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Fortvivl ikke !

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

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille kan det indbetales i Unibank på
Lokalbladets konto nr. 92665902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et girokort.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.
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Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86888413
86888687 →
86888421
86888521
86884312
86888509
86888499
86888032
86888290 →

Deadline d.
15. august

Koordinator for aktivitetskalenderen

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com
Udlån af kamera

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
januar - april - juli - oktober

Leder
Sommeren er over os, og
LOKALBLADET er atter klar til at
blive læst. Der er mange gode
historier at finde i dette nummer, så
det er bare om at komme i gang

Initiativpris.
I LOKALBLADETS regi er der sket
noget spændende siden sidst. Lene
Rasmussen har fået Nordeas
Initiativpris 2002.
Gennem 14 år har Nordea uddelt
initiativpriser til foregangspersoner
for diverse bæredygtige tiltag. I år var
Lene Rasmussen fra redaktionsgruppen i LOKALBLADET indstillet
til prisen. Og hvorfor nu det?
Jo, ser I. I foråret 1997 blev der
afholdt et møde under titlen:
”Hvordan får vi liv i lokalsamfundet”.
Et af forslagene på mødet var netop
at oprette et lokalblad med
aktivitetsoversigt for området. Lene
påtog sig ansvaret for at føre
projektet ud i livet. Lenes ambitionsniveau var højt, og hun kæmpede
bravt for at få samlet en redaktionsgruppe. Der har været en lille
udskiftning i redaktionsgruppen
igennem årene, men gruppen har
hele tiden suppleret hinanden godt,
og der har ikke været gnidninger
redaktionsgruppen imellem.
Økonomien kom på plads takket
være en bevilling fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje samt
aftaler med en lang række lokale
sponsorer. Sponsorerne har støttet
rigtig flot op om LOKALBLADET, og
det er sjældent, at sponsorerne har
sagt nej. Sponsorerne er såvel
virksomheder og foreninger, som
privatpersoner. LOKALBLADET
udkom første gang i oktober 1998.
Bladet er udkommet med fire numre
om året lige siden, og oplaget er
steget fra 600 til 725. Antallet af
abonnenter udenfor området er
nemlig steget støt og roligt. Mange
vælger at bevare kontakten til
området bl.a. gennem LOKALBLADET. Det er muligt at abonnere
på LOKALBLADET for 100 kr. om
året inkl. forsendelse.
LOKALBLADET har gennem tiden

Fra venstre : Hans Jørgen Hørning, Lene Rasmussen og Jens Bilberg
orienteret om stort og småt og har
medvirket til at synliggøre
lokalområdets identitet. Gennem
tiden er der fortalt om områdets
virksomheder, ældre menneskers
erindringer, unge menneskers
oplevelser ude i verden, livet i de
lokale institutioner samt diverse små
historier fra hverdagen. Lene har
været tovholder i alle årene. Lene er
stædig og dygtig – og holder fast i
den høje kvalitet såvel i artiklernes
indhold som i layout. Lene klarer
også regnskabet vedrørende
LOKALBLADET og er initiativtager
til diverse ansøgninger om støtte.
Det kan f.eks. nævnes at Tuborgfondet støttede købet af en
cdbrænder til LOKALBLADET efter
ansøgning herom.
TAK
Uden Lene var LOKALBLADET
aldrig blevet til det, det er i dag.
TAK FOR DET, LENE.

Næste nummer.
God sommer – husk at vi også har
brug for din hjælp m.h.t. stof til næste
nummer. Sidste frist for indlevering
af stof er d. 15. aug.

Redaktionen.

En stor TAK
til dem der har påtænkt / medvirket
til, at jeg har haft den oplevelse at
modtage Nordeas initiativpris.
Jeg er meget beæret af denne pris.
Men for at et Lokalblad skal blive en
succes, kræver, det først og
fremmest en god samarbejdende
redaktionsgruppe, hvilket vi har. Det
kræver at enkeltpersoner, foreninger
/ grupper og sponsorer støtter op om
bladet. Det er vi også heldig med i
Vinderslev, Pederstrup, Mausing og
Hauge området.
TAK
L.R.
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Nyfødte

Så er der igen født tvillinger i
Lokalbladets læsekreds.
Dennegang er det Marlene og
Michael Johansen, Gl. Revlvej 12,
som d.25.4, fik pigerne Line, som
vejede 2450 g og var 50 cm, og Julia,
som vejede 2200 g og var 47 cm
lang.

Karina og Carsten Scmidt Jensen,
Krokusvej 4, fik d.7/4 en lille pige.
Sarah blev døbt d. 25/5 i Serup kirke.
Ved fødslen vejede Sarah 3770 g og
var 53 cm. Foruden Sarah har Karina
og Carsten Camila på 3 år og
Mathias på 10 år.

edaG
teljeps

Fortæl os ALT
D. 29. maj fik Bodil og Niels „Post“
NIelsen, Vinderslevholmvej 48, fik en
datter på 2950 g og 52 cm.
D. 24. april kl. 4:55 fik Eva og Villy
Lundgård, Lundgårde 4 i Mausing en
datter på 4370 g og 53 cm. Hun ses
her sammen med storesøster
Emma.

D. 30. dec. kl. 12:49 fik Anne og
Michael Jokumsen, Vinderslevholmvej 53, en søn på 3520 g og 53 cm.
Han blev døbt Andreas Fisker
Jokumsen d. 17. marts i Serup Kirke.

4

Museskade

Tegnet af Mads Johansen

Per Rhiger’s printer havde fået indbygget en ekstra komponent, der bestod
af en muserede, sammensat af cigarstumper. Heldigvis blev fejlen rettet,
inden museungerne blev printet ud.

Tillykke med
dagen.

Gade
spejlet

* Birte og Ole „slagter“ Nielsen,
Pederstrupvej 46, havde
sølvbryllup d. 23. april.
* Ejner Johannesen, Liljevej 18,
blev 85 år d. 4. maj.
* Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10, fylder 70 år d. 1. juli.
* Lisbeth og Laurits Christensen,
Oddermarksvej 2, kan fejre
sølvbryllup d. 16. juli.
* Per Rhiger, Silkeborgvej 116,
fylder 50 år d. 17. august.
* Knud Haugård, Lundgårde 1,
fylder 50 år d. 8. september.

Rettelse:
Bent Kragh, Pederstrupvej 52, blev
50 år d. 24. maj
Elly Stenholt, Mausingvej 39, blev
50 år d. 26. maj.

Velkommen til !
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

Silkeborgvej 101
Vinnie Bundgård (27) og Jørn
Nørskov (36) har købt huset på
Silkeborgvej 101. Vinnie er
pædagogstuderende og Jørgen
kører for Svend Elkær. Til familien
hører også datteren, Emilie, på 2
år og hunden, Felix.
Mausingvej 22
Kennet Agerskov Nielsen (40),
stammer fra Bording Kirkeby.
Arbejder ved „Krone“ i Hvam, er
oprindelig uddannet karetmager.
Har en søn på 11 år, Tobias, der
tilbringer hver anden weekend i
Mausing. Hobby : Have og fjerkræ.
Astrupvej 14
J.N.W. I/S dynastiet ( Jensen
,Nielsen og Wurtz) har købt huset
på Astrupvej 14. Ishuset som det
hedder i daglig tale, er lejet ud til
Tina Kjærgaard Andersen og
Torben Weisig Bro samt Mads på
10 år.
Tina er padægog medhjælper i
Silkeborg og Torben er pt
arbejdsløs.

Vinderslevvej 53
Jette og Kjeld Salomonsen, som
begge er midt i halvtresserne, har
købt hus på Vinderslevvej 53.
De kommer fra Silkeborg, hvor
Kjeld er bedemand ved Erik
Rasmussens efterf. Jette har været
selvstændig, men er nu arbejdsløs.
Trekronervej 30
Niels Brink, Haurbakvej 19, har,
som han selv siger det, købt
Trekronervej 30 sammen med
Nordea.

I København med
Designa
Lørdag d 4. maj skulle vi til
møbelmesse i København med
Designa møbler. Bussen kørte fra
Vinderslev ca. kl. 7:10. Derpå satte
vi kursen mod Nyborg. Her holdt vi
en pause, hvor Anne-grethe og
Alice havde taget kaffe og
rundstykker med til os alle. Det skal
lige nævnes, at vi var 60
mennesker af sted. Efter en
veloverstået pause kørte vi videre
mod Bella-centret, hvor vi ankom
kl.11:30. Vi havde så 3 timer til at
se på møbler fra fabrikken. Tiden
gik utrolig hurtigt, da der var meget
at se på. Klokken 14:30 satte vi
kursen mod Nyhavn, hvor vi skulle
på kanalrundfart. Det var en
spændende sejltur, som varede 50
minutter.
Derefter kunne vi gå en tur på
strøget indtil kl.18:00, hvor bussen
Fortæl
osfor
ALT
ville holde
ved Tivoli
at køre os
ud på Bakken. Der var vi inde og
spise bøf
„ på en restuarant, som
hedder Lille Peter“ Derefter kunne
alle more sig i forlystelserne. Der
var da også en hel del, der prøvede
rutsjebanen og andre hårrejsende
ting.
Kl. 22:00 gik turen så hjem til
Jylland igen. Vi var i Vinderslev ca.
kl. 2:00.
Det havde været en lang, men god
dag.
Ketty og Knud Laursen
Krokusvej 1
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Mange børn.

Gade
spejlet

Lokalbladet søger
medlemmer til
redaktionsgruppen

Traditionen
tro
samlede
dagplejemor Birgit Pedersen
samt ægtefælle Kalle nuværende
samt tidligere dagplejebørn – ca.
70 i alt - første søndag i juni. Birgit
har været dagplejemor i næsten
25 år. I dagens anledning havde
de lejet et stort telt af naboen, og
stillet det op i haven. Vejret viste
sig dog fra den pæne side, så
teltet blev næsten kun brugt, når
der var behov for lidt skygge. Alle
startede dagen med skattejagt
„ for
derefter at indtage et dejligt Tag
selv Bord. Man kunne vælge
imellem sild, kylling, lasagne,
tærter, frikadeller, pandekager
o.s.v. Alle skulle medbringe lidt
mad. Maden blev så stillet samlet,
så man kunne tage, lige det man
havde lyst. Eftermiddagen gik
med diverse lege og hyggesnak.
Et rigtigt flot arrangement. En
dejlig tradition.

„

Få lov vej eller

For
at
kunne
dække
Gyllestrædet“
lokalområderne bedst muligt
søger vi personer fra Pederstrup Ja, hvad skal vi kalde den nye vej,
og fra Hauge, der har lyst til at som Karsten Frølund har fået
være med til at lave Lokalbladet. lavet fra Vinderslevholmvej til
Har du tid og lyst til det så kontakt
Charlotte Vindum, 86 88 86 87.

To piger i bakgear.
Dorte Pedersen, Vinderslevvej,
fik besøg af sin søster Rikke. De
skulle ud at handle ind sammen.
Rikke kom i sin bil og parkerede
bag ved Dortes bil. Efter lidt snak
og lidt kaffe skulle de køre. De
snakkede som sædvanligt en del,
satte sig ind i Dortes bil, startede
den - og bakkede. Glemt var alt
om Rikkes bil, men de kom i
tanker om den, da der lød et brag
– de havde bakket direkte ind i
Rikkes bil.
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Vinderslev-vej. Han kalder den
selv ”Få lov vej”.
Grunden til at vejen er blevet
lavet, er den, at Karsten har
ønsket, at sammenlægge noget
jord
fra
ejendommen
Vinderslevvej 71 til sin ejendom
på Vinderslevholmvej.
Landbrugsloven siger, at man
kan sammenlægge jord inden for
en vejafstand på 2 km, dog kan
færdsel gennem en by eller
krydsning af en stor vej være en
hindring.
Karsten har så fået lov af
Jordbrugs-kommissionen for
Viborg Amt, som afgør sådanne
sager, til at sammenlægge, hvis
han fik adgang uden om byen. Så
derfor har Karsten købt noget jord
af Hans Henrik Christensen, så
vejen kunne blive lavet.
Karsten siger også, at han ser
gerne, at folk går en tur på vejen,
men vil gerne, hvis deres hunde
ikke efterlader hunde høm høm
mellem grantræerne.

Vinderslev Smedje

Som det er fremgået af pressen,
er der atter liv i „Den gamle
Smedje“ i Vinderslev. Det har
heller ikke forbigået beboernes
opmærksom-hed, at der er blevet
ryddet gevaldigt op, såvel ude
som inde.
Lørdag d. 4. maj var der inviteret
til reception, og rigtig mange var
mødt frem for at byde velkommen
til den nye ejer, som er den 25årige ugifte Bjørn Thomassen,
der er udlært hos KP maskiner i

Kjellerup.
Inden han overtog Vinderslev
Smedje, var han startet som
selvstændig
hjemme
på
forældrenes ejendom på
Oustrupvej.
Bjørn og hans medarbejdere
arbejder i øjeblikket med svære
stålkonstruktioner, men ellers er
det meningen, at man fremover
vil arbejde med alt inden for jern
og
metal,såvel
nye
konstruktioner som reparationer.

Bjørn har siden sin uddannelse
arbejdet på flere forskellige
arbejdspladser og i en periode
rejst som montør.
Det er således atter muligt at få
udført smedearbejde hos den
lokale smed, og Bjørn håber på
et frugtbart samarbejde med
egnens befolkning.
Andreas Pretzmann
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Gallaeventyr
velkomstdrinken var drukket, og
gæsterne havde fået hilst på
hinanden, og billederne var taget,
gik turen ind til de flot opdækkede
borde. Fyrene var forvandlet til
gentlemens for en aften, hvor de
opvartede deres egne prinsesser
hele aftenen.
Menuen bestod af :
Forret - Lakserolade a la Maison.
Hovedret - Carverybuffet med
sprængt kalkun, krondyr kølle og
roastet oksefilet.
Dessert - Desserttallerken med
is, frugt og kage.
Efter den fine middag blev der
ved en tidligere afstemning kåret
følgende titler, som var: årets
gæsteelev, årets babe, årets tyr,
årets pot og pande, og til sidst
men ikke mindst aftenens
Fra venstre: Kate Jørgensen (Kjellerup), Anne Iversen (Vinderslev), Dronning og Konge, hvilket var
Rikke Mølgård (Kjellerup), Sussi Lyngholm Rasmussen (Pederstrup). aftenens smukkeste par. Da der
blev spillet op til dans, færte
Dronningen og Kongen an på
dansegulvet.
Der var engang to piger, som der skulle forvandle dem til
boede på hver sin gård i prinsesser for en aften.
Da klokken slog et, tog alle videre
Vinderslev og Pederstrup.
til diskoteket inde i byen, hvor
De unge fyres opgave var at finde
både lærere og elever festede
Pigerne har været de bedste den pige på skolen, som skulle
videre til den lyse morgen.
veninder siden 1. klasse på være deres galla date. Sammen
Derefter begav de sig trætte og
Vinderslev skole. De har fulges med Galla daten ankom parret til
beruset til Viborg Handelsskole,
ad i både tykt og tynd til nu, hvor ballet i Viborg i deres mest
hvor lærerne ventede med
året nærmede sig, og de begge fornemme puds. Samtidig var det
årskarakter og hvilke eksamener,
stod til at skulle blive som om, at et græskar var blevet
som lå forud. Tilslut gik turen hjem
handelsstudenter.
forvandlet til de flotteste
i seng.
limousiner, de glinsende
Men inden de skrækindgydende amerikaner biler, de fornemme
Om pigerne kommer lykkelig
eksamener kom aftenen, som de kareter og smarte sportsvogne,
igennem eksamen vides endnu
havde ventet på de sidste tre år, som førte hædersgæsterne op ad
ikke, men mon ikke dette eventyr
nemlig den store gallaaften, som den røde løber til den store
ender som alle de andre!!
skulle være den sidste aften, hvor indgang. Udenfor stod de
både lærere og elever var samlet. forventningsfulde photografer,
Anne Iversen
Denne fortryllende aften havde som var hædersgæsternes
Sussi Lyngholm Rasmusen
været det helt store samtaleemne familier.
de sidste to år, i hvert fald for
pigerne, som skulle finde kjoler, Da alle var ankommet,
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Børne- og Fritidsgården
Vores pedel, Poul Erik, ordner på
trods af, at han kun har 5 timer
om ugen, såvel småting som
større projekter. Vores ideer
bliver hurtigt omsat til praktiske
resultater, og når han ser noget,
som trænger til en kærlig hånd,
kommer han med forslag til
løsninger, og hans erfaringer gør,
at det bliver lavet professionelt,
og han tænker økonomisk!
Børnene
beundrer
en
håndværker, så han har altid en
flok medhjælpere og nysgerrige
tilskuere. Nogle af drengene ser
opmærksomt på, når han drøner
på havetraktoren og elsker at
samle græs i bunker bagefter.
Andrea Lauritsens frugttræer
blomstrer igen i år flot og lover en
høst, som vi glæder os til.
Foran vores fine ombygning af
laden har en af forældrene,
Henrik Westergaard, ordnet
gårdspladsen ved at genbruge de

gamle brosten.
Pileskoven ser efter løvspring
imponerende ud, og inde i skoven
er der spændende ”skulpturer” i i pinsen. De ser kære ud, dunede
form af tunneller, hytter og porte. som ællinger og med store øjne.
En af forældrene, Rasmus
Østerby, har lavet et pileflethegn Kirsten Anneberg Jacobsen
til bålpladsen. Det ser smukt ud
og tegner til at gro
fint.
Pileskoven og
læhegnet
er
blevet populært
hos børnene til at
gå på ekspedition
i og finde sjældne
biller eller skyde
efter dinosaurer.
Hvis alt går vel,
holder vi ”falkedag” med ringmærkning af ungerne i begyndelsen af juni. Alle 7
æg var udklækket
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Windir spejderne
Hele gruppen

var af sted på gruppelejr fra
fredag den 12. til søndag den 14.
april. 25 børn og 15 voksne
samledes ved Spejderhuset
fredag 17.30 i dejligt vejr. Hele
parkeringspladsen
blev
efterhånden fyldt med kasser
med proviant, sække med reb,
soveposer og diverse andre
pakkenelliker, mens vi ventede
på Thorning Taxa, som skulle
køre os til ”Grønnegården” i
Bryrup. Der kom bare ingen bus,
for der var nemlig sket en
misforståelse, så Thorningbussen var på tur til Berlin.
Heldigvis var Thorning Taxa
hurtig og fik hyret Silkebus, som
kom med en halv times
forsinkelse og samlede os op. Det
blev derfor lidt sent, inden vi
nåede Grønnegården og fik
serveret hotdogs for en meget
sulten flok. Vi fik os fordelt i de 2
sovesale med drengene i den ene
10

og pigerne i den anden. De store
spejdere var seje og havde telte
med, som de camperede i ude i
det skønne område.
Efter flaghejsning og morgenmad
lørdag blev vi alle sat i gang med
pionering. Vi skulle lave
forhindringsbaner og måtte bruge
både rafter og de mange træer i
området. Efter frokost vandrede
hele flokken til Bryrup for at få en
tur med veterantoget. Lotte Kragh
havde
nemlig
lokket
togpersonalet til at køre en tur
med os, selv om det var uden for
sæsonen. Efter togtur og is blev
alle sat i sving med et opgaveløb,
som varede helt til aftensmaden
– lasagne med gulerodssalat.
Lørdag aften var mild og stille, og
vi tilbragte en del timer omkring
bålet med sang og optræden.
Bl.a. viste ulvene, hvad de havde
lært i løbet af vinteren ved at tage

”musiker”-mærket. Da det var ved
at blive mørkt, blev der arrangeret
”fuldmånemøde” for juniorspejderne, hvor de fik navne og
skulle drikke ”okseblod”. Senere
var de på natløb, så det blev sent,
inden de fik kage og kom i seng.
De store spejdere havde deres
eget løb endnu senere, og at
dømme efter deres søvnige
udseende søndag morgen, var
det vist blevet meget sent, inden
de faldt til ro.
Søndag morgen kom Inge
Østerby meget tidligt med friske
franskbrød og tog fat på
oprydning og rengøring med stor
energi. Vi andre var efterhånden
lidt matte i sokkerne, så det var
dejligt med noget afløsning.
Ingerlise kom også og svingede
gulvskrubben, så der var pænt og
rent, da vi tog hjem. Da
forældrene kom for at hente

deres børn, blev de trukket med
ud for at se forhindringsbanen,
inden den blev pillet ned, og
bagefter blev de beværtet med de
sidste rester kage, så der var helt
udsolgt, da vi tog hjem.

Ulvedivisionsstævne
Lørdag den 4. maj var 15 ulve
fordelt på 3 bander + deres ledere
Birthe
og
Thomas
til
divisionsstævne i Kjellerup
sammen med en masse bævere
og ulve fra andre grupper i
Midtjyske Division. Emnet var
”Jorden rundt”, og opgaverne, der
skulle løses, handlede om
forskellige lande. F.eks. skulle de
i Danmark gætte et eventyr af
H.C. Andersen og tegne billeder,
der passede til. Én af banderne
fik en delt 2. plads og kunne stolt
hjembringe en stander, som så
skal afleveres igen til næste år.
De 2 andre bander fik også flotte
placeringer.

at være eksperter i knudetømring.
Der mangler et par stammer
endnu i hver side, før shelteren
er klar til rejsegilde.

selvfølgelig gerne imod helt op til
markedet (den 27. juli). Adressen
er Pederstrupvej 66 i Pederstrup,
og hvis I ikke selv har mulighed
for at transportere, kan der ringes
til tlf. 86888430, så kommer vi og
Lopperne
fylder efterhånden godt i stalden, henter.
så vi skal snart til at benytte vores
Anna Arhøj
fjernlager hos Britta og Kim på
Dalbakkevej. Der er så meget
allerede (maj), at vi ikke får brug
for at annoncere, men vi tager

Shelteren
er ikke helt færdig endnu, men
Bent Kragh og Lars Arhøj er ved
11

LokalBrugsen i Vinderslev
Portræt af en lokal
virksomhed

på Nordsø Feriecenter, hvor han
fungerede som håndværker og
reparerede ferieboliger. Dette job

Når man handler i Vinderslev, går
man ikke i Brugsen – nej man går
ind til Ove!
Alle er på fornavn med
brugsuddeleren, som altid er frisk
med en kvik bemærkning om det
ene eller det andet. Det er et rart
sted at komme, og man føler sig
altid velkommen.
Ove Nielsen er født i 1946 i Skarrild
i Aaskov kommune. Han er
opvokset på landet, hvor familien
drev et landbrug.
I 1961 kom Ove i lære i Søbylund
Brugs. Han stod i lære i tre år og
tre måneder. Normalt tog det fire
år at blive udlært kommis, men Ove
var tæt på at være seksten år, så
læretiden blev nedsat med de ni
måneder.
Efter endt læretid blev Ove kommis
i Stauning Brugs, hvor han var i tre
år. I Thyregod var han ligeledes i
tre år, inden han blev uddeler i
Abildå Brugs. Denne plads havde
han i godt tretten år. Da syntes
Ove, han trængte til en pause fra
butikslivet, og samtidigt var
oplandet omkring den lille Brugs
blevet så småt, at den kort efter
lukkede.
I en kortere periode arbejdede Ove

var dog kun midlertidigt, men Ove
havde ikke lyst til blot at gå hjemme,
så for at lave noget var han der.
Et gammelt ordsprog siger: skomager bliv ved din læst, og i 1990
søgte Ove igen tilbage til Brugsen
– denne gang som uddeler i
Vinderslev. Han havde aldrig hørt
om det lille sogn, men i Brugsens
uddelerblad så han stillingen –
søgte og kom til samtale ved den
samlede bestyrelse med Helmer
Nielsen som formand – og fik
stillingen.
I dag betyder afstande jo ingenting,
så Ove var ikke ked af at flytte fra
sin hjemegn. Hvis han sætter sig i
bilen, er han jo tilbage, inden han
får set sig om.
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Opdeling af Brugsen
FDB var efterhånden blevet for stor.
Der blev lavet tre kæder under
FDB: Superbrugsen, Dagli´brugsen
og Lokalbrugsen.
Der fandtes ingen grossister, der
kunne levere varer til alle de
Brugser, der fandtes. Det var
simpelthen for stor en bid at gabe
over.
På baggrund af den enkelte Brugs´
omsætning blev det afgjort, hvilken

kæde man skulle tilhøre, og i1992
blev Brugsen i Vinderslev til en
Lokalbrugs.
I det daglige gav det ingen mærkbar
virkning – hverken for den enkelte
Brugs eller for kunderne. Men for
grossisterne gav det en fordel – det
var nu meget nemmere at skaffe
og levere varerne. Eksempelvis
skiftes de enkelte kæder også til at
køre med forskellige tilbud fra uge
til uge.
Som medlem af FDB har man de
samme fordele – ønsker man et
medlemstilbud fra en af de øvrige
kæder kan det bare bestilles, og så
kan varen købes på samme vilkår i
den butik, der er nærmest.
I de større Brugser bliver de enkelte
butikker ofte pålagt at sælge nogle
bestemte varer, eksempelvis hårde
hvidevarer, radio og tv eller
lignende. Det gør de små
Lokalbrugser ikke, fordi der er ikke
det samme kundegrundlag.
Bestyrelsesarbejde
Ca. 95 er medlem af den lokale
Brugs. Som formand for bestyrelsen sidder Helmer Nielsen. Helmer
har været formand i over 30 år.
Bestyrelsens opgave er at følge
driftssituationen og drøfte aktuelle
emner, der kan have betydning for
butikken. Der afholdes møde ca.
hver anden måned. En gang om
året er der et møde for alle Brugser
i den region, hvor Lokalbrugsen i
Vinderslev hører under. Der mødes
de enkelte bestyrelser og uddelere
for at udveksle erfaringer og for at
høre nyt fra FDB.
Samarbejde og arbejdstid
I det daglige er der ikke så meget
samarbejde, men Ove snakker
sommetider med uddeleren i
Knudstrup. De kan så drøfte de
problemer, der evt. måtte opstå i
daglig-dagen med det ene eller det
andet. Uddeleren der, er sådan set
Oves nærmeste kollega. Dog må
vi ikke glemme Annie, der er

hjælper og arbejder ca. 25 timer om
ugen i Lokal-brugsen i Vinderslev.
På hverdage er der ca. 150 – 175
ekspeditioner, mens der om
lørdagen er mellem 110 – 120.
Ove er ikke glad for at fortælle om
sine arbejdstimer – han synes ikke
selv, det er noget særligt, men det
kan konstateres, at han har nogle
lange arbejdsdage. Han starter
dagen kl. 7, og efter lukketid ved
17.30 tiden skal kassen gøres op.
Sammenlagt har han en arbejdsuge på ca. 65 timer.

fleste mindre butikker – også i
Vinderslev. Dette lokker automatisk
nogle kunder til. Om lørdagen inden
lukketid er der mulighed for lige at
nå at holde ind om Brugsen og få
sine kuponer kørt igennem
systemet og så ellers håbe på den
store gevinst.
Det er i øvrigt Tipstjenesten, der
ejer den maskine, hvor kuponerne
køres igennem. Der betales en leje,
og er der problemer med den, bliver
den repareret uden beregning.
Frisk bagerbrød

FDB og EDB
Bag disse forkortelser gemmer de
største hjælpe-midler for den lokale
Brugs sig. Alt bestilles faktisk
igennem FDB. Alle varer undtagen
brød og aviser/blade går igennem
koncernen. Og her kommer edb ind
i billedet – alle varer er lagt ind i
edb-systemet. Der er lagerstyring
og prisstyring, hvilket betyder, at
systemet faktisk selv holder øje
med, hvornår de enkelte varer
slipper op. Systemet udregner også
,hvor meget der er solgt for, hvor
mange varer der er solgt, og hvor
stor fortjeneste der er. Systemet
fastsætter også selv priser på de
enkelte varer, hvilket jo giver sig
tilkende, hver gang en vare
kommer på disken og bliver
skannet inden betaling.
Som udsendte fra bladet er det jo
begrænset, hvad vores viden inden
for dagligvarer er, men det viser sig,
at der både er ”ferskvarer”, og
”tørvarer”.
Ferskvarer, som mælkeprodukter
og grøntsager, bestilles og leveres
3 gange om ugen, mens tørvarer,
som eksempelvis kaffe og sukker,
bestilles og leveres kun en gang om
ugen. Bestillingen går via EDB til
FDB!
Tips og Lotto
Der har altid været mulighed for at
tipse og spille lotto i Vinderslev –
bare ikke online. Da måtte man før
hen til Kjellerup, hvis man var sent
på den og ikke havde nået det inden
for den fastsatte tidsgrænse.
I 1995 kom denne mulighed i de

Bager West fra Kjellerup har
igennem mange år leveret friskt
brød hver morgen. På hverdage
leveres 50 rundstykker. Nogle dage
bliver de udsolgt, mens der andre
dage er mange tilbage.
Om lørdagen leveres 225 rundstykker, og der er næsten altid
udsolgt.
Udbringning af varer og
anden service
Et par gange om
ugen leveres
varer op til
Børneog
Fritidsgården og
samtidig tilbydes
at bringe varer
ud til de ældre
borgere, der
ikke selv kan
bære
deres
varer
eller
simpelt hen ikke
har mulighed for
at komme i
Brugsen, enten på grund af helbred
eller manglende transportmuligheder. Dette er en god service, som
mange er glade for.
Som en ekstra service for kunderne
sælges der frimærker, og der er
mulighed for at hente sin medicin,
der så bringes ud fra Apoteket i
Kjellerup.
Fremtiden for Vinderslev
Lokalbrugs
I hele landet er der flere og flere
små butikker i de mindre byer, der

lukker. Det kan ikke udelukkes, at
også Lokalbrugsen i Vinderslev kan
være i farezonen.
Omsætningen er ikke så høj, som
man kunne ønske, og det kan på
sigt betyde en lukning.
Det er klart, at en lille butik ikke kan
tilbyde samme vareudvalg som
store supermarkeder. Der kan ikke
være ti forskellige kaffemærker eller
fem forskellige mærker af
havregryn, ligesom der ikke er
kundegrundlag nok til at have ret
mange specialvarer på lager. Det
må dog påstås, at almindelige
dagligdagsvarer kan det altid lade
sig gøre at finde på hylderne.
Hvis alle borgere bare ville lægge
en del af deres handel i Brugsen
f.eks. 20% af al indkøb, ville
omsætningen nemt kunne komme
op på et plan, hvor der er mulighed
for at drive en rentabel forretning
og sikre dens overlevelse.
Det at handle i en lokal butik giver
en vis charme – man møder som
regel nogle bekendte og kan få en
snak med dem.
Som noget helt nyt vil Brugsen

holde åbent om søndagen. I første
omgang bliver det kun om formiddagen, men hvis det tegner godt,
er der måske mulighed for en
længere åbningstid.
Vinderslev er en god by, og vi kan
være stolte over mange ting:
skolen, børnehaven, plejehjemmet,
forsamlingshuset samt enkelte
mindre erhvervsdrivende virksomheder. Endnu kan vi også være
stolte over, at vi har været i stand
til at bevare vores lokale Brugs.
M.J + C.V.
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Cykling som hobby
Flemming Holgersen.
Flemming bor på Krokusvej i
Vinderslev – og det har han gjort
i mange år. Trods fin ny bil i
garagen er Flemming en ivrig
cyklist. Ti måneder om året cykler
han til og fra sit arbejde på
Stenrøgel Mosebrug. En tur på i
alt 18 km. De sidste to måneder
om året cykler Flemming ikke.
Han føler for stor risiko ved at
cykle i mørke. Mange bilister
blænder ikke ned ved møde med
en cyklist, og ofte bliver bilisterne
for sent opmærksomme
på cyklisten. Disse
situationer
bryder
Flemming sig ikke om.
Flemming cykler meget
mere end i forbindelse
med sit arbejde. I 1992
købte han og fru Annette
nye cykler. Ganske
almindelige cykler med
fem gear. Efter et år måtte
Flemming have udbygget
sin cykel, da han var
begyndt at cykle ganske
meget. Han ville egentlig
have købt en ny cykel,
men da han ikke kunne få
ret meget for sin kun et år
gamle cykel, valgte han at
få udbygget sin cykel med
12 udvendige gear. Det
kostede godt nok en formue, men
nu svarede cyklen til en
racercykel. Denne cykel kørte
Flemming på indtil 1997. Han
havde nemlig ønsket sig penge
til sin 40-års fødselsdag og kunne
efter fødselsdagen investere i en
racercykel med 16 gear.

startede i Silkeborg og gik
gennem Hinge, Vinderslev, Ikast
, Bryrup, Yding Skovhøj, Riis,
Harlev, Hammel, Pøt Mølle, Gjern
Bakker og sluttede igen i
Silkeborg. På denne tur var der
virkelig brug for de mange gear,
da der er en del ”gode” bakker på
strækningen. Det kostede 300 kr.
at deltage i løbet, men til gengæld
var der en medalje, hvis man
gennemførte løbet.
I 1992 havde Flemming sat sig
for at gennemføre Tour de

Midtjylland – på sin 5-gears cykel
med cykelkurv på bagagebæreren! Alle de andre deltagere
kom på fine racercykler med
masser af gear, og Flemming
måtte lægge øre til mange
vittigheder. En af vittighederne gik
på, at man gerne ville lægge sig i
læ bag Flemming, da han jo
havde godt med udstyr med.
Cykelløb.
Grine gjorde man, men Flemming
Tour de Midtjylland startede i gennemførte løbet i fin stil. I øvrigt
1992. Det var et cykelløb på 248 fulgtes han med Bo Sørensen fra
km. rundt i Midtjylland. Løbet Mausing. Bo måtte desværre
14

stoppe kort tid efter p.g.a.
problemer med knæet. Flemming
deltog i Tour de Midtjylland fra
1992 og til og med 1999. Dog var
der ikke løb i 1998 p.g.a.
Landsstævnet. I år 2000 var
Flemming ikke med, og det var i
øvrigt sidste gang, man afviklede
løbet p.g.a for få deltagere.
Flemming har syv medaljer fra
dette løb.
I 1995 deltog Flemming så for
første gang i Stjerneløbet i
Grindsted. Det er et løb på 123
km med omkring 1300
deltagere. Dette løb
deltager Flemming nu i hvert
år sammen med en ven fra
Varde-egnen. Vennen har
tidligere boet i Vinderslev.
Det koster 125 kr. at deltage
i løbet, og for den pris er der
forplejning under hele løbet.
D.v.s. at man kan få mad,
drikkevarer,
frugt,
chokolade, og har man lyst,
kan man få massage efter
løbet.
En
gruppe
massørelever står parat til at
massere de ømme muskler
– en god øvelse for
eleverne, men også meget
kærkomment for cyklisterne.
Efter løbet udleveres
diplomer til de, der
gennemfører løbet – og det
gør Flemming hvert år. Og han
deltager hvert år. I år var der oven
i købet en T-shirt til hver, da der
var 10-års jubilæum. En gang
imellem, når Flemming og
Annette skal besøge vennerne
ved Varde, cykler han derud. Det
er en tur på 99 km. Nogle gange
cykler vennen Flemming i møde,
og de får begge en god tur ud af
det. Nogle gange overnatter
Flemming og Annette ved
vennerne, og det sker, at
Flemming så cykler hjem igen.

Træning.
Flemming træner selvfølgelig
også. Det gør han sammen med
Jesper Thorsø Nielsen fra
Vinderslev. Af og til snupper de
lige en lille tur søndag morgen på
30 – 75 km. Sammen cykler de
også „Juulsø Rundt“. Det er et løb
på kun 42 km, så derfor cykler de
selvfølgelig også til og fra løbet.
Flemmings eneste styrt i
forbindelse med cykling var netop
på vej hjem fra „Juulsø Rundt“ for
3 år siden. Der var medvind på
hjemturen og farten lå på
omkring 40 km./timen. I
nærheden af Skægkær
var Flemming uopmærksom og så ikke at en af
”vejpræsterne” hældte
godt ind over cykelstien.
”Vejpræsten”
gik
i
forhjulet, og Flemming
slog hovedet i asfalten.
Heldigvis havde han
cykelhjelm
på,
så
skaderne begrænsede sig
til en øm skulder, iturevet
tøj og et ekset forhjul.
Denne dag måtte Annette
hente gemalen hjem.
Udover
dette
har
Flemming heldigvis ikke
været udsat for uheld, og
det er flot, da han cykler
3-4000 km. om året. Åh jo,
der var måske lige et lille
uheld mere at berette om.
Det var kort tid efter købet af den
nye cykel i 1997. Flemming samt
tre andre skulle til Århus og
deltage i Marselisløbet. De kørte
i to biler, og vejret var dejligt.
Velankomne til Århus, skulle
cyklerne afmonteres bilerne, og
hvad opdager Flemming så?
Cyklen var låst! Og da Flemming
ikke havde nogen nøgle med,
startede ”balladen”. Der blev
snakket om flere løsninger, bl.a.
en boltsaks, men Flemming var
så absolut ikke interesseret i at
få sin nye cykel skamferet fra
start, så han valgte at droppe

løbet. Hans makker droppede
også løbet, så de læssede atter
cyklerne på bilen og kørte hjem
til Vinderslev, for derefter at cykle
en tur til Herning og hjem igen
som plaster på såret.
Hvis vejret er dårligt, gider
Flemming ikke at tage en
træningstur, og Århus –
Københavnsløbet gider han
heller ikke at deltage i. Som han
siger: ”Sæt der er østenvind”.
Det sjoveste løb, Flemming har
deltaget
i,
var
da
Storebæltsbroen blev indviet i

det var muligt at returnere over
broen.

Udstyr.

De senere år har Flemming
udbygget udstyret, men han
holder det helt på motionsbasis,
og Flemming skal ikke udstyres
med pulsur eller lignende. I
garagen står der også en citybike.
Den bruger Flemming, når han
f.eks. skal cykle med lys på. Det
er nemlig vigtigt, at der ikke er
unødvendig vægt på en
racercykel. Under løbene har han
dog altid en ekstra slange
med. Han gør ikke noget i
at lappe slangerne, da
lapperne medfører dårligere
kørsel. Dækkene på cyklen
runder oftest omkring 5000
km inden det er nødvendigt
at skifte.
Annette deltager ikke aktivt
i de mange cykelløb, men
kan da sagtens overtales til
en hygge-cykeltur – og i år
skal cyklerne med på ferie.
I forbindelse med ferier i
Grækenland har Flemming
nogle gange lejet en
mountainbike.
I
Grækenland er der nogle
gode
bakker
med
hårnålesving, og det kan
være nødvendigt at have
godt fat i bremserne.
Nedturen af bakkerne er
1998. Her deltog han sammen sommetider meget slemme – og
med 36.000 cyklister i det 105 km det er faktisk lettere at køre opad.
lange cykelløb. Det var meget
hyggeligt, for man kunne ikke Flemming slutter beretningen
cykle 100 m uden at se mindst med at sige: Cykling er en sjov
20 andre cyklister. En af sport – og man kan blive ved
oplevelserne var også at stå midt trods alder og vægt”.
på broen og kigge ned. En Hvis der er nogen, der er blevet
oplevelse der nok aldrig bliver inspireret af indlægget, kan de
mulig igen. Løbet startede i bare rette henvendelse til
Nyborg og efter en tur rundt på Flemming, for som han siger ” det
Fyn, cyklede man de 18 km. over er så absolut sjovest at cykle, når
broanlægget. Målet var ved man er flere sammen.”
betalingsanlægget.
Efter
I.O.
gennem-førelsen af løbet, måtte
Flemming vente 1 ½ time på, at
15

Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
Juli
2. - Ferie
9. - Vi spiller petanque
16. - Banko
23. - Ferie
30. - Ferie
August
6. - Vi spiller petanque
13. - Vi bager vafler
20. - Oplæsning og sang
27. - Banko
September
3. - Vi bager vafler
10. - Oplæsning og sang
17. - Besøge boenhed Øst
24. - Banko
Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.
Juli
11., 18.
August
8., 15., 22.,
29. Tøjfirmaet Seniorshop
kommer kl. 13:30 - 16:30
September
12. Toftegård tekstil kommer
kl. 13:30 -16:30
Der vil være mannequinopvisning med tøj fra Toftegård
tekstil. Salg af fodtøj fra Den
grønne skobutik og kosmetik med
Karin Lundgård. Kaffe kan købes.
Kom og vær med til nogle
hyggelige eftermiddage.
Joan Oddershede
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Lions-klubben deler hvert påskeliljer ud på plejehjemmene. Her ses
Else og Arne Holm igang med at uddele til Erna Agerskov.

Løvspringstur
Tirsdag d. 14. maj var vi 40
personer, som skulle til Terrassen
i
Laven
og
drikke
eftermiddagskaffe. Vi skulle køre
fra Malmhøj kl. 13:30. Vi havde
lejet en bus fra Thorning, hvor der
var plads til 8 kørestole. Vi andre
kørte i private biler.
Vi kørte gennem Silkeborg og
langs med søerne forbi Sejs og
Svejbæk. Da vi kom til Laven,
skulle vi op ad en meget stejl sti
og mange trapper for de, der
kunne gå, men hvor var der en
flot udsigt over Silkeborgsøerne.
Vi sang en sang, og først derefter
drak vi kaffe med boller og
lagkage. Snakken gik livligt ved
bordene. Vi sang igen, og hjemad
kørte vi en anden vej. Vi var
hjemme kl. 17, det var
brugerrådet, der var vært.
Signe

Her ses Alfred Molin med sin
buket påskeliljer.

Sang på Malmhøj
Der vil ca. en gang om måneden
(datoerne kommer senere) være
sangeftermiddag.
Alle pensionister kan deltage, så
kom og vær med. Husk hver fugl
synger med sit næb. Kaffe og
brød kan købes.
Brugerrådet og personalet

KIRKENYT
Sognemenigheden
Glimt fra årets konfirmandundervisning
Konfirmationsforberedelsen er
overstået for denne gang, og det
er tid til at se lidt tilbage på de
mange timer, vi har haft sammen.
Konfirmander
kan
være
skrækkelige, men ikke i år. To
små hold med henholdsvis fem og
ti konfirmander blev det til, og jeg
synes, vi har haft mange gode
timer sammen både i konfirmandstuen, i kirken og på de ture,
vi har været på.
For første gang nogensinde i mine
28 år som præst er det lykkedes
et konfirmandhold at få mig
overtalt til at holde lejr! Det er da
noget af en præstation, synes jeg.
Det var især konfirmanderne fra

Hinge, som pressede på, og det
blev også dem, der kom til at
sætte deres præg på ”lejren”, som
vi holdt i præstegården sidst i
januar. Det var ellers lige ved, at
det hele var gået i vasken på
grund af en begravelse i præstens
nære familie, men vi valgte nu at
gennemføre, og jeg tror, det blev
en god og festlig oplevelse ikke
bare for min kone og mig, men
også for konfirmanderne! De
mødte op ved 17-tiden fredag
aften, og der var købt kæmpemæssige pizzaer, som vi så gik i
lag med. Og tænk, de 11
konfirmander, som var mødt op,
kunne ikke engang spise op! I

løbet af aftenen var der så flere
aktiviteter. Vi så filmen ”Bølgen”,
som har været vist i fjernsynet, og
som skildrer, hvordan det kan gå,
når man sætter en bevægelse i
gang og pisker en stemning op.
Det var en tankevækkende
oplevelse! Der var også natløb i
præstegårdens have og skov (lige
ved kirkegården!), og selvom det
regnede, gik de op i det med liv
og sjæl. Da de kom ind, var der
varm kakao, og det var tiltrængt!
Aftalen var så, at der skulle være
nattero kl.01,30. Det var der også
– næsten!? Alle overnattede på
loftet i præstegården, og det lød
til, at de havde det morsomt!
Lørdag for-middag
var konfir-manderne
også i præstegården,
og ved middagstid
sluttede lejren så,
fordi præsten skulle
have et bryllup om
eftermiddagen.
Et andet højdepunkt
fra årets undervisning
var den traditionelle
tur til Viborg. I år
begyndte vi i Søndermarkskirken, hvor
organist
Jens
Christian Hansen
demonstrerede
kirkens store orgel for
os og viste os rundt
og fortalte. Derefter
gik turen ind til
Domkirken, hvor vi
fandt ”Den hvide
sten” og besøgte

Fra venstre : Martin Christensen, Anja Frølund, Hans Christensen, Anita
Hansen, Morten Andersen, Frede Møller
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Sognemenigheden
biskop Karsten Nissen i den store,
gamle bispegård. Han fortalte ikke
bare om at være biskop, men
benyttede også lejligheden til at
undersøge, om konfirmanderne
nu også havde lært noget! Det gik
vist meget godt med at svare….
Vi var også en tur inde i den
katolske kirke, og så holdt bussen
klar til at køre os ud til Bowl n’Funcentret, hvor vi fik lidt at spise og
brugte nogen tid på at bowle. Det
var der nogle, der var skrappe til,
men
det
var
nu
ikke
sognepræsten…. Jo, skal jeg selv
sige det, synes jeg, det var en helt
vellykket tur. I kan jo spørge
konfirmanderne, om de mener det
samme… Det kan jo blive
spændende, hvad de kommende
konfirmander kan lokke præsten
til!
Undervisningen begynder i
Vinderslev Sognehus torsdag den
23.august kl.8.10 (hvis der ikke
kommer noget i vejen!), og der er
velkomstgudstjeneste i Vinderslev
Kirke søndag den 25.august
kl.10.15, hvor vi håber at se både
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7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18. august
25. august
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september
6. oktober

konfirmander + forældre og
eventuelle søskende!
Frede Møller

Vinderslev sogn
Der blev afholdt kirkegårdssyn
med efterfølgende menighedsrådsmøde hos Jens Thorn
Jensen, den 22. maj. Ved kirkegårdssynet blev følgende vedtaget: Ved kapellet , at sætte nye
tagrender op; maling af døren, lidt
fugning. Inde i kirken: Der er ca.
80 særkalke, der trænger til ny
forgyldning. Rampen for kørestole virker ikke helt efter hensigten, der forsøges omforandring.
Flemming Grønkjær gennemgik
regnskaberne for: Hinge præstegårdskasse og Vinderslev
kirkekasse.
På grund af den megen uro i Israel
er der behov for støtte til den
kristne kirke. Det blev besluttet at
holde en kollekt den 11. august,
til fordel for den Luthersk kirke i
Betlehem.

Til at finde arrangementer i
sognehuset til efterår/vinter, blev
der nedsat et udvalg bestående
af: Bodil Lundgaard, Flemming
Grønkjær, Peder Bitsch og Jens
Thorn Jensen. Vi vil forsøge at
lave nogle gode højskoleaftener
med foredragsholdere, med
emner der har interesse for en
meget bred kreds af beboerne.
Jens Thorn Jensen

Højskoleaftener!
Sognehuset har nu stået færdigt
et stykke tid, og til efteråret starter
vi med nogle foredragsaftener.
Det bliver med meget forskellige
emner , som vi tror kan have
interesse for en bred kreds af
beboere i vores område. Det
første møde bliver den 4. september kl. 19.30; hvor apoteker,
Ebbe Foghsgaard, Kjellerup, vil
holde et foredrag, han kalder;
”Medicin og hverdag”. Menighedsrådet håber på bred tilslutning til højskoleaftenerne.
Jens Thorn Jensen

Hinge 11.00 Jens Peter Møller, Vinderslev 11.00
Fuglsang
Hinge 8.30, Vinderslev 9.30(nadver)
Vinderslev 8.30 Kirkekaffe, Hinge 9.30 (nadver)
Hinge 8.30, Vinderslev 9.30 (nadver)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 Musikgudstjeneste
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (konfirmand velkomst)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 Familiegudstjeneste
(konfirmand velkomst)
Hinge 14.00. Anders Fuglsang (nadver), Vinderslev 14.00
Knud Ove Mandrup
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Kirkekaffe
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

KIRKENYT
Sognemenigheden
Musikgudstjeneste
Musikgudstjenesten søndag d. 18.
august kl. 19:30 er i udgangspunktet tænkt som en gave til Jens
Pedersen i anledning af hans 90års fødselsdag. Og en del af den
musik, vi skal høre, er også inspireret af Jens Pedersens familieforhold.
Jens Pedersens far, Peder Morre
Pedersen (kaldet Peder Bjerg) har
bidraget til at bevare en unik
meloditradition, den folkelige
Brorson-sang, d.v.s. brugen af
Brorsons salmer og åndelige viser
uden for kirkens rammer. Den
folkelige Brorson-sang har været
lægfolkets sang, i trøst og trods,
både som den enkeltes sang i stille
meditation og som fællessang i
stue og mødesal. Brorson-sang
udtrykker en pietistisk farvet
vækkelse og fromhedsiver, præget

af spontanitet og impulsivitet.
Brorson-toner kendes fra egne
over hele landet, men på
Harboøreegnen er traditionen
bevaret med et særligt fyldigt
repertoire. Fra midten af 1800-tallet
begyndte man så småt at nedskrive
disse mundtligt over-leverede
melodier, og omkring 1960 har
Peter Bjerg indsunget en række af
disse på bånd.
Ved musikgudstjenesten medvirker organist Karen Morre
Pedersen, tidligere organist i
Vejlby kirke i Århus gennem 15 år,

Karen Morre Pedersen

og Anna Marie S. Kristoffersen, alt,
uddannet kirkesanger fra Vestervig
Kirkemusikskole. Vi skal bl.a. høre
en række Brorson-sange efter
Harboøre-traditionen samt også
salmer og musik med rod i svensk
og norsk folketone, og Karen Morre
Pedersen vil endvidere spille
orgelmusik af Brahms. Der vil også
være
tekst-læsninger
og
fællessalmer. Efterfølgende er der
samvær i menighedshuset, hvor vi
vil lytte til og synge fra den danske
sangskat m.m.

Anna Marie S. Kristoffersen

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.
Hvor mødes vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, Vinderslevholmvej 8 ( ved
kirken / på hjørnet af Vinderslevholmvej og Pederstrupvej )
Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag
aften kl. 19.30, men som det kan

ses i kalenderen, er det nogle
gange andre dage.
Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med
i et kristent fællesskab, er meget velkomne.
Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Ruth Borg
tlf. 86 88 85 18
Sker der andet udfra Vinderslev
Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til
huset :

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
Lisbeth Christensen tlf. 86
888484
KFUM`s Soldatermission Selskab
Gunnar Nielsen tlf. 86 888102
Danmission (DMS og Santalmissionen)
Kristian Nyrup tlf. 86 888213
Poul Jensen
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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.

Vi samles 12 -14 børn i alderen ca.
3 - 13 år, men vi kan sagtens være
mange flere.
Det koster ikke noget at være med
i søndagsskolen. Har du lyst, så

bare kom og vær med.
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Tlf. 86 867117
Kirsten Kristensen
Tlf. 86 888375

Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
SØNDAGSSKOLEOPSTART
Søndag d. 18. august kl. 10.00 - ca. 12.00
I Vinderslev missionshus.
Tag mor og far med!
Vi skal synge og spise rundstykker sammen og vi får besøg af
Merethe og Mogens Jensen, Gerning;
som også vil fortælle os lidt fra biblen.
Vi glæder os til at se DIG.

Hvad laver man i Hvor ofte går man i
søndagsskole?
søndagsskole?

Vinderslev søndagsskole er
tilsluttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.

Dåbsoplæring.
Vi synger og leger.
Hører fortællinger fra det gamleog det nye testamente i biblen.
Laver opgaveark til dagens
emne.
Laver små ting (små bibler,
blomster, glasmaling m.m.).
Drama/teater
Udflugter
Søndagsskolefest med fiskedam.
Familiegudstienester.
Juletræsfest og meget mere.

Helle Frølund
Krokusvej 2
86888352

Hvad koster det at gå
i søndagsskole?
0
20

- kr. Det er helt gratis

Vi
holder søndagsskole ca.
hver anden Søndag.
Lisbeth Christensen
Datoerne står i Kirkebladet,
Oddermarksvej 2
IM Samfundets Mødeprogram og 86888484
i Lokalbladet.
Hanne Frølund
Hvem kan gå i Vinderslevholmvej 44
86888242

søndagsskole?

Alle børn fra ca. 3 år til ca.
6. - 7. kl.

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

Vi spiller forskelligt boldspil.
Har diverse former for
”orienteringsløb”. Vi har ” bål
hygge ” med pølser og snobrød
m.m.

Her er ALLE børn små som store DET SKER :
+ deres forældre MEGET
velkommen ( der er sandkasse og Onsdag aften kl. 18.45 - 20.00.
rutschebane til de små ).
Hilsen Idrætsafdelingen
klub 73 er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

Valgmenigheden
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Kjellerup og omegns valgmenigheds gudstjenester ved valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn holdes altid kl. 10.30 når andet ikke er anført.
7. juli
14. juli
12. juli
28. juli
11. august
18. august
25. augustl
27. august

6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis
tirsdag

1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis
16. søndag efter Trinitatis
17. søndag efter Trinitatis
18. søndag efter Trinitatis

Levring
Hørup
Vinderslev
Hørup kl. 19 v/Jesper Langballe
Hørup kl. 19 v/Ulrik Holm
Vinderslev
Ingen
Hørup kl. 19. Derefter aftenkaffe i
salen
Levring
Hørup
Vinderslev - Høstgudstjeneste
Hørup
Vinderslev
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Valgmenigheden
Kjellerup
og
Omegns
Valgmenighed er en del af Den
danske Folkekirke. Den blev
oprettet i 1917 af en kreds af
grundtvigsk indstillede folk, der
ønskede et alternativ til Indre
Mission. I hele Danmark er der i
dag 29 grundtvigske valgmenigheder. På landsplan er der på det
seneste blevet flere valgmenighedsmedlemmer. Under generalforsamlingen, som landsforeningen ”Foreningen af grundtvigske
Valg- og frimenigheder i Danmark”
holdt den første week-end i juni,
nævnte formanden i sin beretning,
at antallet af medlemmer i
valgmenighederne nu er oppe på
18.000 – optalt således, at de fleste
menigheder medregner børn helt
fra dåben. Valgmenighedernes
medlems-fremgang er fordelt på
næsten
alle
landets
valgmenigheder.
Da der i en redaktionel artikel i
Midtjyllands Avis i maj måned har
været misvisende oplysninger, skal
det præciseres, at man som
medlem af en valgmenighed
samtidig er medlem af Den danske
Folkekirke. Det er kun medlemmer
af de grundtvigske frimenigheder,
der ikke er folkekirkemedlemmer.
Valgmenighedens
kirkelige
handlinger: dåb, konfirmation,
vielse og begravelse har
fuldstændig samme gyldighed som
i den øvrige folkekirke. Hvis
folkekirken sammenlignes med en
park, er valgmenighederne ligesom
små kolonihaver indenfor parkens
stakit.
Valgmenighedsmedlemmer hører
altså til indenfor folkekirken og har
blot en særlig kode i folkeregistret,
fordi de er fritaget for kommunal
kirkeskat og i stedet betaler direkte
til valgmenigheden.
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Kjellerup
og
Omegns
Valgmenighed har i øjeblikket 436
medlemmer fortrinsvis i Hørup,
Levring og Vinderslev sogne. De
fleste valgmenigheder har bygget
egen kirke, men Kjellerup og
Omegns valgmenighed hører til de
yngre valgmenigheder, og
menigheden behøvede ikke ved
oprettelsen at investere i
kirkebygning. Valgmenigheden
benytter sognekirkerne Levring
kirke, Hørup kirke og Vinderslev
kirke til gudstjenester og kirkelige
handlinger og betaler en
cirkulærebestemt leje for brugen af
kirkerne.

e-mail: kmravn@ofir.dk, hvor man
kan rekvirere bl.a. folder om
valgmenigheden.

På Kirkebakken 13 i Hørup har
valgmenigheden eget hus. Den
gamle, stemningsfulde bygning fra
1837 ligger lige over for kirken på
den modsatte side af vejen. Huset
blev gennemgribende renoveret i
1979 og fik en sal med pejs, som
bruges flittigt. I salen foregår
valgmenighedens foredragsmøder, søndagsfrokost, kirkekaffe
samt juletræ og fortælling og sang
for forældre med småbørn.
Konfirmandundervisningen og
fortælling for børn i 2. klasse (lidt
yngre end minikonfirmander)
foregår også i salen.

Dorte Iversen, Kjellerupvej 67
tlf. 86 88 82 94

Valgmenighedpræst Karen Marie
Ravn lønnes af menighedens egne
midler uden statstilskud. Præsten
har kontor med fast træffetid i huset
på Kirkebakken. I den faste
træffetid kan man bare komme ind
ad
døren,
men
valgmenighedspræsten træffes
også nemt telefonisk på
valgmenighedens telefon tlf. 86 88
11 10, der udenfor træffetiden
automatisk omstiller til præstens
privatadresse på Allingskovgård,
Allingskovgårdsvej 24 ved
Grauballe. Karen Marie Ravn har

Hvis
man
ringer
til
valgmenighedens
lokale
repræsentanter i Vinderslev sogn,
kan man også hos dem få besvaret
spørgsmål om valgmenigheden og
få at vide, hvordan man bliver
medlem. Blandt valgmenighedens
11 bestyrelsesmedlemmer har
følgende tilknytning til Vinderslev
sogn:
Lene Boilesen,Liljevej 43
tlf. 86 88 84 66

Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37
tlf. 86 88 88 68
Torben Gyldenberg Pedersen
Oustrupvej 17

Valgmenighedens
møder og
arrangementer
er ikke kun for medlemmer. Ligesom
ved gudstjenester, er enhver altid
velkommen, - så hvis emnet
interesserer, skal man bare komme
og være med. Det har en del ikkemedlemmer benyttet sig af i tidens
løb - især naturligvis de gange, hvor
valgmenigheden har haft de kendte
medienavne som fortællere og
foredragsholdere.

KIRKENYT
Valgmenigheden
en kop kaffe med brød, som
Benyt kirkebilen til tilserveres
gratis. Vi synger af højskolesangbogen,
inden samværet slutter
valgmenighedens
ved nitiden.
gudstjenester og
møder.
Indskrivning til
Det koster ikke noget at benytte
valgmenighedens bil, og det er nemt konfirmandundervisat komme hen, hvor det foregår, for ningen 2002/03 i
Ruskjærs Taxa kører for
valgmenigheden en fast rute, hvor valgmenigheden
man kan stige på til gudstjenester :
- Vinderslev ved hjørnet
Solsikkevej/Vinderslevvej
25 minutter før gudstjenesten
- Torvet ved boghandelen
15 minutter før gudstjenesten.
Til møder er bilens faste afgang 10
minutter tidligere, nemlig 35
minutter før mødet fra Vinderslev,
25 minutter før mødet fra Torvet.
Bemærk, at bilens afgang til møder
(som noget nyt) giver deltagerne
mere tid, inden mødet begynder.
I stedet for bare at møde op og stige
på bilen, er der også den mulighed,
at man kan ringe halvanden time
før til Ruskjærs Taxa´s tlf. nr. 86
88 33 33 og selv bestille afhentning
både til gudstjenester og møder.
Man bliver da hentet af bilen på
aftalt tidspunkt hjemme ved egen
dør og bragt hjem igen. Benyt Jer
endelig af at ringe og bestille
afhentning, da bilen er ude at køre
alligevel!

Konfirmandindskrivningen foregår i
år søndag formiddag den 8.
september, hvor konfirmander med
forældre og evt. søskende
indbydes til gudstjenesten i Hørup
kirke kl. 10,30. Efter gudstjenesten
er der frokost specielt for
konfirmandfamilierne
i
valgmenighedens sal. Medbring
konfirmandens dåbsattest.
Karen Marie Ravn orienterer om
vinterens undervisning og om, hvad
der kræves for at blive konfirmeret.
Undervisningen finder sted på
onsdage i valgmenighedens sal i de
første to skoletimer. Der kører bil
kl. 8 præcis fra Vinderslev skole til
Hørup og retur efter kl. 9,30.
Konfirmationsgudstjenesten for det
kommende hold foregår i Hørup
kirke Store Bededag, fredag den 16.
maj 2003. Valgmenighedens familier
med børn i 7. klasse får brev direkte
med indbydelse til indskrivningen.

Vi er selv med på
landevej“
Efter sommerferien er „tidens
Jeg bliver sommetider spurgt, hvorfor
der igen kaffe på jeg tager på tur med konfirmander og
ser på byer – også på bygninger og
kanden
kunstværker, der ikke direkte har med
Vi samles i valgmenighedens sal
efter hverdagsaftens-gudstjenesten
tirsdag den 27. august kl. 19 (hel syv)

Når vi er på tur, ser konfirmanderne,
at f.eks. bygninger, der blev bygget
for 100, 300 eller 500 år siden,
stadigvæk er en del af vores
tilværelse. Fortiden er også nu. Vi
tænker bare ikke altid over, når vi
færdes, at vi i en middelalderkirke
hopper 700 år tilbage ad tidens
landevej, og hopper frem igen til for
„kun“ 500 år siden, hvis vi går derfra
hen til en herregård fra
renæssancetiden. Disse hop (i vores
egen tanke) øver vi os i på turene.
Hvad skal opøvelse af historisk
opmærksomhed bruges til, når
konfirmandundervisning ellers handler
om kristendommen?
Kristendom er historie, der også
gælder for os nu. Når vi f.eks. hører
situationer af Jesu liv fra det Nye
Testamente under en gudstjeneste, er
det noget, der skete for snart 2000 år
siden: Men samtidig kan vi også lytte
til det som noget, der bliver sagt direkte
til os i dag. Det er vigtigt at forstå, at
vores gudstjeneste og vore kirkelige
handlinger bygger på hændelser, der
fandt sted på bestemt tid og sted, og
at de hændelser er overleveret ved at
blive fortalt og blive brugt. Så er der
pludselig ingen afstand i tid.
Det historiske er da blevet poetisk –
er blevet noget, som jeg genkender
og bruger lige nu på tværs af tiden.
Vores historisk-poetiske oplevelse af
sammenhæng i det menneskelige
plan bevirker nemlig det samme, som
Helligånden gør i den åndelige
dimension. Den giver på én gang
udblik og nærvær. Du er selv på et
vigtigt sted, og du er ikke alene.

kirke og kristendom at gøre.
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Kirkeministeren
indleder
valgmenighedens nye
mødesæson
Kjellerup
og
Omegns
valgmenighed
indleder
mødesæsonen med en aften i
salen i valgmenighedens hus på
Kirkebakken 13 i Hørup tirsdag den
3. september kl. 19,30, hvor
Kirkeminister Tove Fergo vil tale
om
aktuelle
kirkepolitiske
spørgsmål og se tilbage på sin tid
som kirkeminister til dato.
Valgmenighedens møder og
arrangementer er ikke kun for
medlemmer.
Ligesom
ved
gudstjenester, er enhver altid
velkommen, - så hvis emnet
interesserer, skal man bare komme
og være med. Det har en del ikkemedlemmer benyttet sig af i tidens
løb - især naturligvis de gange, hvor
valgmenigheden har haft de kendte
medienavne som fortællere og
foredragsholdere

Her er hele holdet foran Danmarks
dåbsattest Jellinge-stenen fra
960’erne.
se, hvordan den så ud. Vi fik fortalt
historier om Danmarks gamle
konger.
Senere på dagen kørte vi til Odense,
hvor vi så på de gamle huse og hørte
om byen i middelalderen. Inden vi
overnattede på et vandrehjem,
spiste vi på en kinesisk restaurant
og så i biografen filmen ”Ringenes
Herre”. Dagen blev afsluttet på
drengeværelset med fyrfadslys,

aftensang og fadervor.
Lørdag morgen var vi i Odense
Domkirke og fik fortalt lidt om kirkens
historie. Derefter var vi henne og se
H.C. Andersens barndomshjem.
Herefter kørte vi fra Odense til
Magleby præstegård hvor vi havde
forelæsninger med de lokale
konfirmander. Om aftenen fortalte
Karen Marie er langt folkeeventyr,
medens vi sad 12-14 mennesker i
stuen med kun levende lys.
Søndag morgen kunne vi høre
kirkeklokkerne, for vi sov jo i
præstegården lige ved siden af
kirken. Ved gudstjenesten kl. 10
skulle vi læse fra Markus Evangeliet
om Jesus og disciplene på vej til
påske
i
Jerusalem.
Efter
gudstjenesten gik vi en tur ved
herregården Borreby.
Vi var alle enige, at det havde været
en rigtig god tur.

Valgmenighedens
høstgudstjeneste
holdes altid i Vinderslev kirke – i år
på 16. søndag efter Trinitatis,
søndag den 15. september kl.
10,30.

Konfirmandturen
til Sydsjælland
Fredag d. 15. marts var vi med tog
til Sjælland. Vi stod af i Jelling for at
kigge på Jellingestenen, som Harald
Blåtand satte op. Vi så på den
tilhørende kirke.
Efter at have spist vores madpakker,
fik vi en rundvisning på byens
museum, hvor vi bl.a. så
Jellingestenen farvet og rigtig kunne

24

Fra venstre: René Andersen, Lotte Arhøj, Mathies Boile Christensen, Mette
Bentsen, Rune Westerberg og Karen Marie Ravn.

Min sidste tid i Canada
Fortsættelse fra januar 2001.

Dette billede er taget 1. april.
Ja nu har jeg så været her i Canada
i over 9 måneder Det er mærkeligt
at tænke på, at jeg pakker mine ting
igen om et par måneder, ikke for at
flytte til en ny familie, men for at rejse
tilbage til Danmark. Jeg har fået et
liv herovre med venner og familier
og en skole, som jeg ikke har lyst til
at rejse fra. Ville ønske, at jeg kunne
blive endnu et år, men jeg skal jo
tilbage og starte i gymnasiet til
august. Det bliver nu også rart at se
mine gamle venner og min familie
igen.
De sidste par uger har jeg været
tidligt oppe om morgenen. Jeg er
nemlig startet med at ro. Klokken 6
om morgen, 3 dage om ugen er jeg
på vandet sammen med andre
begyndere. Vi er 8 roere i båden, så
det er svært at holde takten. Vores
træner siger, at det er næsten
umuligt at tippe båden. Jeg håber
hun har ret. Vandet er nemlig stadig
kun et par grader varmt.
Siden Februar har jeg haft musik i
skolen. Jeg lærer at spille tværfløjte
og er med i to forskellige skole
bands. Det ene er en junior
ensemble, hvor vi er ca. 15, elever
der startede med at spille her i år.
Det anden er et stort orkester med

omkring 75 elever. Vi har spillet til
en musik festival, hvor vi fik en 1.
plads, det var rigtig fedt. I morgen
har jeg min sidste koncert, og jeg er
rimelig nervøs!
Jeg var på en udflugt med skolen for
at se „Romeo og Julie“. Mit engelsk
er ellers ved at være godt men
skuespillet var svært at forstå. Det
var nu nogle rigtig flotte kostumer,
de havde.
Sammen med de andre udvekslingsstudenter i området var jeg på en tur
til Ottawa, Canadas hovedstad. Det
var rigtig koldt for årstiden, men det
var godt nok, for Ottawa er fyldt med
tulipaner, og de holder sig jo bedre,
hvis det er lidt køligt. Tulipanerne
blev foræret til Canada fra Holland
efter 2. Verdenskrig. Det var
meningen, at vi skulle have set deres
regeringsbygning, men pga. 11.
September havde vi problemer med
at komme ind. Det var dog en rigtig
god tur Jeg mødte to piger, der tager
til Danmark her til sommer på
udveksling. En af dem kommer til at
bo i Vejle og den anden tæt på
København.
Jeg elsker vejret herovre. Vi har 4
årstider her (sammenlignet med de
2 vi har i DK, regn og knapt så meget

regn). Det jeg nåede at få af
sommeren sidste år var varm,
efteråret er farverigt, masser af dejlig
sne om vinteren, og foråret er bare
herligt.
Her til sommer tager jeg på en
måneds tur sammen med 95 andre
udvekslingsstudenter fra hele
verden. Vi kommer til at se det meste
af Canada, og så bliver det
selvfølgelig også supersjovt at være
sammen med de andre.
Når jeg kommer tilbage fra turen har
jeg et par dage sammen med mine
forældre, min storebror og måske
min mormor. Jeg vil vise dem rundt i
området, og bagefter tager vi til en
familiefest ved noget familie, vi har
herovre.
Den 4. august vender jeg så næsen
hjemad efter et år jeg aldrig vil
glemme. ROTARY’s udvekslingsprogram er utrolig godt. Jeg har lært
en masse om mig selv og verden
omkring mig, mødt mange nye
mennesker, fået utallige gode
oplevelser osv. Man skulle tro at et
år er lang tid, men tiden er gået alt,
alt for hurtigt!
Karina Borum
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Cykelløb

Den 15. juni var der sponsorcykelløb
i Vinderslev for 3. gang. Løbet var i
år arrangeret af Vinderslev
Idrætsforening og bestyrelsen for
Vinderslev Forsamlingshus. En
arbejdsgruppe bestående af
medlemmer fra begge foreninger,
har sammen med Jørgen Pedersen,
som koordinator og løbsleder, brugt
mange timer på at få det hele til at
fungere. Få dage før løbet gik det
op for arbejdsgruppen at Danmark
skulle spille ottendedels-finale i VM
fodbold, ”gode råd var dyre”, men
hurtigt fik man arrangeret en
storskærm på ” Torvet ” , så man
også havde mulighed for at se
fodbold.
Kl. 10.00 åbnede ”Torvet”, hvor man
kunne købe kaffe, sodavand,
hjemmebagt kage m.m. i 5. klasses
salgsbod, ligesom man kunne købe
fadøl
fra
fadølsvognen.
Børge Mogensen fra Sinding kom
med sin hestevogn, så alle børn der
havde lyst, kunne få en gratis køretur
gennem byen, og det var der mange
der havde, selv om der til tider kom
nogle store regnbyger.
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Kl. 14.00 startede løbet for de 21
børn, hvoraf en del var flot udklædte,
og så blev der trådt i pedalerne den
næste halve time. Efter løbet fik alle
deltagerne overrakt et diplom, som
bevis for deres flotte indsats. Morten
Tolstrup vandt et ur (skænket af
Midtjyllands Avis), ligesom Michelle
Thorsø Nielsen også vandt et.
Kl. 15.30 startede løbet så for de 26
voksne deltagere. Løbet blev skudt
i gang af landbetjent John Møller
Pedersen, som foran i patruljevogn,
skarpt forfulgt af ”Erna Iversen”,
stående som en anden kongelig, flot
pyntet i Dannebrogstrøje og tylskørt
i åben vogn, kørte foran feltet på den
første omgang.
Også i år var der sjove islæt blandt
rytterne, bl.a. havde BT stål og
montage ”bygget” en cykel til 4
personer, med parasol (eller var det
måske en paraply) og plads til fadøl,
”Burgeren” fra Torvets Grill var også
med i år. Minna og Leif havde klædt
deres hund Bingo ud, og den var
med på et par omgange, siddende i
cykelkurven på Leifs cykel.
Efter 1 times kørsel kunne vinderne
så udtrækkes, det blev ikke uventet

borgmester Hans Jørgen Hørning
med 25 omgange, efterfulgt af
Jesper Thorsø med 24 omgange.
Efter løbet havde børene mulighed
for en køretur i en rigtig politibil, med
blå blink og hylende sirener, det var
der mange der benyttede sig af, for
det er jo lidt sejt at have kørt i en
rigtig politibil. Tak til landbetjenten for
dette flotte tiltag.
Efter løbet hyggede de mange
tilskuere og ryttere sig så på ”Torvet”
med fadøl, sodavand , grillpølser
m.m.
til
Bent
Kraghs
harmonikamusik, og ca. kl. 22.00
kunne arrangørerne så lukke og
slukke efter en lang og
begivenhedsrig dag.
Foreningerne vil gerne takke
Lokalbrugsen for lån af ”Torvet”,
Svenni for lån af garage til
væskedepot, Hjemmeværnet for
hjælp med afspærring m.m. og ikke
mindst alle sponsorerne, som gjorde
det muligt igen i år at gennemføre
sponsorcykelløbet.
Jette Gundersen

Vinderslev borgerforening
Afholdte arrangementer.

Fællesspisning

Kommende arrangementer underholdning. Fredag den 4.
oktober bliver det et lysbilledforedrag, som vi skal nyde efter
Børnedyrskue
Igen i år låner vi et stykke jord spisningen. Charlotte Popp og Bo
hos
familien
Würtz
på Skaarup fra Ebeltoft, har i 2 år
Trekronervej 17, til afholdelse af sejlet i eget sejlskib ”Suleima” i
børnedyrskue. Det foregår Stillehavet omkring Salomonsøndag d. 11. august, og vi vil få øerne og Fransk Polynesien. Det
fornøjelsen af at se, hvad det er bliver et foredrag i flotte billedefor kæledyr, som børnene har og lydoptagelser fra de besøgte
med i år. Der vil være en øer. Charlotte Popp er udøvende
overraskelse til alle udstillere. I billedkunstner og har egen
pausen, når dommerne voterer, forretning i Ebeltoft. Bo Skaarup
vil der være underholdning for er havbiolog og arbejder til daglig
som udstillingsleder i Kattegatsbørn og voksne.
centret. Han er også kendt fra
fjernsynet, hvor han til tider
Fællesspisning
optræder sammen med hajer.

Mausing lagde endnu engang
rammer til fællesspisning, som
Borgerforeningen arrangerede
den 15. marts. Der var omkring
85 mennesker, som havde fundet
vej til forsamlingshuset, og
aftenens menu bestod af
hønsekødssuppe og forloren
hare. Da tallerknerne var ryddet
af bordet, blev der gjort klar til
bankospil, som bestod af 8 spil
på række og plade fuld. Det
umulige skete, da én spiller i
samme spil havde banko på
begge sine plader på samme
med
nummer.
De børn, som ikke kunne fanges lysbilledforedrag
af spillet, kunne se tegnefilm i et
I år er der fællesspisning i
andet lokale. Efter bankospillet
Mausing 2 gange, men med
var der kaffe og kage, som var
forskellige
former
for
hjemmebagt vandbakkelser og
småkager.

Kjeld Hvolgaard
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„Krudt“ Emil

Emil Kristensens
erindringer
Denne artikel omhandler Emil
Kristensen. Bedre kendt af lokale
som ”Krudt Emil”. Han har, som
han selv skriver i sit livs efterår,
kikket tilbage på sit lange liv og
beskrevet det i et digert værk på
32 tætskrevne A-4 sider, som vi
af naturlige grunde har redigeret
i. Men vi lader Emil selv fortælle.
D.17-3 1914 så jeg lyset for første
gang , på den ejendom , jeg bor
på i dag- som min bedstefar og
bedstemor boede på dengang .
Min mor var gået hjem for at
besøge sine forældre, og da jeg
synes godt om stedet, meldte jeg
min ankomst. Den første erindring
om livet, som jeg husker, var, at
jeg var ved at miste den igen.
Som
4
årig
fik
jeg
lungebetændelse og var vistnok
opgivet af lægen. Så var der et
eller andet klogt hoved, der kom
med et godt råd .Og det var at
sætte et lagen over sengen og en
primus med en kedel kogende
vand ind i teltet. Jeg mener helt
bestemt at kunne huske det. Og
at jeg lever i dag tyder på, at det
virkede.
Fra 5-6 års alderen kan jeg
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huske, at mine forældre boede på
en lille ejendom, hvor der var
nogle mosehuller og tørvegrave
,og det var det bedste, jeg vidste,
når jeg kunne komme derned og
fange tudser og guldsmede, som
der var mange af dengang,
særligt om aftenen, når der var
stille og mildt vejr. Mor var ikke
så glad, når jeg gik alene
dernede. På nabo-ejendommen
boede et par ældre mennesker –
Anders Jensen, som havde en
datter på 15 år, der sommetider
passede mig. Datteren blev
senere gift med landsbysmeden
Valdemar, der var smed i
Mausing hele sit liv, og han og
hans kone har lige fejret
jernbryllup i år 2001. Hun er 93
og han 98, og hun fortæller
somme tider om, da hun passede
mig – fantastisk når folk i den
alder er så friske…
I 1920 rejste vi fra Lemming. Far
havde købt en ejendom på 14
tønderland i Resdal, som blev mit
hjem til konfirmations-alderen. Vi
var fire søskende. Jeg som den
ældste, så kom Anna, Olga og
Lilly . Jeg gik i Resdal skole – en
toklasses skole, og jeg var ikke
ked af at gå i skole. Jeg var glad
for lærer Hjort Sørensen. Mange
glædede sig til at forlade skolen,
men ikke jeg – jeg græd, da jeg
sagde farvel til læreren. Det
sidste halve år af min skoletid var
jeg ude og tjene hos en nabo,
Jens snedker og hans kone
Lisbeth. Der havde jeg det godt
og kunne se hjem, så jeg følte
ingen hjemve.
Det var ældre mennesker, som
sov til middag hver dag. Når jeg
så kom hjem ved ettiden, så stod
middagsmaden
klar
bag
komfuret, hvor der var varmt, og
det synes fluerne også. Mange
ofrede deres liv i min sovs, men

det tog man ikke så tungt
dengang.
Engang, jeg gik til præst hos
pastor Sommer i Serup , så jeg
nogle skovarbejdere, og jeg fik
pludselig sådan en lyst til at se,
hvordan det foregik, så jeg glemte
alt om præsten. Jeg blev i skoven
til præstegangen var forbi, for jeg
kunne jo ikke komme hjem før
tiden; men desværre havde nogle
af min kammerater sladret til
præsten. Jeg fik ikke skældud ,jeg
tror, præsten synes, det var sjovt,
og jeg har hørt for det mange
gange senere i livet.
Efter konfirmationen måtte jeg så
ud og tjene, så jeg fik plads hos
”Karl ilder ” og var der i to år. Det
værste var, at der var mange
lopper i kostalden, så for at få
nattero smed jeg al tøjet, inden
jeg gik i seng. Karl var
indremissionsk mand og gik
meget i kirke, men faldt tit i søvn
,hvorved han mistede kontrollen
med udstødningsgassen, som
lugtede ilde, deraf fik han navnet
Karl ilder.
Efter soldatertiden kom jeg til
Haurbak,det blev mit andet hjem
hos Anders og Ane Lind.Der
tjente jeg i 4 år, og jeg har så
mange gode minder derfra, som
jeg aldrig glemmer. Anders og
Ane havde to sønner Laurits og
Johannes – Johannes var tre år
yngre end jeg, og mellem
Johannes og mig udviklede sig et
venskab, som varede livet ud
indtil han døde ved en
færdselsulykke i Brøns – Jeg har
savnet ham meget…
Jeg har tit tænkt på, hvordan et
sådant venskab kunne bestå
gennem de mange år. Han var
lynende intelligent, og jeg å - ja
jeg var vel det, man kalder
almindelig begavet, men vi havde

det altid sjovt sammen og
manglede aldrig noget at tale
om. Johannes og jeg var begge
jægere, og vi havde hørt, at der
var mange kaniner på øen
Endelave, og Ane Lind havde en
bror på Endelave, som vi
kontaktede, og vi fik lov at sove
der om natten. Vi startede så en
morgen på cykel med bøsse og
andet pikpak til Snaptun og tog
en færge til Endelave, Efter et
have hilst på Anes familie og fået
noget at spise, tog vi på safari
ud over et lavvandet område,
hvor kaninerne gemte sig i det
kuperede terræn. De var utrolig
hurtige og var væk ved den
mindste bevægelse. Vi fik da en
15-20 stykker med på færgen
ved middagstid. Vi nåede
Silkeborg engang ved aftenstid
med hver sin sæk på
bagagebæreren, men en politibetjent stoppede os og ville se
vores jagttegn, og hvad vi havde
i sækken. Alt var i skønneste
orden, og han var selv jæger
og ønskede os god hjemtur.
Johannes og jeg havde så

Økilde mejeri, som vi ville prøve
at sprænge i luften. Jeg havde
tilladelse til at købe sprængstof
dengang til at sprænge
trærødder og sten med ,men for
at det kunne lade sig gøre,
havde jeg anskaffet nogle
elektriske tændsatser, der skulle
bringes til sprængning via et
batteri, og det var jo Johannes,
der var den klogeste på det
område. Vi sad begge på hug
ved graven, medens Johannes
ordnede ledningerne, men
noget gik galt for Johannes, for
pludselig sagde det bang. Til alt
held havde vi ikke fået forbundet
sprængladningen til detonatorerne, ellers var der blevet sat
punktum for Johannes og mig.
Noget slukøret, men dog
taknemmelig for at forsynet
havde skånet os, vandrede vi
slukøret hjem. Johannes var et
enestående menneske, og jeg
beundrede ham for at kunne
koncentrere sig så fuldt ud, at
verden om ham var død . Måske
var det det, der gjorde, at han
kom ud for så grum en ulykke.

mange kunster for , men engang
kunne det nemt være gået
grueligt galt, kun et mirakel
frelste os fra døden. Vi havde
fundet en beboet rævegrav nede
i Ejners skov i nærheden af

Før vi blev gift havde vi et lille
kammer i gavlen af stuehuset.
Det var ikke altid at luften var lige
ren efter vores eksperimenter,
men vi havde det sjovt.
Vi havde et problem med

naboens karl. Han kom tit på
besøg, og han kunne ikke sanse
at gå igen, og det irriterede os
en del, så vi talte om, hvad vi
skulle gøre ved det. Så fik jeg
en ide. Min gamle bedstefar fik
nogle stærke sovepiller. Jeg fik
fat i nogle af dem og næste
gang, Svend kom på besøg, fik
vi listet et par stykker i ham. Det
hjalp, efter en times tid begyndte
Svend at gabe. Jeg tror, jeg er
søvnig, sagde han og storkede
af hjem. Vi holdt øje med, at han
nu også kom hjem.
Vedkommende lever i dag og
bor i Pårup. Men vi morede os
kosteligt.
Min kone og jeg boede på min
bedstefars ejendom, som jeg
dengang havde købt. Det første
par år havde vi den glæde at få
besøg af Johannes 2-3-gange
om ugen om aftenen. Vi havde
altid noget at snakke om.
Johannes havde en fantastisk
hukommelse og vidste så meget
og kunne finde ud af alting – en
skam han ikke var blevet
elektroingeniør eller lignende.
Jeg har tit tænkt på, at han fandt
indhold i at tale med en
analfabet som mig. Der gik et
par år på den måde, så mødte
Johannes sin udkårne, og de
levede som i romanen lykkeligt
til deres dages ende. Men
stormen kom og lavede ravage
i familien og resulterede i, at
gården blev solgt, og de rejste
til Skærbæk i Sønderjylland,
hvor Johannes købte en
landejendom. Det var en
sorgens dag, den dag de forlod
Haurbak. Nogle år senere
indhentede skæbnen Johannes.
Ved en togulykke i Brøns døde
Johannes og dermed punktum
for vores venskab…

fortsættes i næste nummer!
Niels Erik Nielsen
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Onsdag 3. juli:

Lørdag 6. juli:

Søndag 7. juli:

18.00: Dahlgaards Tivoli åbner
18.30: Ringridningskonkurrence
for børn (2 baner)
19.30: Ringridningskonkurrence
for voksne (2 baner)
(Tilmelding: 86 88 80 13)
19.30: Folkedans i markedsteltet med Carlo og Poul
Erik fra Stoholm
I pausen Hauge New
Style Squaredance
Club

07.00: Hestemarkedet åbner
08.00: Kræmmermarkedet og
markedsteltet åbner
09.00: Dahlgaards Tivoli åbner
10.00: Søteltet åbner
10.00: Musik X-Press spiller i
markedsteltet hele dagen
12.00: Niels Plyds underholder
børnene
13.00: Tequila spiller i søteltet
hele eftermiddagen
14.00: Niels Plyds underholder
børnene
14.30: Vium Hvam Liners giver
opvisning i søteltet
20.00- Country aften i søteltet
01.00: med Dark Horse
Countryband samt
Tequila
Entré: 60 kr.

08.00: Gratis morgenkaffe fra
Hauge Minimarked og
rundstykker fra
Thorning Bageri
09.00: Kræmmermarkedet og
Dahlgaards Tivoli åbner
10.00: Søteltet åbner
10.00: Top Hat spiller i
markedsteltet hele dagen
11.00: Asbjørn Riis wrestler
med børnene på
pladsen ved søteltet
13.00: Børnekræmmermarked
ved søteltet
13.00: Marike „Taylor“
Johnsson spiller i
søteltet hele eftermiddagen
13.30: Jodle Birge i markedsteltet
14.00: Asbjørn Riis udfordrer
de voksne med kraftprøver og wrestlingshowet
slutter med wrestling
mellem to
professionelle
15.00 Hauge New Style
Squaredance Club
giver opvisning i søteltet
15.30: Jodle Birge i markedsteltet
17.00- Finale aften
24.00: Mads Doss serverer
helstegt okselår m/
råstegte kartofler - fra kl.
17.00 indtil sidste
kartoffel. Fyld tallerkenen
for 50 kr.
Musik : Poco Loco
Gratis entré

Torsdag 4. juli:
19.00: Kæmpe bankospil i
markedsteltet

Fredag 5. juli:
18.00: Dahlgaards Tivoli åbner
19.00: Søteltet åbner
19.00- Kæmpe dansegalla
02.00: (Billet-tlf.: 86 88 80 13)
Dinermusik: Frausing
City Stompers
Dansemusik: The Young
Ones

20.00- Teltbal og koncert i
02.00: markedsteltet
Musik: Milles & Anne
Herdorff
22.00: Koncert: The Powls
24.00: Koncert: The Powls
Entré: 60 kr.

Arrangør : Hauge Ungdoms &
Gymnastikforening
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Mausing Marked
ONSDAG DEN 24. JULI

LØRDAG DEN 27. JULI

Kl. 19.00

Kl. 09.00

Stort lotterispil i teltet.

TORSDAG DEN 25. JULI
Kl. 19.00 24.00 Junior party med “Look
A Like Show” i teltet.
Konferencier - stakkels
Jim fra Radio Viborg
Musik: Diskotek Power
Dancer
Entre: 10 kr.
Samtidig er der gratis
„forældrekaffe“ i
forsamlingshuset

FREDAG DEN 26. JULI
Kl. 19.30 02.00 Ålegilde i teltet.
Musik: Blue Notes
Entre: Med en stor
portion ål: 110 kr. /
Uden spisning: 40 kr.
Bordbestilling senest
23/7 på tlf. 86 88 82 00
eller 86 88 81 18.

Mausing Marked
åbner.
Fra kl. 11.00 serveres
de traditionelle
markedsbøffer i
forsamlingshuset.

Kl. 10.00 –
18.00 Gæt ”Møffes” vægt og
få grisen i fryseren.
Underholdning i teltet:
Anker Svendsen
Kl. 13.00 –
18.00 Per Villekjær spiller i
forsamlingshuset
Kl. 19.00 Kræmmerbal i
forsamlingshuset
Musik: Frausing City
Stampers
Kl. 21.00 Stort teltbal med
levende musik
ARR: VINDERSLEV IF

SØNDAG DEN 28. JULI
Kl. 08.30 –
10.00 Gratis morgenkaffe og
rundstykker til de
morgenfriske
Per Villekjær spiller i
forsamlingshuset kl.
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 Tryllekunstner Jesper
Grønkjær underholder
i ”den bette telt”
Kl. 14.00 &
16.00 Lis & Per underholder i
det store telt.
Kl. 17.30 Helstegt pattegris i
teltet.

“Look A Like
Show”
Som noget nyt i år, arrangeres der
torsdag aften junior party i teltet for
den yngre årgang. Der vil denne
aften også løbe et stort ”Look A Like
Show” af stablen, dette show er en
konkurrence, hvor det går ud på at
efterligne/mime til kendte grupper
eller solister.
Der er præmier til de tre bedste
”Look A Like’er”. Det er en jury,
bestående af kendte personer fra
lokalområdet samt publikum som i
fællesskab kårer de tre bedste.
Samtidig med dette arrangement i
teltet, er der gratis kaffe til
forældrene i forsamlingshuset.
Denne torsdag aften er absolut
alkoholfri, der kan derfor ikke købes

øl og spiritus, hverken i teltet eller i
forsamlingshuset
Alle mellem 8 – 17 år kan deltage i
konkurrencen. Tilmelding kan ske på
Mausing Markeds hjemmeside
www.mausingmarked.dk, hvor man
også kan læse reglerne mere
udførligt. Man kan også tilmelde sig
på tlf. 86 88 81 18.

Der er et begrænset deltager antal i
konkurrencen, det gælder derfor om
at få sig tilmeldt hurtigst muligt, hvis
man går med en lille ”Look A Like” i
maven. Man vil løbende på Mausing
Markeds hjemmeside kunne se,
hvem der er tilmeldt til konkurrencen.
Markedsudvalget
Mausing Marked
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Peder Pedersen, Hauge

Mit Liv
m/Peder Pedersen,
Hauge
Barndoms- og ungdomstiden
Peder er født den 10. marts 1928
i Hauge. Han var det sjette barn i
familien og siden kom yderligere
tre søskende til verden, så
søskendeflokken i alt talte ni
børn.
Alle børnene måtte hjælpe til
hjemme på gården – det var
naturligt dengang, at man som
barn, inden man skulle i skole,
måtte ud at malke og fodre i
stalden. På gården var fem køer
og to heste samt et par grisesøer.
Derudover var der selvfølgelig
hønsene, som moderen passede
og de æg, familien ikke selv
brugte, udgjorde betalingen for de
få varer, der blev købt hos
købmanden. Æggene blev
skrevet af på købmandsbogen,
som alle dengang havde. Da
betalte man ikke kontant eller
med dankort hver gang, man
handlede. Nej bogen blev gjort op
enten kvartalsvis, halvårlig eller
en gang om året. Man var næsten
selvforsynet: Der blev dyrket
kartofler og grøntsager i
urtehaven, og der blev
hjemmeslagtet.
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Familien levede godt, mindes
Peder, selvom det ikke var de
store festmiddage, der blev
serveret, for der var jo mange
munde at mætte. Peders
bedstemor boede også i hjemmet
– det var en hyggelig tid – der var
mere social samvær. Om aftenen
sad familien samlet, og børnene
hjalp bedstemor med at spinde
garn, så der kunne blive strikket
nogle strømper.
Det var typisk bedstemoderen,
der sad med sytøjet og sørgede
for, at det blev lappet og måske
syet om.
De større søskende blev sendt ud
at tjene i elleve års alderen.
Lønnen var typisk 35 kr. samt
kost og logi for en sommers
arbejde. Da Peder var blevet
konfirmeret i Grathe Kirke i foråret
1942, var det også hans, tur til at
komme af sted. Peder gik til
konfirmationsundervisning i
Thorning. Det var under krigen,
og der var ikke råd til at fyre
konfirmandstuen op, hvorfor
undervisningen foregik i
præstens stue. Det var i øvrigt en
hård vinter, Peder gik til præst.
Der var meget sne, og driverne
var høje, men af sted måtte han
jo, og oven i købet måtte han gå
– man kendte ikke til andre
muligheder dengang og var
derfor ikke bedre vant.
Fra 1942 til 1953 tjente Peder
tjente hos følgende:
-

-

hos Jens Mortensen i
Hesselskov
på en gård i Gråe
på Skovhusgård
hos Anker Ankersen,
som også var
handelsmand
fra november 1949 til
september 1950 var
Peder ”fodtudse” i
Fredericia

-

på en gård i Ilskov for
at samle kartofler
hos Aage Hønholt i
Pederstrup.

”Rejsen til Amerika”
I 1953 – på sin 25 års fødselsdag
i marts måned – rejste Peder
sammen med en kammerat –
Ejler Skov - til Amerika. Dengang
måtte de til København, hvorfra
de sejlede til Norge og derefter
igen med skib til Amerika. Rejsen
til New York tog ni dage. Det var
en stor oplevelse. Da skibet
ankom kunne det ikke få lov at
lægge til kaj før næste morgen.
Det gjorde ikke noget, for det var
spændende derude fra havsiden
at se ind på byen
og
Frihedsgudinden. Når man
dengang rejste til Amerika, skulle
der være en person derovre, der
ville tage imod en og garantere
for, at man ville forsørge den
tilrejsende. I Peders tilfælde var
det hans farbror, der boede i New
York. Han var tidligere selv rejst
af sted og havde nu et værksted,
hvor der blev lavet pladearbejde.
Peder kom så til at hjælpe til der.
Ejler Skov så han ikke mere til i
Amerika.
Soldat i Korea
Allerede i november måned blev
han indkaldt som soldat – Peder
var allerede blevet amerikansk
statsborger. Der var dengang
status i at være soldat, og de var
mange forskellige nationaliteter
samlet. Rekruttiden var i New
Jersey, men der gik ikke længe
før, Peder blev sendt til Korea,
hvor der jo var krig. Efter et kort
ophold i Japan, gik turen til Korea.
Det var en spændende tid, men
også en farlig og lidt uhyggelig tid.

Peders
arbejde
bestod
hovedsaligt i at udlevere
forskellige
materialer
til
kompagnierne, men han havde
også vagter, hvor de skulle lede
efter sårede og døde kammerater
i bjergene. Området bestod
faktisk kun af bjerge, og der var
miner og andet sprængstof skjult,
som man skulle tage sig i agt for.
Det skægge er, at Peder igen
mødte Ejler Skov, som også var
soldat i Korea.
I 1955 kunne Peder forlade Korea

med skib – det var en skrækkelig
tur hjem, husker han. Det var en
gammel militærbåd, som vippede
noget så forfærdelig og betød
søsyge for mange af soldaterne.
Lige før julen 1955 vendte Peder
så hjem til Danmark igen.
Arbejdslivet og privatlivet
Ret hurtigt efter hjemkomsten
begyndte Peder at arbejde i en
grusgrav i Skygge v/Svend
Nielsen og derudover i
tørvemosen i sæsonen for det.
I 1959 købte Peder en ejendom i
Humle Mølle, hvor der blev lavet
plads til 16 malkekøer og 10
grisesøer.
Derudover tog Peder også ud at
brøndbore– det var sammen med
Kresten Hampen og Jakob Skov.
Det var et spændende, men også
et hårdt arbejde. De kom langt
omkring. En lille pudsig historie
er, at de arbejdede for ”LåsbySvendsen”, lige da han var startet

op. Der skulle laves to brønde i
Anbæk. De fik godt nok også en
check for arbejdets udførelse,
men der gik over tre uger, inden
de kunne få lov at indløse
checken til rede kontanter. Så
allerede da havde Svendsen vist
handelstalent!
Peder måtte sande, at det var
strengt både at drive ejendom og
have udearbejde, så derfor valgte
han på et tidspunkt at sælge
jorden fra. Det var i 1971. Han
tog i stedet arbejde på slagteriet
i Kjellerup. Det var
fra tidlig morgen til
sent aften. Peder
var „sidste mand“ han skulle gøre rent
og fodre de dyr, der
eventuelt overnattede på slagteriet.
Tit var klokken 23,
inden han var
hjemme. Det var
ikke sliddet værd,
hvorfor Peder efter
et halvt års tid sagde op og fik
arbejde hos Jørgen Nielsen i
Kjellerup, hvor han producerede
døre.
I 1978 solgte Peder ejendommen
i Humle Mølle og købte i stedet
af Kristian Stenholt ”Hauge
Østergaard” på Haugevej. Der
var 40 tdl. til, men der var ingen
dyr. Peder fortsatte arbejdet i
Kjellerup et års tid for at kunne
tjene til indkøb af dyr. Der blev
sat 21 malkekøer ind – det var et
anderledes arbejde, end det er i
dag – der var ikke de samme
hjælpemidler, hvorfor det var
mere fysisk hårdt for kroppen.
Der var også nogle grisesøer og
fedesvin.
I dag har Peder ingen køer. De
blev sat ud i 1988, da han fyldte
60 år. Da kostede mælkekvoten
ikke det, som den gør i dag.
Peder fik ca. 80 øre pr. kg, og det
endda over en periode på 7 år.
Der er det samme jord til
ejendommen i dag, dog undtaget

lidt jord til p-pladsen ved
forsamlingshuset og jord til
sportspladsen.
På gården er der stadig lidt grise,
men Peder understreger, det kun
er en hobby nu. Der skal være lidt
at gå op i. Hvor længe de stadig
er at finde, ved han ikke. Det er
efterhånden blevet besværligt for
de små hobbybrug. Foder skal
hentes som sækkevarer, og der
er ingen udleveringsrum på
gården.
Peder går ikke specielt op i sin
have, men kartofler dyrker han
hvert år – det er nu dejligt at få
de første nye kartofler som
hjemmeavlede.
Som selvstændig igennem et
langt liv har der ikke været tid til
så meget andet end arbejde, men
familien har der altid været plads
til. Desværre er der ikke så
mange tilbage længere, men de,
der er tilbage, får jævnligt besøg
af Peder, hvor der så bliver
snakket om gamle dage.
Peder har tidligere gået til
lotterispil, men nu er det kun de
to årlige markedsspil, i Hauge og
i Mausing han tager til.
Fremtiden
Peder har forpagtet godt
halvdelen af sin jord ud og regner
faktisk med, at resten også bliver
det. Hans maskiner er ikke
længere tidssvarende, og han har
vel egentligt også arbejdet, det
han skal, med den alder han nu
har nået. Dog hjælper han lidt til
med jorden, når lysten melder sig.
Der er ellers ingen planer om at
flytte fra gården, for der har Peder
det godt. Hvorfor skulle han flytte,
og hvor kunne han få det bedre?
M.J + C.V
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Vinderslev skole
Nye lærere
På Vinderslev Skole begynder tre
nye lærere efter sommerferien. Da
dette måske kan have interesse for
andre end forældrekredsen, kommer
der her en kort præsentation af de
tre.
Birgitte Vibæk-Nielsen er 38 år og
bor i Skelhøje sammen med mand
og to børn på 6 og 8 år. Hun afslutter
læreruddannelsen fra Skive
Seminarium her til sommer, efter at
hun i nogle år har arbejdet som
plejehjemsassistent. Birgittes liniefag
er dansk, håndarbejde, natur og
teknik og idræt, og det første år skal
hun undervise primært i 7. klasse.
Kirsten Havskov Hanhart er 35 år og
bor i Kragelund. Hun har boet og
arbejdet 9 år i Schweiz, hvor hendes
to børn blev født. Efterfølgende er
hun flyttet tilbage til Danmark, og hun
afslutter nu læreruddannelsen fra
Silkeborg Seminarium. Hendes
liniefag er dansk, matematik,
billedkunst og natur og teknik, men
efter ni år i Schweiz er hun også tysktalende og skal derfor også
undervise i tysk. Det første år vil
Kirsten især være tilknyttet 2.
årgang.
Vi har også ansat en mand, og han
hedder Jesper Laustsen. Jesper er
27 år og bosat i Silkeborg, hvor han
for tiden sveder over lærereksamenen. Han har idræt og
kristendom, som sine liniefag, og han
vil skulle undervise mange timer i
idræt og matematik. Den primære
tilknytning vil være til 4. og 5. klasse.
Jesper er meget sportsinteresseret
og har bl.a. spillet basketball på ret
højt niveau. For tiden er han
håndboldtræner i Silkeborg, men
skifter til Bjerringbro, hvor
trænerambitionerne p.g.a. det nye
lærerjob bliver holdt lidt i
baggrunden, men med tiden kan det
måske udvikle sig til mere.

Militærbesøg
på skolen.
Som regel ved både børn og voksne,
der møder på skolen, nogenlunde
hvad de kan vente sig af skoledagen,
og så er det ret spændende, når der
en morgen er noget helt uventet på
færde. Det var der den morgen, da
hele skolegården var fyldt med
militærkøretøjer, og det vrimlede
med soldater. De havde overnattet
på skolen og tog af sted i løbet af
formiddagen, men inden da var der
en hel del af drengene, der havde
fået lov til at prøve at holde geværer,
prøve hjelme og fået camouflagemaling i hovedet. Andre havde spillet
basketball med nogle af soldaterne,
til lige stor fryd for begge parter,
mens andre nøjedes med at betragte
det hele lidt på afstand.
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Win City

Forårskoncert på
skolen.

Tasha, 2. kl. spiller klaver.
Inge Würtz får behandling i
skønhedssalonen.

Vi ønsker alle tre hjertelig
velkommen til skolen og håber, at de
hurtigt må falde godt til på stedet.
Thorkild Skovbo

Nu er det snart et år siden, vi tog de
nye lokaler i brug efter om- og
tilbygningen på skolen, og med de
nye musikfaciliteter, vi fik i den
forbindelse, har musikken fået fine
betingelser i vores område og på
vores skole.
Som noget nyt blev der i år afholdt
forårskoncert på skolen. Alle
interesserede forældre/ bedsteforældre var inviteret til at komme
mandag den 13. maj og høre, hvad
musikskolens og skolens egne
musikhold havde lært i løbet af året,
og det var dejligt, at der kom rigtig
mange. Der blev faktisk brug for flere
stole, end der i første omgang var
stillet frem. Det var en dejlig aften,
og forhåbentlig er der dermed startet
en tradition.

Forårskoncert, blokfløjter.

Den sidste uge i maj blev hele skolen
omdannet til en by, ”Win City”, i
forbindelse med årets tredje og
sidste emne-uge. Denne gang var
hele skolen sammen om et fælles
emne, og vi arbejdede i grupper
sammensat af elever fra alle
klassetrin. I Win City var der
forskellige virksomheder, forretninger, spisesteder, skønhedssalon,
avis, forlystelser m.m. Eleverne
havde på forhånd fået en jobavis

Win Gøgl-akrobater

med hjem, hvor de kunne se, hvilke
jobmuligheder der var i byen, og
skrive en ansøgning til et, der
passede dem. De ældste havde
også mulighed for at søge en
lederstilling, der jo gav mere i
lønningsposen, men også større
ansvar og forpligtelse.
Der blev hver dag udbetalt løn i
byens egen valuta, ”Wingoner”, som
man kunne få lejlighed til at bruge i
pauserne til indkøb i byens
forretninger, biograf- eller cafébesøg
eller måske på at lade sig forkæle i
”Beauty Boxen”, byens frisør/
skønhedssalon.
Der blev virkelig slidt i det på de
forskellige arbejdspladser, mange
steder skulle der fremstilles varer, og
nogle steder kneb det med at klare
efterspørgslen, f.eks. i slikbutikken,
hvor der blev solgt hjemmelavede
bolcher og vingummi. Avisens
reklamebureau havde travlt med at
tegne reklamer, trykke prisskilte og
designe firmaskilte,
avisens
medarbejdere kom rundt og
interviewede og tog billeder osv.
Desuden deltog alle arbejdspladser
dagligt i en firmaturnering. Et enkelt
foretagende gik konkurs på
tredjedagen, måtte lukke og
overflytte sine medarbejdere til andet
arbejde. Det var byens net-café, som
på det tidspunkt kun havde haft fire
kunder!

Åben By, salg af planter
I Silkeborg holder man ”Late Night”,
i Kjellerup hedder det ”Longawten”,
men i Win City kaldtes det ”Åben by”,
da vi holdt åbent torsdag aften og
havde indbudt forældre og andre
interesserede til at komme og opleve
byen. I gymnastiksalen var der fyldt
med boder, hvorfra der blev solgt
varer, og ellers fungerede de
forskellige virksomheder rundt
omkring på skolen. Der kom mange
mennesker og det blev en meget
festlig aften.
Birthe Clausen

Ferier og fridage
5. aug. 1. skoledag.
12.-20. okt. Efterårsferie.

Win City, en gøglertrup på parade
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BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

•
•
•
•

Kjellerup
Maskin Udlejning
V/ John M. Hinrup,
Klitfyrren 20, 8620 Kjellerup

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold

86 88 23 78 - 20 33 23 78
Bestilling af maskiner 9.00 - 17.00

www.hinrup.dk

Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

Hauge Data
Salg - Reparation
Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner

info@hauge-data.dk
Haugevej 62 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

„
John’s Auto & Smedie
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

v. JOHN NILSSON

TLF FAX. 86 88 88 30 TØNDBORGVEJ 64
BIL.
40 18 94 74 8620 KJELLERUP

Tel. 86 88 01 75
Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...
Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Internetbutik

Klik og Spar
- i døgnets 24 timer - året rundt Klik på :

www.shopping.ofir.dk/h-kontor
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Salon Deluxe

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevvej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS service ApS

V/ Anne-catharina Petersen

Lægeeexamineret kosmetolog
Fodpleje og negletekniker

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Tidsbestilling: man.-tirs.-ons.-tors.-fre.

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86881330

kl. 16.30 - 17.30

Tlf: 86888686

Gør minus til plus dage

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71

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

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/ murermester Hans Henrik Schnoor
Mausingvej 21, Mausing, 8620 Kjellerup

NY - OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44

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

Biltlf. 40 42 87 44

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.
- Den rigtige ramme om festen...

www.jyskebank.dk

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

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16 - FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 - FAX 86 88 37 17
*

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

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

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

Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.
*

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked
MØBLER A/S
Industriparken 1 - DK-8620 Kjellerup - Tel.: +45 86 88 39 00 - Fax: +45 86 88 39 50

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

Stampes
Murerforretning
VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
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

Vognmand

Tømrermester
Leif Kristensen

Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660
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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En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel
Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

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 :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
9.00 - 15.00
86 88 88 32
86 88 88 92

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

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 sportsplads - KFUM
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Børne- og fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29

Tlf. 86888279

Dagplejemødre

Hauge forsamlingshus
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888542

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

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

Pederstrup vandværk
Tlf. 86888430

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86888383

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

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

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

Hjemmeplejen
Område Vest

Mausing Vindmølle laug I/S

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

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
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489
Fmd.: Ellen Schlæger, Haugevej 34

Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf. 86888242

Tlf. 87702370

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

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

Tlf. 86888445

Venstre Vinderslev
Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

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

Tlf. 86867476

Vinderslev aftenskole
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417
Tlf. 86888352

Vinderslev brugsforening
Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Tlf. 86888868
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1

Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888821

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Junior- og Ungdomsklub

Tlf. 86888687

Tlf. 86888408

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Tlf. 86888499

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888826

Tlf. 86888147
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