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Leder

Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stor eller
lille - kan det indbetales i Unibank på Lokalbladets
konto nr. 9266-5902942531. Ved henvendelse til
redaktionen kan I også få tilsendt et girokort.

LOKALBLADET udkommer næste
gang først i okt. 2000

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Midt i feriens stund melder LOKALBLADET sig atter
på banen.

Vi har i tidens løb haft lidt problemer i forhold til
trykkeriet m.h.t. at få bladet trykt til tiden m.m., og
derfor har vi valgt at skifte trykkeri fra og med dette
blad. Vi håber på et godt samarbejde med trykkeriet,
og at bladet for eftertiden vil blive udgivet til rette tid,
med rette indhold o.s.v.
Vi har valgt at lægge et giro-indbetalingskort i dette
nummer af LOKALBLADET. På denne måde får såvel
privatpersoner som foreninger mulighed for at yde et
frivilligt økonomisk bidrag, og der vil derfor ikke blive
udsendt specielle indbetalingskort til foreninger som
tidligere nævnt i LOKALBLADET. De indkomne penge
vil blive brugt til trykning og  forsendelse af bladet
samt til udskiftning / vedligeholdelse af diverse
kontorartikler. Vi har ingen lønudgifter eller lignende!
På indbetalingskortet er I meget velkomne til at skrive
jeres navn, men det er også i orden at sende
indbetalingen anonymt.

Hvad er der så at læse i dette nummer af
LOKALBLADET?
Et af de faste artikler i LOKALBLADET er portræt af
en lokal virksomhed. Vi forsøger at fordele sol og vind
lige, og med tiden skulle alle vore annoncører gerne
være portrætteret. Vi prøver at skifte lidt mellem
lokalområderne samt erhverv. Denne gang er det en
virksomhed i Revl, vi har besøgt. Udover dette er der
også lidt lokalhistorie, Kirkenyt, beskrivelse af en dejlig
dagplejedag, fortælling om at have dukker som hobby
samt meget, meget mere. Synes du, at der er mangler,
så vil vi meget gerne have det at vide. Vi kan dog selv
fortælle, at det ikke er lykkedes os at få et interview
med pop-duoen Brødrene Olsen efter deres sejr ved
det internationale Melodi Grand Prix i Stockholm den
13. maj.  Vi håber dog stadig – smukt som et
stjerneskud……

 REDAKTIONEN.
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Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 650 stk.

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

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

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 fotoapparat. Det er nemt
at bruge.

Giv en god gave
Kender du en stakkel, der ikke bor i området,
og som derfor ikke får Lokalbladet, så giv et
abonnement i gave ! Det koster 75 kr. om året.
Kontakt redaktionen for bestilling.

„
 Landsbytossen 

„

En mandag i maj mdr. var jeg en tur  i en storby,
hvor jeg mødte en flok nyudklækkede
konfirmander, de så ud til at have både tøj og
penge nok, i hvert fald når man så deres indkøb.
På vej hjem i bilen, kom jeg til at tænke på min
egen barndom.
Jeg er født i byen, hvor jeg er nr. 4 af en
søskende flok på 7.
Min far var kranfører på en kulplads, hvor han
skulle lodse skibe. Når han skulle svinge
grabben fra skibet over kajen, lod han gerne
grabben åbne sig lidt, så der faldt noget kul ud
til de børn og mange gange også voksne, der
gik på kajen for at finde lidt kul til kakkelovnen
derhjemme.
Når vi så blev sendt ned til fiskerihavnen efter
fisk,  fik vi en stor pose sild for 2 kr. dengang
vidste man, hvem der hjalp hinanden.
På de store arbejdspladser var der noget, der
hed ”Tutten”, hvor man kunne købe øl, også på
kredit, så når man kom til fredag, stod min søster
og jeg sammen med andre børn og koner ved
udgangen af fabrikken for at få lidt fra

lønningsposen, inden det blev drukket op.
Mange gange blev vi sendt til bageren efter for
2 kr. gammelt brød, vi skulle gå til en speciel
bager, for der fik vi rugbrød og franskbrød, hos
den anden bager fik vi kun Wienerbrød.
Sommetider snød vi og sagde, at de intet havde
ved den første bager. Når vi skulle hente
pålægsrester, var det også ved en speciel
slagter, vi skulle gå til, for der var ikke
spegepølse i ( det var ikke godt i biksemad ),
og stykkerne var også større. Det var lige nogle
tanker, jeg fik, da jeg så, hvor mange penge de
unge mennesker brugte, og jeg syntes nok, det
kan give stof til eftertanke. Det er ikke fordi, jeg
ønsker  ” de go‘e gamle dage ” tilbage, men er
det hele ikke gået meget stærkt, og kan vi tåle,
at vi har fået så meget fremgang? Hvad mener
I ?
Mine børn siger, det er hundrede år siden, men
det er knap 40 år.  ,,

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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Boligforéningen bygger i øjeblikket 5 boliger på
Solsikkevej i Vinderslev.

Den 5. maj blev der holdt rejsegilde på byggeriet,
og boligerne forventes at være klar til indflytning
den 1. november.

Boligerne er alle 3 værelses boliger på 88 m2, til
hver bolig bliver der bygget et mindre udhus, til
opbevaring af f eks. havemøbler m.v.

I uge 24 vil de første 5 medlemmer på ventelisten
få tilbudt en bolig.

Den månedlige husleje vil være 4.902,00 kr. plus
forbrug af varme og el, antenneafgifter vil være på
180,00 kr.

Indskud pr. bolig er fastsat til 17.600,00 kr.

Der vil være mulighed for at søge boligstøtte til
huslejen, højeste boligstøtte er pt. 2.500,00 kr. pr.
måned, alt efter indkomstforhold.

Kjellerup Boligforening bygger i indeværende år 58
boliger fordelt med 5 i Vinderslev, 30 i
Kjellerup, 4 i Demstrup, 5 i Bjerringbro, og 14 i
Ulstrup, og der er 15 boliger på tegnebordet til
Bjerringbro, med forventet opstart foråret 2001.

Lejeboliger i Vinderslev

Kjellerup Boligforening

Alle mål er angivet i mm.

Lejlighdestype 3 (blok A) - 89 m2

 Forrest :  NielsErik Grønbæk

Fra d. 17. maj 2000
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Tillykke med dagen.
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* Hauge Minimarked, havde 25 års jubilæum d. 1. maj
* Inga og Kalle Jensen, Silkeborgvej 109, havde sølvbryllup d. 3. maj.
* Ellen Møller, Trekronervej 31, fyldte 75 år d. 10. maj.
* Birgit Pedersen, Fruerlundvejvej 5, fylder 50 år d. 3. juli
* AnnaMette Holdgaard, Vinderslevholmvej 50, bliver 50 år d. 25. juli.
* Henry Vindum, Frederiksdalvej 56b, fylder 70 år d. 4. aug.
* Kirsten og Knud Haugaard, Lundgårde 1, har sølvbryllup d. 23. aug.
* Kjeld Thorlund, Mausingvej 56, fylder 50 år d. 3. sept.
* Holger Larsen, Mausing Skolevej 13, fylder 75 år d. 5. sept.
* Verner Pedersen, Haugevej 39, fylder 60 år d. 20. sept.
* Tove og Johannes Lauritsen, Haugevej 38, har sølvbryllup d. 29. sept.

Nyt Firma
Niels Fisker, Vinder-
slevvej 105, startede
1. nov. 1999 enkelt-
mandsfirmaet NF
JORD OG BETON.
Efter 10 år i bygge-

brancen og med en eksamen som aut.
kloakmester fra 1998 syntes Niels, det kunne
være sjovt at starte for sig selv. Inden da havde
han arbejdet meget i udlandet, specielt Norge og
DDR. Niels’s arbejde ligger nu mest inden for en
radius af ca. 60 km. Han arbejder en del for
Kernebo (et dansk firma, som bygger norske
træhuse). Niels har egen bil og værktøj, men ved
større opgaver lejer han rende- og minigraver.
Niels (50) er gift med Bente (49), som har arbejdet
hos KVM i Kjellerup i 20 år. Sammen har de 2
børn, som begge er fløjet fra reden.

Konen’s bil
Vil man køre i sin
kones nye bil på
arbejde, men ikke kan
få lov, så gør som Bent
Hansen på Revl-
mosevej, bak ind i
hende, så hun falder
og brækker armen, så
er hun sat ude af bilen
et stykke tid.

Fortsættese af ......
Pederstrup der tabte
pusten.

Nygifte

Birgitte og Rene Borup Jørgensen, Krokusvej 6,
blev d. 27. maj viet i Vinderslev Kirke. Både Birgitte
og Rene’s forældre bor i Pederstrup.

Velkommen til !
Pederstrupvej 63
Kristina Würtz og Johnny Nøhr, overtog ejendommen 1. maj. Kristina
kommer fra Vinderslev, og Johnny fra Pederstrup. Kristina arbejder på
Steens Møbler i Kjellerup, medens Johnny arbejder hos Fiboment i Linå.
Meget af Kristina’s og Johnny’s fritid går med fodbold.

Trekronervej 24
Susanne Storm og Thomas Andersen, er flyttet ind på Trekronervej 24.
Susanne er lærer på Thorning Skole, og Thomas er lærer på Kjellerup
Skole, men starter også på Thorning Skole her i sommer. Susanne og
Thomas blev gift d. 3. juni - Tillykke med det.

Nyt Firma
Mogens Toft, Gl. Revlvej 14, reparerer biler.
Har man brug for autotransport op til 1500 kg.,
kan Mogens også klare dette. Samtidig laver han
lidt smedearbejde, og er der en container, der er
lidt defekt, kan han også klare det.
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Vinderslev Vandværk

A.P.
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Åben hus på Malmhøj
hver tirsdag kl. 14 -16, hvis ikke andet er
nævnt. Alle er velkomne.
August
   1. aug. Vi bager vafler.
   8. aug. Oplæsning og sang.
 15. aug. Vi går en tur hvis vejret er til det.
 22. aug. Motionsdag i Sandgårdsparken.
 28. aug. Banko.
September
   5. sept. Agnete Odgård fra dansk

blindesamfund kommer og fortæller.
 12. sept. Vi bager vafler.
 19. sept. Repræsentant fra Hanpa på besøg.
 26. sept. Banko.

Mandag d. 28. august kommer Pasgård tøjservice
fra kl. 13:00 - 16:00.

Joan Oddershede

Malmhøj

Ja - så oprandt endelig den dag som alle beboere,
pårørende og personale har set frem til i mange
måneder.

Tirsdag den 6. juni flyttede 18 beboere til bedre og
lysere omgivelser på Malmhøj. Dagen var med byger
og gråvejr - trods vejret tog beboere, pårørende og
personalet det hele med et fantastisk humør og et
stort smil på læberne. Dagen gik over alt forventning,
og klokken 16.00 kunne alle - godt trætte - nyde den
velfortjente eftermiddagskaffe i nye dejlige
omgivelser. Endnu engang tak til alle for hjælpen og
det gode humør.

Pr. 1. maj er der blevet ansat 2 gruppeleder. Conny
Munch i boenheden med ulige numre, og Else Jensen
i boenheden med lige numre.
Vores nye adresse er :

Malmhøj nr. 1
8620 Kjellerup

Elisabeth Juul
Områdeleder

Flyttedag

Karen og Anni i fuld gang med flyttekasserne.

HT87 Informerer
Minibus
Nu går sommeren snart på hæld, dermed starter de
indendørs aktiviteter.

HT87 er en håndboldklub, som er en sammenlæg-
ning af Hauge og Thorning.
Det vil sige, at hvis der er børn i Haugeområdet, der
har lyst til at spille håndbold, kan det foregå i Thor-
ning hallen sammen med børn fra Thorning.
Denne sammenslutning har nu fungeret siden 1987
(deraf navnet).

For at få børnene fra Hauge området til træning i
Thorning hallen kører der en minibus med en rute
for hvert hold.
Bussen starter i Kjellerup og kører efter behov over

Vinderslev, Pederstrup, Mausing, Hauge og Grå-
mose.
Det koster 10,00 kr. pr. gang, man er med bussen.

Vi håber, der er mange børn fra Haugeområdet, der
har lyst til at spille håndbold til vinter. Man skal møde
til træning i hallen den første gang og melde sig til
busordningen, så bliver der lavet en rute.
Vi har i skrivende stund ikke helt fastsat trænings-
tiderne i hallen, men der vil blive annonceret i Kjellerup
Tidende.
Vi håber at se mange såvel nye som “gamle” spil-
lere.
Med venlig hilsen fra

ungdomsudvalget i HT87,
Lis Bjørn Jensen (86888178).
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Lokalhistorie
Mausing Østegård.

Mausing Østergård, der med sine ca. 30 ha. ligger
i udkanten af Mausing by, har sammen med 7 - 8
andre gårde og 10 -12 huse, hvoraf flere tidligere
har været forretninger, og et ret stort opland, i tidens
løb været med i kernen af et lokalsamfund.
Østergård er nok den gård, som de sidste 125 år
har haft den mest interessante drift og ejerforhold
i Mausing.
Det hvide hus på Mausingvej 22, tilhørende Gudrun
Laursen, er det oprindelige stuehus til Østergård,
hvor gården lå placeret i forrige århundrede.
I 1877 byggede daværende landmand og
sognefoged Laust Jensen, en ny gård, hvor
Østergård ligger i dag. Stuehuset og laden er de
samme i dag, men restaureret og moderniseret.
På gården blev drevet datidens traditionelle
landbrug.

I 1915 solgte Laust Jensen gården til Rudolf
Pedersen, som kun havde den i 4 år, men så vidt
vides i samme driftform.

Så fulgte en længere årrække med samme ejer,
Anders Andersen, i daglig tale kaldet ”Anders
Degn”, fra 1919 til 1946, og i den periode begyndte
den utraditionelle drift. Man kan næsten kalde det
for datidens gårdslagtning. Besætningen blev sat
ud, skoven som udgør en stor del af Østergård,
blev totalt ribbet for alle træer af værdi, og et stykke
af den bedste jord solgt til naboen.

Men så i 1946 skete nok det mest opsigtsvækkende
i gårdens historie. Da blev den nemlig overtaget af
en efterkommer af en af Danmarks fornemste
adelsfamilier, Grev Christian Danneskiold Samsøe,
som var direkte arving til det store gods Gisselfeldt
på Sjælland. Men selv om greven var af adelsslægt,
var han fattig som en ”kirkerotte”. Familien havde
kun en cykel, så når greven og hans kone skulle i

byen, måtte de skiftes til at gå og cykle til de nåede
frem.
Da almindelig landbrugsdrift og -arbejde ikke
ligefrem var grevens største livret, blev gården i
hans ejertid drevet med kvier og fårehold, og han
anlagde en stor frugtplantage, som dog aldrig kom
til at give meget afkast.
Man kan ikke sige, at greven var den mest
populære gårdejer i byen, for han ville gerne være
lidt højere på strå end de andre, hvilket følgende
viser. I Brugsen ville han ekspederes først, selv
om han kom sidst. Da uddeler Sørensen ikke ville
imødekomme hans forlangende, blev han sur og
fik derefter leveret varer fra købmand Jørgensen i
Vinderslev. En anden af grevens dårlige sider
fremgår af følgende historie, som jeg har fået fortalt
af daværende malermester Hinderskov fra
Vinderslev. En dag da Hinnerskov var i gang med
malerarbejde for greven, hørte han hyl og skrig fra
et af værelserne i huset. Da han åbnede døren, så
han, at det var grevens to sønner på 6 - 7 år, der
var ved at banke deres lidt ældre søster med en
kæp. Da han gjorde greven opmærksom på det
skete, var hans eneste kommentar: ”sikke da nogen
herlige sønner jeg har”, og jeg tror heller ikke hans
kone havde mange rettigheder.

I 1954 skiftede gården ejer igen. Da blev den købt
af Magda og Harry Bjørn, som indtil da havde drevet
cykelforretning fra hjørneejendommen, Mausingvej
29, som nu er beboet at Åge Damgård. Harry Bjørn
var ikke uddannet landmand, men sammen med
Magda drev de alligevel efter datidens forhold frem
til 1969 et fint, alsidigt landbrug med køer og grise.

Så skete der igen et ejerskifte på Østergård, da
Hanne og Otto Begtrup-Hansen overtog gården.
Otto var uddannet ingeniør, og de havde i mange
år været i Fjern-Østen, hvor Otto var ansat ved et
større dansk firma. I de første år, de var bosat på
gården, rejste Otto stadig en del for firmaet, mens
Hanne havde opdræt af de store, sorte New
Founlænder hunde og rideheste.

Det blev til 14 år på Østergård, hvorefter den igen
skiftede ejer, da Lilly og Ole Rosenkvist flyttede
ind. Lilly var økonoma og fortsatte sit arbejde i
Silkeborg, medens Ole, der var tømrer, fortsatte
sin virksomhed fra gården. I den tid blev stuehuset
moderniseret, og den gamle hestestald blev
erstattet med et nyt maskinhus og værksted. De
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etablerede samtidig en stor harefarm på gården.
Desværre døde Ole pludselig i 1992 i en ung alder,
og i 1994 solgte Lilly gården og flyttede til Kjellerup.
Jorden var i de to sidste ejeres tid dyrket med korn,
raps og ærter.

Men så i 1994 da Dorthe og Peter Lindberg, der er
skovfoged, overtog gården, skete der igen en
forandring. Allerede samme år, som de overtog

gården, blev et stort areal plantet til med juletræer,
og det er fortsat siden, så nu består Østergårds
jord næsten kun af skov og juletræsplantage. Jeg
tror, at den nuværende driftsform bliver en af de
længste i gårdens historie, men kun tiden kan vise
det.

Frede Hvam

Thorkild Skovbo, sammen med børnene.

Ny Inspektør

Forårets forældresamtaler er overstået, de
kommende børnehaveklasseelever har været på
besøg i den nuværende børnehaveklasse, og de
har også været til en sammenkomst på skolen
sammen med deres forældre, et par klasser har
været på lejrskole på Læsø i 5 dage, 3 andre
klasser har været eller skal på hytteture, og inden
ferien skal vi have afviklet den årlige idrætsdag
sammen med Sjørslev Skole. Jo, der er mange
traditioner, der hører med til skoleårets slutning
på skolen, og andet, som helst ikke skulle blive
en fast årlig tradition: Vi har taget afsked med en
inspektør og taget imod en ny! 1. maj var dagen,
hvor vi skulle byde Thorkild Skovbo velkommen i
sit nye job som inspektør på Vinderslev Skole.
Flaget blev hejst og alle eleverne udstyret med
små flag, som de skulle gemme på ryggen, indtil
vi var færdige med vores velkomstsang. Det var
en spændende dag for os alle sammen.

Den nye inspektør kommer hertil fra Kjellerup
Skole, hvor han havde job som viceinspektør, så

han har den store fordel at have et grundigt
kendskab til kommunens skolevæsen på forhånd.
Thorkild, der stammer fra Mors, tog lærereksamen
fra Skive Seminarium i 1976 og blev herefter ansat
ved Sejs Skole. Allerede i sin tid i Sejs var Thorkild
manden, der engagerede sig meget i
foreningsarbejde i sin fritid, bl.a. som formand for
den lokale gymnastikafdeling, medlem af
hovedbestyrelsen for Idrætsforeningen, træner for
konkurrencehold i spring og rytmik og dommer i
gymnastikkonkurrencer. Efter at have fået stilling
på Kjellerup Skole i 1992 flyttede Thorkild med
sin kone og to børn til byen. Her har han også
deltaget i  foreningslivet, idet han var formand i
Kjellerup Badmintonforening indtil for nylig. Han
er et alsidigt menneske, der også spiller guitar,
og vi nyder hans musikledsagelse til morgensang
på skolen de fleste morgener. Desuden er han
ivrig lystfisker og holder meget af at færdes i
naturen ved Hauge Sø med sin fiskestang.

På spørgsmålet om, hvorfor han valgte at søge
job i Vinderslev, svarer Thorkild, at han gerne ville
arbejde på en skole, hvor der var mulighed for
overskuelighed, tæt kontakt og for at lære alle
elever og forældre at kende, og det ønske ser
han en god mulighed for at få opfyldt her.

Der sker også andre personalemæssige
ændringer på skolen, når skoleåret slutter. Vi skal
tage afsked med lærerkollegiets to yngste og den
ældste: Torben Nielsen og Lone Hou har fået
stilling i henholdsvis Viborg og Odder, og Ole
Clausen bliver pensioneret. Der er ansat to
nyuddannede, kvindelige lærere i deres sted.
Torsdag d. 15. juni holdes der en reception for
Ole på skolen.

Birthe Clausen

Vinderslev skole
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Windir - spejderne
Siden sidst

har alle KFUM-spejderne været på gruppeweekend.
Den 8. og 9. april drog 47 børn og voksne af sted
med bus til en herlig weekend på Trevæld, hvor
lørdagen blev brugt på gammeldags
spejderaktiviteter, og om aftenen var der guitar, sang
og spøgelseshistorier ved bålet. Senere på aftenen
tog Ulveflokken afsked med de 5 ældste ulve, som
herefter blev overladt til de store spejdere ved en
velkomstceremoni. Søndag formiddag var der
arrangeret et opgaveløb, der handlede om
besættelsen. Pointene blev givet som
rationeringsmærker, der senere kunne ombyttes til
madpakker. Foruden de uundværlige madtanter, der
bl.a. trakterede os med æblesuppe, grydestegt
kylling og budding med saftsovs, havde 5 forældre
også dristet sig med, og det lød ikke, som om det
var sidste gang, de deltog i en gruppelejr!

Divisionsstævne

En meget varm lørdag i maj var næsten hele
Ulveflokken med deres 3 ledere til stævne i Gjern
Bakker sammen med 250 andre børn og voksne
fra Midtjyske Divisions område. Ulvene var opdelt i
bander og skulle rundt til poster i området, hvor der
skulle løses nogle opgaver, bl.a. skulle man svinge
sig i et tov, gribe en kokosnød og kaste den over i
en balje. Det var faktisk ikke så nemt! Men
Vinderslevs Ulve klarede sig flot med en bande på
4. pladsen og 2 på henholdsvis 15. og 16. pladsen
af 30 mulige.

Korpslejr

I spejdertroppen har de travlt med at forberede sig
til korpslejren i Randers fra 8. til 16. juli, hvor de
skal mødes med KFUM-spejdere fra både indland
og udland (endda helt fra Australien!) og opleve den
mørke middelalder.

Ulvene

når ikke at komme på sommerlejr før sommerferien
på grund af alle helligdagene i juni, men de slutter
sæsonen af med at deltage i Unicef-marchen den
6. juni. Til gengæld holder de en sensommerlejr i
Ny Klosterlund den 16./17. september, så de, der
har lyst til at starte som spejder efter sommerferien,

får altså chancen for at komme på lejr ret hurtigt
efter starten. Men inden den tid får alle i 1.kl. en
hilsen fra gruppeleder Lotte Kragh, som fortæller
om, hvordan det er at være spejder, hvordan og
hvornår man tilmelder sig, osv. Ulvene (1.-4. klasse)
holder møde hver mandag fra kl. 18.30 til 20.00,
mens spejdertroppen mødes hver torsdag fra kl. 19
til 21.00.

Hinge Søstival

Hinge Søstival’s campimgplads.

Windir spejderne’s morgen- og kaffe bod.

Hinge Søstival er overstået, når dette blad
udkommer, men der  har været travlhed med at
samle folk til alle de opgaver, der skal klares for at
tjene penge til spejderkassen. Efter Hinge kan det
snart blive tid til Mausing Marked, hvor vi jo har vores
sædvanlige loppemarked om lørdagen den 15. juli.
I den anledning har vi brug for både loppesager og
hænder til at flytte dem og sælge dem.
Loppesagerne kan afleveres på Pederstrupvej 66,
men vi henter også gerne, hvis man ringer til 86 88
84 30. Hvis nogen har lyst til at blive sælger for en
dag, kan I ringe til samme tlf.nr.

Anna Arhøj
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Stor tak til alle

Så er Søstivalen overstået. Mange spejdere, forældre
og venner har brugt timer på at hjælpe i Hinge.
Jeg ligger i badekaret og prøver at få varmen i tæerne,
og håber det hjælper på de ømme muskler. Jeg har
taget min tjans hele søndagen.
Det startede for en uge siden med etablering af P-
plads og campingplads. Der gik flere aftener for de
par stykker, der skulle klare dette.
I løbet af Søstivalen havde vi en ”Morgen-
madsforretning, som havde åben fra morgen til nat.
Her blev solgt en masse kaffe og ostemadder mm.
Under hele Søstivalen stod vi også for P-pladsen.
Der skulle opkræves gebyr. Alle dagene ryddede vi

op både på campingpladsen og festivalpladsen. De
mindste samlede flasker. Det blev til en del.
Søndag var så den store oprydningsdag. Pladsen så
forfærdelig ud, og papir og tomme poser blev blæst
flere meter op i luften. Nå, men spejdere giver ikke
sådan op! Vi gik på med krum hals. Vi var 15 mand,
der finkæmmede pladsen i 5 timer.
Endnu engang må jeg sige tak til alle de folk, der
brugte få eller mange timer med at hjælpe os med
opgaverne ved Hinge Søstival. Uden de mange
frivillige kunne det ikke lade sig gøre. Jeg håber, at I
alle hyggede jer der nede, og at I også nød musikken.

Lotte Kragh
Windir´s gruppeleder.

Udflugt

Alle 11 dagplejere fra Vinderslev- og
Pederstrupområdet samt deres 40 dagplejebørn
var på deres årlige udflugt med STOR bus til Viborg
Gymnastikforenings Idrætssal den 4. maj.

Vi startede med at samle op hos undertegnede kl.
8.15, derefter gik turen til Pederstrup efter Laila,
Pia og Lotte, dernæst Rie og Alice, så Hanne, Helle
F., Anni og Susanne, som var spadseret til
parkeringspladsen ved den gamle Sparekasse i
Vinderslev. Til sidst samlede vi Helle L. op på
Trekronervej. Så gik turen til Viborg. På turen så vi
mange traktorer og køer på markerne, og det var
en stor oplevelse at køre i bus. Det er jo ikke noget,
vi gør så tit. Da vi ankom til idrætssalen, startede
vi med at spise en is, og så startede den store
udfoldelse. Vi kunne hoppe på store trampoliner,
kravle op på store kasser af skumgummi og springe
ned i et stort hul fyldt med små stykker
skumgummistykker, kravle rundt på forskellige ting

og gå på mange forskellige underlag, som jo er så
godt for de små fødder. Vi dagplejere holder meget
af at arbejde motorisk med børnene, og vi har da
også med tiden fået en del viden derom. Vores
tilsynsførende Kirsten Hansen dukkede også op
og deltog i aktiviteterne. Efter nogen tid var vi blevet
meget sultne, og vi kunne nyde den dejlige
madpakke, som forældrene havde smurt. Det var
virkelige lækre madpakker – tak for det. Efter at
børnene var blevet gjort rene i begge ender, kunne
vi lige nå en ekstra hoppetur på trampolinerne,
inden turen gik hjem kl. 12.30. På hjemturen så vi
ikke ret meget. Alle var meget trætte, og næsten
alle børnene sov hele turen hjem. De fleste
forældre fik vist tidlig ro denne aften!
Vi havde en pragtfuld tur og glæder os til, at vi
måske kan gentage succesen næste år.

Birgit Pedersen

Dagplejerne
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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.

Når man i Lokalbladet ser annoncen for
„Vognmandsfirma“, kan man ikke nøjagtig se, hvad
det dækker over. Det kan være meget forskelligt. I
dette tilfælde er det, kort fortalt: Linda og Karsten
Konradsen fra Revl ejer en lastbil, hvormed de
fragter forskellig last fra Danmark og for det meste
til Sydeuropa og retur.

Karsten startede i 1973 som lastbilchauffør. Han
var først ansat ved en vognmand i Pårup. Siden
har han været ansat flere steder indtil den 3.
oktober i 1993, hvor han startede for sig selv.

Linda har tidligere været ansat som tilskærer på
Lind’s Møbelfabrik i Thorning. Hun holdt for 5 år
siden, tog „stort kørekort“ til lastbil og anhænger
og begyndte herefter at køre langture sammen med
Karsten, men efter 2 år fik Linda arbejde hos
„A-post“, hvor hun kørte småpakker ud til
virksomheder m.m. Det holdt hun til i 8 mdr. Det
var et meget hårdt job med lange arbejdsdage og
løn efter, hvor mange pakker, der blev ekspederet.
Herefter startede Linda igen med at køre sammen
med Karsten, og det har fungeret nu i godt 2 år.

Linda og Karsten har 3 voksne børn, hvoraf de to
yngste bor hjemme. De har accepteret den
specielle arbejdstid, et job som langturschauffør
medfører.

Linda og Karsten er selvstændige, og således ikke
ansatte af en arbejdsgiver. De laver en aftale med
en speditør, der går ud på, at man oplyser hvilken
type bil, man har (eksempelvis en køletrailer) og

man kører 2 personer. Så foreslår speditøren en
type opgave, og hvis man kommer til enighed, er
en aftale på plads, der måske kan vare i flere år.
Der er sjældent skriftlige aftaler. Som Karsten
udtaler: „det er for besværligt“. Nej man stoler på
hinanden i den branche - et ord er et ord.

Og hvad er det så, der skal transporteres til
Sydeuropa? Først og fremmest er det køl/
frostvarer. Det kan være ost, fisk og muslinger,
som det har været på det sidste.

Den anden vej er det mest vin på flasker,
grønsager og frugt. For nylig var det gulerødder
og æbler. Fra sidst i november og til april er det
fortrinsvis appelsiner, der skal fragtes til Danmark.
På et tidspunkt havde de ispinde med fra Spanien
til Norge. Når man kører med vin over
landegrænserne, er det vigtigt, at toldpapirerne
er i orden, og at de medbringes.

Hvordan er en lastbil, der skal fungere som hjem
for 2 personer i en ugestid eller mere indrettet?
Sæderne i bilen har meget høj siddekomfort, det
er lang tid, der tilbringes der.

Linda og Karsten sover i bilen, så der er 2 køjer
bag sæderne. I det hele taget er der tænkt meget
på indretningen af kabinen i trækkeren, så det hele
fungerer mest hensigtsmæssigt. Køletraileren er
todelt, så man kan køre med frostvarer i den ene
ende og andre ting i den anden. Trækkeren og
køletrailer vejer tilsammen 18 tons uden læs og
må højst veje 40 tons med læs. Hele det store
vogntog koster henholdsvis knap en halv million
for køletraileren og 780.000 kr. for trækkeren.

Linda og Karsten har både walkie-talkie og
mobiltelefon med. De taler af og til med andre
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chauffører, f.eks. hvis de starter fra samme sted
Endvidere er det selvfølgelig meget vigtigt, at de
kan kommunikere med familien derhjemme.

Der er visse regler, der skal overholdes, når man
kører ture, der strækker sig over flere dage. Med
2 „mand“ i bilen må man over en 30 timers periode
max. have 22 rådighedstimer (arbejdstid), som
omfatter både køretid og af- og pålæsning. Man
skal holde stille/sove i 8 timer sammenhængende.
For at få en fornemmelse af tid og afstande
fortæller Linda og Karsten om en tur, de var på
for nylig, hvor de kl. 11 om formiddagen kørte fra
La Jonquera (på grænsen mellem Frankrig og
Spanien ved Middelhavskysten) næste dag kl. 4
om natten efter 1400 km’s kørsel, nåede de
Denekamp v. den Tysk-Hollandske grænse). Et
andet eksempel : fra den danske grænse til Paris,
hvor der er 1100 km, tager det 12,5 - 13 timer.

Når man kører så lange stræk, er det ikke nok at
tænke på hviletider, der skal også føde til.
Oprindeligt var det meningen, at Linda ville lave
mad derhjemme og tage med, men de fandt snart
ud af, at det ikke kunne betale sig.
I Spanien kan man mange steder få 3 retter mad
med vin for 55 kr. Det er lidt dyrere i Frankrig, for
det meste koster det ca. 70 kr. for buffet, der er
det mest almindelige. En buffet kan indeholde
mange forskellige ting, f.eks. havsnegle, østers,
patéer, pølser og forskellige grøntsager. En speciel
nydelse er de solmodne tomater, man kan få i
Sydeuropa. De smager som de hjemmedyrkede
tomater, vi sætter så stor pris på om sommeren i
Danmark.

Efterhånden har de fået deres stamrestauranter,
men hvis de er i nye ukendte områder, går de
ikke af vejen for at prøve noget nyt. Forskellige
steder i Frankrig ligger restaurationskæden
Arcotel’s spisesteder. Disse steder er opstået som
et tilbud til chauffører. Her kan man foruden at
spise til en rimelig pris også få sig et bad. Andre
hvile- og spisesteder er les Routeres, der er en
klub af langturschauffører.  Den startede i Frankrig,
og har siden bredt sig til Belgien, Holland og
Spanien.
Når man rejser i de sydeuropæiske lande, advares
man ofte mod at spise ikke opvarmede/
gennemstegte madvarer. Linda og Karsten spiser
salat o.l., men drikker dog kun vand på flasker.
De er kun en enkelt gang blevet syge, hvor de
mener, det var maden, der var årsagen. Selv tror
de, at de er blevet vænnet til bakteriefloraen i
området.

Når man rejser i et fremmed land, kan der også
være en sprogbarriere. Det klarer parret nu uden
store problemer. Som de udtrykker det, hvis man
kan engelsk, tysk og jysk, så kommer det med
fransk og spansk efterhånden. Franskmænd kan
meget lidt engelsk. Med hensyn til at læse
vejskilte, går det også rimeligt. I Frankrig er de
bedst til at skilte, og med et godt kort er det
sjældent, de kører forkert.

Ikke bare sproget er anderledes, man hører også
om røveriske overfald  på lastbilchauffører, der
kører i Sydeuropa. Det har de stort set været
forskånet for, kun en enkelt gang i Spanien har
de været udsat for indbrud i bilen. En af grundene
er, at de er meget opmærksomme på at parkere
på civiliserede steder, og ofte sammen med andre.

Et job som langturschauffør er en speciel livsstil,
bl.a. fordi en stor del af fritiden tilbringes på
fremmed grund. Linda og Karsten fortæller, at de
leger turister sammen med at arbejde. Det er nok
også en nødvendighed, at kunne se sådan på det.
Ellers bliver det for surt. f.eks.. har de altid
kameraet med, når de kører. Og de ser meget
smukt og fremmedartet. Specielt i januar måned,
hvor alt er gråt og trist i Norden. På det tidspunkt
blomstrer mandeltræerne sydpå. Spanien
beskriver de som mere øde end Frankrig. Det er
de åbne vidders land. Karsten oplevede engang,
hvor han havde sin far med på tur, at de kørte på
det spanske højland på vej til Spansk Marokko.
De kunne se bestemmelsesstedet langt ude i
horisonten, men det varede en times tid, før de
ankom.
Linda og Karsten har oplevet mangt og meget på
deres ture. De er blevet så fascineret af
Sydeuropa, at de ikke kan afvise, at de på deres
gamle dage kunne finde på at flytte derned. Så
hvem ved, måske er adressen om en snes år ikke
længere Revl, men en udsigtsvilla på det spanske
højland.

L.R. og K.H.

Vinslot„
Chateau la
Riviere“

ved Libourne
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Da den nye Bispekåbe blev til.

I1986 rettede daværende Biskop Georg S. Geil
henvendelse til Hendes Majestæt Dronning Margrethe
den Anden. Sagen var nemlig, at Viborg stifts to
bispekåber fra henholdsvis 1822 og 1840 havde nået
en grad af slid, der gjorde, at de nødvendigvis måtte
skånes mest muligt. Den store gyldne kåbe fra 1840
var skænket til biskoppen af kong Chr den 8., til brug
ved kongens salvning.

Dronning Margrethe gav tilsagn om at forny traditionen
og med sin egen personlige form knytte forbindelse
mellem kongehus og stiftsboere i arbejdet med en ny
bispekåbe. I maj 1988 var Dronningen så langt med
sine skitser og forslag, at der blev rettet henvendelse
til Gunhild Gårdsdal på Skals Håndarbejdsskole, om
hun ville være behjælpelig med at finde medarbejdere,
der kunne brodere, så alle stiftets provstier blev
repræsenteret. Det var her, jeg kom ind i billedet.
Jeg har i mine unge dage været elev på Skals
Håndarbejdsskole og var naturligvis både glad og
beæret over at blive spurgt om, jeg ville brodere en
engel for Ikast provsti.

Bispekåbens stof er af blå silkebrokade, som
dronningen har købt i England. De broderede motiver
er elleve englehoveder, et for hvert provsti.
Englehovederne er forbundet med såkaldte volutter,
der også er broderede. Clipens- eller hætten der
hænger ned over ryggen, er broderet af Dronningen,
og de to stolaborder på kåbens forstykke er syet af
bispens kone, Reidun Gynther Geil. Alt er syet i petit
point, og broderierne er applikerede på det blå stof.
Monteringsarbejdet blev udført af Selskabet for Kirkelig
Kunst.

Først i august mødtes „stiftsdamerne“, som vi populært
blev kaldt, på Skals Håndarbejdsskole og fik vores
broderi udleveret sammen med nøje instruks i, hvordan
vi skulle sy. Jeg fik udleveret Engel nr.6, der er placeret

bag på kåben til højre for midten.
Fra at være et broderimønster, et stykke stof på ramme
og mange stærke farver garn, tog englen i de
kommende måneder form, det var en forunderlig tid,
det tog mange timer, og da vi i efterårsferien havde
”engletræf”, havde jeg mange timers broderi forud,
inden vi 5. juledag var inviteret i Bispegården sammen
med Dronningen for at præsentere og aflevere det
færdige broderi, så bispekåben kunne blive syet
sammen og monteret, idet den skulle indvies i
Domkirken pinsedag 1989.

En fredag morgen kort før jul syede jeg det sidste sting,
en underlig følelse, - en blanding af lettelse og vemod.
Det var min Engel, jeg havde broderet og givet den
øjne og vinger, og den så på mig langt ind i min sjæl.
Snart skulle vi skilles, jeg måtte gøre noget, - og puttede
Englen i posen og drog til formiddagskaffe på Vinderslev
skole, (jeg var i skolenævnet dengang). ”Nu er hun da
blevet skør”, kunne jeg se de tænkte. Derefter kørte vi
til fotograf Winther i Kjellerup for at få Englen
fotograferet. Der skulle bruges lidt tid på at stille lys an,
jeg kunne bare gå og så hente Englen senere. „Nej,“
sagde jeg, „vi kommer sammen senere“, og tænkte på
både ildebrand og tyveri. Skør - måske, men jeg havde
Englen ved min side nat og dag, indtil den blev afleveret
i Bispegården 5. juledag.

Det var en stor oplevelse at være i selskab med Hendes
Majestæt Dronningen, hun var kunstneren, og vi var
håndværkerne. Der var en hyggelig og munter stemning
i bispegården, og da vi skiltes, var det med
forventningens glæde til pinsedag, hvor vi skulle se den
færdige bispekåbe. Der var reserveret plads øverst i
Domkirken til „stiftsdamerne“, Ligeledes var vi
efterfølgende inviteret med i Bispegården til
sammenkomst. Få stunder har for mig været mere
festlige, end da vi af hjertets lyst sang „I alt sin glans nu
stråler solen“.

„Stiftsdamerne blev af biskoppen opfordret til at
nedfælde de tanker, vi havde gjort os under arbejdet,
og jeg vil slutte min lille beretning med mit citat herfra:
„At jeg skulle blive så optaget, ja til tider ligefrem besat
af mit broderi, havde jeg på ingen måder forestillet mig.
Hendes Majestæt Dronningen var kunstneren, og jeg
var en af håndværkerne, håndværker til Engel nr.6,
overfor det følte jeg både noget stort og ydmygt.

Det betog mig også at sætte spor - være med til at føre
noget væsentlig fra den tid, vi lever i nu, videre til
eftertiden, den tid hvor min hånd ikke mere former, men
hvor kun kunsten og ånden stadig lever.“

Bente Sørensen,
Fruerlund.
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KIRKENYT

Sognemenigheden
Indvielse af det nye sognehus.

Søndag den 18. juni indviedes ved en gudstjeneste det
nye sognehus i Vinderslev kirke, hvor biskop Karsten
Nissen, Viborg,  prædikede over dagens evangelium:
Dåbsbefalingen.
Biskoppen sagde bl.a. at selv om op mod 94 % af
befolkningen er medlem af den evangelisk lutherske
folkekirke, så synes mange at have et meget fjernt
forhold til kirken. Gud og religion er blevet til en
privatsag. Evangeliet siger, at religion aldrig kan blive
en privatsag - disciplene og vi sendes ud for - med
respekt for andres tro -  at forkynde og døbe i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn. Derfor er der ingen
skel mellem søndagens og hverdagens liv.
Næstekærligheden er et krav i den kristne tro.
Biskoppen omtalte den altid standende konflikt mellem
samfundets ret og pligt og så den kristne tros
forkyndelse af Guds nærvær i kærlighed, tilgivelse og
opstandelse.
Fra prædikestolen ønskede Karsten Nissen
menigheden tillykke med det nye sognehus, der gav
gode rammer for de ansattes virke og gav menigheden
nye udfoldelsesmuligheder.
Efter gudstjenesten samledes en stor del af menigheden
i de nye lokaler, hvor der var en forfriskning samt
mulighed for at se byggeriet efter i sømmene. Der lød
lykønskninger fra forskellig side: Arkitekten takkede på
egne og håndværkernes vegne og overrakte en fin
bordlampe, der fremover vil pryde graverens skrivebord.
Biskop Karsten Nissen, menighedsrådets formand,
sognepræst Frede Møller, og valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn talte ligeledes. Sidstnævnte overrakte
en gavecheck på 1000 kr. fra valgmenigheden. Som
udsmykning til de nye lokaler blev  2 gamle kultegninger
af Vinderslev kirke givet af Jens Stenholt, Mausing, et
smukt broderet ophæng af Bodil Lundgaard samt en

indrammet valgplakat.
Uddrag af formand Peder Bitsch Pedersens tale:
„Så står huset her endelig. Fra ide til færdigt projekt
har der været lang vej - mange tanker og ideer har
været på bordet , så resultatet er på ingen måde en
„hovsaløsning“, - men nok så meget et velovervejet
kompromis mellem forskellige ønsker og ideer.
Huset, som det fremtræder i dag, er bygget efter at
skulle løse flere opgaver:
1. Bedre faciliteter for graveren.
2. Bedre toiletforhold med handicaptoilet.
3. Undervisningslokale/dagligstue for kirken.
I menighedsrådet er vi glade for og vel også lidt stolte
af, hvad vi her kan præstere. Uden god hjælp fra
forskellig side var projektet ikke blevet, som det
fremtræder i dag.
Der skal lyde en tak til stift og provsti for god medvirken
i planlægningsfasen. Tak til arkitekt Børge Nielsen og
hans medarbejdere for en bygning, der passer meget
fint til stedet, hvor det er placeret. Det har ikke været
en let opgave, for de forskellige udtaleberettigede
vendte tommelfingeren nedad - det var for stor og
dominerende en bygning at placere så tæt på den gamle
landsbykirke. Arkitektens opgave var da at efterleve
vores ønske om bygningen på 240 m2 og samtidig få
den til at se mindre ud. Jeg synes, det er lykkedes meget
godt. - Og så skal der lyde en stor tak til alle
håndværkerne. Sådan som jeg har kunnet følge det fra
sidelinien, har I lavet et gedigent arbejde fra først til
sidst - og I har været gode til at koordinere de forskellige
arbejdsgange og småændringer, der er kommet hen
ad vejen, så arbejdet, næsten hele tiden har været foran
tidsplanen. TAK for godt arbejde.
Indlagt i bladet ligger en valgplakat til
menighedsrådsvalget. Den er fremstillet af
billedkunstneren Sonia Brandes. De tanker, jeg fik, da
jeg så  oplægget til plakaten første gang, vil jeg gerne
bruge som mit ønske for dette hus’  virke:
Jeg så det samme, som I ser - et lysende kors, men
korset trækker mig nærmere for at se detaljer - og tæt
nok på korset så jeg, at det var levende - for ud af det
gror vinranker, der snor sig rundt i hele billedet.(Vintræet
er jo bibelens billede på menigheden).
Jeg vil ønske, at dette lokale må få et lignende virke
her i Vinderslev sogn - at det må være med til at bygge
menighed.
Og så vil jeg da ønske sognet/menigheden til lykke med
lokalerne - og kom så og vis, hvad de kan bruges til.
Dagligstuen er åben.“

F.G.
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  2. juli Hinge 14, Knud Ove Mandrup, Vinderslev 19.30 Klaus Buch Møberg. (nadver)
  9. juli Vinderslev 10.15, Jens P. Møller, Hinge 19.30 Knud Ove Mandrup.
16. juli Vinderslev 9 Steen Sunesen, Hinge 10.15 Steen Sunesen.
23. juli Hinge 9, Vinderslev 10.15.
30. juli Vinderslev 9, Hinge 10.15.
  6. august Vinderslev 10.15 (skr. 10), Hinge 19.30 (skr.).
13. august Vinderslev 9, Hinge 10.15.
20. august Vinderslev 14, Anders Juul Fuglsang(nadver), Hinge 19.30 Knud Ove

Mandrup
27. august Hinge 10.15 Familiegudstj. med konf.velkomst, Vinderslev 19.30 konf.

velkomst
  3. september Hinge 9, Vinderslev 10.15 (skr.).
10. september Vinderslev 9, Hinge 10.15.
17. september Hinge 9, Vinderslev 10.15 høstgudstjeneste.
24. september Vinderslev 9, Hinge 10.15 høstgudstjeneste.
  1. oktober Vinderslev 10.15 (skr.), Hinge 19.30 (skr.).
  8. oktober Vinderslev 9, Hinge 10.15.

Sommermøde i præstegården

Fredag den 25.august kl. 14 indbyder vi til
sommermøde i Hinge Præstegård. I år får vi besøg
af en gammel kending, nemlig tidligere sognepræst
Christen Mikkelsen, som nu bor i Silkeborg. Christen
Mikkelsen var for mange år siden kredssekretær i
KFUM & K her på egnen. Han er oprindelig lærer,
men tog som 60 årig særuddannelsen og virkede en
årrække som sognepræst i Videbæk, indtil han gik
på pension i 1987 og flyttede til Silkeborg.
Christen Mikkelsen er nu 79 år, men rask og rørig.
Han vil holde gudstjeneste i Hinge kirke kl.14, og efter
kaffen i præstegården vil han så tale over emnet „Fra
plov over disk og kateder til prædikestol.“
Det bliver uden tvivl en spændende eftermiddag, men
bedst bliver det, hvis vi er rigtig mange! Alle ældre i
begge sogne og dem, der før har boet her, er hjerteligt
velkomne, men det er andre også. Vi vil så gerne
have huset fyldt, så kom og vær med!
Inge og Frede Møller

Minikonfirmander

Efterhånden er det jo blevet tradition med
minikonfirmander i Vinderslev sogn, og i år glæder vi

os til at tage det nye sognehus i brug, så vi ikke
længere skal krydse Vinderslevholmvej! Mens disse
linjer skrives, er det endnu ikke fastlagt, hvornår
undervisningen finder sted, men skolen har lovet, at
det bliver kI.12 en af ugens hverdage fra tirsdag-
fredag. Første gang bliver i uge 35, regner vi med.
Alle børn fra 3.klasse er hjerteligt velkomne, og vi
håber, vi får lov til at se rigtig mange af jer i år.
Undervisere bliver igen Peder Bitsch Pedersen og
Frede Møller.

Efter sommerferien begynder også undervisningen
af de nye konfirmander. Da der ikke er særlig mange
i år, slår vi holdene fra Ans og Vinderslev sammen.
Der bliver afgang med bus fra Vinderslev Skole kl.
8.00, og bussen kører tilbage til Vinderslev igen kl.
9.35. De nye konfirmander begynder onsdag den
23.august, og alle bedes medbringe dåbs- eller
navneattest.

Søndag den 27. august kl. 19.30 bliver der en
velkomstgudstjeneste i Vinderslev kirke, hvor vi gerne
vil se konfirmanderne sammen med forældre,
søskende osv.

Frede Møller
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Mausing søndagsskole

Klub 73

Søndagsskolen er tilsluttet “ Danmarks folkekirke-
lige Søndagsskoler

 
og børnegudstjenester

 „

Vil du vide mere, kan du kontakte

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, synger og hører om Gud og fortællin-
ger 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.

Martin Poulsen Tlf. 86 867117
 Kirsten Kristensen Tlf. 86 888375

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

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år

Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler og
synger, og derigennem møder vi evangeliet om
Jesus.

Så har du lyst til at være med - så kom og vær
sammen med os.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :
 Helle Frølund 86 88 83 52
 Hanne Frølund 86 88 82 42
 Lisbeth Christensen 86 88 84 84

Søndagsskolen er tilsluttet 
„
 Danmarks

folkekirkelige Søndagsskoler
 „

.

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 velkomne ( 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

Vinderslev - Brokhus søndagsskole

Lisbeth Christensen
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Indre mission i Vinderslev

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, Vinderslev-
holmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af Vinderslev-
holmvej 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 fælles
skab, er meget velkomne.

Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86 888165

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

Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen tlf. 86 888249 )

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )

KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )

DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )

Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 888139 )

Poul Jensen

¤ stedet, hvor Gud får 1. pladsen
¤ stedet, for unge mennesker
¤ stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål

i livet
¤ stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe
¤ stedet, hvor du får gode venner
¤ også for DIG!

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.
Se vores program i aktivitetskalenderen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :

Poul Berg (tlf. 86 888249)

Valgmenigheden

Persillesovs og frikadeller

Så er det igen tid til persillesovs og frikadeller.
Vi mødes i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13, Hø-
rup.

Fredag den 29. september kl. 17.30.
Kom som I er - fra børnehave/dagpleje eller arbejde/
skole.Pyt med, at de små er lidt trætte og utidige. De
falder som regel til ro, når de får noget at spise.

Når vi har spist sammen, synger vi til vandbiologens
klaverspil. Han hedder Jens og er en af de to organi-
ster, vi har i valgmenigheden. Jens spiller, så  vi rigtig
får lyst til at synge med på både børnesange og andre

sange og salmer. Mellem sangene fortæller Karen Ma-
rie for voksne og børn på en gang.
Hele arrangementet slutter  “mens legen er god“ kl.
19.30.

Så:
optag aftenens tv, tegnefilm på video og tag
børnene med hen og spise i valgmenighedens sal.

Tilmelding inden tirsdag den 26. september

- på tilmeldingsseddel, der bliver tilsendt valgmenighed-
ens småbørnsfamilier eller
- evt. ved oprigning på 86 88 11 10/ 86 88 84 66
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Johannesevangeliet i Vinderslev kirke.
Valgmenighedens konfirmandhold 1999-2000 medvirkede i aftengudstjenesten i valgmenigheden den 9. maj i
Vinderslev kirke
Holdet havde under valgmenighedspræst Karen Marie Ravns orlov bl.a. arbejdet med Johannesevangeliet sam-
men  med vikaren Else Marie Kjelgaard, og konfirmanderne læste godt og engageret tekster derfra fordelt under
hele gudstjenesten, der iøvrigt foregik som sædvanlig.

Her ses holdet fotograferet efter gudstje-
nesten med Else Marie til venstre og Ka-
ren Marie til højre. konfirmanderne er Mar-
tin Dürr Sølvsten, Kristine Gyldenberg
Steffensen, Rasmus Bjerregaard Madsen,
Martin Bach Nielsen, Michael Bøgild og
Louise Nørgaard Jacobsen

Konfirmationsundervisning
Valgmenighedens konfirmandundervisning for den kommende sæson begynder med gudstjenesten tirsdag den
19. september kl. 19 i Hørup kirke og umiddelbart derefter indledende møde for forældre og konfirmander i
valgmenighedens sal. Kirkebakken 13, lige over for kirken. Konfirmandens dåbsattest medbringes.
Næste morgen begynder undervisningen, der finder  sted  onsdage fra kl. 8.10 til 9.30 i valgmenighedens sal.
Der kører bil fra og til Vinderslev skole med afgang fra skolen kl. 8 præcis.

Konfirmationsgudstjenesten holdes Store Bededag, fredag den 11. maj 2001 i Hørup kirke
Yderligere oplysninger: Valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, 86 88 11 10

  2. juli Vinderslev.
  9. juli Hørup.
16. juli Levring. Bemærk kl. 19. Ændret til aftengudstjeneste.

23. juli Hørup.
30. juli Vinderslev.                                              Alle gudstjenester begynder 10.30,
  6. august Hørup.                                                     hvis ikke andet er anført
13. august Levring.
20. august Gråsten Slotskirke kl. 10.
27. august Hørup kl. 19. Jesper Langballe.
  3. september Vinderslev kl. 19. Jesper Langballe.
10. september Hørup kl 19. Jesper Langballe.
17. september Holstebro Valgmenighedskirke. Valgmenighedspræst Jannik Bojsen-Møller.
19. september Hverdagsgudstjeneste kl. 19 i Hørup.
24. september Vinderslev kl. 10.30, Høstgudstjeneste

Ruskjærs bil i fast rute kører til alle gudstjenester kl. 10.05 fra Vinderslev, 10.15 fra Torvet ved boghandelen.
Afhentning ved egen dør ved opringning til Ruskjær på 86 88 33 33 halvanden time før gudstjenesten begynder.

KIRKENYT

Valgmenigheden
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Egon Klock

Mit Liv

Egon blev, som han siger, født på Vinderslev hede
i 1938 på den ejendom, der i dag hedder
Trekronervej 16. Da Egon var 6 år gammel, flyttede
familien til Vinderslev, da Egons far, Anton Klok,
blev ringer og graver ved Vinderslev Kirke for den
formidable løn på 1000 kr. om året + 10 kr. for
begravelse. Egon har 2 søstre, Grethe og Tove,
der begge er gift og bor i Silkeborg.

Egon begyndte i Vinderslev Skole hos lærer
Bredahl; der var dog også 2. lærer Henry Pedersen.
I en periode var der forskellige vikarer, og han
sluttede sin skolegang hos Knud Sørensen i 1953.

Efter sin konfirmation fik han plads som bydreng
hos materialist P.H. Buus i Kjellerup. Det med at
løbe byæringer, som ellers er en bydrengs opgave,
var den mindste del af jobbet. Langt mere arbejde
foregik i kælderen, hvor man tappede syre og andre
farlige væsker på mindre flasker. Ude bagved
vejede man sukker, gryn, sæbe og mange andre
varer af . Dengang  kom alle varer hjem i store
beholdere, tønder, kolber og lignende. Det var så
bydrengens og lærlingens opgave at veje varer af
og fylde på flasker, og rengøre brugt emballage.
Det var sådan set et meget farligt arbejde,
drengene blev sat til. Egon fortæller, at fik man
f.eks. brintoverilte på fingerene, var de helt hvide
resten af dagen. Værre var det, hvis man fik syre
på sig; men Egon har aldrig været ude for alvorlige
uheld med væskerne.

I barne - og ungdomsårene var Egon medlem af
Vinderslev Drengeorkester, som var startet af S.
Bjerregård, Kjellerup.

Der var ca. 20 drenge med i orkestret, og de
spillede til bl.a. sommerfester, hvor de gik i
spidsen, når der var optog gennem byen. Tænk
engang, Vinderslev har haft et 20 mands orkester!

Dengang så Vinderslev helt anderledes ud end i
dag. Den bestod af nogle gårde, som ligger der
endnu, samt nogle få huse. Byen var nærmest delt
i to, et område omkring Brugsen og et område ved
det nuværende Vinderslevholmvej med
købmanden, møllen, foderstoffen  og missions-
huset. Egon mindes møllen og foderstoffen som
en dejlig legeplads.

I april 1954 kom Egon i malerlære hos Sten
Andersen, Søndergade i Kjellerup, og efter 4 år
var han udlært i 1958. Derefter var han et par
måneder hos malermester Hinnerskov, inden han
blev indkaldt i Civilforsvaret i Herning. Tjenesten
kom dog til at foregå i Sæby og senere i Tinglev,
hvor han gjorde ambulancetjeneste resten af
tjenestetiden til nov. 59.

Egon fortæller også, at han på grund af sin vækst
og drengede udseende kunne komme i biografen
og cirkus på børnebillet længe efter, at han var
blevet voksen. Derimod var det sværere at komme
ind, når der var en „forbudt for børn“ film!

Efter soldatertiden blev det igen til ansættelse hos
malermester Hinnerskov, hvor han var til 1971.
Derefter startede han for sig selv og arbejdede så
som selvstændig frem til 1987, indtil sygdom tvang
ham til at stoppe.

Egon havde fået konstateret sukkersyge i 1985,
og det gik i første omgang ud over synet og senere
i 1992, gik det også i nyerne, som blev ødelagte.
Siden 1993 har han derfor været i dialyse 3 gange
om ugen for at få renset blodet. Derimod får han
intet for sin sukkersyge, der nu nærmest er væk.

Trods sit handicap kan Egon sagtens få tiden til
at gå. De 3 dage med dialyse, når han ikke meget
andet end at hvile sig bagefter. Andre dage går
med at underholde ved forskellige fester, men så
må han hentes og bringes, hvis man vil engagere
ham. I vinter har han medvirket i
dilettantforestillinger i både i Alhuset, Kjellerup og
Rosengårdscentret, Silkeborg.
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En stor del af Egons liv har været optaget af at
optræde for andre. Noget som aldrig har været
helt fremmed for hans familie, da både hans far,
søster og andre familiemedlemmer har optrådt på
de skrå brædder.

For Egons vedkommende startede det i slutningen
af 50-erne med stykket „På Valsen“, hvor han
spillede en af sønnerne. I 62/63 var han med i
stykket „Kærlighed“ af Kaj Munk, som spillede i
Vinderslev forsamlingshus og bl.a. i Balle
forsamlingshus. Senere var han med i mange
andre stykker samt en del revyer.

I 1977 kom Ella Mølgaard og ville have ham med
til at spille  på Perronteatret i Silkeborg, men det
blev først i 1978, at han startede der. Siden blev
det til utallige roller i de næste 12 år, desuden
medvirkede Egon også som sufflør i mange
stykker. Af den lange række af roller nævner Egon
i flæng:

Peter Vipperup i „Ebberød Bank“

Endvidere roller i „Lukkede døre“ af Sartre,  „Laser
og pjalter“ af Brecht,  „Parasitterne“ af Soya og
endelig „Pippi Langstrømpe“ + mange andre.
I alt har Egon medvirket i 710 forestillinger på
Perronteatret.

Udover at optræde på Perronteatret rejste han i
mange år ud sammen med Ella Mølgaard og
optrådte ved forskellige arrangementer. Ella læste
op af Anton Berntsen, og Egon optrådte med sine
monologer, såsom: „Fru Duelund“,
„Øjenlægekongressen“, „Gamle Danmark“ og
„Pensionisten på skolebænk“.

Trods sin sygdom synes Egon han har en god
tilværelse og kan sagtens få tiden til at gå. Maden
får han leveret fra kommunens madvogn, han har
hjemmehjælp hver 14. dag til rengøring, og når
det er nødvendigt et besøg af hjemmeplejen.

Han synes, han har en dejlig og billig lejlighed,
der er centralt placeret i byen, så der er altid nogen
at snakke med.

A.P

 Menneskemorten i „Tummelumsen“

  Crux i „Mus og mænd“

  Pele i „Motorstop med konsekvenser“
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Sæsonen 1999/00 har været en god sæson. Vi
har haft 54 medlemmer, og hver mandag aften
har der været mellem 40 og 50 unge mennesker
i klubben.

Hver mandag hygger vi os i klubben og er fast en
time i gymnastiksalen. I klubben er der mulighed
for at spille alle mulige spil. Ved starten af denne
sæson købte vi en playstation, hvilket var en stor
succes. Desværre fik vi den stjålet sammen med
alle vores cd’ere  ved et indbrud på skolen. Vi
købte en ny, men denne fik vi ligeledes stjålet.
Dette har resulteret i, at vi hver gang er nødt til at
tage de værdifulde ting med frem og tilbage. Dette
skulle dog helst løses, fordi vi er blevet stillet et
”tyveri- og brandsikkert” skab i udsigt.

Vi havde i efteråret nogle medlemmer fra Kjellerup
klubben, der gerne ville besøge Vinderslev
klubben sammen med de største af vores egne
klubmedlemmer. Dette viste sig dog ikke at være
en god ide, idet der ikke er plads til flere
medlemmer i vores forholdsvis små lokaler.
Samtidig havde ”de store” også svært ved at
acceptere ”de små”.  Ligeledes var der meget støj,
ingen gad rydde op efter sig osv. Det resulterede
i, at vi sammen med vores ungdomsskole-
inspektør måtte tage en snak med klub-
medlemmerne om, hvordan man generelt opfører
sig sådan et sted. Samtidig blev enkelte
medlemmer helt udelukket fra klubben, og det blev
bestemt, at ingen fra Kjellerup klubben besøger
os.

Samtidig med dette blev det bestemt, at vi resten
af sæsonen kunne være tre klubmedarbejdere
hver mandag, og det var derfor en stor glæde, at
Jesper Thorsø ville være med i klubben.

Det er meningen, at vi fra næste sæson vil forsøge
at opdele en juniorklub og en ungdoms klub, så
der bliver en aften for hver klub. Det vil I høre
meget mere om senere.

Engang imellem er vi ”ude af huset”, og i år har vi
været:

• til skøjtedisko i Herning Ishockey Stadion,
hvilket var en rigtig god oplevelse for os alle.

• i biografen, hvor vi så 2 film. Den første var
god, men desværre havde vi ikke på
forhånd set film nr. to. Det viste sig, at den
var temmelig barsk til trods for, at
aldersgrænsen kun var 11 år. Det beklager
vi selvfølgelig og vil være opmærksomme
på det en anden gang.

• I Ikast badeland, som er et utroligt lækkert
sted at komme. Især bliver alle glade hvis
5 meter vippen bliver åbnet.

• Der har i juniorklubben været 6 fester,
hvoraf den ene blev afholdt i Vinderslev. Til
disse fester er der mellem 150 og 200
deltagere. Dørene er altid låst til disse
arrangementer og bliver kun åbnet, når der
er en klubmedarbejder til stede.

• Som sædvanligt slutter vi af med en
bowlingtur i Bowl and Fun i Viborg med
spisning, bowling, laser magic.

I forbindelse med skolens udbygning mister vi vore
klublokaler. Vi er spændte på, hvor vi i fremtiden
skal være, men er sikre på, at vi sammen med
skolen finder en god løsning.

Vi takker for denne sæson og siger på gensyn i
september måned 2000.

Vinderslev Junior- og Ungdomsklub

Mange hilsener
 fra

 Lene Bødker,
Jesper Thorsø

og
Charlotte Vindum.
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Sandkasseholdet

Mandag den 22. maj var der mange børn i Vinderslev
og omegn, der var lidt nervøse. De skulle nemlig
spille årets første kamp – og så helt i Resenbro!
Første kamp var mod ØBG, og resultatet blev 0 –0.
Anden kamp var mod Resenbro, og der blev
resultatet 2-1 til VINDERSLEV. Målscorer var Rene
Pedersen og Jakob Olesen. Efter at have scoret
kunne der ses overraskelse i deres ansigter, og det
gik faktisk først op for spillerne efter kampene, at
det var gået så godt, som det gik.

Underholdningsværdien i kampene var helt i top.
Efter halvleg var det svært for spillerne at finde ud
af hvilken vej, de skulle løbe for at score. Ind i mellem
lignede kampene også Rugbykampe – alle spillerne
stod i en klump, og tilskuerne var i tvivl om, hvor
bolden var. Andre tider kunne man se spillerne
optaget af publikum, modspillerne, forbipasserende
fugle eller hyggesnakkende med hinanden. En af
vore lokale spillere gav en af modspillerne en albue
i siden, men kunne efter kampene fortælle, at det
var fordi, modspilleren trådte ham over tæerne.
Endvidere var tilskuerne vidne til en hård tackling,
men det var mellem to lokale spillere, og heldigvis
kom ingen til skade. Eneste skade efter kampene
var en øm næse.
Vinderslevspillerne havde mange gode chancer, og
der er helt sikkert kommende spillere til Landsholdet
blandt det lokale Sandkassehold. Mange forældre
var med som tilskuere, og stoltheden kunne ses i
såvel deres som trænernes ansigter. Stoltheden var
ikke kun p.g.a. resultatet, men også p.g.a. den
positive kampånd spillerne udviste.

I.O.

Vinderslev idrætsforening

Vinderslev borgerforening

Den 14.maj havde borgerforeningen inviteret til
løvspringstur, og trods konkurrence fra flere sider,
bl.a. Marabou-dag på sportspladsen, det gode vejr
og Mors Dag, var der alligevel nogle stykker (vistnok
12) udover bestyrelsen med familie, der i samlet trop
gik fra Rådhuset ad Den Grønne Ring forbi urteha-
ven, gennem sygehusdalen, videre over Vestergade
og Nørregade,bag om Dommerparken og forbi rens-
ningsanlægget, gennem et stykke af Dalsgaards skov

til BJERGET, hvor vi lånte et par borde og bænke, så
vi kunne sidde ned, mens vi drak vor medbragte kaffe.
Sidste del af turen gik ad Hasselvej og Sdr.Alle til-
bage til Rådhuset.

Når dette blad læses, er Sct.Hans arrangementet for-
håbentlig godt overstået.
Næste punkt på vort årsprogram er derfor Børne
dyrskuet den 13.august.
Det skal ikke forstås, som om det er børnene, der
skal udstilles, men som det plejer at være, vil vi me-
get gerne se rigtig mange børn med deres kæledyr.

Fællesspisningen i Mausing Forsamlingshus er fast-
sat til fredag den 13.oktober.
Der er ikke så meget arrangeret endnu, men det er
sikkert mere afklaret til næste nummer af bladet.
Hold desuden øje med vore annoncer i Kjellerup Ti-
dende angående tilmelding til både børnedyrskue og
fællesspisning.

Agnes Hansen

Løvsprigstur
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Flaskepost fundet i Mausing
Brandam

Flaskepost i Mausing Branddam

Lørdag den 1. april kl. 9.00 mødtes ca. 25 Mausing-
borgere ved Branddammen i Mausing til oprydning
i og omkring dammen. Knap var flokken samlet,
før man fik øje på en flaske ude i dammen. Den
kom fra nogle børn i Tyskland ......... men hvordan
er den havnet i Mausing? Så vidt vides har
branddammen ikke hverken til- eller fraløb. Så, stor
mystik!

Lasse var den yngste af det arbejdende folk.
Resten af børnene var samlet hos Marie Stück på
den anden side af vejen. Her hyggede de sig
indendøre, det tror vi også, at Marie gjorde, for
ellers ville hun vel have blinket med
udendørslampen, som aftalen var, og det gjorde
hun ikke.

Ved branddammen blev der arbejdet ihærdigt med
at rykke selvgroede træer op og sende dem
gennem en flishugger, som Jens Stenholt havde
lånt af kommunen. Motorsave blev brugt flittigt, og
Peder Pedersen’s traktor med skovspil var også i
brug til at fælde de store træer med, der stod i vejen.
Hækken ind mod Elsebeth og Peder’s køkkenhave
blev også fjernet.

Else og Peder Nørskov lader det trekantede stykke
jord, der ligger på nordsiden af branddammen
tilfalde det rekreative område. Ligeledes  har
Elsebeth og Peder Pedersen ladet et stykke af
deres køkkenhave indgå i fællesskabet, så der
også kan blive en gangsti på vestsiden af dammen.

Når der arbejdes hårdt, bliver der også brug for „
brændstof“. Grethe (smed) sørgede for kaffe og

rundstykker hen på formiddagen. Så kunne man
igen klare sig nogen timer.

Anna og Frands, der er de nærmeste naboer til
branddammen havde i dagens anledning
ommøbleret hele stuen, så alle kunne blive trakteret
med smørrebrød samt øl og vand (og en enkelt
dram). Alle, d.v.s. Peter Nørskov havde den sure
tjans, at skulle betjene rendegraveren, mens resten
af forsamlingen spiste. Villy Lundgaard havde stillet
rendegraveren til rådighed  til arbejdet, så den
skulle udnyttes til fulde.

Under bespisningen fremlagde Knud, hvor langt
man var i udvalget. Der er sendt ansøgning til
Friluftsrådet om fondsmidler til forskønnelse af
området. Der søges også penge  fra
Landsbykommissionen’s pulje.

Kommunens vejfolk, Carsten Thomsen og Finn Ole
Jensen var få dage forinden ude at kigge på bl.a.
kloakforholdene. De lovede at etablere en
manglende kloak. Endvidere antydede de, at det
kunne blive aktuelt med et autoværn om dammen
til at sikre trafikken eller til at sikre dammen mod
uønsket trafik.
„Branddam“, sådan benævnes stedet her, d.v.s. det
vides endnu ikke, om navnet bliver det ene eller
det andet, og heller ikke hvordan det hele kommer
til at se ud. Til dagen var der udfærdiget et skema,
som hver husstand fik et eksemplar af. Her kan
man så give udtryk for sine ønsker om, hvordan
det færdige resultat skal være: Om der skal være
skrå kanter med stensætning, lige kanter, hegn hele
vejen, stakit noget af vejen, med en ø i midten eller
ingen ø. Hvis ellers  familierne indbyrdes kan blive
enige, er der håb om, at man på bedste

Grethe Nielsen og Elsebeth Pedersen
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demokratiske vis, finder frem til det helt rigtige
resultat. Skemaerne samles ind inden næste
arbejdsdag omkring Grundlovsdag.
På det tidspunkt er det muligt, at man ved noget
mere om de økonomiske muligheder.

Der blev arbejdet til langt ud på eftermiddagen. Til
slut gav Poul Stück øl til de mest udholdende, og
man kunne sidde og betragte resultatet af dagens
strabadser.

Mausing-borgerne har vist, at de kan stå sammen,
når der skal ydes en indsats.
Og hvad flaskeposten angår, kan det oplyses, at
den er anbragt i dammen af en lokal beboer, der
gerne ville, men desværre ikke kunne være med
på oprydningsdagen, men syntes at vi andre skulle
have noget at undre os over. Flasken er samlet op
på Fanø, og nu skal den besvares.

K.H.

Det er ikke til at se udefra, men når det er godt vejr,
og alle børn er ude, kan det ikke overses, der er
blevet flere små børn og færre skolebørn. Det
hænger sammen med den nye struktur, hvorefter
skolebørnene har deres fritidsordning på skolen, og
Børne-og Fritidsgården bliver en børnehave. Der er
nu 70 børnehavebørn og indtil videre 25
børnehaveklassebørn.

Udearealerne er højt prioriteret som ”legelandskab”.
Vi er mægtig glade for at pilestiklingerne (sat sidste
år) har vokset sig store til en pileskov, i hvert fald set
fra børnehøjde. Skuddene er så høje, at vi i april
kunne skabe hytter og tunneller. De nye grønne skud
hjælper med til, at man kan forestille sig, hvor tæt
det bliver.

En bunke paller bag ”Gården” er begyndt at blive
genbrugt til huse. Det er et ordentligt arbejde det
med at genbruge, fordi man skal arbejde 2 gange
med træet. En del brædder blev desuden forvandlet
til rammer for højbede.

P-pladsen, som var for lille selv udenfor myldretiden,
bliver nu udvidet. For at p-pladsen ikke bliver
forvandlet til en mudderpøl i regnvejr, skulle det
øverste jordlag erstattes med noget stabilt. Så
børnene gjorde store øjne og kom med mange
kommentarer, da en ordentlig basse af en gravko
flyttede jorden.

Allerede efter to dage var vores 2 bakker vokset
sammen til et himmelbjerg, og nogle energiske
forældre gik hurtigt i gang med at så græs på bakken.

Er man på toppen, kan man næsten se ind i
tårnfalkekassen, som hænger i højspændings-
masten i kanten af spejderskoven. Allerede i
efteråret så vi af og til tårnfalken omkring kassen,
og da vi i maj kiggede i kassen, var der 5 plettede
brune æg.

Ligesom konen med æggene drømmer vi allerede
om, hvordan børnene kan opleve, hvordan en
ringmærker sætter ringe på de unge falke. Det bliver
nok midt i juni, udrugningen tager ca. 30 dage, endnu
30 dage bliver de fodret i kassen, og ca. 30 dage
holder de sig i nærheden af kassen. Man kan høre
det langt væk, når de gamle kommer med foder.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Børne- og Fritidsgården

P-plads

Bakken

Fuglekasse
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Under denne rubrik giver Lokalbladet mulighed for at 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

Porcelænsdukker og
keramikfigurer

Vilda Jacobsen,
Erantisvej 4, Vin-
derslev arbejdede
i mange år på
Grundfos. Men da
helbredet i 1993
ikke kunne holde til
det mere, og hun
blev pensioneret,
måtte der ske
noget nyt for at få
tiden til at gå med
noget fornuftigt.
Hun startede med
at lave porce-
lænsdukker, som
er en meget lang-
sommelig proces,

hvor fremstilling af en dukke let varer 1 måned,
selvom Vilda arbejder på dukken hver dag og til
tider langt ud på aftenen måneden igennem.
Fremstilling af en porcelænsdukke:
Først forglødes hoved, arme og ben af
porcelænsler ved 700 grader i ovn, Vilda har i
kælderen, hvorefter der udskæres øjne og negle
på hænder og fødder, og figuren pudses.
Så brændes figuren en gang mere ved 1300 grader,
så er det fast porcelæn, som igen skal pudses.
Hun maler så figuren i hoved og på arme og ben.
Dernæst skal det atter brændes denne gang ved
800 grader med læber og kinderødt.
Så kan der sættes glasøjne, øjenvipper og tænder
i.
Paryk skal der også sættes på, og det skal være
ægte hår, synes Vilda, så dukken ser ordentlig ud.
Så kan der sættes krop på, som er fyldt med vat.
Alt tøj til dukkerne fremstiller Vilda selv. Hun har
modeller på billeder, som hun syr efter. Dukkerne
får også sko eller støvler på.
Vilda er villig til at fremstille til salg, og prisen vil
være ca. kr. 2200 for en af de store, hvilket også
ser meget rimelig ud, efter det materiale og den
procedure, Vilda skal igennem for at færdiggøre

en dukke.
Alle børn og
børnebørn har fået en
stor dukke - alt efter
ønske.
Vilda fremstiller også
keramik dyr helt fra
grunden. Vilda har en
mængde gipsforme,
hvor hun hælder fly-
dende keramik ler i. I
løbet af 25 minutter er
der tørret en skal i
formen og over-
skydende ler hældes
ud. Når det så er tørt,
er figuren klar til
brænding, hvorefter
den kan males, hvilket

også kan være en meget langsommelig procedure.
Efterhånden er Svend også blevet interesseret i
keramik fremstilling og bruger mange timer om
ugen med at hjælpe Vilda med afstøbningen, og
det er ham, der maler dyrene. Så i virkeligheden
er der tale om en fælles hobby.
Vilda synes, det er sjovt at lægge forskellige dyr
ud i forhaven, så børn og andre der kommer på
fortovet kan se dyrene. Det sker også så godt som
dagligt, at plejemødre må gøre holdt for at se på
dyrene, når de går tur med børnene de passer, og
de små har mange kommentarer til de spændende
dyr, som de ser rundt i haven.
Vilda underviser gratis for pensionister på Alhuset
hver torsdag mellem 12.30 og 15.30. På
nuværende tidspunkt er det keramik, men hun er
også er villig til undervise i fremstilling af porcelæns-
dukker.
Vilda kan også tænke sig at få aktiviteter i gang på
det nye plejehjem „Malmhøj“ i Vinderslev efter
indvielse af denne, ligesom hun er villig til
aftenskoleundervisning i Vinderslev, hvis nogen har
den interesse. Materialer til fremstilling af keramik
dyr vil være 2-300 kr. Materialer til fremstilling af
en dukke på et almindeligt plan vil være ca. 1000
kr.

F.G
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Onsdag den 12. juli
19:00  Start lotterispil i teltet.

Torsdag den 13. juli
18:00  En sommeraften med dart.

Alle har her chancen for at prøve kræfter
med dartsporten i hyggelige omgivelser.
De øvede spiller om penge i alt 2150 kr.
og præmier
De uøvede spiller en „for sjov” turnering.
Tilmelding nødvendig senet. 11/7-2000.
Michael 86881073. / 40849133
Bjarne  86856055 / 23204211

Arr.  Vinderslev IF. & Mausing
Forsamlingshus.

Fredag den 14. juli
19:30 Ålegilde I teltet.

Musik  ”De Glade jyder”
Entre’: Med en stor portion ål : 110 kr

     Uden spisning                 40 kr
Bord bestilling senest 12/7 på tlf.

86888200 eller 86888118.

Lørdag den 15. juli
9:00 Mausing Marked åbner

Fra kI. 11:00 serveres de traditionelle
Markedsbøffer I forsamlingshuset.

13:00 -18:00 ”Per Villekjær“ spiller i
forsamlingshuset.

10:00 -18:00 Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i

Program Mausing Marked 2000
fryseren.

Underholdning I Teltet : ANKER
SVENDSEN & NAMELESS

19:00 Kræmmerbal i forsamlingshuset
Musik  ”Benny Lauersen”

21:00 Stort Teltbal.  Musik  ”SPUNK”
Samarb. MF / VIF.

Søndag den 16. juli
8:30 - 10:00  Gratis morgenkaffe og rundstykker
til de morgenfriske

11:00 -16:00 Per Villekjær spiller i forsamlingshuset.
Mausing Marked fortsætter, boderne er
åbne, og ” TOP HAT” underholder i teltet
fra kl. 11:00

13:00 & 15:00  Klovnen ”BARDUTSKI”
underholder med Cirkus & Trylle Show for
børn og barnlige sjæle i ”Den bette Telt”

14:00 & 16:00 KELD & HILDA HEICK
underholder i det store telt.

17:30  Helstegt pattegris i teltet.

Husk! Høstfest i Mausing forsamlingshus
d. 7 / 10 kl. 19:00

Musik: Ole Gammelgård

Karl Petersen

Efter ferien starter aftenskolen igen med følgende hold
i Vinderslev Skole.

Håndarbejde i tidens stil under ledelse af Annie
Boilesen. Det starter mandag den 25. september kl
13.30.

Madlavning for mænd under ledelse af Henny Sølager
Sørensen. Første gang tirsdag den 12. September kl.
18.30.

EDB for begyndere under ledelse af Birthe Clausen.
Det kommer i „Program for aftenskolehold“. Første gang
torsdag den 14. september kl. 19.00

Blomsterbinding under ledelse af Grethe Bentzen,
Heldinggård Butik, Kragelund. Første gang bliver
onsdag den 27 september kl 19.00.

Hvis vi kan finde en til at undervise i aerobic vil det blive
startet i år.

Vilda Jacobsen er villig til at undervise i fremstilling af
porcelænsdukker eller fremstilling af keramik dyr, (hvis
nogen har interesse, bedes I rette henvendelse til
undertegnede).

     Flemming Grønkjær tlf. 86 888421

Vinderslev aftenskole
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Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 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

Hønholt Landhandel

Åbningstider : Man.-fre. 8.00 - 17.00
Lør. 8.00 - 16.00

Henvendelse : Tlf. 86 88 88 32
Fax 86 88 88 92

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

Kvalitets materialer til priser du ka
li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Alt i byggematerialer Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg
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Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47
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Søren Riis Rasmussen

Tulipanvej 1
8620 Kjellerup . DK

Tlf. 86 88 89 87

Alt i rengøring

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
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Kjellerup VVS service ApS

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Ågade 80
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 70
DR-nr. DK20776498
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            Vinderslevholmvej 13
        8620 Kjellerup (Vinderslev)
                     86888686

NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker

Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup

Tlf. 20458431

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.

Jord- og belægningsarbejde.
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Sponsorer

Støt vore sponsorer, de støtter LOKALBLADET.
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VINDERSLEV AUTO & TRAKTOR
Tlf. 86 88 82 90 - giro 7 23 59 92
Vinderslev - 8620 Kjellerup

AL - BYG
v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21 - Mausing
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 - Bil 40 42 87 44

Ny- og ombygning - Erhverv

Specialer: Overfladebehandling
af industrigulve - Facadebehandling

Kjellerup
Containerservice A/S

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.

 Vinderslev & Thorning

 Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

Ude eller hjemme.

PC eller Mac.

Jyske Netbank er åben for alle.

www.jyskebank.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
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     KONTORTID 9-16
     FREDAG 9-15

    TELEFON 86 88 24 00
  TELEFAX 86 88 37 17

 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
INFO@KUSK.DK       WWW.KUSK.DK

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen

Søndergade 1, 1. . 8620
Kjellerup

Tlf. 86 88 14 11

ÅBNINGSTIDER :
Mandag  ...............................16.00 - 17.30
Fredag  .................................12.00 - 18.00
Lørdag  ...................................9.00 - 13.00
- eller efter aftale

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S



30

�������	
�����


Vinderslev . 86 88 80 07

Industriparken 1 Telefon 86883900
8620 Kjellerup Telefax 86883950

Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 8013 13

Stampes
Murerforretning

 Haugevej 47
 8620 Kjellerup
 Tlf. 86888383

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

VINDERSLEV  VOGNMANDS
FORRETNING
v/ Bente & Henning Würtz
Trekronervej 19 - 8620 Kjellerup
Tlf. : 86 88 80 88

Ejgild Knudsen
Pederstrup. 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70. Giro 3 10 99 76

Tømrermester
Leif Kristensen

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

Udlejning v/  Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon: 8688 8013 - Bil: 4051 8013

BERA-EXPRESS
Kurer’ & Expresskørsel.

ind- og udland

 -døgnet rundt

Landbrugscentrets
Selskabslokaler

v/ Lilli Rosenkvist

Sandsgårdsvej 14 . 8620
Kjellerup . Tlf. : 86 88 25 30

 Blomsterdekorationer med tørrede blomster.
Vi har altid mindst 500 pynteophæng i butikken.

      Torsdag og fredag fra kl. 15,00 - 18,00.
      Lørdag kl. 10,00 - 14,00 eller efter aftale.

   Rosenvænget 14 - Pederstrup - 86 88 81 18

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 8688 8808

.....sammen med Nykredit

�������	���������
Ejendomsmæglerfirma
v/ Hans Ventzel

Søndergade 2A
8620 Kjellerup
Tlf.:  8688 3999 Se mere på
Fax : 8688 3755 www.nybolig.dk

SALG, SERVICE & REP
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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

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
Birgit Lykke Olesen, Kjellerupvej 69 Tlf. 86888470

Dagplejemødre
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47 Tlf. 86888597
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23 Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Lindegaard, Trekronevej 22 Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97 Tlf. 86888541
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

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

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

Hjemmeplejen
Område Vest Tlf. 87702370

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

Landsbykommissionen
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3 Tlf. 86888085

Malmhøj
Malmhøj 1 Tlf. 87702494

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.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

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

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 32 Tlf. 86888375

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

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

Venstrevælgerforening
Fmd. : Jørgen Dall, Pederstrupvej 43 Tlf. 86888313

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 15 Tlf. 86888290

Vinderslev idrætsforening
Fmd. Jørgen Pedersen, Liljevej 11 Tlf. 86888390

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

Vinderslev skole
v/ Ib Christensen, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

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

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



Få din forenings og gruppe arrange-
menter med i næste udgave af

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

12. juli - 16. juli
Mausing marked :

12. juli
Lotterispil

13. juli
Darttunering

14. juli
Ålegilde

15. juli
Kræmmermarked
Gæt møffes vægt
Underholdning
Kræmmerbal
teltbal

16. juli
Gratis morgen-
kaffe
Kræmmermarked
Underholdning
Helsstegt pattegris

13. juli kl. 19:30
Vinderslev Missionshus
samtalemøde.

13. juli kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Lovsangsaften v/fritids-
forkynder Børge Lade-
kjær, Sørvad.

20. juli kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Fællesmøde v/fhv. mis-
sionær Jens Peter
Lundgaard, Ans.

3. august kl. 19:30
Vinderslev missionshus.
Fællesmøde for
Mausing, Brokhus og
Vinderslev v/missionær
Svend Taulborg, Struer.

17. august kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Årsfest v/pastor Jais
Tinglund, Farsø.

20. august kl. 10:00
Vinderslev - Brokhus
søndagsskole. Vi starter
igen efter ferien. Tag
mor og far med.

24. august kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Samtalemøde rom. 8 v/
fhv. missionær Jens Pe-
ter Lundgaard, Ans.

28. august kl. 13:30 -
16:30, Pasgård Tøj-
service kommer på
Malmhøj.

31. august kl. 19:30
Vinderslev missionshus.
Indre Missions fødsels-
dagsfest v/missionær
Jens Peter Lundgaard,
Ans.

31. august kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Møde v/fhv. missionær
Jørgen Dalsgaard, Sil-
keborg.

1. september
Høstfest på børne-
gården for forældre og
børn.

7. september kl. 19:30
Vinderslev missionshus.
Samtalemøde.

8. september kl. 20:00
Mausing Missionshus.
Høstfest v/missionær
Svend Taulborg.

10. september kl. 10:00
Søndagsskole i Vinder-
slev missionshus.

12. september kl. 18:30
Start for Madlavning for
mænd, på vinderslev
Skole.

14. september kl. 19:30
Vinderslev missionshus.
Møde v/missionær Heri
Elttør, Aulum.

22. september kl. 19:30
Vinderslev missionshus.
Høstfest/familieaften v/
missionær Arne Nør-
gaard, Viborg.

24. september kl. 10:00
Søndagsskole i Vinder-
slev missionshus.

25. september kl. 13:30
Start for Håndarbejde i
tidens stil på Vinderslev
Skole.

27. september kl. 19:00
Start for Blomster-
binding på Vinderslev
Skole.

6. oktober kl. 18:00
VIF holder afslutning for
ungdommen i Vinder-
slev forsamlingshus.

7. oktober kl. 19:00
Høstfest i Mausing for-
samlingshus.

8. oktober kl. 10:00
Søndagsskole i Vinder-
slev Missionshus.


