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På kalenderen står der sommer, men man kan i
skrivende stund blive i tvivl om, man har læst
rigtigt. En ting er dog godt ved regn og surt vejr –
man kan sidde indenfor og læse uden at have
dårlig samvittighed m.h.t. haven.
I dette nummer er der atter mulighed for at følge
med i, hvad der sker, samt er sket i lokalområdet.
Læs bl.a. om skolens renovering – stort og
spændende bygningsarbejde, som mange af os
vil få berøring med på en eller anden måde. Det
er også muligt at læse om skolens udetur, hvor
ca. 160 børn og voksne hyggede sig sammen i
tre dage på Als Odde.
Det er godt, at den slags ture ikke er sparet væk.
Sparet er der heller ikke på andet spændende
stof her i LOKALBLADET. Sæt dig godt til rette i
lænestolen, læs LOKALBLADET og glæd dig over
den lyse, glade, blomstrende og kvidrende natur,
som trods regn og surt vejr alligevel kan ses,
duftes, høres og anes.
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God læselyst.
REDAKTIONEN.

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

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Tlf.
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15 Tlf.
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Tlf.
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Tlf.
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Tlf.
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Tlf.
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10 Tlf.
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Tlf.
Brian Petersen, Fuglemosevej 18, st. th.Tlf.
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tlf.
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Hvilken „knold“.
Der er nok ikke mange, der er i tvivl om, at gårdene er ved at blive større, ellers kan man se det
rundt om på vejene, når man går eller kører en tur. Vejene er mange steder fyldt med
landbrugskøretøjernes efterladenskaber, jord, gylle, møg o.s.v., på grund af den lange transport,
der efterhånden er. Ikke alle har tid til at gøre rent efter sig.
Er de store gårde nu så godt, som det lyder til?
Er det ikke mere blevet til fabrikker?
Man kan ikke sige, at det har noget med familielandbrug at gøre. Det er en skam, at det bliver så
stort. Ikke alt bliver lettere af, at det bliver stort. Nogen steder er det nødvendigt at tage motoriserede køretøjer i brug, når der skal tages køer ind. Hvis man tænker på et rent miljø og naturlig og
afslappet omgang med dyr, hvordan harmonerer det så? Her kunne de store lære noget af de
mindre gårde, for deres køer står og venter ved ledet på at komme ind, det må da være meget
lettere. Det har vel ikke noget med de nye stalde at gøre, så dyrene ikke kan lide at komme ind.
Eller er det fordi, at dyrene har ondt i benene af at gå på det beton, så er det et problem, der burde
løses.
Hvis der er noget, der kan give ballade, er det jordhandler, her gælder alle kneb.
Hvad vil I med al den jord, for jo mere I køber, desto flere hjørner får I til at ligge.
Man kunne komme til at tænke på en jordknold i stedet for en bondeknold.
Der er nu to gårde, I ikke får købt, nemlig skolegården og kirkegården.
Tag Jer nu lige sammen og tænk på, at vi skal jo være her allesammen, hvad får I ud af bare at blive
ved at købe sammen?
Den dag vi skal på kirkegården, er vi lige meget værd, og vi får lige meget jord over os.
Nu synes I måske, at jeg har været grov, men det er også bedre end at være ligeglad, for så er der
da noget i „æ knold“, der fungerer.
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

Lån et fotoapparat

Giv en god gave

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.

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.

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

: Silkeborg Bogtryk
: 700 stk.

Deadline d.
15. august

Lokalbladet udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Nyfødt

D. 29. marts fik Mette og
Bjarne Lemming, Haugevej 8, en lille dreng.
Drengen, som skal
hedde Martin, var meget
lille, han vejede kun 2360
g, og var 48 cm. Men
som mormor Alice
Lemming siger, hvis han
kommer til at ligne
hende, bliver han stor
nok.

Susanne og Thomas
Storm, Trekronervej 24,
fik d. 8/3 kl. 2:06 en søn,
på 2660 g og 49 cm.
Drengen fik navnet Jacob
Hartvig Storm i Vinderslev kirke d. 3/6.

D. 15/4 kl. 01.02
fik Claus Nørskov og
Jeanette
Andersen,
Vinderslevholmvej 7, en
lille pige, som vejede
4190 gram og var 55 cm.
Pigen skal hedde Anne
Katrine.

edaG
teljeps
Fortæl os ALT

Ingen fortorvs parkering

D. 15/1 kl. 24:13
fik Solveig og Jens
Petersen, Haugevej 2, en
lille pige. Majken, som
hun blev døbt d. 15/4 i
Thorning kirke, vejede
ved fødslen 3510 gram
og var 54 cm

Vinnie og Michael på
Vinderslevholmvej 14
Har d. 30.03.01 fået en
søn på 4520 gr og 57 cm.
De har i forvejen 2 drenge
Andreas på 6 år og
Frederik på 4 år.
D. 18. marts fik Nina
Hansen
og
Kim
Christensen, Vinderslevvej 33 en lille dreng.
Drengen skal hedde
Morten. Han vejede ved
fødslen 3500 g og 53 cm.
lang. Morten ses her
sammen
med
sin
storebror Mikkel, som er
5 år.
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Er det en ny parkeringsplads hos Folmer Bech,
Vinderslevvej 23 ?

Ingen jernmangel:
Det forlyder, at vandet fra Vinderslev vandværk
indeholder mere jern end sædvanligt. Formanden,
Søren Hansen, har personligt sørget for ekstra
jerntilskud, idet han har ofret en af sine bedste
gaffelnøgler på sagen, ved at ”smide” den i
vandværkets store vandbeholder. P.S. : Ved hjælp af
en Georg Gear Løs magnet er jerntilskuddet atter
fjernet.

Tillykke med dagen.
*
*
*
*

Henry Borg, Krokusvej 19 fyldte 50 år 4. juni
Else Rasmussen, Mausingvej 41, bliver 50 år d. 1. juli
Ruth og Henry Borg, Krokusvej 19 har sølvbryllup d. 24. juli.
Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24 fylder 65 år 29. juli

Velkommen til !
Vinderslevvej 1.
Bente og Hoger Sørensen, Fruerlundvej 2 har købt Magda Bjørn’s hus og
flyttede ind st. Bededag og er næsten færdige med at indrette deres nye hjem.

Gade

Fruerlundvej 2.
Carl Ejner og Lone Sørensen, flyttede pinselørdag fra Haugevej 18
(Skovhusgård) til Carl Ejner’s fødehjem, det er Fruerlundvej 2.

spejlet

Erantisvej 4.
Anna Illum Larsen (32 år) er flyttet ind på Erantisvej 4 sammen med datteren
Louice (4 år), som søger nye legekammeratter. Anna kommer fra Esbjerg og
arbejder som receptionist på Scandic Hotel i Silkeborg. Fritiden går foreløbig
med at indrette huset.

ANGIV
DIN NABO !
Indholdet i Gadespejlet
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.

Læserne
vil vide
ALT

Silkeborg 124.
Helle Storgård (39) og Stig Hansen (28) har købt ejendommen af Franco
Ferraris. De kommer fra Silkeborg og arbejder begge hos Neckelman på 5 holds
skift. Fritiden går foreløbig med at ordne hus, have og hund.
Vinderslev 18.
Jan Bay Sørensen (24) og Karina Juul Mosbjerg (23), som kommer fra Serup,
flyttede ind på adressen før jul. Jan er blikkenslager, men for tiden er han
arbejdsledig, så, hvis der er en, der står og mangler en svend, er han her. Karina
er speditør og arbejder i firmaet Blue Willis i Silkeborg. Fritiden går foreløbig med
hus og have.
Vinderslev 55.
Peter Mikkelsen, der kommer fra Serup og er efterlønner, har købt ejendommen
af Niels Bøgild. Peter er enkemand og har erhvervet sig som landmand og
arbejdet på Grundfoss.
Liljevej 41.
Efter 36 år på Haugevej 13 er Børge og Lissy Stenholt d. 1. juni flyttet ind på
Liljevej 41, som de købte for et stykke tid siden af Åge og Marie Friis Jensen.
Ejendommen på Haugevej er solgt til Martin Poulsen, Kjellerup.

Nabohjælp
Når man skal fælde et træ, drejer
det sig om at få den til falde til den
rigtige side, ellers er nabohuset i
fare! Heldigvis havde genboen de
nødvendige hestekræfter, da det
var ved at gå galt på Erantisvej 4,
da birken skulle fjernes. Svenni var
også klar med gode råd.
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Vort livs rejse til Guds regnbueland.
Fortsættelse .................
Efter 3 pragtfulde safaridage gik turen gennem
Kruger-parken til det lille, men utrolig smukke
kongerige, Swasiland. Den nye konge havde kun
6 koner, men heldigvis kunne man da fortælle, at
hans far havde haft en hundrede stykker. Vi kørte
gennem marker med bomuld og sukkerrør, så
vaskekoner ved floden og gjorde nogle raske
drenge med slangebøsser lykkelige med lidt
tyggegummi fra Dandy. Vel ude af Swasiland
overnattede vi i en hytte bygget på pæle i en sump
dybt i en regnskovslignende bush og med adgang
på lange træbroer. Herfra tog vi endnu en safaridag,
der viste sig at være ganske anderledes.

På besøg hos heksedoktoren
En dag blev anvendt på besøg i en zululandsby.
Zulustammen er kendt for deres krigeriske
temperament og for deres dyrkelse af forfædrene.
De søger hjælp hos deres åndemaner og deres
heksedoktor, som vi også så i funktion. Vi blev vist
rundt af en sød zulupige, så deres produktion af
spyd og skjolde, skærpningen af deres våben.
perlebroderier, deres hjemmelavede instrumenter,
deres hytter og inventar.
De elsker at synge og danse, og efter at deres
skrækkelige øl gæstfrit var gået rundt, opførte de i
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deres farverige dragter de specielle dramatiske
zuludanse. Det blev en af de helt store oplevelser.
Turen gik nu ad motorvejen mod Durban. Der er
plads nok og alt i tip-top stand. Både vejene og
bilerne og i øvrigt al teknik har jo fra apartheidstyrets
tid været forbeholdt de hvide ( 12 % ). Durban er
Sydafrikas livligste by med subtropisk klima,
milevide badestrande, der overskylles af Det
Indiske Oceans varme vand. Her mødes afrikanske
skikke med orientalske traditioner. Mest
dominerende er inderne, der serverer mad, som
man slet ikke kan smage for bare chili. Bagefter
kan man få sig en tur i en indisk rickshaw eller gå
på shopping hos de højtråbende gadehandlere.
Strandpromenaden er et mylder af mennesker,
men 10 min. før solnedgang er der pludselig ikke
et øje at se. Der er nemlig udgangsforbud efter
solnedgang, så vi måtte skyndsomst søge hjem
på vort hotelværelse på 9. etage i en 32 etager høj
skyskraber. Heldigvis var der herfra den skønneste
udsigt over strandpromenaden, havnen og Det
Indiske Ocean. Her i Durban fik vi nok mere end
noget andet sted indskærpet, hvor vigtigt det er, at
overholde en lang række sikkerhedsregler :aldrig
selv bestille en taxa, men overlade det til hotellet –
aldrig begive sig ud på ture uden først at spørge
politiet eller på hotellet, om vejen var sikker – aldrig
køre uden først at låse alle bildøre samt bagageklap
– være forsigtig i lysregulerede vejkryds osv.
Kriminaliteten er et stort problem.
Vor folkevognsbus blev afleveret i Durban, og vi
tog med fly til Port Elizabeth, hvor en ny bil ventede
os til brug på den sidste strækning ad den frodige
og smukke Garden Route til Cape Town. En nat
boede vi i en bjælkehytte mellem forrevne klipper
lige ned til den buldrende brænding - en storslået
natur indhyllet i en mystisk tåge, der gav tempereret
regnskov opad bjergsiderne. Ved den nærliggende
flodmunding så vi masser af sæler. En anden gang
boede vi i en gammel fornem lodge i engelsk stil
og kåret som årets bedste gæstehus, hvor både
Mandela og de Klerk med følge havde boet. Peder
og Arne måtte for første gang på turen i jakkesæt
med slips. 5 lækre, udsøgte retter blev der serveret
og bagefter kaffe med cognac og likør i pejsestuen,
alt sammen under så hyggelige former, at vi på
ingen måde behøvede at føle os som spurve i
tranedans. Værtsparrets hengivenhed over for
Mandela ville ingen ende tage, når de fortalte om,
hvordan han på sin jævne facon personlig var gået
i køkkenet for at

takke ” vor mor” her for den gode mad. Det var
nok en brik i den mosaik, der dannede et indtryk
af Mandelas image.

En anden stor oplevelse på vejen var besøget på
en strudsefarm, hvor vi fik en grundig indføring i
fremstillingen af strudseskind, i æggets udvikling,
rugemaskiner, dyrets pleje og mærkelige psyke.
Lene fik en ridetur på en struds, og vi overværede
et strudsevæddeløb. Ohøj ! hvor det gik ! Både
her og andre steder fik vi strudsekød.og vi må
nok sige, at de forstod sig på at tilberede den. Også diverse vingårde fik vores besøg, især i de
fransktalende områder omkring Franschhoek,
grundlagt af de engang forfulgte franske
huguenotter. Herom kunne skrives et helt kapitel.
Det samme kunne gøres om mange andre
seværdigheder, ikke mindst om den pragtfulde tur
på Kaphalvøen til Kap Det Gode Håb , hvor vi

bl.a. besøgte den eneste koloni af vilde pingviner
uden for Antarktis , floraen, faunaen, kunsten,
folkelivet, og hvad vi ellers fik lidt indblik i. Men

ikke alt er idyl, for selv om landet er rigt på guld og
diamanter, teknologien højmoderne, og selv om
man i Cape Town foretog verdens første
hjertetransplantation, må man ikke glemme
medaljens bagside : enorm arbejdsløshed (40 %)
og boligmangel (ca 2,5 mill huse ), kriminalitet, hver
anden sydafrikansk kvinde voldtages,
analfabetisme ( op mod halvdelen af de sorte ),
aids osv. I Cape Town besøgte vi en af Sydafrikas
utallige townsships, hvor folk lever i papkasser eller
blikskure uden rindende vand, el og kloak. Vi havde
en godkendt guide med – ellers er det livsensfarligt
at komme den slags steder. Han førte os ind på en
skole, hvor 370 børn var samlet i et lokale – uden
bøger, papir og noget som helst. Lærerne havde
ikke fået løn i 2 år, men børnene fik daglig en bolle
og et glas mælk, deres eneste sikre måltid. Guiden
fortalte, at børnene sendes til manddomsprøver på
afsides steder i bushen, men at kun 10 ud af hver
14 vender tilbage. I en anden township med 30000
beboere var 10 betjente sat til at holde orden, men
nu var der kun 8. De 2 var blevet skudt et par dage
forinden. Jo, der er opgaver nok at tage fat på i
Guds regnbueland , som biskop Tutu så rammende
har kaldt sit land, på grund af dets store
mangfoldighed. Sydafrika rummer alle, fra de
sorteste sorte over farvede, kinesere, indere til
hvide indvandrere fra nær sagt alle europæiske
lande.Landet har 11 officielle sprog. I alle disse
forskelligheder er det nok religionen, der holder
mest sammen på Guds regnbuefolk, idet ca. 80 %
regner sig for kristne.
Sidst, men ikke mindst har Mandela haft en enorm
betydning . En af de sidste dage i Cape Town
besøgte vi fangeøen Robben Island, der kort
forinden var blevet åbnet for besøgende. Det var
en sejltur på ca. 3 kvarter i en af de både, der før
blev brugt til fangetransporter. Vi blev vist rundt af
en mand, der i 5 år selv havde været fange på øen
og samtidig med Mandela. Mærkeligt var det at se
Mandelas snævre fængselscelle og vide, at her
betalte han med sit 27-årige fængselsophold prisen
for, at Sydafrika ikke blev en blodpøl. Han havde
kristendommens tilgivende budskab som
baggrund. Hans motto var: ” Vi må tilgive, men
aldrig glemme !”
Det blev både begivenhedsrige og lærerige uger i
Guds Regnbueland, og jeg ved , at vi alle 7 tog –
ikke blot souvenirs- men mange varme følelser for
landet og folket med hjem til vort eget puslingeland.
Tak, fordi I fulgte os på rejsen !
Peder og Metha Bitsch Pedersen.
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Den store klassefest.

Vinderslev skole 4. kl. 1967 - 1968
Øverst fra venstre : Uffe Kristensen, Åge Mogensen,
Henning Lihn, Folmer Mikkelsen, Birger Kristensen,
Poul Christensen, KarlUlrik Vistisen.
Nederst fra venstre : Anne Marie Pretzmann, Anne
Marie Hansen, Kristina Christensen, Bente Christensen,
Susanne Hummelgård, Lisbeth Nyrup, Birthe
Rasmussen og lærer Anna Andersen.

Øverst fra Venstre : Kurt Ivan Johannesen, PoulErik
Jensen, Kurt Johansen, Kaj Nielsen, Erik Andersen, Erik
Villumsen, Søren Hansen. På billedet mangler Knud
Jensen.
Nederst fra venstre : Lene Sørensen, Anni Lynderup,
Emma Gjødvad, Jytte Pedersen, Ulla Madsen, Elin
Knudsen og lærer Otto Andersen.

30 års jubilæum
Lørdag d. 24. marts var en festdag for ”gamle”
skoleelever årgang 1957 og lærere fra Vinderslev skole.
Det var 30 år siden vi forlod 7. kl. og spredtes for alle
vinde. Men gensynsglæden var stor for både elever og
lærere.
I efteråret 2000 startede optakten til denne
jubilæumsfest. 3 x Kristensen (Lisbeth, Birger og Uffe)
og undertegnede mødtes for at snakke klassefest.
Inden vi stillede det helt store program op, ville vi
undersøge, hvor mange der kunne have interesse i at
være med. Ved fælles hjælp og ad forskellige kringlede
omveje, fandt vi frem til alle adresserne. Der kom 22
(ud af 29) forhåndstilmeldinger, – hvilket var meget flot.
Vi fik et program stablet på benene, og invitationerne
blev sendt ud.
Den 24. marts mødtes 20 elever og de 2 klasselærere,
Ole Clausen og Helga Søgård, fra 7. klasse på
Vinderslev skole.
Under kaffen havde vi en præsentationsrunde. Det viste
sig, at 5 pers. stadig boede i Vinderslev sogn, 10 pers.
kom fra ”oplandet” ( Kjellerup, Silkeborg, Sinding,
Thorning m.m. ) til Vinderslev sogn, de resterende havde
et par km. længere – som f.eks. Luxemburg,
København, Århus, Kibæk m.m. Vores liv havde udviklet
sig forskelligt på mange måder, men et sted var alle
ens – næsten alle havde et eller flere husdyr, hvilket
der blev meget sjov ud af. Snakken kom godt i gang,
og mange positive minder kom frem.
Efter kaffen var der rundvisning på skolen af Ole
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Øverstfra Venstre : Erik Andersen, Søren Hansen, Kaj
Nielsen, Uffe Kristensen, Knud Jensen
Midterst : Helga Søgård (lærer), Susanne Hummelgård,
Lisbeth (Nyrup) Christensen, Kurt Johansen, Anne
Marie Pretzmann, Birger Kristensen, Lene (Sørensen)
Rasmussen, Henning Lihn, Bente (Kristensen) ?,
KarlUlrik Jensen, Birthe (Rasmussen) Nielsen, Åge
Mogensen, Ole Clausen (lærer).
Nederst fra venstre : Anni Lynderup , Anne Marie
(Hansen) Lindgård, Kristina Christensen, Jytte
(Pedersen) Jensen.
Clausen. Der var næsten en hel generation til forskel
på det gamle og det nye byggeri. De gamle lokaler som skolekøkken og fysik havde ikke forandret sig, de
stod som for 30 år siden. Det nye byggeri var lyst og
dejligt, men sjælen manglede. Den kommer forhåbentlig
med tiden.

Efter skolerundvisningen gik turen til skolens
nærområde. Vi besøgte Børnegården, hvor Kirsten
Jacobsen var mødt op denne lørdag eftermiddag for at
fortælle lidt om stedet.
Dernæst gik turen til Malmhøj, hvor boenhed Øst havde
indvilget i vores besøg. Ane Sørensen og Alfred Molin
viste deres lejligheder frem. Til slut gik vi omkring
Sognehuset. Flere gav udtryk for, at Vinderslevområdet
måtte være et attraktiv bosted for både børn og ældre.
Alle faciliteter virkede varmt og indbydende med plads
til udfoldelse.
Tilbage på skolen igen hvor vi så filmminder fra bl.a.
udflugter til Sejs og Bornholm, samt billeder man selv
havde medbragt.

Om aftenen var der spisning på Torvecaféen i Kjellerup,
hvor snakken fortsatte om gamle minder fra skoletiden.
Vi afsluttede dagen med sangen ”Skuld gammel
venskab rejn forgo”.
Det var en utrolig dejlig dag, hvor mange minder blev
genopfrisket. Dagen gik så hurtigt, og man nåede ikke
at få snakket så meget med alle, som man kunne ønske
sig. Det ville have været en fordel, hvis vi i aftenens løb
havde rokeret, med jævne mellemrum, ved bordene.

L.R.

Landsbyrådet
Ja, hvad er det nu lige, det er? Det vidste jeg heller ikke
så meget om, da jeg i november 1998 blev spurgt, om
jeg ville repræsentere Pederstrup. Dengang hed det
LANDSBYKOMMISSIONEN.
Landsbyrådet blev helt præcist oprettet den 4. februar
1991 på initiativ af Kjellerup kommune og i samarbejde
med de lokale borger- og beboerforeninger, som i de
fleste tilfælde vælger en, to eller tre repræsentanter fra
deres område. I øjeblikket er vi 13 medlemmer, der
repræsenterer Gråmose, Knudstrup/Skræ, Vium/Hvam,
Sjørslev/Demstrup, Levring, Hinge/Nørskovlund,
Grønbæk/ Kongensbro/Iller og Vinderslev/Pederstrup/
Mausing.
Kommunens mål med Landsbyrådet er at styrke de
områder, der ligger uden for ”kraftcentrene” Ans,
Kjellerup og Thorning og at sikre disse områder
brugerindflydelse.
Derfor har Landsbyrådet til formål:
•

•
•

At klarlægge landsbyernes problemer,
mangler, ønsker og mål for udvikling i
landsbyerne.
At udtale sig vedrørende sager, som
berører lokalsamfundene.
At være bindeled mellem de små
lokalsamfund, således at man kan støtte
hinanden og udveksle erfaringer og ideer.

Landsbyrådet er i virkeligheden en slags kontaktudvalg
i lighed med f.eks. kontaktudvalget i Sjørslev, der består
af repræsentanter fra hver af Sjørslevs foreninger.
Landsbyrådets medlemmer repræsenterer så bare
kommunens landdistrikter/landsbyer.
Én af Landsbyrådets opgaver har været at lave en
landsbypolitik, som bl.a. kommunen gjorde brug af, da
de lavede oplægget til kommuneplanen. Landsbyrådet

var også med i planlægningen af det seneste
borgermøde i Vinderslev i samarbejde med de
respektive borger-/beboerforeninger.
Landsbyrådet er også repræsenteret i det
trafiksikkerhedsudvalg, som kommunen har nedsat, og
kan dér være med til at påvirke fremtidige
trafikforanstaltninger.
Et andet emne på Landsbyrådets dagsorden er
hjemmeside. Sammen med landsbyrådene i
Bjerringbro, Tjele og Hvorslev (4 kløver-kommunerne)
arbejder vi på at oprette både en fælles og en individuel
hjemmeside om landsbyrådene, så man kan se f.eks.,
hvem der sidder i Landsbyrådet, hvilke projekter
Landsbyrådet arbejder med, landsbypolitikken,
mødereferaterne, osv. En fremtidsdrøm er, at hver
landsby får sin hjemmeside, så borgerne f.eks. kan se:
Hvilke arrangementer er der i de forskellige foreninger?
Har Ove nogle gode tilbud? Hvilke huse er til salg? Hvem
sidder i hvilken foreningsbestyrelse? Hvor mange børn
er der i skolen? Osv., osv. Mulighederne er mange!
Siden nytår har Vinderslev/Pederstrup/Mausing kun haft
2 repræsentanter, Lars Mølgaard og undertegnede,
fordi Jacob Ildensborg-Hansen, som har været med fra
starten i 1991, har trukket sig tilbage til et velfortjent
otium. Det lykkedes ikke Borgerforeningen at finde en
afløser for Jacob ved generalforsamlingen i januar, men
nu har John Iversen meldt sig ganske frivilligt, og det er
jo dejligt! Det giver så godt nok 2 repræsentanter fra
Pederstrup, 1 fra Vinderslev og ingen fra Mausing, men
hvis nogen fra Mausing skulle have lyst til at være med,
er de velkommen til at henvende sig enten til Lars
Mølgaard (86888868) eller undertegnede (86888430).

Anna Arhøj
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Malmhøj
Sangkor

Tirsdag d. 20. marts var Fuglemosen sangkor på besøg,
de er ca. 30 personer i koret, så vi havde en meget
hyggelig eftermiddag med sang og musik.

Den 2. marts besøgte børnehaven Malmhøj, hvor
børnene var udklædte og sang fastelavnssange for os,
det var vældig hyggeligt, så tak for det.
Hilsen beboerne og personalet på Malmhøj

Underholdning
Åben Tirsdage
hver tirsdag kl. 14 -16, hvis ikke andet er nævnt.

En del af de pensionister, der kommer i Alhuset i
Kjellerup, har tradition for om foråret at opføre et
dilettantstykke, som de øvrige brugere af huset så også
kan få fornøjelse af, men ikke nok med det : når de har
stykket indstuderet, er de ikke så vanskelige at få ud i
nabosognene, og tirsdag den 3. april var vi så heldige
at få dem til Malmhøj. Her opførte de et stykke, der
hedder „Hjælpemiddelcentralen“, og det gjorde de
udmærket.
Det viste sig, at der var en del misforståelser med
hensyn til, hvad Centralen kunne hjælpe med, og disse
misforståelser kom der megen morskab ud af, så vi fik
en fornøjelig underholdning, som samtidig gav en god
afveksling i dagligdagen.
En „teatergænger“
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Juli
3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

-

Ferie
Vi spiller petanque
Vi laver bolsjer
Banko
Udflugt til Hinge sø (kl. 13.30 - 16.00)

August
7. aug.
14. aug.
21. aug.
28. aug.

-

Pasgård Tøjservice
Vi bager vafler
Senior dans
Banko

September
4. sept. - Vi bager vafler
11. sept. - Vi spiller forskellige spil
18. sept. - Vi laver bolsjer
25. sept. - Banko
Vel mødt

Pensionistforeningen
Møder kl. 14.30 hver 3. torsdag i mdr. hvis ikke andet
er nævnt.
20. sept. - 18. okt. - 15. nov. - 13. dec. ( 2. tors.)

Tordagsaktiviteter

Kuglespil

Kl. 13.30 - 16.00, hvis ikke andet er nævnt.
Juli : 12. - 26. juli
August : 9. - 16. - 23.( motionsdag kl. ? ) - 30. august
September : 13. - 27. september
Gunnar Nielsen underviser i træarbejde, glasgravering,
og sølvsmykker.
Joan Oddershede vil være behjælpelig med andre
ønsker om aktiviteter.
Mød op eller ring og hør nærmere tlf. 87702496.
Vel mødt

Løvspringstur

Tirsdag d. 22 maj inviterede brugerrådet på Malmhøj
alle pensionister i området med på en sejltur på
Silkeborgsøerne.
Da jeg er social- og sundhedshjælperelev på Malmhøj,
fik jeg lov til at komme med sammen med nogle af
brugerne.
Vi mødes i Centret kl. 9.45, og 38 personer var klar til
afgang. Vi kørte til Silkeborg, hvor vi kom ombord på
Mågen, som er meget handicapvenlig med bl.a. lift,
det var rart for dem i kørestol.
Da det var sidste skoledag, var der en masse
skolebørn med samtidigt.
Vi lagde fra kaj, og da det var ved at være middagstid,
begyndte vi at spise vores medbragte madpakker,
mens vi nød den skønne natur og så de flotte villaer
langs bredden.
Vi var med hele turen til Laven og hjem igen.
Der var et stop på 30 min. ved Himmelbjerget, men
da Himmelbjerget ikke er handicapvenlig, var det jo
ikke alle, der kunne komme op til kiosken, men vi tog
is med ned til dem, der ville have en.
På vej tilbage til Silkeborg drak vi vores kaffe.
Vel ankommen til Silkeborg blev i fordelt i de busser
og biler, vi var kørende i, hvorefter turen gik til Malmhøj,
hvor vi sagde tak for en god tur.
Det var en dejlig og spændende tur, som jeg gerne vil
sige mange tak for.
Det kan I godt gøre igen, og måske får jeg mulighed
for at komme med en anden gang.
Sanne Mai Lemming.

Når dette blad udkommer, er der igen en ny
aktivitetsmulighed på Malmhøj. I foråret søgte
brugerrådet kommunens sociale udvalg om et beløb til
anlæg af en petanquebane. - Kommunen har på sit
budget afsat penge til frivilligt socialt arbejde. Vi blev
bevilget 10.000 kr., og for dette beløb har en entreprenør
nu - bistået af vor dygtige pedel, GUNNAR - lavet en
dobbelt bane, så der kan spilles turneringer.
Petanque spilles med store jernkugler. Det er ofte blevet
vist i fjernsynet fra pladser i byer sydpå. Det er et spil,
der er meget velegnet for pensionister. Banen blev
officielt indviet d. 13. juni, så mød bare op og deltag i
spillet eller nøjes med at se på.
GOD FORNØJELSE.

Motionsdag for alle pensionister i Kjellerup kommune
Torsdag d. 23. aug. kl. 9.30 - 14.30
Kom og få en hyggelig dag, hvor vi får musklerne rørt,
- også lattermusklerne.
Dagens program :
Kl. 9.30 - 10.30 : Kaffe med rundstykker og fælles
sang. Velkomst ved Områdeleder.
Kl. 10.30 - 11.00 : Kaffegymnastik rundt om kaffebordet
ved fysioterapeut Jørgen Lauritsen.
Kl. 11.15 - 13.00 : Udendørs orienteringsgang rundt i
Vinderslev.
Kl. 13.00 - 14.30 : Spisning af medbragt mad. Øl og
vand kan købes. Udtrækning af gevinst på
adgangsbilleten. Vi slutter dagen med kaffe, kage og
fællessang.
Kl. ca. 14.30 : Hjemkørsel.
Pris for formiddagskaffe med rundstykke og
eftermiddags kaffe med kage er 10 kr. Der er gevinst
på indgangsbilletten.
Der er mulighed for fælleskørsel, som koster 20 kr. tur/
retur. Tilmelding til kørsel senest d. 17. aug. ved
henvendelse til Malmhøj tlf. 87702496.
Aktivitetspersonalet
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Windir spejderne
Siden sidst

i det fri, men så lavede vi bare et kunstigt bål i folkestuen,
hvor vi blev underholdt med sang, guitarspil og skuespil.
Da ulveungerne var puttet, havde de store spejdere et
natløb (smuglerløb!). Efter morgenandagten søndag
formiddag havde ulvelederne lavet et stjerneløb, hvor
vi skulle trave langt omkring og bl.a. lave en sang,
udtænke en rebus og mime et eventyr. Efter frokost
kom forældrene for at hente børn og blev trakteret med
lagkager og kaffe, inden vi samledes i haven for at tage
flaget ned som afslutning på en dejlig lejr.

De store spejdere
Line, Anne Kathrine, Stine og Dorthe er i gang med at
lave tømmerflåde. Bagefter skulle den søsættes med
bål på.

De store spejdere er i gang med at planlægge deres
sommerlejr i uge 26, som foregår under primitive forhold
på en mark i Kvissel i Vendsyssel.

Hinge Søstival
I år var det Rasmus Østerby, der stod for den
overordnede planlægning af spejdernes arbejde på
Søstivalen. Inger Thomasen og Inge Østerby var
”chefer” for morgenmadsteltet. Det var lykkedes
Rasmus at samle omkring 80 medhjælpere til at sørge
for madsalg, parkeringsvagt, flaskeindsamling og
oprydning alle 4 dage. Poul Erik Petersen og Erik Borum
stod som sædvanlig for parkeringsplads og
campingplads.“
Flådetur på Stubbergård Sø med Emil og Thomas ved
årerne.
Siden sidst har hele gruppen været på gruppelejr på
Trevæld spejdercenter ved Stubbergård Sø. 33 børn
og 16 voksne havde en dejlig weekend den 28. og 29.
april med masser af motion og frisk luft. De store

Kaj „sælger“ lagkageingredienser til Josefine,
medens Morten og
Elisabeth besigtiger
udvalget.

Spejder start
I august starter et nyt spejderår, hvor vi regner med at
få tilgang af en masse nye ulve. Vores gruppeleder,
Lotte Kragh, sender nemlig invitation til alle børn i 1.kl.
om at blive ulveunge, og da der i år er 2 1.klasser, kunne
der ske at komme mange nye. Derfor kunne vi godt
bruge nogle flere ulveledere, så hvis nogen skulle have
lyst til at prøve, er de velkommen til at kontakte Lotte
Kragh (86888684) for at høre mere om, hvad det går
ud på.

Fødselsdag
Den 25. og 26. august fejrer vi spejdergruppens 20 års
fødselsdag med åbent hus, forskellige aktiviteter og
indvielse af naturcentret med shelter, bålplads og
svævebane.

Lopperne
spejdere havde arrangeret aktiviteterne lørdag
eftermiddag, og der blev løst eventyrlige opgaver og
bygget tømmerflåde, og et par friske fyre tog en dukkert
i søen – det var alligevel regnvejr! Tanterne serverede
hakkebøffer med salatbord og is til dessert – uhm, hvor
det smagte! Regnvejret forhindrede os i at holde bålaften
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Loppe sagerne er lige så stille myldret ind hele vinteren
på Pederstrupvej 66, men der er stadig plads til flere,
så vi håber selvfølgelig på en lind strøm af effekter frem
til Mausing Marked den 28. juli. Hvis der er problemer
med transporten, kan der ringes til 86888430, så
kommer vi gerne og henter.
Anna Arhøj
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Sponsor cykelløb

Fredag den 15. juni var der for anden gang
sponsorcykelløb i Vinderslev. Idrætsforeningen,
Borgerforeningen og bestyrelsen for Forsamlingshuset
var sammen om arrangementet. Alle tre foreninger har
haft et stort arbejde med at få det hele op at stå, bl.a.
skulle der skaffes div. tilladelser fra politi, annoncører,
sponsorer m.m. Selv vejrguderne havde de fået en god
aftale med.
Kl. 16.00 åbnede ”Torvet”, der var festligt pyntet med
flag, borde og bænke, hoppeborg til børnene,
og scenevogn. Der kunne bl.a. købes kaffe, sodavand
og fadøl ( da ølmanden endelig kom ) og lækre
grillpølser. Sidst på eftermiddagen begyndte det at
strømme til med folk, nogle var kommet langvejs fra.
Der var tyskere, nordmænd, en enkelt russer, selv
Hanne var kommet hjem til barndomsbyen fra Bornholm
for at se cykelløb. Et forsigtigt gæt siger omkring ca.
300 tilskuere, samt de folk der foretrak at sidde langs
ruten og opleve løbet.

til bowling. Også de voksne vandt præmier, for flest
kørte omgange og sjoveste udklædning.
I pausen inden lodtrækningen underholdt Lykke
Svendsen fra Kjellerup m. bl.a. nogle af hendes
selvkomponerede sange.
Klokken ca. 23 kunne de tre foreninger så lukke og
pakke sammen efter et succesfuldt cykelløb, hvor alle
havde moret og hygget sig.
Foreningerne vil gerne takke Lokalbrugsen for lån af
”Torvet”, Svenni for lån af garage til væskedepot,
Hjemmeværnet for hjælp til afspærring af byen,
skænkede præmier, og ikke mindst alle de der støttede
og sponsorerede rytterne.
Jette Gundersen

Da klokken var 19.00 stod 17 håbefulde børn klar med
deres pyntede cykler, ja nogle af rytterne var selv flot
pyntet. To sjove klovne kørte første omgang med
børnene, derefter kunne de selv sætte tempoet, og så
blev der fart over feltet. På en halv time blev der kørt
161 omgange a’ 985 m, det var virkelig flot.
Klokken 19.30 skulle de voksne køre. Det var et festligt
syn, da de stillede op ved startstregen. Der var mange
sjovt pyntede cykler og ryttere, bl.a. en burger, en pyntet
med div. trafikskilte, en tandem med et brudepar, en
kommode og cykler pyntet med forskellige
reklameskilte. Der var ryttere fra mange firmaer,
lokalpolitikere, Post Danmark, i alt ca. 40 stillede op.
Løbet blev skudt i gang af selve ”Erna Iversen”, som
derefter sammen med politi, Poul & Povl stod for
dopingkontrol m.m.. Løbet forløb uden de store uheld,
dog var der en enkelt kollision mellem Lokalbladets rytter
og en ”grov” dame i rød kjole !. Efter en times kørsel
sluttede løbet og de 40 ryttere havde kørt 666 omgange
a’ 985 m. Efter ca. en halv time blev der trukket lod
blandt børnerytterne, hvor nogle var så heldige at vinde
en præmie bl.a. sportstasker, kasketter, og fribilletter

Lokalbladets repræsentant ved løbet var Brian
Pedersen. Der gøres her opmærksom på, at det ikke
var Lokalbladet, der var sponsorer men privat personer
fra redaktionen.
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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.

Den virksomhed, der omtales denne gang, er på vej til
at være en saga blot. Et bilværksted, hvor man reparerer
gamle biler, og hvor man kan fremstille en reservedel,
hvis en ny ikke kan købes, hører forhistorien til. I vore
dage sætter man bare en ny dims ind, hvis den gamle
er gået til, og kan en ny dims ikke skaffes, kasserer
man hele køretøjet. Færdig!!
I 1968 købte Mogens Johansen den gamle foderstof
på Vinderslevholmvej for at bygge den om til bilværksted
og bolig. Bygningen var på 160 kvm, og grunden var
på 2000 kvm.
Den nederste del af bygningen blev indrettet til
værksted, således at den gamle kælder kunne bruges
som arbejdsgrav, da der i starten ikke fandtes en lift.
Øverst oppe på det gamle kornloft blev der så indrettet
bolig, og i 1969 var det hele så klar til at starte Vinderslev
Autoværksted.
Mogens Johansen er født på Duelundgård og havde
de første 3 år af sin skolegang i Duelund, hvor han lærte
tallene fra 1-100, og desuden lærte han bogstaverne.
Resten af skoletiden foregik i Kjellerup. Sin læretid
havde han hos Frode Almind, og derefter fulgte
soldatertid I Karup og senere et ophold på Askov
Højskole. Et ophold på Grønland blev det også til, inden
han fik ansættelse som værkfører i Vissenbjerg på Fyn.
Ind imellem alt det var der også blevet tid til lidt romantik.
Han havde nemlig truffet Mona fra Pederstrup, så i
stedet for at farte frem og tilbage mellem landsdelene
giftede de sig 1. juli 1967, og året efter kunne de så
flytte ind på det gamle kornloft.
Det er altid svært at starte noget nyt op, og når man så
kommer som ny mand til byen, skal han først lige ses
an. Så det hele gik lidt trægt i starten, og derfor havde
Mogens en aftale med det gamle firma om at køre som
montør. Men der gik nu ikke lang tid, inden han måtte
melde fra igen, da han havde fået rigeligt at se til på
værkstedet. Den første kunde han havde, var Bent Busk
fra Pederstrup, husker Mogens Johansen.
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Foran værkstedet blev der indrettet benzinsalg, som
stod på fra 1969 til 1979. På grund af for lille omsætning
blev det igen lukket for ikke at være afhængig af det
døgnet rundt.
I starten fungerede værkstedet også som rullende
værksted for reparation af biler og traktorer, hvis
kunderne ønskede det.
I 1973 skete der store bygningsmæssige forandringer,
idet det store nye værksted på 173 kvm blev bygget
med alt , hvad der hørte et moderne værksted til.
Samme år blev Erling Andersen ansat som svend, og
han forblev i firmaet indtil 1989 kun afbrudt af
soldatertiden. I 1974 overtog Mogens forhandlingen af
de kendte John Deere traktorer, og sammen med
bilreparationer gav det efterhånden så meget arbejde,
at der var 5 mand beskæftiget i firmaet.
Samtidig blev det Monas job at passe regnskaberne og
benzinsalg + alt det løse, der følger med, når man driver
et autoværksted og traktorforhandling, ikke mindst måtte
hun tage sig af kundernes problemer. Ind imellem var
der også kommet 3 børn til, som skulle passes. Ingen
af dem har følt sig fristet til at følge i forældrenes fodspor.
Forhandlingen med John Deere traktorer varede frem
til 1981, hvor pladsen omkring værkstedet blev for trang,
da traktorer og tilhørende maskiner blev større og større.
Efter den tid beskæftigede Mogens sig udelukkende
med reparationer og salg af brugte biler. At handle med
brugte biler giver af og til også problemer: En kunde
kommer ind med sin bil, fordi der er en eller anden støj
ind imellem. Mogens forsøgte flere gange at finde fejlen,
forgæves. Ind imellem var støjen der, men pludselig
var den væk. Efter mange forsøg fandt man ud af, at
det var når, man kørte over noget ujævnt, f.eks. ind
over et fortov eller ujævn vej, at det var mest udtalt.
Efter grundig gennemgang igen fandt man endelig fejlen
ved at anbringe en mand i bagagerummet under
kørslen. Et løst låg til ”Madam blå” var havnet bag
reservehjulet.
5 unge mennesker har i tidens løb fået deres

uddannelse på Vinderslev Autoværksted.
Fra 1981 og frem faldt antallet af medarbejdere, først
til 3 og når vi når frem i slutningen af 80-erne, var der
kun ansat en enkelt svend. Siden har Mogens arbejdet
alene i firmaet.
At Mogens har andre talenter end mekanik, har han
vist ved flere lejligheder. Tænk blot på de mange roller
han har udført på ”de skrå brædder” i Vinderslev
Forsamlingshus, både når det gjaldt revy eller en stor
rolle i et dilettantstykke. Men også på andre områder
har han vist evner, f.eks. som tandteknikker. En stor
kunde ringede på en nytårsaftensdag, han havde mistet
en tand, hvilket var et stort problem for ham. Sammen
gik de ned på værkstedet, og med araldit lykkedes det
Mogens at lime tanden fast igen, så kunden kunne
komme ud og fejre nytårsaften. I det nye år var det så
muligt at komme til tandlæge igen, hvad han sagde til
den foreløbige reparation , foreligger der ikke noget om.
I gamle dage kunne smeden hive tænder ud, i dag kan
mekanikeren sætte dem i!!
Efter at Mogens er fyldt 60 år i 1999, er han gået på
flextid. Hvilket vil sige, at kunderne i dag må ringe og
bestille tid, så arbejdet kan tilrettelægges efter, hvornår

han vil arbejde, desuden har han et job med at
transportere biler for Falck.
Landsgennemsnittet for, hvor længe mekanikere holder
til faget er 27 år. Mogens har indtil nu klaret 44 år, og
han forventer at holde helt, når han fylder 65 i 2004.
Den dag, bladets udsendte var på besøg, var hele
værkstedet fyldt med brædder, døre og vinduer, som i
sommerens løb gerne skulle blive til et sommerhus ved
Hjarbæk fjord, hvor de har erhvervet en grund. Til
gengæld har de opgivet det med at sejle.
A.P og F.G

Drømme kan gå i opfyldelse!!!
Jeg er en pige på 15 år (16 til juli), der snart er færdig
med 9. klasse.
Jeg har altid været meget fascineret af andre lande,
deres sprog og kultur, men jeg tror også, jeg ved,
hvordan det startede. For en 6-7 år siden fik vi besøg
af min mormors fætre fra Canada.
Det var før jeg fik engelsk i skolen, så når de snakkede
med mine forældre og resten af familien, forstod jeg
ikke et muk. Men jeg kan huske, at jeg syntes, at det
var spændende.
Næste gang de kom til Danmark, var jeg blevet lidt
ældre og havde lært lidt engelsk. Jeg snakkede lidt
med dem, og de fortalte om dem selv og om Canada,
og siden da har jeg altid haft en stor drøm om selv at
komme derover og se og opleve det hele.
Sidste år i påskeferien var jeg i Paris med
ungdomsskolen. I toppen af Eiffeltårnet stod jeg og
snakkede med et canadisk par, der var på ferie en
måneds tid rundt omkring i Europa, og nede i
undergrundsbanen snakkede jeg med en tysker, der
var på ferie sammen med sin søn. Det var en utrolig
dejlig oplevelse at kunne forstå mennesker fra andre
lande og kunne føre en samtale med dem på trods af
sproget.
Mine forældre og jeg havde snakket lidt om, at jeg
måske kunne tage 1.g først og så tage på udveksling
et år for bagefter at vende hjem og gøre gymnasiet
færdig, men da det er meget dyrt, har jeg aldrig turdet
tro på, at den drøm skulle gå i opfyldelse.

Men så en dag sidst i oktober sidste år, kom Lars
Daugård ind i vores klasse. Han fortalte om ROTARY
og deres udvekslingsprogram, han kom fordi Kjellerup
Rotary klub gerne ville være sponsor og sende en ud
som udvekslingsstudent. Det budskab kom som sendt
fra himlen, og jeg håbede på, at det her var min chance.
Heldet var med mig. Det var mig, der blev udvalgt
blandt ansøgerne, så den 15. august rejser jeg til
Canada-!!!!!
Jeg skal gå på high school derovre og bo hos 2-4
forskellige værtsfamilier, men i den samme by, så jeg
kan gå på den samme skole under hele opholdet. Nu
går jeg og venter på at få at vide, hvilken by jeg kommer
til, og om det er i det engelsk- eller fransktalende
område. Ventetiden er lang for jeg glæder mig utrolig
meget!!!
Jeg er meget taknemmelig overfor Rotary, at de har
givet mig den mulighed for at komme til Canada, uden
dem tror jeg aldrig, at det var lykkedes at komme af
sted. Mine forældre har under hele forløbet givet mig
den opbakning og støtte, jeg har haft brug for, og det
betyder også utrolig meget for mig.
Jeg håber og regner med at få et rigtigt godt år, og I vil
komme til at høre mere fra mig, for mor & far, Kjellerup
Rotary Klub, Vinderslev og LOKALBLADET vil aldrig
være længere væk end en e-mail !!!!!!
Fortsættes.................
Karina Borum
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Koncert i Vinderslev kirke.
Torsdag, den 30. august er der koncertaften i Vinderslev kirke arrangeret af Det jyske Ensemble med
hjemsted i Skive.
Som amtets musikere søger Det jyske Ensemble at nå rundt i Viborg amt med koncerter, og til denne
koncert i den sydlige ende af amtet er valget faldet på Vinderslev kirke.
Det bliver en klaverkoncert med ensemblets pianist, David Strong som solist, og hans program vil
være: Scarlatti: 10 sonater samt Liszt: Sonate i h-mol.
Det vil uden tvivl blive en god musikalsk oplevelse for tilhørerne.

Minikonfirmandundervisningen.
I lighed med tidligere år vil der også i år blive budt på minikonfirmandundervisning for skolens 3. klassetrin.
Der er efterhånden tradition for, at så godt som hele klassen deltager, og det håber vi på kan fortsætte.
Undervisningen starter ca 1. august og løber med 2 timer om ugen til jul.
Skal du i 3. klasse efter sommerferien og gerne vil vide lidt mere om, hvad der foregår, kan du prøve at
spørge nogle af dem, der var med sidste år. De vil kunne fortælle dig noget om det. Vi kan dog ikke love,
at det bliver nøjagtigt som sidste år. – Du vil senere få en speciel indbydelse med oplysning om,
hvornår det begynder.
Peder Bitsch Pedersen.

Konfirmation i
Sognemenighed
Øveste række :
Thomas, Morten K.N., Lasse S., Jonas, Morten
W., Steffan.
Mellemste række :
Lasse L., Rikke, Ann Signora, Heidi, Rune,
Frede Møller.
Nederste række :
Cecillie, Camilla, Maja E., Maja W., Line.

Sommerfest i Hinge kirke og præstegård.
Fredag den 24. august 2001 kl. 14.00 er der sommerfest hos sognepræst Frede Møller, Hinge for
beboerne i Vinderslev og Hinge.
Sommerfesten starter kl. 14.00 i Hinge kirke med gudstjeneste. Derefter kaffe i præstegården.
Taler Jens P. Lundgaard, Ans. Emne: „Mit liv, mit virke fra Mausing til Kærsangervej“.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
1. juli

Gudstjenester

8. juli
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.

juli
juli
juli
august
august
august
august

2.
9.
6.
23.
30.

september
september
september
september
september

Hinge 9.00 Langagergaard, Århus,
Vinderslev 10.15 Langagergård
Vinderslev 9.00 Thomas Poulsen,
Hinge 19.30 Fuglsang (nadver)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, K. Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 Famg. m konf. velkomst,
Vinderslev 19.30 konf velkomst
Hinge 9.00, Vinderslev 190.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, K. Hinge 10.15 Høstgudstjeneste
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Høstgudstjeneste
K = kirkekaffe

Indre Mission i Vinderslev
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.

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

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

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

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.

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

KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
Danmission (DMS og Santalmissionen)
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )
Poul Jensen

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent
fælles skab, er meget velkomne.
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KIRKENYT
Mausing søndagsskole
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 fortællinger fra biblen.

Søndagsskolen er tilsluttet “ DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNEGUDSTJENESTER“
Vil du vide mere, kan du kontakte

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

Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375

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

Klub 73
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.
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.

Hilsen Idrætsafdelingen

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

„

søndagsskolen er tilsluttet
„
Danmarksfolkekirkelige søndagsskoler

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler og
synger, og møder derigennem evangeliet om
Jesus.
Så har du lyst til at være med - så kom og være
med sammen med os.
18

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

KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, oprettet i 1917 af en kreds af
grundtvigsk indstillede folk. Der er i alt ca. 12.000 valgmenighedsmedlemmer i Danmark, fordelt på
valgmenigheder omkring 30 steder rundt i landet. Som valgmenighedsmedlem er man medlem af
folkekirken, men betaler ikke kommunal kirkeskat, da man i stedet betaler til valgmenigheden.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed benytter sognekirkerne i Levring, Hørup og Vinderslev.
Valgmenigheden har sit eget hus i Hørup med mødesal, der benyttes til blandt andet foredrag og
konfirmandundervisning. Desuden har valgmenighedspræst Karen Marie Ravn kontor i huset.
Hun træffes også telefonisk på valgmenighedens tlf. 86 88 11 10, der svarer hele døgnet, hvis der er
nogen hjemme.
GUDSTJENESTER i KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED
Tid. Kl. 10,30 hvor ikke andet er anført.
Der kører bil til alle valgmenighedens gudstjenester og møder (dog ikke til småbørnsfamilieaftenerne)
Den faste rute: fra Vinderslev 25 minutter før gudstjenesten, fra Torvet 15. minutter før.
Ved opringning til Ruskjærs Taxa 86 88 33 33 halvanden time før gudstjenesten, kan man blive hentet
og bragt helt hjemme ved sin ved egen dør.

Gudstjenester

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
5. august
7. august
12. august
19. august
26. august
2. september
9. september
16. september
18. september
23. september
30. september

3. søndag efter Trinitatis Levring
4. søndag efter Trinitatis Hørup
5. søndag efter Trinitatis Vinderslev
6. søndag efter Trinitatis Hørup
7. søndag efter Trinitatis Levring
Ingen gudstjeneste, men hverdagsaftensgudstjeneste d. 7. aug.
(tirsdag) Hørup kl. 19. Jesper Langballe. Derefter
aftenkaffe i salen
9. søndag efter Trinitatis ingen
10 søndag efter Trinitatis Hørup
11. søndag efter Trinitatis Levring
12. søndag efter Trinitatis Hørup
13. søndag efter Trinitatis Vinderslev
14. søndag efter Trinitatis ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste d. 18. sept.
(tirsdag) Hørup kl. 19. Derefter aftenkaffe i salen
15. søndag efter Trinitatis Vinderslev. Høstgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis Hørup
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenighedens arrangementer
ligger stille i sommerperioden - bortset fra søndagenes gudstjenester.
I august tager vi dog på Højskole, men det er på den anden side af bælterne!
Der er i alt 7 grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift.: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, AulumVinding-Vind Valgmenighed, Holstebro Valgmenighed, Bøvling Valgmenighed og Lemvig
Valgmenighed. 5 af menighederne fylder et par busser for at tage på højskole i dagene fra den 12. til
den 18. august på Grundtvigs Højskole i Frederiksborg ved Hillerød. En halv snes her fra Kjellerup
Valgmenighed er med.
Årets tema er:”I begyndelsen var fortællingen – siden kom meningsdanneren”.
I ugens løb hører vi foredrag dagen igennem, er på udflugter og til cafeaftner , deltager i studiekredse
om bl.a.: ”Billedkunst”, ”Carl Nielsens Musik”, og ”Den kristne Børnelærdom år 2000”.
Når vi kommer hjem, plejer vi at være ganske løftede af al den højskolesang, vi har deltaget i.
De hjemlige møder begynder i september med en aften for småbørnsfamilierne.
Fredag den 21. september kl. 17.30
holder vi Persillesovsaften med spisning og derefter sang og fortælling ved pejsen for forældre med
småbørn. Jens Bøgestrand spiller til børnesange og andre sange, og Karen Marie Ravn fortæller og
taler med børnene ind imellem sangene, mens far og mor er med. .
Det er samvær for voksne og børn sammen, og de voksne synger for på klassiske og nye sange både børnesange og højskolesange og salmer.
Denne aften er med i det store program for Kjellerup Kommunes særlige ”KULTURNAT” for børn og
unge. Tilmelding senest dagen før til 86 88 11 10, hvilket vil fremgå af kulturnatprogrammet samt af de
invitarioner, der som sædvanlig vil blive sendt direkte til valgmenighedens børnefamilier med svarkupon.
Tirsdag aften den 18. september ca. kl. 20
er der aftenkaffe i valgmenighedens sal efter gudstjenesten i Hørup kirke kl. 19. Vi hygger os og
synger af Højskolesangbogen en god times tid.
Søndag den 23. september kl. 10,30
holder vi Høstgudstjeneste i Vinderslev kirke kl. 10.30, der er pyntet i anledning af høsten.
Konfirmationsforberedelsen 2001- 2002
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed finder sted på onsdage fra kl. 8.10 til ca. Kl. 9.30 i valgmenighedens
hus på Kirkebakken 13. Der går bil fra Vinderslev skole kl. 8 præcis og retur til skolen..
Inden sommerferien får den nuværende 6. klasse et fællesbrev fra præsterne i området med mulighed
for tilmelding til de forskellige undervisningshold.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed holder konfirmationsgudstjeneste St. Bededag, den 19. april kl.
10.
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Det glemmer jeg aldrig

Når man har gået så meget sammen med sin far,
som jeg har, er der mange minder.
Fra helt lille var jeg altid med, enten vi skulle om at
se til dyrene i engen eller til foderstoffen i Mausing
Brugs. Far kørte med heste, og somme tider skulle
han hente en kalv eller nogen grise, eller måske
var det høns. Så sad jeg i „grisekassen“ udad -det
var specielt om vinteren- for jeg skulle med for at
holde ved hestene, mens far fik læsset på.
Mange timer er gået sammen med far, for han nød
at arbejde med dyr, ligesom jeg gør, og jeg var
ikke ret stor, før jeg selv fik en kalv.
Far hjalp til mange steder, når folk skulle i byen.
Far skulle måske malke eller fodre for dem, noget
han holdt meget af, at blive brugt til.
Far sagde engang til mig: „Peder, du må aldrig få
mere travlt, end du har tid til at snakke eller hjælpe
andre, har de så ikke tid til at hjælpe dig den dag,
du har brug for hjælp, er det ærgerligt.“ Det har jeg
tit tænkt, at den danske befolkning skulle have hørt.
Far og jeg var selvfølgelig ikke enige om alle ting,
men vi havde altid fået snakket tingene igennem,
inden vi gik i seng.
Det sidste halve år far levede, boede han hos mig.
Det har været det bedste halve år af mit liv, men
også det hårdeste - at få lov at passe ham, der

hvor han helst ville være. Der kom en
hjemmehjælper og hjalp far med at komme i bad.
Det var den eneste hjælp, vi kunne få. Kommunen
kunne ikke bekoste rengøring, fordi jeg også brugte
huset. Vi kunne betale et hjemmeservice-firma for
det. Havde far boet i sit eget hus, skulle
hjemmeplejen have kommet mange flere gange,
og så kunne han også have fået gjort rent. Det er
svært at se retfærdigheden i det.
Andre, der tager orlov fra sit arbejde, for at passe
et familiemedlem, får løn fra det offentlige i den
periode, det står på - vi kunne ikke engang få
gjort rent.
Far passede kalve lige til det sidste. Seks timer før
han døde, var han i stalden for at fylde foder i sin
lille spand, men så sagde han til mig: „nu kommer
du til at give dem, for jeg kan ikke mere“.
Det var meget hårdt at se far stå der og tage afsked
med det hele, kalvene, hunden og katten. Derefter
sagde han til mig: „nu kommer du, til at gøre det
hele selv, Peder“. Så gik far ind på en ganske særlig
måde, man kunne mærke, at han vidste, at nu var
det slut.
Næste dag stod jeg så alene med det hele, hunden
ville ikke spise, og jeg skulle i gang med det daglige
arbejde. Og så tænkte jeg på det, som far engang
havde sagt til mig, med at hjælpe hinanden. Det
viste sig også snart, at jeg havde to hold gode
naboer, der tænkte på mig. Tak til både Jer og min
gamle husbond og madmor for hver en kartoffel,
eller hvad I nu har givet mig.
Peder Pedersen
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HESTE- OG KRÆMMERMARKED
I DALEN VED
MAUSING FORSAMLINGSHUS
PROGRAM 2001
ONSDAG DEN 25. JULI
KL. 19.00 Stort lotterispil i teltet.
TORSDAG DEN 26. JULI
KL. 18.00 En sommeraften med dart „UNIBANK CUP“. 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 senest 24/7-2001.
Bjarne 86 85 60 55 / 23 20 42 11
SPONSOR: UNIBANK
ARR. : VINDERSLEV IF
FREDAG DEN 27. JULI
KL.19.30 Ålegilde i teltet.
Musik: Mini Børges Trio
Entre: Med en stor portion ål: 110 kr.
Uden spisning :
40 kr.
Bordbestilling senest 25/7 på tlf. 86 88 82 00 el. 86 88 81 18
LØRDAG DEN 28. JULI
KL. 9.00 Mausing Marked åbner.
Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle markedsbøffer i
forsamlingshuset.
KL. 13.00 - 18.00 Per Villekjær spiller i forsamlingshuset
KL. 10.00 - 18.00 Gæt ”Møffes” vægt og få strudsen i fryseren.
Underholdning i teltet: Anker Svendsen & Nameless.
KL. 19.00 Kræmmerbal i forsamlingshuset
Musik Frausing City.
KL. 21.00 Stort teltbal.
Musik: Boddy Wolly and his Bollymen.
ARR: VINDERSLEV IF
SØNDAG DEN 29. JULI
KL. 8.30 - 10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske
Per Villekjær spiller i forsamlingshuset 11.00 – 16.00.
Mausing Marked fortsætter, boderne er åbne.
og Top Hat underholder i teltet fra kl. 11.00.
KL. 13.00 & 15.00 Small Talk underholder i det store telt
KL. 14.00 & 16.00 Johnny Hansen fra Kandis underholder i det store telt.
KL. 17.30 Helstegt pattegris i teltet.
Mausing Forsamlingshus og Vinderslev I.F har som noget nyt i år
gået sammen om salg af skrabelodder, som erstatter lodsedlerne.
Markedstelefon: 86 88 85 85

ARR. MAUSING FORSAMLINGSHUS
www.mausingmarked.dk
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Internetbutik i
Vinderslev.

Gade
spejlet

Vinderslev har nu også en Internetbutik. Den
ejes
af
Helge
Bjerre-Hansen,
Vinderslevholmvej 5. Han henvender sig til
computer- & kontorfolket – og ikke mindst
alle der har internetadgang.
Internetbutikken sælger bl.a. renseprodukter
til EDB udstyr m.m., opbevaringstasker /
omslag til cd’er, mikrofoner til internet,
musemåtter, cd-tårne og andre forskellige
kontorartikler. Har du problemer med
Internetsiden så kontakt
tlf. 86888354 eller fax 87703035.
Vil du vide mere så kik ind på
www.kontorartikler.synonym.dk
i alle døgnets 24 timer, eller kik ind på
Vinderslevholmvej 5,
man. – fre. kl. 9.00 – 17.30 og lør. 9.00 –
12.00.

Bryllup

Karen Iversen og Allan Jensen,
Vinderslevholmvej 51, blev d. 28.
april viet i Vinderslev kirke.

Fortæl os ALT

Mausing prøven
Kjellerup Motorklub afviklede
Hjelm Motorsport Mini Rally den
12. maj på vejene omkring
Kjellerup. Det bød på spændende
dueller og tæt fight imellem de
deltagende kørere på tørre veje
med masser af vejgreb.

Startstedet var ved bageren i
Vinderslev, og de sluttede ved Put
and Take i Mausing. Den hurtigste
kørte de 7,3 km. ( heraf 3,5 på
grusvej), på 4 min. og 32 sek.

Traditionen tro næsten.....
Atter i år vil MØFFE være at finde
på Mausing Marked, men p.g.a.
fare for mund og klov syge er
MØFFE ikke en gris, men en
struds. Skægkær Strudsefarm har
velvilligt udlånt en struds, og der
vil blive rig lejlighed til at gætte på
MØFFES vægt. Gevinsten vil
være gavekort til køb af
strudsekød for 1000 kr.
Som
sædvanlig
er
det
STØTTEPILLERNE, der har
arrangeret alt omkring MØFFE,
og de vil også være at finde på
standen.

Susanne og Claus Hansen,
Tøndborgvej 53, blev d. 12. maj
viet i Grathe kirke.

Når uheld er ude.
Uheldet var ude for Pederstrup
Vognmand, da han holdt i Silkeborg
med en container fuld af jord.
Containeren stod i skråt opret
stilling og var landet på vejen.
Den bagved holdende bil slap med
lidt jord på kølerhjelmen.
Chaufføren gik roligt ud, og kikkede
på forholdende og kørte lidt frem Bang - så lå hele containeren på vejen. Det var måske en stålwire der var
knækket ?.

Karin Madsen, Liljevej 17 og Kurt
Dybdal Hansen, Australien, blev
gift d. 5. maj på Tinghuset i
Kjellerup
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Vinderslev skole
Skolenyt
Nu er vi på skolen kommet så langt, at vi har et ret
præcist overblik over det kommende skoleår.
Den kommende børnehaveklasse ser ud til at blive på
25 elever, men der har gennem hele foråret været både
ekstra indmeldelser og udmeldelser, så måske kan tallet
ændre sig lidt endnu. Det er dog nu helt sikkert, at der
kun bliver en børnehaveklasse. Vi var på et tidspunkt i
planlægningsforløbet lige ved at tro, at vi kom op på 29
elever, som ville udløse klasse nummer to, men det
bliver altså ikke tilfældet.
Det betyder derfor også, at vi efter et års ansættelse
må sige farvel til Connie Mikkelsen, som har været
børnehaveklasseleder for 0. a. Det er vi meget kede af,
for Connie er faldet godt til på skolen, og hun har ydet
en kæmpeindsats for 0. a. Connie har et godt tag på
børnene, og børnene elsker og respekterer hende, så
det er et tab for skolen, at vi må tage afsked med Connie
Mikkelsen. Connie har fået arbejde i Viborg Kommune,
og hun ønskes alt mulig held og lykke herfra.
Da vi det kommende skoleår får 2 første klasser og
desuden har fået bevilget støttetimer til et par elever,
har vi måttet ansætte to nye lærere. Vi har valgt at
ansætte Inge Hovgård, som har ca. 15 års lærererfaring.
Hun skal hovedsagelig undervise i dansk og musik, og
det er vores håb og tro, at hun kan bringe den rytmiske
musik og sammenspillet ind i vores nye musiklokale.
Ligeledes har vi ansat Frank Juel Jensen, som er
nyuddannet fra Silkeborg Seminarium. Frank skal især
undervise i matematik, drengeidræt og natur og teknik,
og så skal han medvirke til at flytte den meget skæve
kønsfordeling, som er på lærerværelset.

Nogle af de gamle lokaler skal udvides, derfor er der
slåer mure ned her.
gang med at blive renoveret, og netop her i pinseferien,
er vi i fuld gang med at flytte til nye kontorer og
lærerværelse. Det giver lidt uro i vores hverdag, men
forhåbentligt mærker børnene og forældrene det ikke
alt for meget. I forbindelse med flytningen af kontorerne
får vi brug for nye telefonnumre, og skolen vil derfor få
tildelt en helt ny nummerserie og dermed også et nyt
hovednummer. Når vi kender de nye numre og
tidspunktet for, hvornår de træder i kraft, vil vi informere
nærmere herom, men i en overgangsperiode vil de
gamle numre stadig kunne benyttes.

Nyt om byggeriet
Forældre, som har deres daglige gang på skolen, har
kunnet se, at vi nu har taget tilbygningen i brug.
Indskolingsafdelingen med SFO bruges fuldt ud. Der
mangler endnu en del småting med toiletter, garderober,
køkken og værksted, men vi kan allerede se, at
lokalerne kommer til at fungere, som vi havde forestillet
os, og nu glæder vi os til at blive helt færdige.
Legepladsen er nu begyndt at tage form. Oprindeligt
var der ikke afsat penge til legepladsen, men vi har
arbejdet hårdt på at få legepladsen med i byggeriet, og
på nuværende tidspunkt er vi helt sikre på, at de ydre
rammer bliver ideelle, og børne- og kulturudvalget har
udtrykt megen god vilje til at sikre, at der inden for
byggebudgettet kan bevilges penge, så der også kan
anskaffes legeredskaber til legepladsen. På et senere
tidspunkt vil vi måske bede forældre om at hjælpe med
at opstille legeredskaber og lignende, men det er ikke
afklaret endnu, og når det bliver aktuel, vil vi informere
forældrene nærmere herom.
Klasselokalerne i de eksisterende bygninger er i fuld
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Dette skal blive det nye lærerværelse.
Det er stadig vores håb, at hele byggeriet kan være
færdig og afsluttet, når vi tager hul på det nye skoleår,
og til den tid vil vi invitere til en indvielsesfest, hvor der
vil være mulighed for at se hele byggeriet.
Thorkild Skovbo
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Skolens ”udtur” til Als Odde.
Onsdag d. 30. maj flyttede skolen i tre dage sin
undervisning til andre lokaliteter, hvilket vil sige at 1. –
7. klasse, deres lærere og en gruppe forældre, der
havde lovet at hjælpe os med praktiske ting, tog af sted
til Himmerlandsgården ved Als Odde. Stedet var valgt
på grund af sin beliggenhed helt ude i strandkanten
lige nord for indsejlingen til Mariager Fjord. For os, som
bor inde midt i landet, er der altid gode muligheder for
at se og opleve noget ved vandet, og sådan blev det
også denne gang. Allerede for tre måneder siden var
lærerne derude for at se på lokaliteterne, så vi bedre
kunne udnytte stedets muligheder og planlægge, hvad
der skulle foregå, så den side af sagen var planlagt og
i orden! Alle de praktiske ting var der også truffet aftaler
om: hvem der skulle bo hvor, hvad vi skulle have at
spise, hvem der skulle sørge for de forskellige aktiviteter
osv. osv. Faktisk syntes vi, det kun var vejret, vi ikke
helt havde styr på! På de sidste to ”ud-ture” havde det
drillet os temmelig meget, så vi var mange, der spændt
fulgte vejrudsigterne, da vi kom så tæt på, at man kunne
regne med dem, og de tegnede ikke alt for godt. Vi
nåede da også at få nogle byger om morgenen inden
afgang fra skolen. Det havde så måske den fordel, at
ingen kom af sted uden regntøj! Men alt i alt blev vejret
nu ikke så dårligt, og vi havde tørvejr begge aftener til
fisketur, lejrbål med snobrød samt mange andre
udendørs aktiviteter i det spændende område.
Vi blev hentet på skolen af tre busser. Bussen med 1. –
3. klasse kørte omkring Randers på vej til lejren, hvor
de bl.a. var en tur inde i ”Randers Regnskov”. Det var
en spændende oplevelse. For nogle af de yngste var
det ind imellem næsten for spændende, så det var godt,
at der var nogle voksne med, som man kunne holde i
hånden, når det var lige ved at blive for farligt! 4. – 5.
klasse skulle over Hobro for at gøre holdt ved Fyrkat
Vikingeborg og Vikingecenter, hvor vi tilbragte nogle
gode timer. De klassetrin er en særlig spændende
aldersgruppe at tage med nogle steder hen, fordi de er
interesserede i at få noget at vide om næsten alt, hvad
de ser, og de ved noget i forvejen, så de har et godt
grundlag at bygge videre på. 6. – 7. klasse skulle køres
direkte til lejren, hvor onsdagens aktiviteter skulle foregå
for dem. Så de var installerede, da vi andre ankom midt
på eftermiddagen og blev modtaget med saftevand og
kage af fortroppen af forældre, der også var taget direkte
derop, så de kunne tage imod bestilte varer fra den
lokale købmand og begynde at forberede aftensmaden
til 165 personer!
Om torsdagen var 6. – 7. klasse i Mariager det meste
af dagen. De skulle bl.a. besøge det ret nye ”Saltcenter”
der og lave nogle eksperimenter med salt. De havde
også lejlighed til at bade i bassinet, hvor
saltkoncentrationen er så høj, at den kan holde en
person flydende. De yngste klasser var en tur i Hadsund

Fra 1.-3. klasses tur til dyreparken i Hadsund.
Her ses Pernille T., 3. kl.
om formiddagen, hvor de skulle på museum og se en
lille dyrepark. 4.-5. klasse blev i lejren, hvor de skulle
ned til/i vandet og fange og undersøge dyr, som lever i
det meget lave vand. Bagefter rensede de skrubber
(købte!), som blev stegt på bål og spist. Formiddagen
gik alt for hurtigt, og desværre blev der ikke tid til at
koge de rejer, de havde fanget. Om eftermiddagen var
det yngste gruppes tur til at være ved stranden, mens
mellemste gruppe gik en lang tur til sydspidsen af Als
Odde, hvor det var aftalt, at den lokale lods ville fortælle
om sit arbejde og lade os komme ombord i lodsbåden
og se den. For de to grupper var det en våd og kold
eftermiddag, mens ældste gruppe igen var heldige at
have tørvejr på hele deres tur.
Fredagen stod selvfølgelig i opbruddets tegn, men vi
nåede dog et lille stjerneløb, efter at vi var færdige med
at rydde op og gøre rent, dvs. vores medhjælpende
forældre tog det store slæb og hjalp os med det, som vi
syntes, børnene ikke kunne magte. Klokken 11 var alle
klar til afgang, og det var en flok trætte børn, der tog
hjem på pinseferie halvanden time efter.

Fangsten studeres. Benjamin, 4. kl. og René, 5. kl.
Birthe Clausen
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Lokalhistorie
Mausing skole
Jeg stiftede første gang bekendtskab med Mausing
Skole i april 1957. Det var det sidste år, at skoleåret
startede i april, dvs. vi startede ud med 1 år og 2
måneder i 1. klasse.
Der var 2 klasseværelser i Mausing Skole. Det ene
til 1. 2. 3. klasse, eller som vi kaldte det: første,
bette anden og store anden. Første klasse gjorde
brug af klasseværelset de 3 dage om ugen, og
bette og store anden fulgtes ad de øvrige 3 dage.
Jeg kan ikke tænke tilbage på Mausing Skole uden
også at tænke på vores lærerinde Jenny Overgård,
hun var virkelig en personlighed på skolen i mange
år.
Undervisningen bestod af: Bibelhistorie, regning,
læsning og dansk retskrivning.Og hjemmearbejdet
bestod af regne-skriveopgaver, læsetræning, lære
tabel og salmevers udenad. Jenny forstod virkelig
at fange vores interesse og få proppet noget
lærdom ind i vores hoveder.
Et af højdepunkterne i de små klasser var, når
Jenny fortalte bibelhistorie fra det gamle
testamente.
Det blev gengivet, uden brug af bøger, på så
livagtig en måde, at vi tit følte, at vi selv var tilstede
i historierne. Det var så spændende, at vi nødigt
ville holde en sygedag, for ikke at gå glip af noget.
I sommerhalvåret havde vi endvidere en times
gymnastik om ugen. Det foregik ude på vores
legeplads ”Kronborg”. Det var øvelser på bom,
højde og længdespring, øvelser i den fritstående
ribbe, samt gymnastikøvelser på græsset.
”Kronborg” var vores fristed. Her blev klatret i træer
og kuret på skrænter i frikvartererne. Om vinteren
havde vi vores kælke med og rutchede ned ad den
gamle grusvej.
En dag i foråret, når bøgen var sprunget ud, tog
Jenny os med på skovtur til Mausing Skov. Hun
havde en dunk saft og en kurvfuld hjemmebag med.
Vandet til saften hentede vi hos Peter Vejmand.
Vi legede i skoven nogle timer, spiste kage og drak
saft, og lærte sikkert noget botanik, inden vi atter
cyklede tilbage til skolen..
Årets højdepunkt var udflugten, som altid i de små
klasser gik til Borgvold. Vi fyldte Madsens rutebil
op og drog af til Viborg, hvor vi legede i karruseller,
rutchebaner og sejlede i de små både.
Spiste vores madpakker, med sodavand til, og
brugte vores lommepenge, inden vi atter drog mod
Mausing.
26

Jenny boede i lejligheden ved siden af
klasseværelset, og hun var en af de få, der på det
tidspunkt havde fjernsyn. Hvis der var noget
interessant i fjernsynet, kunne hun finde på at
invitere os ind at kigge med efter skoletid.
Jenny havde også en lille velplejet have, mellem
Kronborg og Mausingvejen. Her blev vi inviteret
ned en gang om året, når æbler og blommer var
modne, hvor vi så måtte forsyne os. Ellers var der
forbud mod at komme der.
Toiletforholdene var et kapitel for sig. Man skulle
være meget trængende, inden man vovede sig
herind. Her var virkelig uhumsk. Det var heller ikke
noget rart sted for vi små at blive låst inde her af
de store 7. klasses drillesyge drenge.
I det andet klasseværelse var det lærer Nielsen,
der herskede. Her gik bette tredje og store tredje,
sammen de 3 dage om ugen, og bette fjerde og
store fjerde de andre 3 dage om ugen. (altså 4. 5.
6. og 7. klasse). Det havde den fordel, at det vi
ikke fik fat i det første år, måske bed sig fast året
efter, idet pensummet stort set var det samme.
Fagene var stadig dansk og regning. Men nu var
bibelhistorien udskiftet med danmarkshistorie og
geografi. Lærer Nielsen var en stor autoritet, som
vi havde meget respekt for; for nogens
vedkommende grænsende til at være bange for,
idet han havde et heftigt temperament, og ikke gik
af vejen for fysisk afstraffelse om nødvendigt. Men
når det er sagt, var han også i stand til at ”banke”
lærdom ind i hovedet af os og var en fantastisk
fortæller, når han kom ind om danmarkshistorien.
Eksamen foregik på den måde, at præsten og
skolekommisionsformanden sad nede bagved,
mens vi blev hørt i tabellen, salmevers eller læste
et stykke op.
Der var vist ikke andre karakterer end bestået.
Lærer Nielsen og hans kone boede i lejligheden
ved siden af Jennys.
Lærer Nielsen var meget fodboldinteresseret,
hvilket indebar, at når der blev spillet fodbold i det
store frikvarter, troppede han op, efter han havde
spist og hvilet sig. Så deltog han i spillet, og der
blev virkelig kæmpet. Vi fandt ud af, at sørgede vi
for, at lærer Nielsens hold var ca. 2 mål bagud,
beordrede han kampen forlænget, så hans hold
havde mulighed for at vinde. Nogen gange blev
kampen forlænget en hel time, med det resultat at
vi slap for næste regnetime.
Da vi kom til 6. klasse, var der nye toner i
skoleloven. Det var for lidt at gå i skole hver anden

dag.
Men da vi kun havde 2 klasseværelser og 2 lærere,
til ca. 100 elever, var vi nødt til at supplere med
undervisning i Vinderslev Skole. Her skulle vi lære
matematik med lærer Pretzmann, engelsk og fysik
med lærer Sørensen, og tysk med fru Sørensen.
Endvidere skulle vi have rigtig indendørs gymnastik
også om vinteren, hvilket foregik i Mausing
forsamlingshus en gang om ugen med lærer
Pretzmann. Det var hårdt sådan at skulle til at gå
til skole 5 dage om ugen.

En stor del af klassekammeraterne gik ud af skolen
efter 7. klasse (i 1964), og har så vidt jeg ved klaret
sig udmærket.
Mausing Skole stoppede i 1966.
Alt i alt må jeg sige, at vores start i Mausing Skole
gav os et godt grundlag for vores fremtid.
Ovennævnte er nedskrevet efter fri hukommelse
her efter 43 år og evt. fejlcitater undskyldes, men
jeg håber, at det kan give anledning til at andre,
både yngre, men i særdeleshed også ældre elever
kunne få lyst til at nedskrive deres oplevelser fra
Mausing Skole.

Billede fra Mausing Skole fra ca 1960.
Begeste række fra venstre: Edith Christensen, Ardes Hede, Jytte Smedegaard Nielsen, Johanne Kusk, Kurt
Lundgaard, Harry Madsen, Per Nielsen, Thorkild Olsen, Søren chr Sørensen, Verner Holm, Karl Jørgen Isager
Nielsen, Eller Christensen, Edel Johannesen, Asta Hvam, Åse Nielsen, Kirsten Nielsen, Solvejg Vesterskov,
Fritze Hvam, Bente Nielsen,
2. række: Henning Krægpøth, Lærerinde Jenny Overgaard, Preben Hansen, Elin Nielsen, Jens Erling
Overgaard, Ove Bjørn, Sonja Kusk, Anna Kirstine Christensen, Kirsten Rask Jensen, Anne Marie Laursen,
Lone Johansen, Anne Bente Johannesen, Anna Krægpøth, Hanne Mølgaard, Ruth Holm, Kaj Sørensen,
Ejvind Andersen, Kurt Kristensen,, Finn Andersen, Jens Christian Eriksen, Erling Lundgaard, Søren Holm,
Jens Christian Laursen, Kjeld Kristensen, Ole Isager Nielsen, Fru Nielsen, Lærer Alfred Nielsen.
3. række: Erik Marcher, Lause Hvam, Kurt Märcker, Søren Christian Kusk, Agnete Stenholt, Lillian Hansen,
Mona Nielsen, Jenny Pedersen, Dorrit Hvam, Ingrid Hvam, Hanne Nørskov, Birthe Krægpøth, Anne Grethe
Mølgaard, Karen Marie Sørensen, Anne Lise Holm, Else Smedegaard Nielsen, Jørn Bach Rasmussen, Birthe
Simonsen, Lena Sørensen, Børge Kristiansen, bagved Kjeld Hansen,
4. række: Karen Margrethe Jensen, Anette Bjørn, Inge Lise Katballe, Vera Johansen, Elly Brink, Anny Møller,
Karen Møller, Else Mølgaard, Anne Lise Kusk, Inger Mølgaard, Erna Marcher, Ella Marcher, Bodil Vesterskov
Christensen, Tove Katballe, Agnette Kristensen, Tina Kristensen.
Forreste rækker: Knud Christensen, Jens Stenholt, Henning Eriksen, Kristian Rasmussen, Betty Holdgaard,
Henning Andersen, Knud Jensen, Herdis Rasmussen, Bent Just, Doris Dahl, Asger Knudsen, Knud Leth
Jørgensen, Martin Holm, Bjarne kusk, Knud Pedersen, Ole Marcher, Ingelise Katballe, Ole Holm, Jens Larsen,
Verner Andersen, Niels Erik Hvam, Frands Sørensen, Poul Erik Laursen.
Der tages forbehold for rigtigheden af nedskrevne navne, da det er nedskrevet efter fri hukommelse.
Erling Lundgaard
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Vores liv
Et langt og godt liv

havde købt bygningerne og indrettet skole. Om vinteren
var der fem måneders landbrugsskole, og om
sommeren fem måneders husholdningsskole.
I Revl i 1919 så Jens Emil første gang dagens lys. Også
han er opvokset med landbrug. Han gik i skole i Hauge,
der også var en to-klasset skole. De gik i „bette“ klasse
i tre år. Lærer Andersen underviste både de store og
de små. Om sommeren gik „store“ klasse kun i skole to
dage om ugen, og om vinteren, hvor der ikke var så
stort arbejdspres på landet, kunne de få lov at komme
i skole fire dage om ugen. De små gjorde så modsat.

Lørdag d. 5. maj 1945 var Ingrid og Jens Emil
Kristoffersen hos sognefogeden i Thorning. Dagen efter
blev der lyst for dem i Grathe Kirke, som man dengang
gjorde før et bryllup. D. 24. maj blev de gift. Men der
var sket meget for de to før den dag.
Ingrid blev født i 1922 i Voer som yngste barn ud af
fem. Som 13-årig flyttede hun med sin familie til
Stenrøgel, hvor de overtog hendes fars fødehjem.
Ingrid gik i Skole i Gråmose. Hun blev undervist af lærer
Halkjær, som var gift med hendes moster. Efter familien
var flyttet til Stenrøgel, fortsatte Ingrid sin skolegang i
Gråmose. Det var en af datidens to-klassede skoler.
Hun mindes stadig sin skolevej, der gik ad den
nuværende A 13, der dengang var grusvej.. Ude i siden
var der „cykelsti“, d.v.s. ikke som vi kender en cykelsti i
dag. Men blot en sti dannet af de mange cykelhjul, der
havde rullet der gennem mange år. Ingrid husker, da
vejen blev asfalteret, og hvordan det var med bare
fødder, at gå på den sorte asfalt. Det var en sær
fornemmelse.
Da Ingrid afsluttede sin skolegang, blev hun derhjemme
og hjalp sin mor. Gården i Stenrøgel var efter datidens
forhold en stor gård på 90 tdrl. og med tre karle. Ingrids
farmor blev boende på gården på aftægt, så der var
stor husholdning, og man var nærmest selvforsynende.
De slagtede både får og grise på gården. I vinterhalvåret
var der ekstra arbejde med at fyre i kakkelovne.
Farmoderen boede i den ene ende af huset, og også
der skulle der fyres to gange dagligt.
Ingrids mor havde brug for en pige til at hjælpe sig med
det daglige arbejde, og naturligt nok blev det Ingrid. En
vinter var hun dog ude at tjene hos en nabo, og hendes
søster kom hjem og hjalp moderen. Senere blev der
behov for at få en fremmed pige. Det var, da Ingrid i
sommeren 1941 var på St. Restrup Husmandsskole ved
Ålborg, en herregård, der var blevet udstykket til 22 små
husmandsbrug, hvor Ålborg Amt‘s Husmandsforening
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Jens Emil startede sin landbrugskarriere derhjemme
ved forældrene. De havde 10 tdrl., seks malkekøer, lidt
ungkreaturer, to heste og lidt grise. Det var en lille
hedeejendom med lyngbakker, der dels var blevet
opdyrket og dels blev brugt til tørvegravning. Jens Emil
mindes sin mor, Stine, der var opvokset i Kjellerup som
datter af posten. Det må have været en stor omvæltning
for hende, efter at være blevet gift med Laust, at flytte
ud på ejendommen. Foruden at passe hus og de 14
børn, hvoraf Jens Emil var den yngste, tog hun også
del i arbejdet ude. Både Laust og Stine var ihærdige
folk, så det var ikke uden grund, at de fik en medalje for
deres indsats.
Jens Emil kom som 17-årig ud at tjene, først på
„Grandbjerggård“ i Levring, senere efter besættelsen
hos det tidligere Amtsrådsmedlem, Georg Mikkelsen i
Sinding.
Grundliggende var Jens Emil imod krigsførelse, og
havde egentlig tænkt sig at blive militærnægter, men
da han alligevel var kommet ind som soldat på Viborg
Kaserne og oplevede d. 9. april 1940, var der ingen
tvivl. Da var Jens Emil klar til at kæmpe for fædrelandet.
Han husker tydeligt, at soldaterne d. 8. april fik udleveret
skarp ammunition. Kl. 5 d. 9. april blev de purret op, og
kl. 9 stod de med fuld oppakning i kasernegården. På
stationen holdt en banevogn klar til at transportere dem
sydpå. Ved 10-tiden blev det hele imidlertid afblæst, og
de kom aldrig afsted. De blev tilbageholdt på kasernen
en uges-tid, hvorefter de blev hjemsendt. Senere under
besættelsen blev Jens Emil genindkaldt og fungerede
en overgang som vagt ved et militært anlæg. Det gav
voldsomme oplevelser, der flere år senere kunne dukke
op som mareridt.
Militærnægter-lejren i Kompedal Plantage eksisterede
allerede dengang. Det var mest unge mænd fra øerne
og de større byer, der kom der. Det var unge med en
holdning til, hvad der skete omkring dem. Ofte var det
meget engagerede folk, og det hændte flere gange, at
der var gymnastikledere imellem dem, og på den måde
blev de involverede i lokalsamfundet. Jens Emil husker,
at der var konkurrence om pigerne.
Men han husker også, at han var gode venner med
Ingrid fra hun var 15 år, kun afbrudt af en lille pause
efter militærtiden. I ungdomsårene var der også tid til

fritidsinteresser. Begge var meget glade for at spille
håndbold, dog ikke i samme klub. Ingrid spillede i Hauge,
og Jens Emil spillede i Frederiksdal. Til trods for, at de
allerede på det tidspunkt kendte hinanden, var de
trofaste over for hver sin klub.
I vinteren 1940-41 fik Jens Emil også den store
oplevelse, det var, at komme på Husmandsskole. Også
han var på St. Restrup.
Før jul i 1944 flyttede Jens Emil‘s forældre til Hauge,
hvor de købte et hus. Deres datter, Helga flyttede med
og passede forældrene til de døde. Jens Emil overtog
ejendommen, men Ingrids far mente, at krigen snart
sluttede, og derfor skulle de vente med at gifte sig. Og
lige inden freden kom, blev beslutningen taget.
Den første sommer lavede Jens Emil tørv, som han
leverede med hestevogn i Kjellerup, og sammen
passede de dyrene og de 10 tdrl. De fik også to børn,
Hans i 1949 og Inge i 1952.
I 1949 byggede de hønsehus til 3-400 høns.
I 1951 byggede de ny kostald, så bedriften kunne
udvides. Året efter blev der bygget et hønsehus mere
og købt fire tdrl. mose, som under krigen var blevet
brugt til tørveplads.
Stuehuset blev moderniseret i 1956 i den ene side, og
der blev lavet centralvarme og badeværelse. I 1959 tog
de fat på resten af stuehuset.
Så var turen kommet til kostalden, der fik en tilbygning.
Der var plan i omforandringerne. Intet blev sat igang,
før der var økonomi til det.
I 1972, hvor Danmark kom ind i EF, blev der købt 13
tdrl. jord af en nabo, Niels Madsen
De havde også lejet jord, otte tdrl. af Aksel Thomsen,
og fire tdrl. i mosen, som de brugte til ungkreaturer.
Produktionsmæssigt blev der satset på forskellige
områder. I lange perioder købte de daggamle kyllinger,
som de fodrede op og solgte otte uger senere. Der var
mange, der var interesserede i, at købe en 20-30 stykker
om foråret. På et tidspunkt hvor de havde Plymouth
Rock høns leverede de rugeæg til et rugeri i Salling.
Det var der flere i området, der gjorde. De blev så
afhentet en gang om ugen.
Ellers var det malkekøer, der var grundlaget. Efter 1967
var de maksimalt oppe på 25 køer.
Begge børn har taget del i det daglige arbejde, der nu
var på ejendommen. For Hans‘s vedkommende var det
mest i landbruget, der blev forventet en arbejdsindsats.
Men det må ikke have afskrækket ham, for han driver i
dag et landbrug i Tømmerby ved Them. Datteren, Inge,
bor i Them og er dagplejemor.
Ingrid og Jens Emil har fem børnbørn. Ud over deres
eget afkom, har de også et „plejebarn“. En feriepige fra
København, Lillian. Hun kom i 1943 første gang som
syv-årig i Ingrids hjem. Ingrid`s far havde set en annonce
i avisen, hvor man søgte familier på landet i Jylland,
der var interesserede i at tage et „københavnerbarn“
på ferie i seks uger om sommeren. Da Ingrid og Jens
Emil var blevet gift, blev det dem, hun besøgte hver
sommer. Og det gør hun såmænd stadigvæk. Hun er
blevet en del af familien. Sammen med sin mand var
hun i 1995 med til Guldbryllup hos Ingrid og Jens Emil.

Hendes børn har været her, og Ingrid og Jens Emil`s
børn har været i København. Det var også hende og
hendes mand, der var målet for den ene af de få ferier,
de travle landbofolk har været på. De var selvfølgelig
nødt til at flyve derover, de havde jo en nabo til at passe
bedriften, mens de var af sted. De oplevede alle de
kendte og spændende steder, Rosenborg Slot,
Christiansborg Slot, Tivoli, Zoologisk Have og en
havnerundfart. Det var en god tur.
Ellers er det mest blevet til småture. På
Husmandsforeningen‘s to-dages ture har de ofte taget
med på skift. Det var dejligt at komme ud og se andet
end Midtjylland, men det var svært at undvære dem
begge hjemme i bedriften.
Og hvad foretog parret sig så, når de skulle slappe af?
Ingrid har været glad for at lave håndarbejde, og Jens
Emil har altid nydt at læse avisen og en god bog.
Sammen har de også set mange håndboldkampe i
fjernsynet og gør det stadigt.
At tage del i lokalsamfundet har også altid været vigtig
for dem. Ingrid har været med i husholdningsudvalget i
Husmandsforeningen og ligeledes i Skolekommisionen.
Jens Emil har været med i Husmandsforeningens
forskellige udvalg. Han var også vurderingsmand i
Vinderslev Sogn i 20 år, hvor man hver fjerde år var
rundt på alle ejendomme og lave en ny vurdering.
Endvidere blev det til 25 år i Husmandsforeningens
Brandforsikring, formandsskab i foderstoffen,
Sognerådsmedlem for sit parti og sidst kasserer i
Pensionistforeningen. Det meste af de sidstnævnte
offentlige hverv var ikke noget, der blev nævnt, den dag
Lokalbladet var på besøg på Solsikkevej i Vinderslev,
men noget man så sit snit til at „stjæle“ fra diverse udklip
fra gamle aviser.
At være landmand kan være et fysisk hårdt job. Ikke
mindst når man - som Jens Emil - er opvokset før
landbruget blev mekaniseret. I 1978 blev de nødt til „at
sætte malkekøerne ud“, fordi Jens Emil`s hofte ikke
kunne holde til det hårde arbejde mere. Han blev dog
ved med at have ungkreaturer og grise. Samme år
modtog de ved dyrskuefesten Kjellerup Håndværker og
Borgerforening`s pokal for landboflid. Og flid skal der
til, hvis man vil nå så meget som Ingrid og Jens Emil.
Pokalen er ikke noget man praler af, men selvfølgelig
har den sin plads i stuen, for den er også et bevis for et
langt og godt liv på ejendommen på Tøndborgvej 60 i
Revl, ganske vist med meget arbejde, men også stor
arbejdsglæde.
I 1980 fik Jens Emil indopereret ny hofte, og det har
han været glad for. De sidste 4-5 år de boede på
ejendommen, var der ingen dyr, og jorden var lejet ud
til to naboer. Sidst på sommeren sidste år solgte de så
både jord og bygninger til en nabo. De måtte sige farvel
efter knap 56 gode år i Revl, alle år præget af et godt
nabooskab. De er ikke i tvivl om, at det var på det rette
tidspunkt, de tog beslutningen om at flytte til Solsikkevej,
og de håber på mange gode år her også.
K.H.
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Mausing Bydam

Så vender vi tilbage med næste del af føljetonen. Af
gode grunde (for koldt) har der i de sidste perioder ikke
været aktiviteter omkring Bydammen i Mausing.
Men lørdag d. 5. maj var der arbejdsdag ved „æ bydam“.
Flere kræfter havde været i gang forinden på forskellig
vis, både planlægningmæssigt og praktisk.
Med hjælp fra Kjellerup Plantecenter er der lavet en
beplantningsplan. Så med baggrund i den blev der
arbejdet. Den sidste del af stensætningen blev lavet,
der blev gravet ud til bede, plantet hæk langs
autoværnet, plantet blomsterbuske langs træerne og
plantet rhododendron i surbundsbedene. Til sidst blev
der lagt flis ud under planterne.
Der blev arbejdet ihærdigt, som det fremgår af
billederne.
Andemor havde en forstyrret dag. Hun havde dagen
før udruget 11 ællinger i det nye andehus midt i
Bydammen.

Det næste, der skal ske, er, at der skal købes bordbænkesæt, så de Mausing-borgere har noget at sidde
på, når der skal holdes midsommerfest.
K.H.

Børne & Fritidsgården
Spurvegruppen fra børnegården har 1 gang om måneden, de sidste 5 mdr. besøgt Hans Henrik og Anne
Marie Christensen‘s gård i Pederstrup.
Vi er altid meget velkommen, og børnene lærer på
denne måde årets gang gennem oplevelsen af, hvad
der sker både i naturen og med dyrene.
Køerne bliver der hilst meget på, nogle børn har meget
nærkontakt med køerne og er helt henne og klappe
dem, andre kigger på afstand. Kalvene bliver der snakket med, og enkelte lader dem endda slikke sine fingre.
Hvert besøg byder altid på noget ekstra, så som at
komme med ud efter foder enten med den kæmpestore
traktor eller gummigeden eller kravle i de store halmballer, hvori Hans Henrik også hurtigt kan lave en rutschebane.
Den seneste oplevelse var, da vi skulle ud og se køerne blive lukket på græs. For at komme det lille stykke
ud til marken, blev børnene tilbudt at blive kørt 2 og 2
derud på en 4-hjulscrosser. Det var der ingen af de 10
børn, der takkede nej til, og der er endda et par styk-
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ker, der plejer at være forsigtige.
Og så blev køerne lukket på græs. Sikke nogle spjæt
de kunne, lige så deres yver svingede fra side til side,
enkelte prøvede endda at komme ind igen, men det gik
ikke. Det varede da også kun lige til, de havde fået smag
på græsset.
Hjemturen foregik i grabben på gummigeden, som kørte
baglæns med 8 børn og 2 voksne som bagstopper,
mens 2 af børn valgte 4-hjulscrosseren. Og øjnene var
store, da vi var tilbage og lige kunne kigge på den store
traktor og såmaskinen.
Når madpakkerne skal spises, bliver vi inviteret ind i
køkkenet og nu, hvor vejret forhåbentlig tillader det, i
haven på terrassen. Madpakkerne bliver spist med en
mægtig appetit og hurtighed, for der skal også leges på
legepladsen, inden bussen skal nås og turen går hjemad
igen til børnehaven. Så skal der fortælles om alle oplevelserne, og der glædes allerede til næste gang.
Jette Lambæk

Vinderslev borgerforeningen
Revy
Lørdag d. 31/3 afholdt borgerforeningen og bestyrelsen for Vinderslev forsamlingshus revy.
Som noget nyt havde de i år fået et hold fra perronteatret til at optræde.
Det gjorde de både virkeligt godt og sjovt, og de ca. 80
mennesker havde en hyggelig aften.
Der var dog flere, som savnede de lokale kræfter, ligesom der er flere ældre mennesker, der har givet udtryk
for, at de savnede forestillingen om eftermiddagen.
A.L

Forårsudflugt
Søndag d. 20 maj var der forårsudflugt til Hjorthøjgård,
som ligger ved Karup. Omkring 40 deltagere havde fundet vej til Vinderslev Kirke, hvor turen startede. I samlet

ligeledes mange forskellige dyr, såsom vaskebjørne
med unger, sumpbævere, fugle, heste og mange flere.
Der var også marsvin og geder, som man kunne komme
ind til, og det var børnene begejstrede for. Den medbragte kaffe og kage blev indtaget i det fri, selvom vejret godt nok var fra den lidt blæsende side.

Børnedyrskue

flok blev der kørt mod Hjorthøjgård. På Hjorthøjgård
har man gennem lang tid samlet på ting, såsom maskiner og redskaber, som er blevet brugt i landbruget og i
husholdningen igennem mange år. På gården er der

Vi har igen i år fået lov at låne et stykke jord hos familien Würtz på Trekronervej 17 til afholdelse af børnedyrskue. Det foregår søndag d. 12 august kl. 13.00, og
vi vil få fornøjelsen af at se, hvad det er for kæledyr,
som børnene har med i år. Der vil være en overraskelse
til alle udstillere. I pausen, når dommerne voterer, vil
der være underholdning for børn og voksne.
Kjeld Hvolgaard

Vinderslev aftenskole
Vinderslev Aftenskole forventer efter en god forårssæson med mange deltagere at have følgende fag i
efteråret 2001:
Håndarbejde i tidens stil, edb, madlavning for mænd,
blomsterbinding og fedtfattigt madlavning.

Sæsonen startes i september. Se starttider i brochurer
for Folkeoplysning i Kjellerup Kommune, som udsendes i august.
F.G.
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„

Sponsorer

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Støt vore sponsorer, de støtter
LOKALBLADET.

Reparationafpersonogvarevogn
Autotransportafpersonbiler
Udføresaf:

Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...
Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

Mogens Toft
Gl. Revlvej 14
Tlf. 86888842

NF JORD OG BETON

Salon Deluxe

v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431

V/ Anne-catharina Petersen

Lægeeexamineret kosmetolog
Fodpleje og negletekniker
Tidsbestilling: Man.-tris.-ons.-tors.-fre.

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Internetbutik

Klik og Spar
- i døgnets 24 timer - året rundt Klik på :
www.kontorartikler.synonym.dk

Vinderslevjej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

16.30.22.00

Tlf:86888686

Gør minus til plus dage

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

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
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Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer
Kvalitets materialer til priser du ka li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Åbningstider :
Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
86 88 88 32
86 88 88 92

www
.k
ohsel.com
www.k
.kohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

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

Vognmandsfirma
Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00

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

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

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

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

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

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
www.jyskebank.dk

- Den rigtige ramme om festen...

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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

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

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

Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup
PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK
WWW.KUSK.DK

Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08

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

KONTORTID 9-16
FREDAG 9-15
TELEFON 86 88 24 00

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

TELEFAX 86 88 37 17
GIRO 5 36 29 62

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

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07
Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
Kurer’ & Expresskørsel.
ind- og udland

VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon: 8688 8013 - Bil: 4051 8013

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

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

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

KØLECONTAINER

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
VOGNMANDSFIRMAET
Rosenvænget 9  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 
Fax 86 88 85 80
SE nr. 19 26 56 33

TREKRONERVEJ 17,
VINDERSLEV
DK-8620 KJELLERUP
TELEFON 86 88 84 95
TELEFAX 86 88 80 70

Tømrermester
Leif Kristensen

Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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
Udlejning v/ Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Landbrugscentrets
Selskabslokaler
v/ Lilli Rosenkvist

Kaj Andersen
86888003

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

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 på Malmhøj
Mausing Vindmølle laug I/S
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

Børne- og fritidsgården

Menighedsrådet

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86888313

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

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

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Tlf. 86888687
Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888821

Tlf. 86867476

Vinderslev brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Tlf. 86888165

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888110

Tlf. 86888687

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Tlf. 86888352

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Tlf. 86888868

Vinderslev vandværk

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Valgmenighed

Tlf. 86888445

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Vinderslev aftenskole

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen Mausing

Fmd.: Sten Vindum, Pederstrupvej 30

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

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

Tlf. 87702370

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

Sognemenigheden

Venstrevælgerforening

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

Tlf. 86888383

Tlf. 86888542

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

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Hjemmeplejen
Område Vest

Skolebestyrelsen

Tlf. 86880578

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

Tlf. 86888552

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86888430

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf. 86888242
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. august
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

4. - 8. juli
Haugemarked.
4. juli
Ringridning,
folkedans og
squaredance
5. juli
Lotterispil
6. juli
Palmehaveaften
7. juli
Kræmmermarked,
kl. 20 teltbal og i
søteltet countryaften
8. juli
Kræmmermarked
og teltbal.
12. juli kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Samtalemøde.
19. juli kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Fællesmøde v/missionær
Villy Sørensen, Hammel.
21. juli kl. 19:00
25 års jubilæumsfest for
Mausing Marked
26. juli kl. 19:30
Indre Mission i Mausing
holder samtalemøde hos
Holger og Ingrid Larsen
Mausing Skolevej 13.
25. - 29. juli
Mausing Marked
25. juli
Lotterispil
26. juli
Dartturering
27. juli
Ålegilde
28. juli
Kræmmermarked,
underholdning og
teltbal.
Spejder loppemarked
29. juli
Kræmmrmarked og
underholdning.

2. august kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Møde v/ missionær Jørgen
Dalsgaard, Silkeborg.
12. august kl 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev missionshus. Vi
starter efter ferien,
(tag mor og far med).

26. august kl 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev missionshus.
26. august kl. 16:00
VIF stadion : Serie 5 herre
mod Gjessø UF.
27. august kl. 19:15
VIF stadion : Old Boys mod
Silkeborg IF (7m.)

13. september kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
IM`s fødselsdagsfest v/
missionær Jens Peter
Lundgaard, Ans.
18. september kl. 20:00
Højskolesang og aftenkaffe i valgmenigheden.
19. september kl. 19:15
VIF stadion : Old Boys mod
Silkeborg KFUM (11m.)

12. august kl. 13:00
Børnedyreskue på
Trekronervej 17.

30. august
Koncert i Vinderslev Kirke.

13. august kl. 19:15
VIF stadion : Old Boys mod
Låsby Boldklub (7m.)

5. september kl. 18:45
VIF stadion : Old Boys mod
Hampen IF (11m.)

20. september kl. 19:30
Indre Mission i Mausing
holder samtalemøde hos
Edith Nielsen, Lundgårde
15.

14. august kl. 13:30
Vinerslev SOF spiller retur
kamp mod Sjørslev.

6. september kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Dansk Etioper Missionsaften v/missionær Karen og
Niels Sørensen, Botswana.

21. september kl. 17:30
Valgmenigheden har
persillesovsaften.

15. august kl. 19:15
VIF stadion : Old Boys mod
Them GF (11m.)
16. august kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Årsfest v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Kolding.
19. august kl. 16:00
VIF stadion : Serie 5 herre
mod Bording IF.
23. august kl. 9:30
Motionsdag på Malmhøj
23. august kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Søndagsskolens aften.
(et møde for alle).
24. august
Sommerfest i Hinge kirke
og Præstegård.
25. - 26. august
20 års jubilæumsfest i
spejdergruppen.

7. september
Høstfest på børnegården for
forældre og børn.
7. september kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Høstfest v/missionær Elna
Thisgaard Olesen, Silkeborg
9. september kl 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev missionshus.
9. september kl.16:00
VIF stadion : Serie 5 herre
mod Grauballe UGF
10. september kl. 19:15
VIF stadion : Old Boys mod
Grauballe UGF (7m.)
10. september kl.14:00
Vinderslev Missionshus.
Dan-missions møde v/
Kirsten Helgeby, Ikast.

21. september kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Høstfest v/pastor Flemming
Hansen, Århus.
23. september kl 10:00
Søndagsskole i Mausing og
Vinderslev missionshus.
23. september kl. 16:00
VIF stadion : Serie 5 herre
mod Funder GF
27. september kl. 19:30
Mausing Missionshus.
Debataften v/
sygehuspræst Svend Erik
Søgaard, Herning.
Emne:“Giv mig dit hjerte“ om organdonationens
etiske dilemma.
7. oktober kl. 16:00
VIF stadion : Serie 5 herre
mod Engesvang B
13. oktober kl 19:00
Høstfest i Mausing
forsamlingshus.

