syntes, konfirmandstuen i Hinge
Præstegård var flot! Nej, det var der nu ikke
nogen, der mente!

Sognemenigheden
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demonstre-rede dens orgel
for os.

 Snart efter gik turen hjemad
igen. Svenni Würtz holdt
udenfor og bragte os hjem i
god behold, og mon ikke,
flertallet syntes, det var en
ganske vellykket tur?

Sognepræst Frede Møller

Mini konfirmander

Efter besøget i bispegården gik vi ned til den
katolske Sct.Kjelds kirke, som vi lige var inde i,
passerede den gamle domprovstegård,
Søndre Sogns kirke og kom så til - ”Grillen”.
Mennesket lever jo ikke af ord alene, og nu var
tiden inde til at få noget at spise!
Vi fik stegte pølser med pommes frites og
sodavand! Der var også lejlighed til at bruge lidt
penge på et par spilleautomater - tror jeg nok.

 Der blev også tid til et kort besøg i Sct.Mathias
Marked, og så gik vi den lange tur ud til
Søndermarkskirken - en af Viborgs nyere kirker,
hvor organist Jens Christian Hansen tog imod os,
fortalte om den spændende, utraditionelle kirke og

KIRKENYT

Sognemenigheden
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    4. juli. Vinderslev 8.30 Jais Tinglund.  Hinge 10 Jais Tinglund.
  11. juli. Hinge 8.30 Th.Poulsen.  Vinderslev 19.30 (nadver) Knud Ove Mandrup.

18. juli. Vinderslev 8.30. Hinge 10.
25. juli. Hinge 8.30. Vinderslev 10.

  1. august. Hinge 10. Vinderslev 19.30.
  8. august. Hinge 8.30. Vinderslev 10.

15. august. Vinderslev 8.30. Hinge 10.
22. august. Hinge 8.30. Vinderslev 10.
29. august. Vinderslev 8.30. Hinge 10 Famg. m. konf.velkomst.

  5. september. Hinge 8.30. Vinderslev 10.
12. september. Vinderslev 8.30. Hinge 10.
19. september. Hinge 8.30. Vinderslev 10 Høstgudstj.
26. september. Vinderslev 8.30. Hinge 10 Høstgudstj.

Vi mødes i Vinderslev Missionshus, ca
hveranden søndag kl. 10.00 - 11.15.

Vi hører fortællinger fra Bibelen, tegner, maler
og synger.

Vi er 14 - 16 børn fra 3 til 12 år, har du lyst at
være med, så bare kom, der er altid plads til
flere.

Søndagsskolen er tilsluttet Danmarks
folkekirkelige søndagsskoler og
børnegudstjenester.

Vinderslev - Brokhus søndagsskole

G
u

d
stjen

este

Klub 73

Fra 1. maj til 1. september holder KLUB 73 en
lille pause. I stedet mødes vi på sportspladsen
oppe på bakken lige over for Mausing
Forsamlingshus.

Her er ALLE          børn små som store + deres
forældre MEGET velkommen ( der er
sandkasse og rutschebane til de små ).
Vi spiller forskelligt boldspil. Har diverse former
for
” orienteringsløb ”. Vi har ” bål hygge ” med
pølser og snobrød m.m.

DET SKER :
Onsdag aften kl. 18.45 - 20.00.

Hilsen Idrætsafdelingen

Vi holder sommerferie i Juli måned, og starter
op igen, søndag den 15. august kl. 10.00.

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Hanne Frølund 86 888242
Helle Frølund   86 888352
Lisbeth Christensen 86 888484

 Lisbeth Christensen

KIRKENYT

Sognemenigheden
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Vi er en flok børn og ledere, der samles ca. hver
anden søndag mellem kl. 10.00 - 11.30 i Mausing
missionshus, Pederstrupvej 39.
Vi tegner, maler, leger, synger og hører om Gud og
fortællinger fra Biblen.

Vi samles 12 - 14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, men
vi kan sagtens være mange flere.

Det koster ikke noget at være med i søndagsskolen.
Har du lyst, så bare kom og vær med.

Søndagsskolen er tilsluttet ” DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNE GUDSTJENESTER ”

Vil du vide mere, kan du kontakte :

Kirsten Kristensen

          Martin Poulsen       Tlf. 86867117
Kirsten Kristensen   Tlf. 86888375

Ø stedet, hvor Gud får 1. pladsen

Ø stedet for unge mennesker

Ø stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål i

livet

Ø stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe

Ø stedet, hvor du får gode venner

Ø også for DIG!

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.

Se vores program i aktivitetskalenderen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :

Poul Berg  (tlf: 8688 8249)

Vinderslev - Mausing IMU

Hvad er Indre mission ?
Indre mission i Vinderslev er en lokal afdeling af
Indre Mission i Danmark.
Et sted hvor man mødes i et kristent fællesskab.

Hvor mødes Vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus,
Vinderslevholmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af
Vinderslevholmvej og Pederstrupvej )

Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag aften kl. 19.30, men
som det kan ses i kalenderen, er det nogle gange
andre dage.

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent
fællesskab, er meget velkomne.

Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86888165

Sker der andet udfra Vinderslev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til huset :

Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen  tlf. 86 88 82 49 )

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 88 84 84 )

KFUM’s Soldatermission Selskab
(Gunnar Nielsen tlf. 86 88 81 02 )

DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 88 82 13 )

Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 88 81 39 )

Poul Jensen

Indre mission i Vinderslev

KIRKENYT

Mausing søndagsskole
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I Skodaen ud på "Tidens Landevej                                                          "

I løbet af undervisning sæsonen har
valgmenighedens konfirmander som sædvanlig
været på flere ture  dels eftermiddagsture til Viborg
og Århus, dels i vinterferien et par dage i
København.

Når vi tager på ture, ser vi mange kirker, for det er
jo kristendommen og  den kristne menigheds
gudstjeneste, som konfirmanderne skal lære om i
onsdagstimerne i valgmenighedens sal i Hørup.
Men vi ser på turene også noget, der ikke direkte
har med kirke og kristendom at gøre.

Det er nemlig hensigten med disse ture, at få
konfirmanderne indstillet på, at vi mennesker er
med i tidens og historiens gang. Vi er ikke bare en
del af naturens kredsløb, hvor vi alle fødes og dør,

men bevæger os også alle sammen på historiens og
tidens lige landevej, hvor vi kan se os tilbage over
skulderen til fortiden. På turene skal konfirmanderne
i praksis finde ud af, at fortiden også er med i
nutiden.

F.eks. er bygninger, der blev bygget for f.eks. 100,
300 eller 500 år siden, stadig en del af af vores
tilværelse. Lejligheder fra l890erne og Chr. den 4.s
gravkapel fra 1600-tallet findes stadig og kan
bruges i 1999. Et maleri på Statens Museum for
Kunst af et oprørt hav med store bølger og en lille
bitte båd fra 1890 af August Strindberg, kan få en
konfirmand til at sige:
"Han må have haft rod inde i hovedet". Billedet er
over 100 år gammelt, men konfirmanden undrer sig.
Og så er billedet ikke ligegyldigt.

Sådan har vi i vores tanker og tale også noget
positivt med os fra tidligere tid, som vi kan bruge -
både i hverdagen, og når vi holder gudstjeneste.
Fortiden er også nu. Vi tænker bare ikke altid over,
når vi færdes, at springe 700 år tilbage ad tidens
landevej, når vi går ind i en middelalderkirke, og at vi
går frem igen til for "kun" 250 år siden, hvis vi går
derfra hen til et palæ fra rokokkotiden. Sådan kan vi
opøve os i at tænke i historiens perspektiv og
derved gøre os samtidige med dem, der levede før
os.
Det har efter min mening en betydning, at vi som

Valgmenigheden

De 4 konfirmander :
Stine Larsen
Jesper Rasmussen
Rasmus Schimming
Toke Westerberg
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døbte og medlemmer af den kristne menighed er
led i en lang kæde af generationer, der har ført
bekendelsen videre om Jesus, der er Guds søn og
opstod fra de døde. Det Nye Testamentes
beretninger og Jesu ord er noget, der er sagt til
mennesker for 2000 år siden på en ganske bestemt
geografisk lokalitet i verden, men samtidig kan vi
lytte til ordene som noget, der bliver talt direkte til os
i dag - her, hvor vi er.

Vi hører de gamle ord direkte i gudstjenesten - og
når vi f.eks. folder hænderne til Fadervor. Så er det
noget, vi faktisk selv siger, men vi hører ordene som
om, de siges til os. De er som nye og passer lige ind
i den situation, jeg står i nu.

Opdager vi, at det gamle siger os noget, kan det
være på flere måder oplivende. Det kan ruske op i
os, og det kan også gøre os glade. Til dét kræves
der andet og mere end indblik i historie og kultur, for
der skal også ånd til, som pludselig kan skabe
forbindelse mellem før og nu, oppe og nede.
Helligånden findes uden for natur og historie, og
ånden kan vi mennesker ikke styre ved at øve os på
konfirmandture i at tænke fortid og nutid sammen.
Alligevel er det efter min mening vigtigt, at vi gør os
selv og vore børn opmærksomme på, at vi som
mennesker lever i både historien og naturen. Vi skal
forsøge at fortælle børnene og hinanden, hvad det
er, at være menneske. Først når nogen har vist os
og fortalt os om menneskelivets bedrifter, drømme
og skuffelser,  kan vi have gavn af kristendommens

gode besked om, at vores synd og egoisme tilgives
- og at døden ikke er det sidste. Børnene har selv
drømme og skuffelser. De forstår mere, end man
umiddelbart regner med.

Konfirmandturene i Skodaen - og i
folkevognsrugbrød og tog, hvis der er flere end fire
på holdet - skulle gerne gøre både mig selv og
konfirmanderne lidt klogere på det, at være
menneske.

Karen Marie Ravn
Valgmenighedspræst.

Møder og foredrag for juli, august, september og begyndelsen
af oktober - man behøver ikke at være medlem for at deltage.

Søndag den 19. september kl. 14.00
er der gudstjeneste ved Søren Krarup, der efter
kaffe i salen holder foredrag.
Foredraget hedder:
Hvad med Danmark? 100 års Danmarkshistorie.

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00
er der hverdagsgudstjeneste i Hørup kirke ved

valgmenighedspræsten.

Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30
holdes der foredrag i salen ved fhv. skoleinspektør
Knud Sørensen.
Foredraget omhandler kalkmalerierne i Vinderslev
kirke, der vises også lysbilleder.

  4. juli kl. 10.30 i Vinderslev
11. juli kl. 19.30 ( Jesper Langballe ) i Hørup
18. juli kl. 19.30 ( Jesper Langballe ) i Levring
25. juli kl. 19.30 ( Jesper langballe ) i Hørup
  1. august kl. 10.30 i Vinderslev
  8. august kl. 10.30 i Hørup
15. august kl. 10.30 i Levring
22. august kl. 10.30 i Hørup
29. august kl. 10.30 i Vinderslev
  5. september kl. 10.30 i Hørup.

G
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Lene Boilesen
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 Lejrskole på Mols.

Dette forårs største begivenhed for os på skolen var
vores tur til Mols 10.-12. maj. Det er en tradition, at
vi hvert andet/tredje år tager af sted på tur med
næsten hele skolen. Det er ligeledes tradition, at en
hel del forældre tilbyder os hjælp med mange
forskellige ting i forbindelse med de ture. Nogle hjalp
på forhånd med at lave mad og bage kage
hjemmefra. En anden gruppe tog med på lejren,
hvor de skulle hjælpe med en hel del praktiske ting
som f.eks. køkkenarbejde, men også med at
organisere forskellige aktiviteter.
Sidste gang, vi var på tur, byttede vi skole med en
skole i nærheden af Sæby, men denne gang havde
vi fundet en meget dejlig og meget godt beliggende
lejr ved Ebeltoft Vig. Den ligger på et stort naturareal
lige ned til stranden, og det syntes vi, var et ideelt
sted at være for os, der bor så langt fra havet, som
det overhovedet er muligt i Danmark. Meningen med
den slags ture er nemlig, at undervisningen flyttes
ud til lokaliteter, vi ellers ikke har mulighed for at
udnytte. At undervisningen så kommer til at forme
sig temmelig anderledes end til hverdag, gør det
bare endnu mere spændende.

Denne gang
var der
planlagt en hel
del aktiviteter på stranden, som f.eks. sejle i kano og
kajak, bygge tømmerflåder, lave strandskulpturer,
fiske, flyve med drager, bygge havne og kanaler til
små skibe. Vi fik også besøg af en lokal naturvej-
leder, som tog nogle af klasserne med på opdagelse
i naturen. Der var også i planlægningen taget højde
for, at der skulle være god tid til fri leg, boldspil osv. i
det store område lige udenfor døren.

De yngste
årgange var des-
uden nogle timer i
”Tante Andantes
hus”, som er et
skørt og rart sted,
især for de
yngste. Der så vi
først et lille
skuespil, bagefter
var der mange
forskellige ting at
beskæftige sig
med. Højde-
punktet, synes
jeg, var, da Tante
Andante spillede
og legede små
musikalske forløb
sammen med os.

Der skulle selvfølgelig også være lejlighed til at se
nogle af Ebeltofts seværdigheder. Alle hold fik en
spændende rundvisning på Fregatten Jylland, og ud

over det havde de enkelte klasser planlagt, hvad
mere de ville se og opleve. Vi var alle sammen ude
at gå i de idylliske gader omkring det gamle rådhus,

Vinderslev skole

Tante Andante leger sammen
med os.

De bygger en havn.

Efter fisketuren.

Fregatten Jylland.
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som nogle også så indefra, mens andre valgte at
besøge ”Farvergården”, som  også er et museum.
Mange var desuden inde for at se et glaspusteri. På
havnen havde vi fået lov til at besøge en fiskebutik,
der havde et stort udvalg af fisk og skaldyr samt en
indehaver, der var villig til at besvare mange
forskellige spørgsmål fra børnene. Vi prøvede at
pille rejer og spise dem, nogle af os fik endda
lejlighed til at smage østers også. Det var en dag
med mulighed for mange spændende oplevelser,
men desværre var det både meget koldt og
regnfuldt det meste af dagen. Da vi kom hjem, var
der varm kakao og kage til os. Det var lige, hvad vi
trængte til efter den tur.

Den eneste klasse, der ikke var med i år, var
børnehaveklassen. De inviterede så til gengæld
nogle af børnene fra Gården til at komme og være
med i nogle projekter på skolen, mens vi andre var
væk.

Legepladsdag.

Skolegården er gennem de sidste år gjort meget
mere spændende og børnevenlig med stor
sandkasse, legeredskaber m.m. Men der er hele
tiden brug for at vedligeholde det, der er lavet, og
der kommer også tit forslag til nye ting, der kunne
gøre det endnu bedre. Derfor var der indkaldt til
legepladsdag d. 8. maj, hvor legepladsen skulle
males, forbedres og udbygges. En gruppe forældre
mødte op og brugte en stor del af dagen til at hjælpe
nogle af skolens ansatte med det arbejde.

Om skolerenoveringen.

Siden sidste nummer af dette blad blev skrevet, er
der sket en hel del med hensyn til planerne for
modernisering af kommunens fem skoler. Efter at
alle skolerne havde indsendt deres ønsker, og
arkitekten derefter havde besøgt skolerne, blev der
udarbejdet tegninger, der prøvede at tilgodese alle

ønskerne så godt som muligt. Desværre viste det
sig, at den samlede pris for fornyelsen blev så høj, at
der dernæst skulle beskæres i planerne, for at
bringe prisen ned på et acceptabelt niveau.
For vores skole betød det desværre, at tegningerne
skulle ændres meget radikalt og prisen reduceres til
under det halve. Dermed er der en betydelig del af
de spændende tanker, der ikke bliver realiseret. Det
forslag, som man i anden række har fundet frem til,
er bundet af, at den lokale institution, Vinderslev
Børne- og Fritidsgård, er kommet i pladsnød og ikke
kan rumme alle de børn, der har behov for pasning.
Løsningen på det problem bliver, at de ældste af
børnene skal tilbage og være på skolen, hvor
skolefritidsordningen jo også havde til huse i
begyndelsen. Problemet er så akut, at 2.-3.klasses
elever bliver flyttet allerede til august i år, og det er
derfor nødvendigt, at den modernisering, der skal
ske, sikrer, at der bliver skabt gode forhold for den
gruppe meget snart. Det bliver dog ikke de  første
par år, så indtil da må man finde ud af at udnytte de
lokaler, der er, på den bedst mulige måde.

 Det er heldigvis lykkedes for arkitekten at komme
med et nyt forslag, som også ser spændende ud.
Eftersom ombygningen ikke bliver nær så
omfattende, som først planlagt, er der også den
fordel ved de nye planer, at man ikke kommer til at
færdes i byggerod på skolen i nær så lang tid som
ved de første tegninger!

Der skal ansættes inspektør.

Som det måske er de fleste bekendt, har den
hidtidige inspektør, Ole Clausen, ikke fungeret som
skolens inspektør, siden han blev syg sidste
sommer. Han har været tilbage på skolen siden
december, men kun med et begrænset antal timer,
og pr. 1. april har han af helbredsmæssige grunde
fået status som overlærer, dog stadig ikke med fuldt
skema, men indtil sommerferien vil hans arbejdssted
være Vinderslev Skole. Hvad han skal bestille efter
ferien, er endnu uvist, idet der er mange brikker, der
skal falde på plads inden da!
I Ole Clausens sted blev skolens viceinspektør,
Steffen Volder, konstitueret inspektør, og Margit
Høg blev konstitueret viceinspektør. Nu er
inspektørstil-lingen omsider opslået ledig til
besættelse pr. 1. august, hvilket vil betyde, at
planlægningen af næste skoleår vil komme meget
sent i gang, og det vil vare længe endnu, inden den
endelige plan for næste år kan gøres færdig.

Birthe Clausen
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Boligbyggeri på Solsikkevej i Vinderslev
Kjellerup Boligforening forventer i løbet af august
måned at afholde licitation på den såkaldte afdeling
1-20, 2. etape. Opstart på byggeriet forventes at
kunne ske i uge 37 i september måned, under
forudsætning af
myndighedernes godkendelse.

2. etape omfatter byggeri af 30 boliger på
Søndergade i Kjellerup, 4 boliger i Demstrup og 5
boliger på solsikkevej i Vinderslev.

De 5 boliger, der bygges i Vinderslev, bliver 3
værelses boliger på Ca. 85 m2. Forventet månedlig
husleje ca. 4000 kr. og et indskud på ca. 16.000 kr.

For at få tildelt en bolig skal man være medlem af
boligforeningen og være opnoteret på ventelisten.
Tildeling af boligerne vil ske umiddelbart efter
byggeriets start.

Boligforeningen har pr. 1. april 1999 overtaget
administrationen af de 4 boliger på Solsikkevej der
hører under den selvejende institution "Solsiden".

Kjellerup Boligforening

Vinderslev Junior- og Ungdomsklub

Klubben har åben hver mandag fra kl. 18.30 til
21.30. Klubben er et værested, hvor alle fra 5.
klasse og opefter kan komme og hygge sig
sammen, tage et spil pool, billard, bordtennis,
airhockey eller spille et af de mange ”brætspil” vi
har. Der er også mulighed for spille playstation, at
se fjernsyn/video og høre musik.
Vi går i gymnastiksalen 1 time hver mandag og
spiller bold.

I løbet af sæsonen er vi: en tur i biograf, ude at
svømme, ude at skøjte, ude at bowle eller andre
spændende ting.

For at være med i klubben skal man have et
medlemskort. Det koster 60.00 kr. for en sæson
(september til april).

I klubben kan købes sodavand og slik til rimelige
priser. Overskuddet fra dette salg går til
medlemmerne i form af rabat ved de forskellige
arrangementer, vi laver, eller til indkøb af nye ting til
klubben.

For 5. og 6. klasse afholdes juniorklubfester, hvor vi
sørger for transport og deltager i festerne.
Mødested er ved skolen ca. et kvarter før festens

begyndelse, og ved hjemkomst bliver vi på
parkeringspladsen, til alle er blevet afhentet.

For 7. til 10. klassetrin er der ungdomsskolefester.
Disse arrangeres af de tre ungdomsklubber i Ans,
Kjellerup og Thorning.

Klubben er et frit sted at komme – dørene er åbne
hele aftenen. Vi holder øje med de unge, mens de
er i klubben, men præciserer, at når de forlader
klubbens lokaler ophører vores opsyn - også i løbet
af aftenen.

Forældre er velkomne til at besøge os i klubben
eller ringe, hvis der er spørgsmål eller kommentarer
til klubben.

Lene Bødker 86 88 29 35 og
Charlotte Vindum  86 88 86 87

Charlotte Vindum
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Skitse af ældreboliger på Solsikkevej.
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Store plantedag

Så kom endelig dagen, hvor spejdere, forældre
og interesserede skulle plante den nye skov,
som gerne skal blive til glæde for både spejdere
og byens borgere.

Det var en dag, der var lagt et stort forarbejde i.
En arbejdsgruppe bestående af Per Righer,
Lotte Kragh, Kaj Andersen, Carsten Thøgersen
og Peter Lindberg har brugt meget tid og energi
på, at det skulle blive en realitet, at spejderne fik
et længe ønsket rekreativt område.

Vi skal tilbage til sommeren 98, for at finde den
tid da spejderne fik lovning på jorden. Ikke
desto mindre var det først 4 dage, før træerne
skulle plantes, at der kom et skriftligt dokument

på, at Windir gruppen har ret til at leje jorden i
mindst 30 år frem i tiden.
Selve træplantningsdagen begyndte kl. 8, og
der var mødt en pæn flok frem. De gik straks i
gang med arbejdet, som forløb planmæssigt.
Ind imellem arbejdet blev der budt på
morgenmad og frokost udendørs, for det var
nemlig så heldigt, at netop den dag begyndte
det gode vejr igen.

Omkring kl. 13 kom viceborgmester Henning

Christensen, og efter at
han havde kigget lidt på
området, blev den

officielle del af arrangementet afholdt.
Lotte Kragh bød velkommen til alle og fortalte
lidt om forløbet. Herefter bad hun Henning
Christensen om at plante et bøgetræ.
Viceborgmesteren plantede træet, og holdt en
tale til forsamlingen. Her var han blandt andet
inde på, at kun hvis man er initiativrig og om
sig, er det muligt at få et projekt som dette
naturcenter, til at lykkedes, da der i disse år kun
er afsat meget få midler til sådanne ting. Han
opfordrede desuden til, at der blev søgt
yderligere tilskud hos forskellige fonde, der
endnu har midler at dele ud af. For selv om
folkeoplysningsudvalget har givet et tilskud på
25000 kr., er der stadigt langt til de over
100 000 kr., som det er beregnet, at det vil
koste inden skoven, bålpladsen shelteren og
de øvrige ting er færdiggjorte. Herefter
opfordrede Lotte Kragh alle til at hjælpe med at
stampe omkring træerne, og så var der kaffe,
sodavand og snobrød til alle.

Windir - spejderne
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Her i Windir-gruppen er vi vilde med lopper, for
de kan laves om til penge, så vi kan købe telte,
økser, potter og pander, og hvad man ellers har
brug for i en spejdergruppe. Penge kan også
bruges til et naturcenter med træer, bålplads,
shelter, bivuakområde, svævebane, og hvad der
ellers hører til et kreativt spejderområde.

Vi sælger vores lopper hver sommer på
Mausing Marked, hvor vi har en hel mark fyldt
med spændende ting som møbler, bøger,
porcelæn, gryder/pander, lamper, madrasser,
computerskærme, julepynt, alskens nips,
blomstersøjler, bure, centrifuger og en gammel

rulle. I år kan man finde os på markedet lørdag
den 17. juli.

MEN for at kunne lave lopper om til penge skal
vi jo have nogle lopper, og derfor ønsker vi os
altid lopper! Hvis nogen har fået nye møbler og
mangler et sted til de gamle, eller hvis nogen er
flyttet i et mindre hus og har fået en hel masse i
overskud, eller hvis nogen bare har fået lyst til
at rydde op i garagen eller pulterkammeret, må
de meget gerne tænke på spejdernes
loppemarked.

Hvis I har nogle ting, I vil af med, er I meget
velkommen til at aflevere det på Pederstrupvej
66 (midt i Pederstrup over for købmanden) i
kampestensbygningen til venstre i porten. Hvis
I ikke selv har mulighed for at komme med
sagerne, skal vi gerne hente dem – bare ring til
86 88 84 30. Vi samler på lopper hele året!

Vi er glade for alt ,undtagen hvidevarer og tøj.

Anna Arhøj

Vinderslev aftenskole
Efter ferien starter Vinderslev Aftenskole igen.

Der vil igen blive Håndarbejde i tidens stil. Det
starter mandag den 13. september kl. 13.30
under ledelse af Annie Boilesen.

Madlavning for mænd hver anden tirsdag under
ledelse af Henny Sølager Sørensen starter
tirsdag den 14. september kl. 19.00.

Hvis det lykkes for os at finde en leder, vil vi
starte med aerobic i år, hvis der er tilslutning.

F. G.

Gerda Jensen, Ruth Nørskov,
Karen Grønkjær, Gudrun Lund,
Anne Jensen og Anne Sørensen.

Ved 16 tiden var vi færdige med at plante, og så
var der tid til lidt bålhygge - hvorefter vi alle gik
hver til sit.

Nu venter vi så bare på, at træerne vokser op,
så de kan blive til glæde for os alle i
lokalområdet.

I. T.

Lopper !
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Rejsebrev fra u-lands hjælper i Cape Town.
natten og 50 om dagen.  Det gav anledning til få
forbrændinger men også en pæn kulør.
   Vi var efterhånden kommet til at kende de andre
godt, og i byen Stone Town havde vi også vores små
ture i byen.  I disse dage var det såmænd bare med at
slappe af,  jeg fik lavet nogle henna-tatoveringer, fik
e-mailet lidt hjem, og så var vi også ude at snorkle ved
koralrev og svømme med delfiner.

Malawi.
Efter nogle lange køredage nåede vi så Malawi den
5/2. Her blev vi en uge. Malawi må jeg klart sige, var
det det bedste sted.  Ikke nok med at landet var det
billigste, hvad angår  mad, træting og andre souvenirs,
den eneste øl, de havde stort set over alt, var
Carlsberg.  I løbet af ugen slog vi lejr flere steder langs
den meget smukke og dejlige ”Lake Malawi”.  Søen var
så lækker og varm, og da campingpladserne ikke
havde bad, kunne man frit tage sit shampoo med ud i
søen. Langs søen var der også visse krokodille
tilholdssteder, hvilket man blev advaret imod. 2. dagen
tog nogle af os på en 8 timers gåtur op i højderne
kaldet ”Livingstonia”, et område Dr. Livingstone før i
tiden havde opdaget. Her gik vi til et højtliggende
vandfald, en meget hård tur, der skabte dehydrering og
fremkaldte en enkelt hyperventilering. Den 5. dag fik vi
en rundtur i en lille landsby, hvor vi så skolen og
hospitalet. Skolen indeholdte 50-60 børn, der sad på et
stengulv og skulle lære remser udenad. På hospitalet
så vi en mor med sit et døgns gamle barn, begge
meget underernæret.

   Efter Malawi havde vi en dags kørsel til byen
Blantyre, hvor vi havde en dags ophold, til vi skulle over
næste grænse. Her var vi bl.a. på en rundvisning på et
Carlsberg bryggeri, det første udenfor Danmark. Dog
fik jeg også set denne by’s hospital, da jeg skulle have
taget en malaria-test. Jeg havde de foregående 12
timer haft stærke symptomer på malaria, men det viste
sig heldigvis bare at være en ordentlig gang diare.

Zimbabwe:
Den 12/5 kørte vi videre gennem Mozambique til
Zimbabwes hovedstad Harare. Dette var den første
rigtige storby, og det var egentlig overraskende,
hvordan en by midt i Afrika kunne ligne dem
derhjemme. Zimbabwes 2 højdepunkter var
houseboaten, hvor vi sejlede rundt på Kariba søen i 3
dage. Her så vi bl.a. elefanter på meget nær hold, og vi
blev også jagtet af nogle flodheste, der kom snigende
under vandet. Det andet højdepunkt var nok turens
største, Victoria falls. Byen nær verdens største
vandfald var overraskende meget lille og var
udelukkende bygget for turister.  Området omkring
vandfaldene havde meget at byde på, hvis man
ønskede af få adrenalinet til at pumpe. Her var bl.a.
mulighed for faldskærmsudspring, river rafting, og
bungijumping (elastikspring). Jeg havde forberedt mig
selv på, at jeg ville bungijumpe, men da vi fik at vide
allerede ved ankomsten, at springet skulle ske ikke

Fortsættelse fra andet nummer .......

Safaritur i Afrika.
De første 6 måneder i Cape Town var nu overstået. Vi
havde fået sagt farvel til James House, til børnene, og
det var nu tid til opholdets højdepunkt. Det var nu tid til
at komme ud og opleve det virkelige Afrika, i det
mindste sådan som vi troede, det ville være 6 måneder
tidligere.
   Den 25. januar fløj vi  til Nairobi, Kenya, hvor vi så
den 27. skulle mødes med resten af truck-
medlemmerne.  Vi blev i alt 25 og skulle tilbringe de
næste 8 uger sammen om bord på en kæmpe gul
truck. Vi var de eneste danskere og også de yngste.
De andre var gennemsnitlig 28 år og alle engelsk-
talende, 1 irer, 2 englændere og resten  Australiere og
New Zealændere. Det halve af dem havde allerede
startet turen 4 uger tidligere. De havde været en tur
oppe omkring Uganda for at se gorillaerne og havde en
uge tidligere været det sted, hvor nogle turister blev
brutalt myrdet af nogle terrorister.
   Allerede den 1. dag kørte vi over grænsen til
Tanzania. Her skulle vi de næste 2 dage besøge
Nrogorongo-krateret. Et kæmpe krater, hvor man
kunne være heldig at møde alle Afrikas dyr på nær
giraffen og en form for hjort. Det var også dette krater,
som gav Walt Disney ideen til ”Løvernes konge”. Nær
krateret besøgte vi også en Masai-landsby. Her boede
en stamme, hvis huse var lavet af ko-lort. Det var dog
nemt at se, at de var vant til turister, for de tog imod et
pænt beløb for entre og lidt sang og dans.  Efter nogle
timers kørsel væk fra krateret mødte vi nogle af
stammens unge medlemmer, de var på en såkaldt
manddomsprøve, hvor de skulle overleve ude i
ødemarken en måned.

Zanzibar.
Den 31. tog vi så færgen fra Dar es Salaam til den
tropiske ferieø Zanzibar. Her blev vi de næste 3 dage,
hvor vi til alles begejstring overnattede på hotel med
både seng og bad. Det var ikke altid så rart i et telt og
med et tyndt liggeunderlag. Zanzibar havde indtil
videre de varmeste temperaturer med 25-30 grader om

Tina og nogle af de unge mænd fra ødemarken.
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gården var der store indhegnede områder med de
vilde cheetaher, og her var det ejeren, der fik lov  at
fodre dem. Det var en af de meget spændende og
overraskende oplevelser på turen.
     Det næste par dage boede vi i Henties bay, hvor vi
ikke langt derfra skulle besøge ”Cape Cross”.  Cape
Cross er et stort område langs vestkysten, hvor flere
tusinde sæler holder til. Hele området lugtede så
forfærdelig af de mange sæler, at det kun blev et kort
besøg.  Da det var yngletid, var der også mange små
sæler, og mange af dem lå døde rundt omkring, da
de var blevet smadret, når tidevandet slog mod
stenene.
     Så nåede vi en af Namibia’s største byer
Swakopmund. Her boede vi alle i 6 mands
bungalowhytter, og det var rart med en dejlig varm
seng, da det ikke havde været særligt varmt de sidste
par dage.  Swakopmund havde mange forlystelser
såsom sandboarding i ørkenen, quaderbiking (4-
hjulet motorcykel), og faldskærmsudspring.  Jeg var
den anden dag ude at sandboarde, her ligger man på
et glat bræt og glider ned af de store sanddynger
(Dunes). Jeg skulle også have været ude at springe
faldskærm, men da vejret var for overskyet, blev det
aflyst.
     Så gik turen videre til byen Luderitz. På vej derhen
så vi en af verdens største dunes, det lignede en hel
pyramide. Under vejs fik vores chauffør malaria, men
han nåede hospitalet i tide, 36 timer senere og han
havde været død. Det var 5. gang han fik malaria, det
er nemlig ikke tilladt folk, der opholder sig i længere
tid i malaria områder at tage malaria-piller. Og når
man første har fået malaria en gang, kommer det
nemt igen.
     I Luderitz gik vores truck igen i stykker, og vi måtte
vente på reservedele.  Vi brugte bl.a. tiden på at
besøge den nærliggende spøgelsesby.  Dette var før
i tiden en diamant-mineby, men som det sker med
alle minebyer, blev minen tom og folk flyttede væk.
     Vi ankom til Luderitz den 16/3, og det var
meningen, vi skulle videre den 18. til det såkaldte
”Fish River Canyon”, men da reservedelene endnu
ikke var kommet, var vi stadigvæk i byen den 20.
Efter planen skulle vi nå rejsens ende søndag  den
21. i Cape Town, og da vi 4 piger herefter kun havde
10 dage tilbage før rejsen gik til Danmark, var vi ikke
opsat på at spilde nogle af dem. Vi var så 8, der
lejede en van og kørte søndag til Cape Town på 12
timer.
Det havde været en god tur, jeg fik set meget og har
lært at sætte pris på en god seng, et toilet, andet mad
end bønner og pulvermælk, og rent vand. Der var
meget, der skulle tages afsked med, og der er mange
venner, man vil komme til at savne, vi fik travlt de
sidste 10 dage.
     Cape Town er en fantastisk by, og man følte sig
efterhånden helt hjemme. Her er utrolig mange
venlige folk, der ikke står tilbage for at hjælpe en
fremmed, et udsultet folk, hvis eneste overlevelses
mulighed er at blive kriminelle. Vi er ikke altid klar
over, hvor godt vi har det.

Tina Lyngholm Rasmussen

mere end 4 timer senere fra broen mellem Vic Falls og
Zambia,   begyndte jeg at tvivle. Vi var 4 i alt fra
trucken, der sprang, 3 var danskere.  Det var en
ubeskrivelig oplevelse, 111 meter, 2,5 sek. frit fald, det
er utrolig alle de tanker, der flyver gennem ens hoved,
mens man bare falder ned mod en kæmpe flod.
Dagen efter var jeg så ude at river rafte, en dagstur
med gummibåd og et bræt. River rafting var nok det
farligste Victoria Falls havde at byde på, og med
Zambezi-flodens høje vandstand var det rart med en
redningsvest, da man nemt kunne blive suget under i
30 sek., dog var der redningshelikoptere, hvis det
skulle gå helt galt.

Botswana.
D. 27/5 kom vi så til Botswana. Her skulle vi kun være
i 5 dage og besøge det verdens kendte ”Okavango
Delta”. 3 dage i Deltaet for 160 US-dollars, en meget
dyr og skuffende fornøjelse. Vi sejlede et stykke ind i
deltaet, hvor vi sejlede i små tomandsbåde med hver
vores roer. Efter 2 timer camperede vi. De følgende 2
dage gik med nogle gåture rundt i det tørre terræn,
hvilket ikke blev til så meget, da man kun kunne gå til
klokken 8 om morgenen og efter klokken 9 om aftenen
p.g.a. de høje temperaturer. Vi så heller ikke ret mange
dyr kun en giraf og et par elefanter, hvilket ikke
længere var så spændende, da sådan noget
efterhånden var blevet hverdag. Dog så vi også en
flodhest på meget nært hold, da vi den sidste dag var
på en lille sejltur rundt i terrænet. Det var en meget
skuffende tur, hvor dagene gik med at sidde i skyggen
og vente på det ville blive køligere.

Namibia.

På vej til Namibia gik trucken i stykker, så vi måtte
campe en nat i bushen. Efter et par hårde køredage
nåede vi så verdens største meteor. Det var en kæmpe
sten lavet ud af noget underligt metal, og når man
snakkede, mens man stod oven på den, gav det
genlyd. De næste 3 dage skulle vi besøge Etosha
gamepark, som er et kæmpe dyrereservat. Her så vi
bl.a. en okse, der var blevet dræbt under kamp, og hvis
indvolde nu blev ædt af en flok gribbe. Men inden da
kørte vi ind omkring den såkaldte ”Lake Otjikoto”. Dette
var for mange år siden en underjordisk sø, der ved
hjælp af en mine eksplosion kom til syne.
   Den 9/3 efter gameparken overnattede vi på en
campsite nær en Cheetah park. Cheetahen er et
kattedyr og ligner meget tigeren. Vi fik en rundvisning
rundt på gården, og da nogle af cheetaherne var
tæmmet fik vi lov at fodre og klappe dem. Rundt om

Sejltur i Okavango Deltaet
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Portræt af en lokal virksomhed
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet, at tegne portrætter af lokale
virksomheder i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det
lokale erhvervsliv.

Portræt af en lokal virksomhed. Pederstrup
Vognmandsforretning er denne udgaves lokale
virksomhed. I virkeligheden drejer det sig om to
virksomheder:
Pederstrup Vognmandsforretning Ejgild
Knudsen AIS, hvor Ejgild er direktør, og
Pederstrup Vognmandsforretning Åps. Ejgild og
Kurt Knudsen, med Kurt som direktør.
Adressen på begge selskaber er Rosenvænget
9. Det lyder romantisk, er det også sådan, det
forholder sig? (I ”gamle dage” hed vejen ”æ
mejerivæj".)

Det hele startede 1. oktober 1973, hvor Ejgild
og hans kone, Lone købte
vognmandsforretning af Johannes Jacobsen.
Ejgild kørte med den første lastbil, og Lone
førte regnskab. Siden udvidede de, så Lone
også kørte, og det har hun gjort alle årene, indtil
helbredet svigtede for 5 år siden. I 1977 havde
Ejgild en sygdomsperiode, og de ansatte Bent
Busk. Han var ansat i ca. 9 år. Indtil august
1996 havde de kun en mand ansat.
I foråret 1996 begyndte der virkelig at ske en
udvikling. Først købte de Frederiksdal
Vognmandsforretning af Hans Kristiansen, og i
august kom deres søn, Kurt, med i foretagenet.
Så blev det til 3 lastbiler.
I 1997 købte de en lastbil (eller bil som det
kaldes i fagsproget) af Svenni Wurtz, så de nu
havde 4 biler.
I 1998 voksede vognparken til 5 biler, da de
købte halvdelen af Thorning
Vognmandsforretning ( Niels Åge Sørensen).
Der er således 7 mand ansat på nuværende

tidspunkt, foruden en dreng, der hjælper til med
at vaske biler.

Man må sige, at det er et familieforetagende.
Kurt's kone, Sanne fører regnskab for Aps.ét og
kører også ved spidsbelastninger. Ejgild og
Lone's døtre, Betina og Ruth hjælper også til i
travle perioder.
Bettina kører lastbil, og Ruth deltager i
forefaldende arbejde og hjælper sin far med
papirarbejdet. Foruden de ansatte har de en
revisor til at føre regnskabet.

Og hvad er det så, man laver i et
vognmandsfirma?
Firmaet’s motto er: "Intet er for stort, og intet er
for småt" for Pederstrup Vognmandsforretning.
Her hentydes til arbejdsområdet. Mens vi sad
og snakkede, begyndte fam. Knudsen pludselig
at omtale en ged ude i hallen. Det varede lidt,
før det gik op for intervieweren, at det var en
såkaldt ”gummiged", der var tale om. Den
bruges til nedbrydning af bygninger og til
entreprenørarbejde. En af Eigild's biler er
decideret til entreprenørarbejde, og Kurt har en
med kran. Firmaet har også 24 kontainere, der
udlejes til affald m.m. De skal selvfølgelig køres
tomme til de pågældende steder og fyldte til
loseplads e.l.

Vognmandsfirmaets biler kører f.eks. med
kreaturer og grise til slagtning, og hvis de skal
på dyrskue eller skifter ejermand. 2 af bilerne
kører fast for slagteriet ”Danish Crown," en
anden af bilerne kører for DLG. Det er en
tankvogn, der kører foder i løs vægt fra
foderstof til landmand. Den har påmonteret en
anordning, der kan blæse foderet over i en silo
hos kunden. Endnu et område, firmaet tager sig
af, er handel med halm og roer. De køber op
rundt ved landmænd, har også en aftale med
en maskinstation og sælger så til hvem, der
mangler. Sådan et vognmandsfirma benytter
sig også af kollegialt samarbejde. Hvis de har
fået en større ordre eller noget helt specielt,
som de ikke selv har kapacitet til, så har man
andre vognmandsfirmaer at trække på.

Skal man have en bestemt uddannelse for at
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blive vognmand?
Kurt er feks. uddannet lastbilmekaniker. Det er
meget praktisk og sparer både tid og penge, når
han selv kan reparere, især småting. Endvidere
har Kurt været på Vognmandsskole i 3 uger for
at lære at tilrettelægge, føre regnskab og ikke
mindst lære om de mange regler, man skal
kende for at være selvstændig inden for
vognmandsbranchen. Skolen ligger i Trelle
Sande mellem Vejle og Juelsminde. Kurt
mindes endnu den fantastiske kostskole. Nogle
af de regler, der er vigtige, at kende, er
hastighedsbegrænsningerne. Hvis en lastbil
kører mere end 40% over det tilladte, dvs. 71
km./t. i byer, er kørekortet virkelig i fare.
Sammenlignet skal en personbil køre mere end
70% over det tilladte dvs. 86 km./t. for at være i
samme situation. I alle lastbiler er der "en
skriver," der fortæller, hvis chaufføren ikke
overholder de pauser, som loven forlanger.

Med hensyn til arbejdstiden er det meget
forskelligt, hvor lange dage en lastbuchauffør
har. Man tilstræber 10-12 timer. Ofte må ved-
kommende starte ved 3-4 tiden om natten, som
det er tilfældet for de to biler, der kører for
"Danish Crown." Så det er til tider et hårdt job at
køre lastbil, men Kurt er ikke afskrækket. Han
har kendt til det hele sit liv, og da han indgik i et

Aps. med sin far i 1996, var det med henblik på
senere at overtage firmaet.

Til efteråret flytter Kurt og Sanne fra Tulipanvej
i Vinderslev med deres to små børn, Flemming
og Mette, til Pederstrup i det hus på
Rosenvænget, hvor Ejgild og Lone bor nu, ved
siden af garagen. Så kommer børnene til at se
mere til deres far. Som det er nu, må Sanne og
børnene, f.eks. I week-enderne følge med til
Pederstrup for at være sammen med Kurt. For
der er altid lidt, der skal ordnes på det tidsputikt.

Hvor skal Lone og Ejgild så bo?
Jo, de ejer i forvejen den lille ejendom på
Pederstrupvej 87 (tidl. Marie og Aksel Andersen'
s). Den har indtil for nylig været lejet ud. Her har
de lidt hobbydyr i stalden bl.a. 19 kreaturer, og
stuehuset er ved at blive gjort klar til indflytning.

K. H.

Mausing forsamlingshus
Mausing heste &

kræmmermarked 1999

Så er det atter tid for Mausing heste &
kræmmermarked, der løber af stablen fra

onsdag den 14 juli til den 18 juli.

Der startes som sædvanlig med stort lotterispil
onsdag d. 14. juli kl. 19.00 i det store telt ,og der
er både skænkede og ordinære gevinster,
arrangør Mausing forsamlingshus.

Torsdag d. 15 juli kl. 19.00 afvikler Vinderslev
I.F. dartturnering, og den foregår også i det
store telt.

Fredag d. 16 juli kl. 20.00 er der ålegilde i det
store telt, under spisningen og til den
efterfølgende dans spiller De Glade Jyder.

Lørdag d. 17. juli kl. 09.00 starter så selve

markedet med ca. 160 kræmmerboder, heste
og smådyr. Skulle sulten melde sig, kan man til
middag købe de populære markedsbøffer. Hele
lørdagen indtil kl. 16.00 kan man gætte på
"møffes” vægt, og den, der kommer nærmest
,vinder den sponsorerede gris Arr. støttepillerne
for V.I.F.  Kl. 21.00 er der kræmmerbal i
forsamlingshuset.
Også kl. 21.00 holder Vinderslev I.F. bal i det
store telt.

Søndag d. 18. juli kl. 08.00 er der gratis
morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske
og kræmmerboderne åbner kl. 09.00. Om
eftermiddagen er der underholdning for børn, kl.
13.00 kommer Orgel Allan og kl. 15.00 kommer
klovnen Albert. For det lidt større publikum
underholder Lis & Per kl. 14.00 og kl. 16.00.
Hele søndagen griller Vinderslev I.F. 2 grise,
der sælges fra kl. 17.00.

Karl Petersen
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Lundgaards Maskinstation
Alt  markarbejde

udføres
Tl f .  86888159

Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00
Telefax 87 70 03 19

MARABOU-DAG.

Søndag den 9.maj  var VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING arrangør af en legedag for
alle områdets børn. Maraboudagen  er et
landsomfattende arrangement arrangeret i
samarbejde mellem JBU og Marabou-
chokolade.
Dagen blev en kæmpe succes, med deltagelse
af 60  børn fra Vinderslev og omegn. Mange
forældre havde endvidere valgt at bruge dagen
sammen med børnene på stadion.
Der var mange forskellige boldaktiviteter i gang
på de fire timer, som legedagen varede. Der
blev lavet ”Laudrupfinter”, jongleret og driblet –
ja selv med næsen og rumpen blev der driblet.
Som præmier til deltagerne var der både
rygsæk og chokolade, og et par børn gik derfra
med  ekstra præmier i form af en luftmadras og
en stor fin æske chokolade.
Marabou dagen blev afholdt  i en del klubber
landet over.

NY KLUBDRAGT I VIF.

Vinderslev Idrætsforening har fået nye
klubdragter. Dragterne er holdt i sorte og røde
farver og er  af lækker kvalitet. VIF yder et
tilskud på 50 kr. pr. dragt og salget går
strygende. Dragterne kan købes ved kontakt til
VIF ( Karin Mikkelsen ) for  199,- / 249,- kr.

Leif Jensen

Vinderslev idrætsforening
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VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

Vinderslevvej 65
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40

Faxnr. 86 88 84 20

KONTORTID 9-16
FREDAG 9-15

TELEFON 86 88 24 00
   TELEFAX 86 88 37
       GIRO 5 36 29 62

VESTERGADE 1A. 8620 KJELLERUP.
E-MAIL : noerregaard@advomidt.dk

PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88
INTERNET : WWW.KUSK.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 styrings-
tekniske opgaver baseret på PLC- teknik
Den lokale el installatør, der kan og vil

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

Kjellerup
Containerservice

v / Svend Elkjær - Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16

Åbne og lukkede containere i alle størrelser udlejes til alle formål.

Ude eller hjemme.

PC eller Mac.

Jyske Netbank er åben for alle.

www.jyskebank.dk

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

AL - BYG
v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21
NY-OG OMBYGNINGER
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandning af
industrigulve

                  Facadebehandling

TELEFON 86 88 86 44
Biltelefon 40 42 87 44

TÆPPESTALDEN
I MAUSING

Mausingvej 21 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 . Bil 40 42 87 44

Åbningstider : Fredag kl. 14.00-19.00
Lørdag kl.   9.00-14.00

   Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 30 57  -  Fax 86 88 30 08

Ring og aftal tid for møde. Jeg kommer gerne hos dig.

VINDERSLEV AUTO & TRAKTOR
Tlf. 86 88 82 90 - giro 7 23 59 92
Vinderslev - 8620 Kjellerup

Poul Fanø
LANDSRETSSAGFØRER ( H )

ADVOKAT

8620 KJELLERUP (INT. +45)86 88 14 11
DANMARK TELEFAX 86 88 27 37

PRV. 86 88 16 53
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Tømrermester
Leif Kristensen
Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 8013

Industriparken 1 Telefon 86883900
8620 Kjellerup Telefax

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

ADVOKAT
Kurt Jensen
Søndergade 1, 1.s
8620 Kjellerup
Tlf. 86883200

Vinderslev . 86 88 80 07



Brugerrådet ved Rydalsminde
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 
Kontor                    Tlf. 87702323
Børnehaven               Tlf. 87702321
Skolefritidsordninge Tlf. 87702322

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Liselotte Lyngvad, Liljevej 45 Tlf. 86888326

Dagplejemødre
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Hansen, Tøndborgvej 23 Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Helle Lindegaard, Trekronevej 22 Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97 Tlf. 86888541
Pia Hansen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82 Tlf. 86880578

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6 Tlf. 86888542

Indre mission i Brokhus
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Indre mission i Mausing
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11  Tlf. 86867476

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Landsby komiteen for Vinderslev sogn
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3 Tlf. 86888085

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73 Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf.86888242

Mausing Vindmølle Laug I/S
Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

Menighedsrådet
Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24 Tlf. 86888317

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60 Tlf. 86888324

Pensionistforening
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9 Tlf. 86888023

Rydalsminde Plejehjem
v/ Bodil Kristensen, Vinderslevholmvej 18 Tlf. 87702494

Skolebestyrelsen
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47   Tlf. 86888383

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b   Tlf. 86886005
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32   Tlf. 86880002

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

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2Tlf. 86888484

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening
Fmd. : Peter Mikkelsen, Hønholtvej 5   Tlf. 86888787

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15   Tlf. 86888821

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15Tlf. 86888290

Vinderslev idrætsforening
Fmd. Erling Andersen, Kjellerupvej 68   Tlf. 86883174

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd. Poul Pedersen, Oustrupvej 22   Tlf. 86888249

Vinderslev skole
v/ Ole Clausen, Vinderslevholmvej 2   Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44   Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18   Tlf. 86884312

FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.

Redaktionen



3. og 4. Juli
Hauge marked.

8. juli kl. 19:30
Indre mission i Vindeslev
Samtalemøde i Vinderslev
Mh. Emne: Ap.G.21.

14. - 18. juli
Mausing marked.

14. juli kl. 10:00
Markedslotterispil i teltet
ved Mausing
forsamlingshus.

15. juli kl. 20:00
Bibeltime hos Edith Niesen,
Lundgårde 15, over
Ap.G.28

15. juli kl. 19:00
VIF arr. dartturnering i teltet
i forbindelse med Mausing
marked.

16. juli kl. 20:00
Ålegilde i teltet ved
Mausing forsamlingshus.

17. juli kl. 09:00
Mausing heste &
kræmmermarked åbner.

17. juli kl. 21:00
VIF afholder teltbal i
markedsteltet i forbindelse
med Mausing marked.

18. juli kl. 08:00
Gratis morgenkaffe og
rundstykker i Mausing
forsamlingshus.
Kræmmerboderne åbner
kl. 09:00

18. juli kl. 17:00
VIF serverer helstegt
pattegris i markedsteltet i
forbindelse med Mausing
marked.

22 juli kl. 20:00
Indre mission i Vinderslev
Fællesmøde i Mausing
Mh. V. Frit.miss.
Johannes Kloster,
Hodsager.

29. juli kl. 19:30
Indre mission i Vinderslev
Samtalemøde i
Vinderslev Mh.
Emne: Ap.G.22.

5. August kl. 19:30
Indre mission i
Vinderslev.
Bibelkursus fælles i
Vinderslev Mh.  Emne:
De sidste tider V. Pastor
Ole Larsen,  Års.

11. august kl. 14:00
Indre mission i
Vinderslev.
Husmoderstævne i Kj.
Menigh.hus. V. Lærer
Anna Pedersen,
Videbæk.

12. august kl. 14:00 og
19:30
Indre mission i Vinderslev
Husmoderstævne i Kj.
Menigh.hus. V. Pastor
Erik og Karen Lunde,
Struer.

15. august kl. 13:00
Vinderslev borgerforening
holder børnedyreskue, på
Trekronervej 17.

15 august kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

19. august kl. 19:30
Indre mission i
Vinderslev.
Årsfest: IM&IMU
fællesmøde V. Frit. Miss.
Poul Erik Hansen, Farsø i
Vinderslev Mh.

21. august kl. 14 - 16
Loppemarked på
Rydalsminde

27. august kl. 14:00
Sommerfest i Hinge
Præstegård V. Pastor
Knud Ove Mandrup,
Grønbæk.

27. august kl. 16:00
Vinderslev børne og
fritidsgård holder høstfest
for børn og forældre.

29. august kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh. Tag
mor og far med.

2. September kl.
19:30
Indre mission i Vinderslev
IM fødselsdagsfest fælles
med M B V i Vinderslev
Mh., V.  Jens P
Lundgaard, Ans.

4. september kl. 9:00
Indre mission i Vinderslev
Rengøringsdag i
Vinderslev Mh.

9. september kl. 19:30
Indre mission i Vinderslev
Møde i Vinderslev Mh.  V.
Frit. Miss. Thorvald
Jensen, Karup

12 september kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

17 september kl 19:30
Indre mission i Vinderslev
Høstfest/familieaften  V.
Hanne Jørgensen i
Vinderslev Mh.

23. september kl. 19:30
Indre mission i Vinderslev
Samtalemøde i Vinderslev
Mh. Emne: Ap.G.23

24. september kl. 20:00
Høstfest i Mausing Mh. V.
Eigild Kildeholm Jensen,
Kolding

26. september kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

26. september kl. 14:30
Mausing forsamlingshus
lotterispil hver søndag
frem til d. 19. december.

29. september kl. 19:00
Indre mission i Vinderslev
Mikkelsdagmøde i
Frederiks kirke og Mh. V.
Pastor Erik Baun, Børkop.

3. Oktober
Høstfest i Mausing
forsamlingshus.

15. oktober kl. 18:30
Fællesspisning i Mausing
forsamlingshus.
arr. Borgerforeningen

Sidste frist for stof til næste nummer
er den 15. august.

Få din forenings og gruppe
arrangementer med i næste udgave


