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redaktionen.

Mangler du
Lokalbladet

Deadline d.
25. august.

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

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.

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com
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Lokalbladets kamera. Det er
nemt at bruge.

Fortvivl ikke !

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille -
kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 9266-
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til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
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Leder
Vi styrter rundt for at nå mest mu-
ligt, for vi vil ikke gå glip af noget.
Det lykkes dog ikke altid, for tit sker
diverse arrangementer på nøjagtig
samme aften. Det er lidt ærgerligt,
for i så lille et samfund som vores,
har vi ikke ”råd” til at gå glip af del-
tagere. Hvordan vi undgår diverse
sammenfald, er svært at sige, men
vi kunne måske benytte diverse
blade til at koordinere arrangemen-
terne. Selvfølgelig er der stadig brug
for kommunikation foreninger, insti-
tutioner m.v. imellem, men der er
også mange oplysninger at finde i
diverse blade, bl.a. i LOKAL-
BLADET. Er du i tvivl om noget, er
det muligt at finde en kontaktperson

på næstsidste side af LOKAL-
BLADET.

Siden sidste nummer har de fleste
af redaktionsgruppen fået undervis-
ning i fotografering. Hans Winther
fra Kjellerup gennemgik mange af
vores tidligere bragte billeder og gav
gode råd til, hvordan vi kunne bedre
kvaliteten – og det håber vi, at I kan
se i de kommende numre! Samtidig
valgte vi i samråd med Hans Winther
at opgradere kameraet således, at
det nu er muligt at tage 51 billeder
uden tømning og uden forringelse
af kvaliteten. I den forbindelse kan
vi nævne, at vi påtænker at bringe
farvebilleder inde i bladet i oktober-

udgaven. Det er en bekostelig af-
fære, men vi synes selv, at det er
pengene værd.

I redaktionsgruppen diskuterer vi for
tiden, om vi skal ændre udgivelses-
tidspunkterne. Nuværende
udgivelsestidspunkter er januar,
april, juli og oktober. Har du en kom-
mentar hertil, er du meget velkom-
men til at kontakte os. Vi vil så gerne,
at LOKALBLADET fremstår bedst
muligt, er brugbart og rammer be-
hovet.

GOD SOMMER.

Lotte Jacobsen og Henny Sølager
har taget initiativ til anlæggelse af
legeplads / samlingssted på trekan-
ten på Tøndborgvej 13, som Nordea
har stillet til rådighed med henblik
på ”byforskønnelse”. Lotte og Henny
har søgt og fået nogle penge af
Kjellerup Kommune til formålet. Tirs-
dag den 27. maj kl. 17 var Peders-
trup-borgerne inviteret til samling for
at komme med ideer og forslag, og
invitationen trak omkring 50 børn og
voksne af huse. Initiativtagerne trak-
terede med pølser/brød og drikke-
varer. De fremmødte fik en skitse
over grunden med hjem, hvor de så
kan indtegne deres forslag til lege-
redskaber, m.m., inden der igen kal-
des til arbejdsdag.

A.A.

Legeplads i Pederstrup
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Gade
spejlet

Nyfødte

Lone og Carl Ejner Sørensen, Fruer-
lundvej, fik d.14. marts kl. 19:20 en
lille pige.
Pigen hedder Astrid og vejede ved
fødslen 3990 gram og var 58 cm.

Birgitte og Rene Borup Jørgensen,
Trekronervej 4, har den 1. april fået
en lille Nicoline. Nicoline vejede
3930 gram og var 53 cm lang.

Hanne og Gert Jensen, Trekronevej 29, fik d. 23/2 en lille pige, som ve-
jede 3790 gram og var 52 cm lang. Den lille pige som er blevet døbt  Ann
ses her sammen med sin storesøster Ida på 4½ og sin storbror Jens på 6 år.

Bodil og Frank Jensen, Hesselskov-
vej 73, har den 21/3 fået en dreng.
Simon som han hedder vejede 3000
gram og var 54 cm ved fødslen.

Når man ser på alle de nyfødte, som Lokalbladet har kendskab til,
forstår man ikke, at der skal fyres dagplejere i Vinderslevområdet.

Marianne og Erik Andersen, Odder-
marksvej 4 fik d. 25/4 kl. 19.55 en
lille dreng, som vejede 3110 gram
og var 50 cm lang

Rikke Wirenfeldt og Christoffer
Thomsen, Haugevej 70 fik d. 6/5 kl
15.57 en dreng som ved fødslen var
5o cm og vejede 2900 gram.
Storesøster Anne på 4½ sidder her
med sin lillebror.
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Gade
spejlet

HALEHOI !
-det er mageløst

Til bydams-sommerfesten i Mausing i år har det udvalg, der blev nedsat til
sidste års sommerfest, besluttet sig for at tage udgangspunkt i de “dal-
festspil” der I 1930-40`erne blev opført I Magnus Jørgensen`s dal ( nu
Peter “Magnus” ), i slugten vest for byen.
Valget faldt på skuespillet “Klodshans”. I april blev der ved en arbejdsdag
ved  “æ bydam”, orienteret om projektet. Interesserede meldte sig, og
efterhånden bliver der arbejdet videre efter de forskellige ideer, der opstår
undervejs. Håbet er, at mange fra beboerforeningen vil lege med. Så
mange, at der d. 28. Juni, hvor festen skal finde sted, er flere aktører end
tilskuere……..eller måske er alle aktører?
D. 9.. JUNI  VANDREDE OLDERMANDEN GENNEM BYEN OG INDBØD
ALLE TIL FEST.

Hjælp til de 30

John Nilsson, Tøndborgvej 64,
Pederstrup, blev den 18. april 30 år.
Det kunne godt se ud som, at John
havde et problem, som han ønskede
hjælp til.

En fødselsdagsgave
Den 18/5 kl 10.23 fik Henrik Ølgaard
Madsen en lille datter i fødselsdags-
gave. Den lille pige som skal hedde
Maria vejede 3170 gram og var 52
cm. Maria bor på Silkeborgvej 104
sammen med sin mor Gitte og sin
far Henrik samt sine 2 storebrødre

Karina og Jan Sørensen, Vinder-
slevvej 18 fik d.20/5 kl 18.14 en lille
Rasmus. Rasmus vejede kun 2750
gram og var 48 cm så det varer no-
get inden han når faderens højde
og drøjde.

Ann Britt og Peter på Pederstrupvej
58 fik den 26. marts en datter på 52
cm og 3200 g. Da billedet blev ta-
get havde hun lige rundet 2 måne-
der. Den lille lattermilde pige skal
hedde Freja.

Jonna og Peter Andersen, Hauge-
vej 5, fik d. 20. maj en dreng. Dren-
gen som skal hedde Philip vejede
2400 g og 53 cm. Foruden Philip har
Jonna og Peter også Emil på 2½ år.

Husk
Gadefest på Vinderslevvej d. 23/8
Så sæt et kryds i kalenderen og I vil
få nærmere oplysninger senere.

Tillykke med
dagen.

* Karl Erik Knudsen, Holmsløk-
kevej 6, bliver 50 år d. 8. juli

* Poul Erik Torsø Nielsen, også
kaldet Polle, bor Liljevej 15 og
bliver 60 år d. 9. juli

* Jens Chr. Madsen, Mausingvej
41, bliver 50 år d. 10. sept.
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Gade
spejlet

Velkommen til ! Solsikkevej 11
Jens Kristian Larsen er flyttet fra
Vinderslevholmvej 46 til Solsikkevej
11, hvor han glæder sig til at få en
snak over hækken med naboerne.
Han skal også til at passe sin kolo-
nihave  inde i Kjellerup, men hvor-
dan det foregår, kan vi høre om en
anden gang.

Vinderslevholmvej 7

Rakel Wall har købt hus på Vinder-
slevholmvej 7.
Rakel er 50 år og kom til Danmark
fra Norge i 1972. Hun har boet flere
steder i Danmark, men kom til
Vinderslev fra Randers.

Vinderslevvej 103
På Vinderslevvej 103 bor Thomas
Sørensen og Pernille Busk Søren-
sen. De er ikke gift, selvom de har
samme efternavn. Pernille er 23 år,
og som Thomas siger, er hun kontor-
mus. Han er selv 29 år og lærer i
Grauballe. Pernille kommer fra
Låsby og Thomas fra Vonge ved
Vejle. Grunden til de købte hus i
Vinderslev er de billige huse set i
relation til Silkeborg. Thomas reg-
ner med at begynde at spille fod-
bold, men ellers vil de pleje deres
venner og haven, mens de glæder
sig til at blive forældre til oktober.

Liljevej 1

Louise Bech og Holger Buus Chri-
stensen har købt Liljevej 1 af Tove
Laugesen, som er flyttet til Kjellerup.
Louise er 23 år og kok på Brasseri
Belli i Silkeborg. Holger er 24 år og
renovationsarbejder også i Silke-
borg. Både Louise og Holger har
boet i Vinderslev i deres barndom.

Hvad byder man
uventede gæster i
Mausing ?
Når der lander et fly i baghaven by-
des der selvfølgelig på kaffe. St.
Bededag landede et topersoners
svævefly på Karl Erik Knudsens
mark. De to uheldige piloter søgte
nærmeste ejendom for at få hjælp
til at finde ud af, hvor i alverden de
var landet.
Else undrede sig meget over, hvor-
dan de kunne komme til Mausingvej
41 uden at vide, de befandt sig i
Mausing.
Hun var i første omgang lidt tilbage-
holdende med oplysninger, for hvem
var de ? Men da de kunne fremvise
det fly, de var ankommet med, blev
hun mere meddelsom. De blev budt
inden for til kaffe. De lånte telefo-
nen og ringede hjem for at melde
alt vel og efter hjemtransport.
Karl Erik blev kontaktet, så han

kunne besigtige evt. skader på mar-
ken. Der blev ikke rejst erstatnings-
krav. Karl Erik’s søn Rasmus fik til-
budt en flyvetur som tak for lån af
„landingsbanen“ (måske får Lokal-
bladet lov til at høre Rasmus’s ople-
velser). En timestid efter ude-
landingen ankom en transportvogn
fra Vejle svæveflyverklub for at
hjælpe de uheldige hjem igen. Flyet
blev skilt ad og kørt hjem.

Her ses Else Rasmussen, sammen med de to piloter og hjemtransport-
chaufføren.
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Student 2003

Hvem skulle have troet det? Jeg må
indrømme, at jeg i de seneste par
år af og til har haft min tvivl, men nu
skulle der vist ikke være flere bekym-
ringer. Jeg får min studenterhue på
den 18. juni!
Silkeborg Amtsgymnasium er det
sted, jeg i de seneste tre år har ta-
get min studentereksamen. Der er
selvfølgelig både mere og mindre
spændende perioder i et
gymnasieforløb, for der ér et stort
pensum, som skal nås. Men der sør-
ges dog for lidt adspredelse. For mit
vedkommende kan nævnes en
studietur til Bruxelles, et længereva-
rende tværfagligt projekt på hvert
klassetrin samt et tre-dages ophold
i København med valgfagsholdet
biologi. Dertil kommer en række
fredagscafeer samt sjove og
erindringsværdige gymnasiefester,
der bliver arrangeret for at styrke det
sociale sammenhold.
Den mest erindringsværdige af alle
festerne er den storslåede gallaaf-
ten kaldet Lanciers-aftenen, der af-
holdes på 3.g’ernes sidste skoledag
inden læseferien. Pigerne kommer
i lange kjoler, mens drengene er i
smoking eller finere. Et must på
denne aften er at finde en speciel

transportmulighed. Nogle vælger
den klassiske limousine, mens an-
dre er mere opfindsomme, som ek-
sempler kan nævnes politibil, brand-
bil, gravko eller helikopter. Vi ankom
i campingvogn, hvor der så blev rul-
let en rød løber ud foran. Der er tra-
dition for, at man følges til festen
med de syv andre elever, som man
danser i kvadrille med til den efter-
følgende lanciers-dans. Lanciers-
opvisningen for forældre og bedste-
forældre blev efterfulgt af en læk-
ker middag, hvorefter der var et for-
rygende lærershow. Mange lærere
havde sat et stort arbejde ind for at
gøre aftenen helt fantastisk.
Efter festen træder alvoren ind!
Onsdag d. 7. maj kom sandhedens
time. Var man kommet op i yndlings-
faget, eller var man solgt til stangla-
krids? Man kommer kun til eksamen
i nogle af de fag, man har haft, og
på denne dag skulle det offentlig-
gøres, hvad vi var kommet op i. Jeg
kom op i mine fire højniveaufag bio-
logi, dansk, historie og fransk. Om-
kring 1000 siders pensum ventede
mig i løbet af læseferien. Og i denne
periode skulle jeg udover de fire
mundtlige eksamener også overstå
tre skriftlige eksamener i fagene
dansk, biologi og fransk.
Min første mundtlige eksamen er 2.
juni, så i øjeblikket går jeg kun og

Sofie og Annika, hvis mor har syet
begge kjoler.

Sofie med sin kæreste Tommy

Indmarchen inden Lanciers-opvisningen

venter på at blive færdig, mens jeg
hører, hvordan de andres eksame-
ner går. Når vi alle er blevet færdige,
skal alle studenterne besøge hin-
andens forældre i hestevogn og/el-
ler bus, og der bliver holdt en fest,
hvor vi alle er samlet for en sidste
gang…
Efter sommerferien vil jeg holde et
sabbatår, hvor jeg arbejder. Jeg har
planer om at rejse til et fransktalende
land, da jeg gerne vil studere fransk
og kommunikation på Handelshøj-
skolen.

Sofie Hørdum Henriksen
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Vinderslev skole
Nyt personale på
skolen
Fra næste skoleår skal der ske en
tilpasning af skolens timeforbrug,
der medfører, at skolens timetal be-
skæres. Vi har derfor på skolen skul-
let tage stilling til, hvor der kunne
skæres ned, og nedskæringerne får
nogle konsekvenser, som både
børn, forældre og personale vil
kunne mærke i fremtiden. Men når
skolen begynder efter sommerfe-
rien, vil der alligevel være to nye
ansigter blandt personalet. Jette
Hey og Birgit Rugaard har nemlig
valgt at stoppe, dog først lidt inde i
det nye skoleår. Desuden har un-
dertegnede fået mulighed for at gå
meget ned i tid. Derfor skal der alli-
gevel nyt personale til, og allerede i
august begynder de to nye i de ske-
maer og klasser, som de skal have
hele skoleåret,. De to, der er blevet
ansat, er Martin Mose, som især får
timer i 1. og 4. klasse og Birgit Møl-
ler-Nielsen, som er ny børnehave-
klasseleder.

SFO
På denne tid af året er der trængsel
i skolens fritidsordning, for 1. april
fik 18  nye ”mini- SFO’er” deres dag-
lige gang på skolen. Det er de ele-
ver fra Børnegården, der skal gå i
børnehaveklassen efter sommerfe-

rien. En af de traditioner,
man har i SFO, er en grill-
aften hen på foråret, og i år skulle
den afholdes mandag d. 12. maj.
Fra morgenstunden var vejret noget
fugtigt, men det blev bedre i løbet
af dagen, og det holdt tørvejr om af-
tenen, så selvom det var lidt blæ-
sende og køligt, blev det en rigtig
god aften. Der blev grillet og bagt
snobrød, og en rundboldkamp hjalp
også med til, at man kunne holde
varmen.

Forårskoncert

Igen i år blev alle interesserede in-
viteret til at komme til forårskoncert
på skolen og høre, hvad musik-
skolens og skolens egne hold havde
lært i løbet af året. Der kom rigtig
mange, og -ligesom sidste år- måtte
det hentes ekstra stole. Vi var me-
get glade for, at så mange havde
tid og lyst til at være med til det, vi
selv syntes, var en god aften, og
måske lærer vi efterhånden at blive
bedre til at beregne antallet af gæ-
ster.

Emneuge, endnu en
gang
Endnu en gang har vi haft skoleske-
maet brudt op og brugt en uge på at
fordybe os i et emne, som inddra-
ger flere fag på én gang. Denne
gang kunne de enkelte klasser
vælge, om de ville arbejde sammen
med andre klasser / klassetrin eller
arbejde alene. Børnehaveklassen
valgte at arbejde med emnet ”ven-
skab” og bruge ugen på at prøve at
arbejde som i 1. klasse. I 1. klasse

tog de udgangspunkt i  bogen ”Den
lille prins” for at beskæftige sig med
værdier, der er vigtige i livet som
f.eks. venner. De to 2. klasser havde
et emne om ”post”, hvor der blev ar-
bejdet i dansk- og matematik-
værksteder med forskellige ting,
som havde med post at gøre. Ons-
dag besøgte de posthuset i Viborg
for at se, hvordan man arbejder der.
3.- 5. klasse arbejdede med 9 for-
skellige lande i Europa, hvor de i
grupper skulle arbejde sammen om
at finde nogle bestemte oplysninger
om deres land. En af opgaverne gik
ud på at finde afstanden herfra og
til hovedstaden i deres land. Det blev
skrevet på en vejviser, som blev sat
op i skolegården. 6. – 7. klasserne
brugte ugen på at samle notater og
tilegne sig så stor viden om Portu-
gal som muligt for at dyste i en quiz
den sidste dag.

Udetur
Inden dette skoleår slutter, skal hele
skolen og en stor gruppe medhjæl-
pende forældre 3 dage til Livø. Det
er meget længe siden, at der blev
bestilt plads til os, men nærmere
planlægning af turen begyndte en
lørdag morgen først i april, da en stor
gruppe lærere mødtes for at tage en
tur til øen og bese lokaliteterne. Det
er lidt nemmere at planlægge akti-
viteter og indkvartering, når man har
været på stedet. Der er meget dej-
ligt og fredeligt, for øen er så lille, at
der ikke er  biler eller cykler, en en-
kelt traktor med vogn hjælper over-
nattende gæster med at få bagagen
transporteret fra færgen til byen. Tid-
ligere var øen et sted, hvor ånds-
svage og ofte kriminelle mænd bo-
ede og arbejdede. Dengang var der
i alt 200 beboere på øen, nu er der
omkring 10 helårsbeboere, men der
er mange boliger fra dengang, og
det gør øen velegnet til lejrskoler. At
man skal sejle for at komme dertil,
gør nok også en lejrskole ekstra
spændende for vores elever.

Birthe ClausenGrillaften i SFO

Musikvalgholdet
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Billeder fra emneugen

Jacob 3. og Morten 5. kl. bygger model af Eiffeltårnet 2. kl. fik også tid til at lege, da de var i Viborg

På posthuset, Stine og Helene er
færdige med deres kort.

Elever fra 5. kl. ved vejskiltet til forskellige hovedstæder.

6. klasse laver grillmad
på portugisisk

Ferieplan
1. skoledag         4. aug.
Efterårsferie 13. -17. okt.
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Børne- og Fritidsgården
En dag på spurve-
stuen

Når man starter i Vinderslev Børne
- og Fritidsgård og meget snart bli-
ver 3 år, bliver man spurvebarn.
Spurvebørn er derfor de yngste bør-
nehavebørn.
Det er en hel almindelig tirsdag mor-
gen. Morgenmaden er spist, og
nede på spurvestuen ånder alt fred
og idyl. Den første spurvemor (Ka-
rin) er mødt og sidder i sofaen med
en  flok lyttende  spurvebørn om-
kring sig og læser historie. Den
næste spurvemor (undertegnede) er
lige mødt op. Nogle begynder at
tegne, og andre vil ud.  Der er lidt
sorte skyer - vi tager regntøjet på -
går ud, mens vi håber på  dejlig “pla-
ske” regnvejr. Gokarterne bliver ta-
get i brug, og “spurvebøllerne”  er
klar til dagens gokart „ræs“ .......Ca-
milla kommer  susende og Peter lige
bagefter - og flere med. Det går godt
- UPS - lige med et er der trafikprop
- én var stoppet og var blevet opta-
get af noget andet....så kører det
igen. Men hov hvad er det, nu kom-
mer Poul Erik (pedel) og slår græs
med havetraktoren - det er spæn-
dende, og pludselig er alle omme på
græsplænen og kikker på. Uha, det
er vist lidt farligt - Emilia bliver lidt

bange for traktoren og løber lige ind
i gyngestativet....AV det gjorde ondt.
“Spurvemor” smutter hen til hende,
puster på panden  og hun må sidde
lidt på skødet - “nusses” og trøstes
lidt. Kort efter er Emilia klar igen.
Elias får også pludselig travlt. Han
kravler op i træet, hvor der også sid-
der  nogle af de store flagermusbørn
og “ser på” - det er “spændende”
men også lidt farligt. Imens har Ca-
milla og Emil fundet lidt mælkebøt-
ter, som kaninen “Brunhilde” skal
have. Øv - hun er vist ikke så sulten
i dag, for hun vender bare numsen
til, det er nu lidt strengt, når man så-
dan vil give hende dejlig mad.
......så spurvebørn, nu skal vi ind og
have madpakker........spurvene be-
gynder at gå ind........
Hov, Mark smuttede om bag en af
gyngerne “mig gider ikke”.......Jo
Marc, kalder spurvemor, det ER
altså madpakketid, men bagefter
kan du komme ud igen. Modvilligt
følger Marc med, det var nu altså
lige SÅ sjovt at være ude.
Regntøjet kommer af - desværre,
ingen regn endnu, det så ellers lige
så “lovende” ud.........
Inden vi spiser skal vi  have skiftet
bleer (p.t. 7 stk.)  - og 14 spurve-
børn skal vaske hænder. .........Marc:
“må jeg vaske fingre sammen med
dig”?.......Peter nikker, det er OK.

Ved toilettet er der kø, “UH, Signe,
flyt dig - jeg skal ALTSÅ sådan
tisse”.......det er Maiken som er lige
ved at komme for sent, men hun
nåede det!
Bagefter går vi ind i “eventyr-
rummet”, og idag har Karin fundet
et cirkus, som hun fortæller om. Hele
børnehaven har  nemlig emneuge
om Cirkus de næste 2 uger, og spur-
vene skal være elefanter. Karin og
jeg har lavet elefantører, som vi skal
have på, og de har selv haft elefant-
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næser med (køkkenruller). Vi
afprøver det lige på Karin,.... ih jo,
hun ligner en fin stor elefant nu!
Bagefter øver vi  elefantsangen og
tramper som store RIGTIGE elefan-
ter gør.
..........så kommer vi endelig til mad-
pakken. Vi pakker ud og sidder og
spiser -  pludselig siger Maiken, “ØV
nu regner det - og vi kan slet ikke
komme ud Camilla”(pause).....Nå,
men så kan vi jo bare  få al  vandet,
når vi kommer ud bagefter....... JUBI
kommer det henrykt fra Maiken!

Efter madpakker er der nogle der får
travlt med at få regntøjet på og går
ud i det dejlige regnvejr. Vi er 8 som
er så  “uheldige” at måtte vente lidt,
for vi skal nemlig lige først op og
have en middagssøvn. Deroppe fin-
der vi dynerne  - jeg spørger Emil,
er det ikke dejligt at  putte lidt, Emil
nikker og en lille hånd
kommer..........Jeg læser Bamse og
Kylling, - lidt efter høres kun lyden
fra sutterne og - roen sænker sig
over de små spurve og snart er alle
i “drømmeland”............
Så skal vi have ny ble på igen og
vasket hænder (ufattelig med ren-
lighed ikk?)Et par “lugtebleer” var
der også..............Signe kikker på og
konstaterer, at der er en hel del ”
med tap” blandt spurvene, og jeg si-
ger at det er fordi de er drenge,...jo
jo det er hun helt med på.
Så spiser vi frugt, hygger og syn-
ger: “1 indi - 2 indi - 3 indianer”.....
Mens vi har spist, frugt har Johan
sagt mange gange.......må jeg ikke
komme ud nu? Jeg vil gerne ud nu?
-  og så snart vi er færdige er der
nogle der smutter ud og ser efter om
alle vandpytterne er helt forsvundet.
Der er lidt tid endnu for nogle, inden
de bliver hentet.
Men i morgen skal vi have en spæn-

Vinderslev pensionistforening
Pensionistforeningen har overstået sin generalforsamling, hvor Bodil Lundgaard afløste Anna Sørensen i be-
styrelsen. Bestyrelsen er langt fremme med aftaler til den kommende sæson. Således har Frede Møller givet
tilsagn om at komme med en fortsættelse af sine erindringer. Det er torsdag den 18. september kl. 14.30 og som
sædvanligt på ”Malmhøj”, hvor alle er velkommen.

Jens Thorn Jensen

dende ny dag - vi skal nemlig male
vores “elefantører”
til vores cirkusnummer som vores
mor og far en dag må kommer op i

børnehaven og se.

(Lene, spurvemor!)
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Økilde mejeri
Lokalhistorie
Andelsmejeriet “Økilde” i
Vinderslev.
Når man skal finde tilbage
til grundlaget for mejeriet,
skal man tilbage til 15-
1600-tallet, hvor man før-
ste gang hører om kilden,
der ligger øst for den nu-
værende mejeribygning.
Efter kongelig lov måtte
der ikke løbe noget vand i
havet, uden dets kraft først
var udnyttet. På den tid var
der en vandmølle på stedet. Den lå
meget bekvemt for bønderne fra
Vinderslev og Pederstrup. Hovvejen
fra Pederstrup gik lige forbi over
marken til “Vinderslevholm”. Da
Mausing Mølle lå lige i nærheden,
var der ikke nok korn at grutte for
begge møller, så efter et par hun-
drede år blev Vinderslev Mølle ned-
lagt. Stedet kom nu i daglig tale til
at hedde “Ødemølle” og gav navn
til bækken, “Ødemølle Bæk”
I 1850 blev sognets fattighus byg-
get på stedet. En af beboerne, “den
hvide dame” var besværlig at have
med at gøre. Hun omtales også som
“den hvide jomfru” og skulle efter si-
gende være heks. Sådan forhek-
sede hun sin mand, da han ikke ville
vide af hende, så han blev helt vild
af kærlighed - han hed Hans Trin.
Folk kom kørende langvejs fra for
at få gode råd mod hekseri og trold-
dom. Dengang kunne man
blive syg, hvis en heks havde
kastet sit blik på èn, eller hvis
man døjede med at få fløden
til at kærne til smør. Det havde
man ofte problemer med på
gårdene, inden man fik meje-
rier.
I sognets fattighus boede der
flere fattiglemmer sammen, så-
ledes også en mand, der hed
Rasmus Lemming. Han lavede
tøjrpæle af træ. Dem bundtede
han sammen og solgte til krom-
anden i Vinderslev for bræn-
devin. Kromanden solgte dem
videre i byen. Men der var no-
get galt med pælene. Rasmus

Lemming havde hugget hoveder i
begge ender af pælene. At der ikke
var spidser i den ene ende, kunne
man ikke se, mens de lå i bundter,
og det var antallet af hoveder, man
betalte efter. Den forretning fik snart
en ende. Rasmus drak og svirede
med al kjæltringspak, også dem der
kom langvejs fra og blot var på gen-
nemrejse.
Da der i 1890 skulle bygges et me-
jeri på pladsen, udbrød manden, der
skulle tage det første spadestik : “Føj
for den lede, hvor her lugter af bræn-
devin”.
Så det har ikke bare været det rene
vand fra den kilde, der var på ste-
det, der er blevet drukket.
Ordet “Økilde” betyder “pladsen hvor
der er godt vand”. Kilden har haft
afgørende betydning for, at der blev
bygget et mejeri netop der.
Med denne indledning starter den

egentlige historie om me-
jeriet. Oplysningerne til ind-
ledningen stammer fra
Jens Thorn Jensen,
Vinderslev, der har fundet
dem i gamle fortællinger fra
Vinderslev‘s fortid.

A n d e l s m e j e r i e t
“Økilde”
Ja, andelsmejeriet “Økilde”
ligger der stadig, solidt og
velfunderet. Mejeriet, der
sammen med kirken, er

blandt de mest særprægede bygnin-
ger i det gamle Vinderslev sogn.
Men mens der stadig er liv og røre
omkring kirkens arbejde, så er der
stille omkring mejeriets oprindelige
arbejde  - ingen skramlen af mælke-
junger, en lyd der kunne høres vidt
omkring, eller lyden af dampfløjten,
den lyd der kunne få mælkekuskene
til at drive på hestene, for så vidste
kuskene, at mejeriet manglede
mælk til maskineriet.
Men medens kirken i ca. 900 år har
ligget deroppe på bakken, så er me-
jeriet kun en “årsunge” - nemlig fra
året 1890.
Omkring det tidspunkt blev der byg-
get mange andelsmejerier, bl.a. fordi
man havde fundet ud af at pasteuri-
sere mælken, altså opvarme den til
70 grader, hvorved alle sygdoms-
fremkaldende bakterier blev dræbt.
Også opfindelsen af centrifugalpum-

pen var med til at starte
en ny epoke inden for
mejeridrift.
Med disse betragtninger
starter Jacob Ildensborg-
Hansen historien om me-
jeriet. Det følgende for-
tælles gennem uddrag
fra gamle protokoller, der
alle findes på Lokalhisto-
risk arkiv ved Thorning
Museum.

År 1890, tirsdagen d. 28.
januar
Byggeudvalg:
Gdr. Rasmus Andersen
af Mausing,

Det gamle mejeri fra 1890, bemærk at mejeriet den-
gang lå på den vestlige side af vejen. Stuehuset er det
samme i dag, hvor Lone og Jan Sprogø bor.

Det gamle mejeri, billedet taget i 1895.
Mælkekuskene kørte dengang med hestevogn.
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Gdr. Laurits Jensen af Mausing,
Ungkarl Jens Pedersen Bjørn af
Mausing,
Gdr. Jens Hønholt af Pederstrup,
Gdr. Poul Larsen af Pederstrup,
Smed Johs. Peter Sørensen af
Haurbak,
Ungkarl Peter Nørskov Jensen af
Elkjær.

Kalkulerede udgifter: 17.000 kr.
a) 3000 kr. hos mølleejer Højris
    Mausing Mølle
b) 2500 kr. hos sognefoged Laust
    Jensen Mausing
c) 7500 kr. Sparekassen Silkeborg
    og omegn
d) 5000 kr. Kassekredit Silkeborg
    Bank

Ved oprettelsen af mejeriet var der
258 leverandører med i alt 940 køer.

Første bestyrelse:
Gdr. Rasmus Andersen, Mausing,
47 stemmer. Søren Jensen, Krage-
lund Coloni, 51 stemmer. Mads Jen-
sen, Hauge, 35 stemmer. P. Nørskov
Jensen, Elkjær, 64 stemmer. Chr.
Lind, Haurbak, 45 stemmer.
Som formand valgtes P. Nørskov
Jensen
(Kragelund Coloni var et område,
hvor der boede efterkommere efter
kartoffeltyskerne, som omkring 1760
flyttede der til fra Frederiks og dan-
nede starten på Frederiksdal. Fre-

deriks betyder „jorden
som kongen ejede“).
Det tilføjes at byggeud-
valget i sin tid har sup-
pleret sig med gdr. Søren
Chr. Andersen af Vinder-
slev i stedet for Jens Pe-
dersen Bjørn, der er
udvandret til Amerika.

Ved et møde afholdt d.
28. juni 1890 blev det en-
stemmigt vedtaget, at
mejeriet fremtidig skulle
bære navnet “Økilde”.
Mejerist Mads P.
Westergaard blev ansat
som mejeribestyrer.
Endvidere blev det ved-
taget, at bestyrelsen til
enhver tid har ret til at
påse, at alt er i mejeriet,
som det bør være, så at
der ikke drives kortspil og
svireri. Mejeripersonalet er i alle dele
forpligtet til at efterkomme bestyrel-
sens ordre. Tobaksrygning i selve
mejeriet er forbudt.

Regnskabet for 1891 viste et over-
skud på 14.285 kr.25 øre  -  5% til
mejeristen: 714,26 kr.
Afdrag: 1125 kr. til Silkeborg Spare-
kasse og 2000 kr. på andre lån.
Så gælden vil blive nedbragt til
14.875 kr. Overskud til interessen-
ter 35 øre pr.100 pund nymælk.

År 1893 ansættes blandt 53 ansø-
gere enstemmigt Jens Chr. Rasmus-
sen som mejeribestyrer.
Endvidere besluttes: Kaution 1000
kr. for hvad skade personalet må til-
føje mejeriets ejendele. Og mejeri-
sten må holde indtil 8 høns!

1899: interessenterne får for
4.729.996 pund sødmælk : 157.513
kr.86 øre.

1928 : Der vedtages at nedlægge
en ny rørledning fra kilden på  Kr.
Hede‘s mark til et nyt bassin ved si-
den af den, der alt forefindes.

1930 : Torsdag d. 17. juli.  Blandt
105 ansøgere som ny mejeribesty-
rer - Karl Nielsen, Sdr. Rind.
D. 27 november. Der vedtages at

bygge et nyt mejeri på den anden
side af vejen.

1931 : D. 31. januar afholdtes licita-
tion over arbejdet med opførelsen
af ny mejeribygning:
Murerarbejdet :
•    Murer Høgfeldt               43.178 kr.
Dampskorsten :
•    Hermansen, Ringsted    2.780 kr.
Granitanlæg     :
•    Brdr. Kofod Aarhus          1.035 kr.
Stålvinduer     :
•    Fabrikant Hansen             1.590 kr.
I 1931 indførtes reduktaseprøver, og
afregning efter fedtindhold.

1933 : Ny formand - Marinus Peder-
sen, Mausing Mølle.

1941 : D. 15. oktober. Der forelå et
påbud fra Statens Luftværn om an-
skaffelse af forskellige genstande til
luftværnsbeskyttelse af mejeriet. Det
vedtages at anskaffe det fornødne.

1946 : D. 17. januar. Mejeriet har i
de sidste måneder leveret mælk til
flygtningelejren på Silkeborg Bad,
men da Statens Luftværn ikke har
overholdt de aftalte betingelser, har
mejeriet standset leveringerne, og
det vedtages ikke at fortsætte dem.

1947 : D. 13. oktober. Det afsluttede

Fra protokollen 28. jan. 1890.
Beboerne indtegnede sig som

deltager i Vinderslev Andelsmejeri.

Tegning fra sydsiden af andelsmejeriet
„Økilde“ fra arkitekt Lind i 1931.
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driftsregnskab for 1946-47 viste en
beholdning på 95.051 kr. 81 øre. Det
vedtages at efterbetale 75 øre pr.
100 pund leveret sødmælk, samt at
afdrage med 10.516 kr. 87 øre på
gælden.
På generalforsamlingen d. 24. ok-
tober 1947 i Vinderslev Forsamlings-
hus blev følgende valgt : Marinus
Pedersen, Ejner Mogensen, Morten
Mortensen, Magnus Jørgensen,
Bertel Jensen, Martin Brink, Anker
Johansen og Hans Holm.

1951 : Som ny formand valgtes Ej-
ner Christiansen.

1963 : 19. august. Som ny mejeri-
bestyrer valgtes mellem de 9 ansø-
gere hr. Folmer Bech Sørensen,
Bælum.

1965 : D. 11. maj. Mejeriet køber 3
stk. Ford D. 600 Tankvogne, total-
pris 36.100 kr. pr. stk., indregistre-
ret og leveret på mejeriet.
Tankenhederne til vognene i alt
274.642 kr. Modtaget mælk dette år
7.965.482 kg.
11. juni 1965 : 75-års jubilæum - fest
på Ungdomsskolen i Kjellerup.

1969 : D. 17. januar.  Bestyrelsen
har deltaget i samarbejdsmøder
med Kjellerup A/M , Thorning A/M
og Økilde A/M. Bestyrelsen er inte-
resseret i samarbejdet.

1970 : D. 19. juni. Bestyrelsen drøf-
tede vedtægter for dannelse af
“Mejeriselskabet Kjellerup”, bestå-
ende af Thorning, Kjellerup og
Vinderslev mejerier.
D. 10. juli 1970 : Generalforsamling
bestyrelsens forslag om at over-
drage mejeriets virksomhed, aktiver
og passiver til det foreslåede meje-
riselskab på sådanne vilkår som
fremgik af det udsendte udkast til
overenskomst : 90 ja-stemmer, 9
nej-stemmer og 1 blank.

Andre oplysninger om mejeriets hi-
storie.
I bogen Midtjyllands kultur- og
slægtsoptegnelser v. Forstander A.
Hønholt kan man læse, at den før-
ste mejeribestyrer, Mads
Westergaard var gårdmandssøn fra

Fly. Han havde været i England og
var meget dygtig både som mejeri-
bestyrer og landmand. Han blev gift
med Kirstine Damsgaard fra Vinder-
slev og blev dermed svoger til Jens
Hønholt i Pederstrup. Han købte
nabogården her og fik den i løbet af
nogle år drevet op til et mønsterbrug,
som han siden solgte til Anton
Hønholt.

Frede Hvam, Mausing har fortalt, at
hans mor, Helga Hvam var datter af
mejeribestyrer Jens Chr. Rasmus-
sen  ( i flg. protokollen ansat i 1893).
P. Nørskov Jensen, der var formand
for mejeriet i mange år boede i “den
af P. Nielsen`s”, altså der hvor Else
Rasmussen og Jens Chr. Madsen
bor nu, på Mausingvej 41. P.
Nørskov Jensen var morfar til Anne
N. Jensen, Trekronervej 4 i Vinder-
slev. En interessant oplysning er
også, at Vinderslev Mejeri var det
største i Viborg Amt

Kristian Rasmussen i Hønholt har
både mejeriregnskaber, medlems-
lister, leveringsoversigter fra lever-
endørerne og tegninger over meje-
riet (1931). De stammer fra hans svi-
gerfar, Agner Sørensen, der boede
hvor AnneMette og Jesper Morten-
sen nu bor, på Mausingvej 43.

Peder Pedersen, Mausing, har for-
talt at hans far Magnus Jørgensen,
som var kasserer i mange år fik det
gamle pengeskab op til Mausing, da
han overtog hvervet efter Marinus
Pedersen i møllen. Da Magnus Jør-
gensen ved mejerisammenlæg-
ningen ophørte med at være kas-
serer, skulle de andre i bestyrelsen
hjælpe ham med at få det derfra,
men da der alligevel skulle anskaf-
fes et nyt pengeskab, endte det
med, at han fik det gamle. Så pen-
geskabet er stadig på gården hos
Peder. Lågen forestiller Herkules,
der springer til side, så skabet kan
låses op efter at have drejet koden..
Peder kan fortælle om Magnus Jør-
gensen‘s arbejde som kasserer :
pengene til leverandørerne hentede
han i banken, hvor han selv var med
til at tælle dem op. Han fik pengene
med hjem, og dagen efter fik mælke-
kuskene pengene med ud til land-

mændene. Nogle gange blev Mag-
nus kontaktet, fordi en leverandør
havde behov for at få penge på for-
skud. Det kunne også lade sig gøre,
men så skulle han jo huske at regne
det fra ved den følgende udbetaling.
Ca. 3 dage hver måned brugte kas-
sereren på disse udregninger. Der
var selvfølgelig også andre opgaver
for kassereren, men han fik også lidt
løn for arbejdet.

Mejeriet havde flere funktioner. I en
årrække brugte man kogte kartofler
som svinefoder. De ukogte kartof-
ler kom man op i en tæt “stiv vogn”
og dækkede dem godt til, derefter
kørte man til mejeriet med læsset.
Her satte man et rør i et hul i bag-
smækken. Ud af det rør kom der
damp. Sidenhen anvendte man en
anden fremgangsmåde : Kartoflerne
blev med en greb læsset over i en
stor beholder på mejeriet. Her blev
de dampkogte ca. en time, og her-
efter tilbage i vognen blev de dæk-
ket med sække. Hjemme i stalden
blev de igen læsset af og stampet
godt sammen, så de kunne holde
sig.
Der er ingen tvivl om, at der er fore-
gået mangt og meget i og omkring
mejeriet. Det har været en arbejds-
plads med stor betydning for
hovederhvervet, landbruget i områ-
det.

fortsættes i okt. udgaven.......

K.H.

Til eftertanke
I forbindelse med tilblivelsen af artik-
len, har mange suppleret med oplys-
ninger og nye historier. Hvem der har
sagt hvad, kan efterhånden være
svært at huske. På et tidspunkt hvor
talen faldt på den “hvide dame”, blev
der muligvis sagt noget om, at også
hun benyttede sig af det gode kilde-
vand. Så mon ikke hun har lavet no-
get urteudtræk  -   plukket planter i det
frodige område og brugt vandet til et
afkog. Blev der sagt noget i retning af,
at hun går igen nede på mejeriet? El-
ler lever hun endnu?
Er der nogen, der ved noget om dette,
eller blot nye historier. Hvis nogen i
læserkredsen har yderligere at fortælle
om mejeriet, eller et billede af det „nye
mejeri“ mm., eller rettelser hører vi
gerne fra jer.
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Mausing Marked

Så er tiden ved at være inde til, at vi
skal afholde det 27. Mausing Marked
på Danmarks Smukkeste markeds-
plads, som pladsen er blevet ”døbt”
af kræmmerne.

I år følger vi op på succesen fra sid-
ste år og arrangerer igen junior Party
med ”Look A Like Show” torsdag af-
ten. Sidste år skrev pressen: ”Det var
næsten som at være til MGP” Dette
vil vi prøve at leve op til i år igen. Vi
forventer derfor, at aftenen bliver en
kanonaften, som børn og unge i lokal-
området med glæde vil huske længe
efter.

Vi tror på det gode vejr i Markeds-
udvalget, og Mausing Marked har
statistikken med sig: Bare tre
regnvejrsdage på 54 markedsdage
eller sagt på en anden måde 95 %
chance for tørvejr. Vi håber mange
vil lade sig friste til en tur i den skønne
natur i dalen ved Mausing Forsam-
lingshus, til  gammeldags marked. Vi
tror stadig på det TIVOLI  FRI  mar-
ked, hvor børnene ikke hænger i for-
ældrene for at få penge, og støjen er
begrænset, så man kan høre fuglene
synge i skoven.

Vi kan høre, at ekstra mange af vo-
res medhjælpere skal på ferie i den
uge, hvor der er Mausing Marked, så
derfor hvis der går personer rundt,
som har lyst til at være hjælper ved
Mausing Marked, skal man være vel-
kommen til at kontakte Karsten Horup
(86888118) eller sende en mail til
info@mausingmarked.dk.

Du kan læse yderligere om Mausing
Marked på hjemmesiden
www.mausingmarked.dk.

Markedsudvalget Mausing Marked

Mausing Marked i sommerferien.

Onsdag den 23. juli
19.00 Stort lotterispil i teltet

Torsdag den 24. juli
19.00 - 24.00 Junior party (alkoholfrit diskotek) med „Look A Like Show“

i teltet.
Musik: Discotheque Venus
Entre: 20 kr.
Samtidig er der gratis „forældrekaffe“ i forsamlingshuset

Fredag den 25. juli
19.30 - 02.00 Ålegilde i teltet

Musik: Blue Notes
Entre: Med „spis hvad du kan“: 130 kr. / uden spisning
40 kr. Bordbestilling senest 24. juli på tlf. 86888200 eller
86888118

Lørdag den 26. juli
09.00 Mausing Marked åbner. Fra kl. 11.00 serveres de

traditionelle markedsbøffer i forsamlingshuset.
10.00 - 18.00 Gæt „Møffes“ Vægt og få grisen i fryseren.

Underholdning i teltet: Peter & Lindy Aldahl
13.00 - 18.00 Per Villekjær spiller i forsamlinghuset
19.00 Markedsbal i forsamlingshuset

Musik: Frausing City Stompers
21.00 Stort teltbal med levende musik

Musik: Soul Train
Arr. Vinderslev IF

Søndag den 27. juli
08.30 - 10.00 Gratis morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske

Per Villekjær spiller i forsamlingshuset 11.00 - 16.00
Mausing Marked fortsætter, boderne er åbne
og Top Hat underholder i teltet fra kl. 11.00

13.00 & 15.00 Zee U underholder i „den bette telt“
14.00 & 16.00 Far og Søn (Bjørn & Johnny) underholder i det store telt.
17.30 Helstegt pattegris.



16

KIRKENYT

Sognemenigheden

  6. juli Hinge 8.30, Vinderslev 9.30 FM
13. julil Vinderslev 8.30,  Hinge 9.30 FM
20. juli Hinge 8.30, Vinderslev 9.30 FM
27. juli Vinderslev 8.30 K, Hinge 9.30 FM
  3. august Hinge 8.30, Vinderslev 9.30 FM
10. august Vinderslev 8.30, Fuglsang,  Hinge 11.00 Mandrup

(nadver)
17. august Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
24. august Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
31. august Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  7. september Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
14. september Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Høstgudstjeneste
21. september Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 Høstgudstjeneste
28. september Vinderslev 14.00 (nadver) Fuglsang, Hinge 19.30

Mandrup
  5. oktober Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15

K=Kirkekaffe

Ny graver og kirke-
tjener ved

Vinderslev kirke

Efter et års ansættelse valgte
Bjarne Nebel at skifte erhverv.
Derfor har menighedsrådet igen
haft stillingen opslået. Der var 7
ansøgere til still ingen, og
menighedsrådet valgte at
ansætte Christian Christiansen
i stillingen. Christian er 38 år og
tidligere landmand. Han bor
sammen med sin kone Mette og
deres 3 børn i Levring.
Christian Christiansen startede
på sit nye arbejde her først i maj,
og han er allerede godt i gang
med de forskellige gøremål i
kirke og på kirkegård. Vi byder
ham og familien velkommen
iblandt os, og vi håber, at han
vil befinde sig godt her.

Peder Bitsch Pedersen
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Christian Christiansen

M e n i g h e d s r å d s -
møde
Der blev holdt menighedsråds-
møde hos Laurits Christensen,

den 21. maj 2003.
Der blev ikke holdt noget kirke-
syn forud for mødet, idet provsten
har anmeldt provstesyn den 12.
juni.
 De meddelelser der var kommet
siden sidste møde blev gennem-
gået. Det blev vedtaget at an-
skaffe nogle småting til hjælp for
graveren i hans arbejde. Flem-
ming Grønkjær gennemgik regn-
skabet for Hinge-Vinderslev
præstegårdskasse og derefter for
Vinderslev kirkekasse. Anskaf-
felse af kirkegårdslåge ved
sognehuset blev drøftet. Da der
ikke var nogle modeller i den bro-
chure, vi havde fået, som vi syn-
tes var gode; blev afgørelse
herom udsat til senere afgørelse.
Der er bevilget at skænke 25 sal-
mebøger til plejecenteret ”Malm-
høj”.
Menighedsrådets protokol er ved
at være udskrevet. Det vedtoges
at den nye skal være kopiering-
svenlig af hensyn til revisionen.
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Sognemenigheden

”Mediernes
påvirkning.”

Det var emnet i Vinderslev
Sognehus, torsdag aften den 24.
april; da Kristelig Lytterforening
og Menighedsrådet var fælles
om en foredragsaften.Det var
mediekonsulent Ole Blume, der

det er godt eller når det er  skidt.
Det gavner både medierne og
forbrugerne at føre en god
dialog med hinanden.
Lytterforeningerne har mulighed
for at påvirke medierne og kan
selv få lov til at lave programmer
der kan sendes  ud i æteren.
Især har DK4 vist stor interesse
og er velvillig stemt herfor.
En undersøgelse af børns
opfattelse af sandhedsplads,
viste at TV er på førstepladsen
- Læreren kommer på
andenpladsen - og nylig på
tredjepladsen kommer
forældrene. Det siger noget om
mediernes indflydelse. Heldigvis
ser børn mindre TV nu, end de
har gjort tidligere. Et spørgsmål
var, om hjemmene havde en
fjernsynspolitik; f. eks. for børn,
eller om man ikke ser fjernsyn,
når man har gæster.
Ole Blume konstaterede, at
medierne er den fjerde magt vi
har. Betydende personer kan
også have interesse i at placere
gode historier i medierne.
De 50 deltagere i mødet  fik en
udbytterig  forståelse for
mediernes betydning i
samfundet.

Jens Thorn Jensen

Lone Hertz i Sogne-
huset !
Allerede nu her i sommervarmen
er det tid at forberede sig på sen-
sommerens første ”Højskole-
aften”. Hver årstid har sin
charme. Så når den mørke tid
kommer, er det andre aktiviteter,
vi glæder os til. Vi starter sæso-
nen med at få besøg af Lone
Hertz. Når man har hørt Lone
Hertz i medierne, venter vi en stor
oplevelse, når denne store kunst-
ner med sin følsomme stemme  i
2½ time fortolker Johannes-evan-
geliet. Lone Hertz vil gerne i
sognehuse, da der her er ro til at
udfolde sig kunstnerisk.
Højskoleaftenen er onsdag den
24. september kl. 19.00. Bemærk
klokkeslættet. Alle er velkom-
men!!
Det er Menighedsrådet, der står
for arrangementet.

Jens Thorn Jensen.

fortalte om mediernes
påvirkning på os  hver dag.
Vi kan ikke frasige os, at vi
ubevidst bliver påvirket af det
der bliver sendt. Lige meget
hvad vi foretager os, såvel når
vi er på arbejde eller har fri,
ligger det i baghovedet og
påvirker os.
Hvordan indslagene er blevet
produceret, har vi ingen
mulighed for se. Der kan både
være fup og fidus og
manipuleret med stoffet. Mange
gange kan billederne været
optaget først, og dernæst kan
lyd og effekter  være lagt på
senere.  Som menigmand har
man ingen mulighed for at
påvirke programmerne; men
som  gruppe kan man påvirke
både radio og fjernsyn. Man skal
altid sige sin mening, både når

Til næste år er der så mange
minikonfirmander i Vinderslev
skole, at der bliver to klasser. Pro-
blemet er at skolen ikke kan love,
at begge hold kan deltage samti-
dig. En løsning kan blive, at det
ene hold går om efteråret og det
andet hold om vinteren.

Jens Thorn Jensen

Mediekonsulent Ole Blume
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Forårets
konfirmandudflugt
gik til Jelling og
Ribe
Ved Karen Marie Ravn

Heldagsturen lørdag den 26. april
for valgmenighedens konfirman-
der foregik i to biler, hvor præ-
sten kørte den ene bil og en af
forældrene, Torben Pedersen,
kørte den anden.
I den regnfulde morgen startede
vi ud fra alterbilledet i Thorning
kirke. Det var gråvejr, men Sven
Havsteen-Mikkelsens altermaleri
fra 1998 lyste os i møde, da vi
kom ind i kirken. Maleren har
malet situationen ved spisebor-
det i Emmaus, hvor den op-
standne Jesus efter sin død lige
har vist sig for to af disciplene.
Det øjeblik Jesus gav dem brø-
det genkendte de ham. Bagefter
blev Jesus usynlig for dem. Men
nu er der lys ved Jesu plads ved
bordet. Dér i lyset er Jesus der
alligevel lige ved siden af dem.
Det  tog vi som udgangspunktet
for dagens tur, der førte os sydpå
ad A 13 , som forløber nogen-
lunde, hvor Hærvejens spor går
ovenpå den jyske højderyg.

Ad den vej kom for tusind år si-
den fortællingen om den op-
standne Jesus herop til Danmark.
Det gjorde, at der blev bygget kir-
ker på de samme steder, hvor
nordboerne havde haft kultsteder
og bygget høvdingegrave. Det så
vi i Nr. Snede og senere i Jelling.
Da vi midt på formiddagen nåede
ned omkring Jelling, tog vi først
ind i Vindelev kirke, der ligesom
Thorning kirke har et nutidigt
alterbillede. Dette billede var i
virkeligheden 5 billeder, malet i
stærke farver af Knud Nielsen,
der selv bor i Vindelev.
Maleriet er uden figurer, men vi
kunne alligevel siddende omkring
alteret opdage mange situationer
der dukkede op af den bibelske
fortælling..
Midt i billedet er en cirkel med
dem alle omkring. Vi kunne
skimte det som et bord og mente,
at vi kunne se  både Judas, der
forrådte Jesus, og Peter, der for-
nægtede Jesus
I Jelling så vi  de to Jellingehøje,
der har fået deres nuværende ud-
seende under Harald Blåtand, og
først og fremmest så vi de to
Jellingesten, der står på kirkegår-
den udenfor Jelling kirke. Den
store af stenene rejste vikinge-
kongen Harald med det enestå-

ende Kristusbillede ca. år 960 ef-
ter Kristus.  Det motiv har vi på
vores nye danske pas. Jellinge-
stenen kaldes også Danmarks
Dåbsattest.
På Jellingestenen ser vi Jesus
med armene udbredt i samme
stilling, som da han hang på kor-
set Langfredag. Men han står
som med fødderne på jorden og
det ser ud, som om det allerede
er blevet søndag, opstandelses-
dagen. Jesus har allerede vun-
det over det onde, der ikke kan
skade ham, selvom det onde bug-
ter sig omkring ham som slanger.
Da vi havde set, hvad vi ville i Jel-
ling, gik vores tur sydvestpå til
Ribe, som  er Danmarks ældste
by og en kristen by med en bi-
skop så tidligt som i 948 . Det var
tyve år før Jellingestenen, der
ellers markerer overgangen fra
den nordiske gudetro til kristen-
dommen. Så de har været med
på det nye dernede i Ribe!
I Ribe tog vi ind i Domkirken, der
stadig er Ribebiskoppens kirke.
Den er bygget omkring år 1100
med flotte romanske rundbuer.

Valgmenigheden

Vinderslevholmvej 8.

Er for alle som har lyst til at være med i et kristent fællesskab. Møderne holdes normalt hver torsdag
kl. 19.30.

Program og dato kan ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på lokalbladet.

Vinderslev indre Mission
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Valgmenigheden
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r Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.

  6. juli 3. søndag e. Trinitatis Hørup, kl. 19.00 Jesper Langballe
13. juli 4. søndag e. Trinitatis ingen
20. julil 5. søndag e. Trinitatis ingen
27. juli 6. søndag e. Trinitatis Vinderslev

  3. august 7. søndag e. Trinitatis Hørup, kl. 9.00
10. august 8. søndag e. Trinitatis Vinderslev
17. august 9. søndag e. Trinitatis Hørup
24. august 10. søndag e. Trinitatis Vinderslev
31. august 11. søndag e. Trinitatis ingen

  7. september 12. søndag e. Trinitatis Vinderslev
14. september 13. søndag e. Trinitatis Hørup kl. 9.00
21. september 14. søndag e. Trinitatis Vinderslev, Høstgudstjeneste
28. september 15. søndag e. Trinitatis Hørup, kl. 9.00

Konfirmandholdet og Karen Marie Ravn ved Jellingestenen.

Fra den tog vi hen til Museet Ri-
bes Vikinger, hvor en guide for-
talte os om livet i Ribe i vikingeti-
den i 800-tallet og også i slutnin-
gen af middelalderen omkring år
1500. Konfirmanderne prøvede

også på museet udklædningstøj
som vikinger og middelalderfolk,
og de så tegnefilm med tema fra
Vølvens Spådom, der er
vikingetidens nordiske fortælling
om skabelsen, om livet mellem

ondt og godt  og om Verdens un-
dergang. Det er de samme em-
ner, vi har mødt i den bibelske
fortælling i Det gamle Testamente
og i Det nye Testamente; men i
Bibelen går fortællingen ud fra,
at kun det gode er der - uden det
onde - både først og sidst.
Efter museumsbesøget var vi ef-
terhånden trætte, men inden so-
len blev ringet ned, nåede vi også
i Sankt Katharinæ Kloster med
kirke og klostergård i gotisk stil
med spidse, opadstræbende
buer i hvælvinger og vinduer. Klo-
stergården er den bedst beva-
rede i Norden. Den var meget
stemningsfuld, og kirken har si-
den reformationen 1536 været al-
mindelig sognekirke.
Gennem de gamle gader gik vi
ned til Ribe å og så, hvor højt
vandet er gået op, når der var
stormflod. Men vi fandt hurtigt
hen til en restaurant, hvor de ser-
verer Thailandsk mad. Dér fik vi
et velfortjent måltid som det ses
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Valgmenigheden

Det var et velfortjent måltid, vi fik i Ribe efter en indholdsrig dag.

Indledningsmøde
for konfirmand-
familier
Kjellerup og Omegns Valgmenig-
hed holder konfirmand-
indskrivning mandag den 8. sep-
tember kl. 19,30 i salen i
valgmenighedens hus på Kirke-
bakken 13. Medbring konfirmand-
ens dåbsattest.
Vi får kaffe/sodavand og valg-
menighedspræst Karen Marie
Ravn fortæller om valgmenig-
hedens hus og historie. Som
sædvanlig synger vi også nogle
sange og salmer i forbindelse
med orientering om vinterens
konfirmandundervisning, guds-

tjenestedeltagelse og udflugter.
Undervisningen finder sted i
salen på onsdage fra kl. 8,10 til
kl. 9.30 med første time onsdag
den 10. september. Der arrange-
res fælles transport til timerne.
Konfirmationsgudstjenesten
holdes Store Bededag, fredag
den 7. maj 2004 kl. 10.

I valgmenighedens hyggelige sal sang teenagere, midaldrende og
gamle med på forårssange og andre danske sange efter kaffen.

Minifortælling
Valgmenighedspræsten holder
minifortælling for børn i 2. klasse

i valgmenighedens sal 4 man-
dage før jul og 4 mandage før
påske. Børnene bliver hentet kl.
13 ved skolen og bringes hjem
eller hen til skolen/SFO igen  efter
kl. 14,30.
Man kan tilmelde sig og få
yderligere oplysning hos valg-
menighedspræsten på tlf. 86 88
11 10. Valgmenighedens hus-
stande med børn i 2. klasse får
brev om minifortælling.

ved siden af.

I bilerne på vejen hjem til
Vinderslev havde konfir-
manderne stadig lyst og energi
tilbage til at øve sig i oplæsning
af stykker fra Johannes-
evangeliet, som de skulle læse
i hverdagsaftens-gudstjenesten
den følgende tirsdag. Tænk, at
energien holdt selvom vi havde
været i gang i 12 timer!

Efter gudstjenesten den 29. april
fik konfirmanderne ros af de
øvrige kirkegængere. Det blev
en fin afslutning på
undervisningen med en
hyggelig sammenkomst i
valgmenighedens sal, hvor vi
var små 50 personer samlet til
kaffe og højskolesang.
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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 ikke-medlemmer  benyttet sig af i tidens
løb - især naturligvis de gange, hvor valgmenigheden har haft de kendte medienavne som fortællere og
foredragsholdere.

KIRKENYT

Valgmenigheden

Litteraturkredsen i Alhuset
Tirsdag den 16. september kl.
19.30.
Litteraturkredsen i Alhuset i sam-
arbejde med Aktive Kvinder i
Kjellerup ledes af valgmenig-heds-
præst Karen Marie Ravn. Første
aften, hvor deltagerne bestemmer
vinterens romaner, er tirsdag den
16. september kl. 19,30 i Alhuset.
Datoer for de øvrige 5 aftner frem
til marts fastsættes også første af-
ten.

”Persillesovs”
„Persillesovs“  i  valgmenighedens
sal er igen med i kommunens ar-
rangement ”Kulturnat for børn og
unge”, der næste gang foregår fre-
dag aften den 19. september 2003.
Valgmenighedens ”Persillesovs” er

samvær for småbørnsforældre og
deres børn fra babyalderen op til
ca. 9 år. Større søskende er også
velkomne, når de går ind på de
smås forudsætninger og har lyst til
at synge med og for de små sam-
men med de voksne.
Vi synger gamle og nye børne-
sange ind imellem at Karen Marie
Ravn fortæller ved pejsen.
Aftenen indledes kl. 17,30 med at
vi spiser aftensmaden sammen,
hvor menuen som regel står på fri-
kadeller og persillesovs, og vi slut-
ter kl. 19.30 med kaffe og is, så vi
kan komme hjem, inden de små bli-
ver for trætte.
Tilmelding: inden onsdag den 17.
september til Karen Marie Ravn på
tlf. 86 88 11 10 med angivelse af,
hvor mange henholdsvis voksne

Indledning af møderækker
Tirsdag den 23. september
Valgmenighedens møderække
indledes med en aften i valg-
menighedens sal tirsdag den 23.
september, hvor Gerda Davidian
fortæller om sit liv som ægtefælle
til en iranskarmensk ingeniør med
bopæl i Iran, Indonesien og Burma.
Hun kalder aftenen ”Mit liv
undervejs til Mother Theresa”, og
beretter om oplevelser som frivil-
lig hjælper hos Mother Theresa og
sit personlige møde med hende.
Der vises i løbet af aftenen også
en videofilm om Mother Theresa.

Vinderslev Søndagsskole
Vinderslevholmvej 8.
Er for alle børn mellem 3-13 år. Det kristne budskab sker
gennem sang, leg, læsning og tegning. Møderne er gratis
og holdes ca. hver 2. søndag. Program og dato kan ses i
bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet

Mausing Søndagsskole
Pederstrupvej 39.
Er for alle børn mellem 3-13 år. Det kristne budskab sker
gennem sang, leg, læsning og tegning. Møderne er gratis og
holdes ca. hver 2. søndag kl. 10-11.30. Program og dato kan
ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet

Klub 73

Fra 1. sept. - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på Haugevej 1 (stuehuset på
„gården“). Er for alle børn i 2. - 7. klasse, der har lyst til leg,
sjov, bålhygge, byløb, lejrture og bibelske fortællinger.
Program og dato kan ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund
og bag på Lokalbladet.
Fra 1. maj - 31. august:
Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00 på Mausing sportsplads (på
bakken over Mausing Forsamlingshus). Er for alle børn og
deres forældre (der er sandkasse og rutchebane til de små).
Der spilles forskellige boldspil, orienteringsløb og bålhygge.

Børne- og
Ungdomsarbejde

og børn, der vil være med. Prisen
er kr. 40,- for voksne, mens bør-
nene er gratis.
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GRUPPELEJREN
Hele gruppen med forældre og sø-
skende tilbragte den første weekend
i april i Houens Odde Spejdercenter
ved Kolding Fjord. Vi havde rekord-
tilslutning i år med 60 deltagere. Der
var 25 ulve ud af 33 mulige, alle de
store spejdere (6 stk.) samt foræl-
dre, søskende og ledere. Det me-
ste af flokken tog med bus fra
spejderhuset fredag sidst på efter-
middagen, mens nogle af lederne
og ”madvognen” kørte i forvejen for
at være klar med maden, når de
sultne deltagere nåede frem kl. 19.
Uheldigvis punkterede ”mad-
vognen” undervejs, så det blev lidt
sent, inden vi kunne servere
pitabrødene med indhold. Til gen-
gæld blev der spist fuldstændig op!
Vi havde skønt solskinsvejr hele
weekenden, men det var koldt - helt

Nanna & Helene i drabelig kamp.

ned til adskillige minusgrader om
natten. De store spejdere var rigtig
seje og lå i telt begge nætter, mens
vi andre lå inden døre med god ild i
brændeovnene.
Lederne havde arrangeret vikinge-
aktiviteter, så der blev lavet hjelme,
sværd, skjolde og kjortler af med-
bragte lagner og udkæmpet drabe-
lige slag!
Alle, der havde lyst - og det havde
de fleste - var også ude at ro i kano
på fjorden på jagt efter
Midgårdsormen. Deltagerne lavede
også en tørklædering af kobber til
minde om lejren. Lørdag aften
havde Inge Østerby kreeret en
menu, som man kunne forestille sig
blev spist i vikingetiden: Først fik vi
en grød af grove kornsorter med
æbler og rosiner. Derefter kyllinge-
lår og revelsben med bagte kartof-

ler og flutes og til dessert
fik vi hyldebærsuppe med
ristede brødtern, og så
drak vi selvfølgelig mjød til!
Da det var blevet mørkt,
holdt ulvene fuldmåne-
møde, hvor de tog afsked
med de 3 ulve, der skulle
rykke op til de store spej-
dere. Herefter blev de 3
overladt til de store spej-
dere, som havde arrange-
ret en optagelsesceremoni
med lidt uhygge og ulæk-
ker mad! Det var for koldt

til at hygge sig omkring bålet, som
vi plejer, så vi samledes i spisesa-
len til kakao, kage og fællessang.
Søndag formiddag pakkede vi sam-
men og gjorde rent, og da var det
rigtig dejligt, at der var så mange
voksne til at hjælpe, så vi blev hur-
tigt færdige. Inden bussen kom, la-
vede vi snobrød og stegte pølser
over bål nede ved fjorden, så alle
var velforsynede inden den lange
bustur hjem.

HINGE
I år er spejdernes aktiviteter ved
Hinge Søstival den sidste weekend
i maj kraftigt reduceret, idet vi kun
tager os af parkeringspladen. Vi har
valgt at sige nej tak til morgenmads-
teltet og campingpladsen, fordi det
arbejde kræver alt for mange res-
sourcer i forhold til den økonomiske
gevinst.

SPEJDERHUSET
Der arbejdes ihærdigt på loftseta-
gen, så den kan blive færdig, til ef-
terårssæsonen starter, og vejret
sætter en stopper for udendørs ak-
tiviteter. Gulvet er ved at blive lagt,
og så mangler kun væggene og ma-
lerarbejdet.

FREMTIDIGE AKTIVITETER
I uge 28 skal de store spejdere på
distriktslejr på Thorup Hede ved
Dronninglund sammen med 1000
andre spejdere fra Nordjyske Di-
strikt. Lørdag den 26. juli stiller vi op
med vores sædvanlige loppemarked
på Mausing Marked, og også i år har
vi rigtig mange spændende loppe-
sager. Vi deltager i Borgerfor-
eningens børnedyrskue med for-
skellige aktiviteter søndag den 10.
august, og den sidste weekend i
august har alle børn i lokalområdet
mulighed for at blive ”spejder for en
dag” i og ved spejderhuset, så sæt
X i kalenderen!

A.A.

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir spejderne
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Tirsdags-
arrangementer
kl. 10:00 - 11:30, hvis ikke andet
er nævnt.

Juli
Sommerferie hele juli måned.

August
  5. - Vi synger
12. - Spille petanque
19. - Besøge børnehave
26. - Banko

September
  2. - Vi spiller petanque
  9. - Spille forskellige spil
16. - Besøge børnehaven
23. - Vi synger
30. -  Bango

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet
er nævnt.

Juli
Sommerferie hele juli måned

August
14. og 28 august

September
11. og 25 september

Malmhøj
Efterlysning
Vi efterlyser kortspillere, vi er alle-
rede nogle stykker her på Malmhøj,
men vi mangler nogle flere for at
komme i gang. Så er der nogle, som
har lyst til at spille kort 1 gang om
ugen eller 1 gang hver 14. dag så
henvend jer på Malmhøj.
Tlf. 87 70 24 96 mellem kl. 9 -10

Løvspringstur
Den 13. maj skulle beboerne på
Malmhøj og pensionister fra byen til
Kongensbro Kro og drikke eftermid-
dagskaffe. Vi var ca. 40 personer,
som kørte i tre busser og fem pri-
vate biler. Vi kørte en lang omvej for
at se den skønne natur.
Vi nåede frem til kroen, hvor Flem-
ming Grønkjær bød velkommen og
vi sang et par sange. Derefter fik vi
kaffe med boller og lagkage, me-
dens vi hyggede os. Vi afsluttede
med at synge og kørte derefter
hjem. Det var en meget hyggelig
dag, med brugerrådet som vært.

Signe

Computer-
undervisning
Efter sommerferien starter Jens
Thorn Jensen igen computer-
undervisning på Malmhøj, så kom
og vær med hvis det har interesse.
Der undervises d. 2. og 4. torsdag i
måneden kl. 14 - 16.

Mannequinopvisning

Dilettant

Hygge i pavillionen
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Vores liv – Karen og Harald
Madsen, Pederstrup

Karen Madsen er født i august 1927
i Revl som nr. tre ud af en søsken-
deflok på i alt 5. Her havde foræl-
drene en lille ejendom på 5 tdl.

Karens far døde da Karen var 9 år
gammel. Han havde problemer med
hjertet og dengang havde man ikke
de samme muligheder med opera-
tioner som i dag. Det betød, at mo-
deren stod alene med 5 børn. Det
var selvfølgelig en svær tid og mo-
deren måtte ud at tjene lidt ekstra
for at forsørge den lille familie. Det
betød ofte hårde dage i tørvene og
anden hjælp på de omkringliggende
gårde.

Selvom det var en fattig opvækst,
var de alligevel rige på mange glæ-
der, og Karen mindes tydeligt, når
de fik lov til at gå til Anna i ishuset
og købe en is til 10 øre.

Da Karen var konfirmeret, kom hun
ud at tjene. Hendes første plads var
hos Klara og Bertel Jensen på
Haugevej, hvor hun var i halvandet
år. Derefter til Anna og Anton Mik-
kelsen i Vinderslev. Det var under
krigen, og Karen kan den dag i dag
huske, da tyskerne havde overgivet
sig og Dannebrog kunne hejses i ha-
ven. Karen var også et år på
Hønholtgaard, hvorefter hun kom i
tørvemosen for at arbejde.

Karen blev gift og fik 3 børn. Karen
mistede sin mand og stod alene som
27 årig med de 3 børn, som ikke var
ret gamle. Karen og børnene flyt-
tede ind hos moderen, hvor de bo-
ede et par år.

Harald er født i juli 1926 i Ørding på
Mors – en by af samme størrelse
som Vinderslev. Forældrene havde
et typisk landbrug på en snes tdl.
med høns, grise og køer. Haralds
mor døde da Harald var bare 2 år
gammel. Han var den yngste af de i
alt 8 søskende. Harald husker ikke

Karen og Harald Madsen
sin mor, men faderen giftede sig
igen efter 5 år med en syerske. Der
kom yderligere to brødre til familien,
så der var i alt 10 søskende. Fade-
ren fik kræft og døde da Harald var
14 år og hans stedmor stod alene
med gården. Heldigvis var de stør-
ste af børnene ude at arbejde og
den ældste bror kom hjem og over-
tog sammen med stedmoderen drif-
ten af gården de næste 4 år. Da han
blev gift blev der ansat en bestyrer
som passede gården de næste fem-
ogtyve år indtil den blev solgt og
stedmoderen flyttede i hus.

Harald tjente nogle steder rundt i
omegnen indtil 1948, hvor han kom
ind som soldat ved Prinsens Livre-
giment i Viborg. Den sidste del af
værnepligten foregik i Tyskland. Ef-
terfølgende tog han hjem til Mors,
hvor han blandt andet arbejdede på
sin svogers maskinstation i 4 år.

Harald har i en kortere periode ar-
bejdet på en gummifabrik i Køben-
havn, men han var nu en gang jyde,
og opholdet derovre blev ikke af

længere varighed.

I 1957 kom Harald så til Klodemølle-
gård og det var her Karen og Ha-
rald mødtes. Nærmere betegnet på
det gamle mejeri som var blevet
omdannet til et kartoffelkogeri. Ka-
rens bror Børge kørte med kartof-
ler, og nogle gange var Karen med
for at give en hjælpende hånd.

Harald var på kartoffelkogeriet for at
ringe og Karen skulle låne telefonen
for at ringe til sin mor og give en
besked. Harald tog sig ikke af det,
men blev ved med at telefonere, og
det var bestemt ikke denne dag
Karen faldt for ham.

I løbet af de næste par år mødtes
de jævnligt til forskellige teltballer, og
det var her de fandt ud af, de fak-
tisk holdt af hinanden.

I 1960 flyttede de sammen i huset
på Tøndborgvej. Karens mor var
ikke meget for det i starten. Harald
siger hun, var godt sur på ham det
første halve år, men han blev god-
kendt.

Harald arbejdede hos et firma, der
byggede bjælkehuse et par år, hvor-
efter han kom til Dansk Autoværn i
Pederstrup. Der var han ansat 8 år.
Det var dengang placeret der, hvor
møbelfabrikken ligger i dag.

Harald har været ved Kjellerup kom-
munes vejvæsen og hos Svend
Kirkegaard i Kjellerup, hvor han var
til han i december 1986 sagde far-
vel til arbejdsmarkedet og gik på
efterløn.

Karen har arbejdet på forskellige
gårde og har i 20 år gjort rent på
Kjellerup Sygehus. I 1988 var det
Karens tur til at gå på efterløn og så
fik de to mennesker travlt!

De har altid været meget aktive i lo-
kalsamfundet: De har været med til
at genopstarte Borgerforeningen,
været med til at oprette Støtte-
pillerne og var med til at starte den

Her er Karen og Harald
fotograferet da de havde

sølvbryllup i 1997 – samme dag
som datteren Bente og
svigersønnen Henning.
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første gadefest op.

Derudover har de været med i
Mausing Forsamlingshus´ besty-
relse og Harald har spillet old boys i
Hauge.

De kom med i efterlønsklubben i
Kjellerup, hvor Harald lige er stop-
pet som formand efter 6 år. Her er
der tilbragt mange hyggelige timer,
og det er herigennem de har fået
stor lyst til at bowle, hvilket de jævn-
ligt tager til Viborg for at gøre. De er
også med i Pensionistklubben i
Kjellerup samtidig med de spiller
kort.

Karen og Harald har altid haft en flot
have, og der har altid været en stor

urtehave. Bare ikke i år. Nu er der
kun sat 4 rækker kartofler. Der er to
grunde til det. Den første er, at kræf-
terne ikke er så mange længere og
den anden er, at nu er huset sat til
salg. Efter 42 gode år i Pederstrup
har de nu valgt, at tiden er kommet
til at få en lejlighed i Kjellerup. De er
kommet til at kende mange menne-
sker i Kjellerup gennem de forskel-
lige arrangementer de deltager i.
Med deres alder vil det også blive
rart at få det lidt nemmere i daglig-
dagen – mindre plads inde og ingen
udenomsarealer der skal holdes.
Det eneste de vil savne er de mange
gode naboer i Pederstrup som altid
er flinke til at give en hjælpende
hånd. Harald synes det er lidt un-
derligt. Han synes ikke, det  er

længe siden det var ham der hjalp
de ældre i byen, men nu er det altså
ham selv, der sommetider skal have
hjælp. Det er dejligt det er sådan, at
naboer hjælper hinanden.

Udover de forskellige aktiviteter de
går til, er der jo de 3 børn og sviger-
børn samt de 5 børnebørn, som i
øvrigt alle er drenge, der skal besø-
ges. Ejler og familie bor på Amager,
Kis og familie bor i Stilling og Bente
og familie bor i Vinderslev. Selvom
de har travlt skal der stadig være tid
til dem og mon ikke det opprioriteres
når Karen og Harald får mere tid når
ønsket om lejlighed bliver opfyldt?

  C.V.

Revy
Lørdag den 22. marts var der revy i
Vinderslev forsamlingshus. Om ef-
termiddagen var der generalprøve,
og  aftenen bød på selve premieren.
Revyen bød på mange morsomme
numre. Der var bl.a. sladrebænken,

Vinderslev borgerforening
sms, Peking and og mange flere. De
medvirkende, som bestod af Sanne
Lemming, Katharina Schnoor,
Randa Lykkegård, Flemming
Holgersen, Leif Christensen, Per
Rhiger, Knud Haugaard og John
Iversen, fremførte en fantastisk revy.
Revymusikken blev leveret af Bent

Kragh. Instruktøren og folkene bag
scenen leverede også et stort stykke
arbejde med at få det hele til at
klappe, og det lykkedes til fulde. Til
generalprøven var der omkring 40
publikum. Som noget nyt var der til-
melding til spisning om aftenen, og
godt det samme, for der var 105
personer der meldte sig.  Efter spis-
ning og revy spillede ”WOS TOW”
fra Kjellerup op til dans.
Vi kan allerede nu røbe at der bliver
revy i Vinderslev forsamlingshus
igen til næste år. Det bliver lørdag
d. 20. marts, og dansemusikken bli-
ver igen leveret af ”WOS TOW”. Så
husk at sætte kryds i kalenderen!

Børnedyrskue
Søndag d. 10. august kl. 13.00, er
der børnedyrskue i Vinderslev. Igen
i år  låner vi et stykke jord hos fami-
lien Würtz på Trekronervej 17, hvor
vi vil få fornøjelsen af at se, hvad
det er for kæledyr som børnene har
med i år. Der vil være en overra-
skelse til alle udstillere. I pausen, når
dommerne voterer, vil der være un-
derholdning for børn og voksne. Der
vil på pladsen være forskellige akti-
viteter for børnene.

Kjeld Hvolgaard
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Blandt stjerner

Jeg hedder Karen Haugaard og har indtil
februar 2002 boet på Lundgårde i
Mausing. Mine forældre hedder Kirsten
og Knud. Jeg har en storesøster, Anne
og min lillesøster hedder Signe. Jeg er
20 år og arbejder som afløser ved
hjemmeplejen i Silkeborg med det for-
mål at samle point, så jeg kan komme
ind på ergoterapeut-uddannelsen. Grun-
den til at jeg skriver i Lokalbladet er, at
jeg som „gammel Mausing-pige“ er ble-
vet opfordret til at fortælle om en spe-
ciel oplevelse, jeg har haft inden for de
sidste måneder.
Det hele startede i november 2001. Jeg
spillede volleyball i Silkeborg KFUM.
Her havde jeg lært den 25 årige Martin
Pedersen at kende. Martin arbejder ved
Silkeborg Kommunes skatteafd. Ud
over at han også spiller volleyball, så
vidste jeg ikke ret meget om ham. Hvad
jeg bl.a. ikke vidste var, at han var me-
get musikalsk og god til at synge.
Jeg fandt selvfølgelig hurtigt ud af, at
han var forsanger i et U2-kopi-band. Og
d. 21. december hørte jeg ham første
gang synge med sit band. Det var på
„Rampelys“ i Silkeborg. Jeg kan huske,
at jeg fældede en tåre, så rørt var jeg
over, hvor smukt han sang.

Martin er efternøler, han har to stores-
østre. Den ene af dem havde en tanke
om, at Martin var så god til at synge, at
han skulle med i Danmark‘s radio‘s
amatørkonkurrence, „Stjerne for en af-
ten“, så hun sendte et bånd ind, hvorpå
Martin sang. Det resulterede i, at Mar-
tin blev bedt om at komme til audition
d. 13.-8. på Cafe‘Hack, der ligger i for-
bindelse med „Musikhuset“ i Aarhus.
Martin syntes selv, at det var gået godt,
men......der gik lang tid. Der var jo også
strejke på DR, så det hele trak i lang-

drag, og alt blev udskudt. Martin fik dog
at vide, at han ville høre noget inden
december, hvis de ønskede at se ham
igen. D. 29. november havde han sta-
dig ikke hørt noget og var ved at droppe
tanken om en mulig plads som deltager
i programmet.
Om aftenen ringede hans chef til ham
og bad ham medvirke i en reklame-film
for Rådhuset. Det var ikke første gang,
Martin havde været brugt til noget til-
svarende, så han sagde ja og fattede
ikke mistanke til, at der lå noget skjult i
det. Vi husker alle, hvordan Martin fjol-
lede rundt på Silkeborg Rådhus med en
kaffekande i hånden for til slut at blive
overrasket af Natasja Crone, der kom
for at fortælle ham, at han skulle være
med i „Stjerne for en aften”.
I december fik Martin så brev om, at
han skulle medvirke i udsendelse nr. 4,
d. 24. januar. Nu begyndte det at blive
realistisk for ham. Martin forberedte sig
på, hvilken sang han nu skulle synge,
og vi snakkede en del om, hvad nu hvis
han skulle gå videre. Jeg var glad på
Martins vegne og ville støtte ham uan-
set udfaldet. Men jeg var også bange
for, om det ville ændre Martin, Man hø-
rer jo så tit om folk, der kommer frem i
lyset og bliver så selvoptagede, at de
bliver ulidelige, at være sammen med.
Heldigvis har Martin ikke ændret sig i
forløbet og har stadigvæk begge ben på
jorden.
Der blev telefonisk aftalt med en fra re-
daktionen, hvilken sang Martin skulle
synge. Det blev „Over my shoulder“, en
sang som „ligger godt“ for Martins
stemme, der skulle også fløjtes i det
nummer, hvad der heller ikke faldt svært
for Martin.
Først i januar kom to medarbejdere fra
DR på besøg ved os i vores lejlighed
på Lupinvej. De skulle samle materiale
til en præsentation af Martin. Det var
meget sjovt at se, hvordan de greb det
an.
Torsdag d. 23. januar tog Martin og jeg,
til København, hvor Martin skulle være
kl. 13 for at øve sang og koreografi med
den rigtige musik til. Jeg selv tog til min
søster og svoger som bor i Søborg ikke
langt fra DR. Senere på dagen kom Mar-
tin også til lejligheden, hvor han godt
brugt faldt i søvn på sofaen. For mit
vedkommende begyndte jeg allerede
der at blive nervøs på Martins vegne.
Han selv tog det meget stille og roligt.
Fredag d. 24.-1. kl. 10 startede prøverne
igen i TV-byen på sang, musik, sminke

og tøj. Kl. 16.30-18.00 var der general-
prøve. Imens det stod på, gik jeg rundt
i min søsters lejlighed og blev mere og
mere nervøs, med en slem mavepine.
Senere på dagen kom min svoger, Mor-
ten hjem fra arbejde, og så travede han
efter mig også godt nervøs. Kl. 19.15
skulle vi sidde på vores pladser i stu-
diet. Mens de sidste praktiske ting kom
på plads, var en stand-up komiker hy-
ret til at varme publikum op. Kl. 20 star-
tede programmet, og Natasja Crone
kom frem på scenen i studiet. Da Mar-
tin endelig gik på, var jeg så nervøs,
jeg knapt kunne klappe, Martin selv var
noget mere rolig. Jeg er siden hen ble-
vet mobbet med, at jeg så sur ud når
kameraet fokuserede på mig. Mange
troede, at jeg blev skuffet over resulta-
tet, der var, at Martin fik en andenplads.
Men det var jeg slet ikke, tværtimod var
jeg lettet over, at han sikkert ikke skulle
gå videre. Martin var også glad for 2.
pladsen. Han syntes allerede på det tids-
punkt, at han havde haft en god ople-
velse og var meget taknemmelig for det
hele.
Efter den sidste del af udsendelsen var
der „after-party“ på „Park“, og her var
hele Martin`s familie og venner, der
havde været med til optagelserne, også
med. Det var en rigtig sjov oplevelse.
Efter festen fik jeg lov til, at komme med
på „Admiral Hotel“. Det var første gang
jeg var på luksushotel.
Dagen efter skulle vi tidligt op, fordi
Kendra, der havde fået førstepladsen,
Martin og Klavs, der fik 3. pladsen skulle
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ud at optræde i 3 storcentre
på Sjælland. Jeg var med
hele turen. Bagefter tog vi
hen til Anne og Morten, og
blev der til dagen efter. Det
var også en god lejlighed
til at besøge dem. Det er
trods alt ikke så ofte, man
kommer derover. Vi troede
jo heller ikke, at vi sådan
lige skulle derover igen.
Hvad ingen af os vidste
var, at vi kom til at lægge
beslag på deres sovesofa
gang på gang efter den tid.
 Da alle 10 programmer var blevet vist,
fik Martin besked om, at alle 2‘erne
skulle medvirke i et nyt program, og vin-
deren samt andenpladsen fik lov at
komme med i semi-finalen. Så startede
det hele forfra igen. Til denne ”to‘er”fest
tog vi min søster Anne og svoger Mor-
ten med til showet. Jeg var ikke så ner-
vøs denne gang. Nu havde jeg jo prø-
vet det hele før. Jeg nød det virkelig,
og det var et „fedt show“. Anne troede
hele tiden på Martin, jeg turde ikke håbe,
nok også derfor var jeg meget afslap-
pet. Dommerne, Karen Busck, der er
sanger, „Chief 1“ (Lars Pedersen, der
er musik-producent) og Jackline Friis
Mikkelsen, der er stylist, udgjorde
dommerpanelet hver aften, og de skulle
sætte de 3, som de troede var de sand-
synlige på 1., 2. og 3. pladsen. Seerne
hjemme i stuerne skulle stemme gen-
nem telefonen, og det var disse stem-
mer, der var afgørende. Da dommerne
satte deres bud op, og Martin ikke var
blandt dem, troede han ikke selv på det
mere. MEN... Martin vandt, og vi var
helt vilde. Da jeg så reaktionen og glæ-
den i Martins ansigt, gik det virkelig op
for mig, hvor meget han brændte for det,
og hvor var jeg glad på hans vegne.
Alle semi-finale deltagere vandt en rejse
til Malta, og der gik nogle minutter, før
jeg i min glædesrus fik råbt til Anne „Ja-
men så skal vi også til Malta“.
Efter udsendelsen kom pressen og
skulle lave interviews med Martin, og
de som ikke kunne komme til at tale med
ham, interviewede mig, og der blev ta-
get mange billeder af os begge to. Det
var en underlig oplevelse, man står der
så glad på Martins vegne og lidt i en
anden verden, samtidig med 7 journali-
ster stiller spørgsmål om alt muligt lige
fra ”hvordan lærte I hinanden at kende”
til ”hvad laver du”.
Semifinalen foregik over 2 aftener. Mar-
tin skulle være med i den første, så han
havde kun en uge til at forberede sig på
en ny sang. Valget faldt på Robbie Wil-
liams nummeret „Feel“.

Da vi sad i studiet fredag d. 21.-3. og
afgørelsen skulle falde, sad Martins
søster og jeg ved siden af Gudruns far
(Gudrun fra Færøerne, der vandt til
sidst). Han var så spændt, at vi måtte
holde ham i hånden og sige, at hun var
sikker på at gå videre.
Endelig tonede Baes, revisoren fra
Deloitte and Touch frem på skærmen
med resultaterne :
Martin vandt en finaleplads. Det var helt
ufatteligt, han var udvalgt som en af de
6 ud af de 3.000, der var til audition i
august. Og han skulle være med i den
store finale i Forum.
Ikke mindst denne gang var der varm
modtagelse i Silkeborg: alle de lykønsk-
ninger, blomster, flasker, avisreportage
mm.
Ugen efter foregik den anden semi-fi-
nale, og dagen efter, d. 29.-3. skulle de
6 vindere til kursus-centret, Karrebæks-
minde på Sydsjælland. Her skulle de til-
bringe weekenden sammen. Finalis-
terne skulle bl.a. beslutte sig for, hvil-
ken af de 2 sange, de havde optrådt
med, de skulle synge til finalen. Ellers
fungerede dagene som workshop, hvor
de fik øvet, leget, opbygget team-ånd
og virkelig lært hinanden at kende.
Den sidste uge inden finalen blev travl.
Allerede onsdag måtte Martin til Køben-
havn. Torsdag tog jeg sammen med
Martins forældre derover. Martin og jeg
var igen hos Anne og Morten, og her
stødte mine forældre til om aftnen. Fre-
dag d. 4.-4. kørte Anne, min mor og jeg,
Martin ud til „Forum“, hvor finalen skulle
foregå. Vi var med inde og se, hvor det
hele skulle foregå : 7.000 stolesæder,
at tænke sig, at der skulle sidde en per-
son på hver, var overvældende. Hvor-
dan ville det ikke være at stå på sce-
nen? Martin skulle synge som den før-
ste, og det gik godt.
Gudrun fra Færøerne vandt, Jacob An-
dersen nr. 2 og Tarek på 3. pladsen.
 Afterpartyet denne gang var i lokaler
ovenpå Illum. En overvældende ople-

velse i Forum, efterfulgt af en
fantastisk fest, hvor venskaber
så småt begyndte at blive knyt-
tet.

Martin havde nået sit mål, ja
længere endnu. Han har fået en
opbakning fra alle sider, der har
været helt fantastisk, ikke mindst
fra sin arbejdsplads. Han har fået
så meget positiv opmærksom-
hed. Familiemedlemmer, ja selv
nogle af mine forældres venner,
der havde oplevet Martin synge
til min fars 50 års fødselsdag,

som ellers ikke interesserer sig for pop-
musik, har fulgt Martin. Det er også lø-
bende blevet til mange præmier : blom-
ster, „Rosendahl“ vaser og CD holdere,
feriecenter ophold for hele familien og
turen til Malta mm.
Jeg har fået lov til at være med hele
vejen, bl.a. fordi jeg arbejder som aflø-
ser, og dermed selv har kunnet vælge
hvor meget arbejde, jeg har villet have.
Jeg har været med på turne, hvor vi har
kørt rundt i „Stjernebussen“, på hotel og
ikke mindst på turen til Malta, hvor jeg
var ude at flyve for første gang. Det har
været vigtigt for mig at være med i pro-
cessen. Jeg har følt, at der var plads til
mig og min mening. Alle har husket på
og spurgt til mig og i det hele taget væ-
ret meget åben overfor mig. Hvor jeg i
starten var bange for at miste Martin,
har det i stedet for styrket vores forhold,
vi har haft en masse fælles oplevelser.
Og Martin har kunnet „tåle“ succesen.
Foruden en masse jobs både med ban-
det,  med „stjerne for en aften-holdet“
og solo, har det også resulteret i en tur
til Færøerne fra d. 10.-5. til 13.-5. Hvor
Martin havde fået 3 jobs sammen med
Gudrun og Jacob A. Igen fik jeg lov at
være med. Både turen til Malta og
Færøerne kunne der skrives en hel ar-
tikel om.
Det har virkelig været oplevelser for li-
vet, og forhåbentlig bliver det også til
venskaber for livet.
Med hensyn til Martins karriere håber
jeg for ham, at han får mulighed for at
lave en cd. på et tidspunkt. Det synes
jeg, han har fortjent, og jeg vil helt sik-
kert støtte ham i det.

Karen Haugård
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En forretning med alt fra cykler til
fiskegrej og hundefoder.

Ovennævnte forretning er at finde
på Vinderslevvej 107 i Vinderslev.
Indehaveren Jens Primdahl fortæl-
ler meget gerne om sin lille forret-
ning, som slet ikke er så lille endda.

Faktisk sker der en løbende udvik-
ling og udvidelse af forretningen
hele tiden.

1. APRIL

For 10 år siden, nærmere betegnet
1. april 1993, blev Jens uddannet
som cykel- og motormekaniker i
Skægkær. Han har altid haft lyst til
at blive selvstændig, og da han så
købte huset på Vinderslevvej for 9
år siden, så han straks store mulig-
heder for at forfølge sin drøm. Hu-
set rummede store muligheder, så
Jens gik langsomt men sikkert i gang
med istandsættelsen af butiks-
lokalet, som tidligere bl.a. havde
været salgslokale for en planteskole.

JP cykler og motor
Portræt af en virk-
somhed

Mange timer blev lagt i arbejdet, og
1. april 1999 åbnede Jens sin cykel-
forretning. 1. april er for Jens alt
andet end aprilsnar – på denne dato
skete der som sagt to store og vig-
tige ting – han blev uddannet og blev
selvstændig. I starten var butikken
kun åben nogle få timer om dagen,
men som udbud og efterspørgsel
voksede, blev der behov for at
lægge endnu flere timer og kræfter
i butikken. Godt nok havde Jens en

hjælper, men det var efterhånden for
hårdt at klare to jobs. Jens havde
nemlig under hele forløbet haft et
arbejde ved siden af butikken. Slid-
det blev for stort, og fritiden blev
mere og mere knap. Så for et halvt
år siden valgte Jens at kvitte sit job
og i stedet kun hellige sig butikken.
Tiden var inde til at prøve drømmen
af – skulle det prøves, skulle det
være nu. Jens har stadig en hjæl-
per i baghånden, men klarer langt
det meste selv. Indimellem er der
erhvervspraktikanter at se hos Jens,
og det synes han er en spændende
udfordring.
.

BUTIKKEN

Cyklerne har hele tiden været driv-
kraften i butikken, men der er langt
mere at byde på. Har man behov
for en knallert, en Honda scooter,
en Toro plæneklipper, en Solo mo-
torsav eller fiskegrej og dyrefoder så
kan Jens også fremvise det. Er det
ønskede ikke på lager, kan Jens
fremskaffe det med kort tids varsel
– og prisen stiger ikke herved.

Tværtimod.
 Jens har planer om at udvide sorti-
mentet af motorsave yderligere, da
der sker en stor udvikling indenfor
motorsave. I Danmark er der ca.
300.000 brændeovne, så der er et
stort behov for motorsave. Har man
en motorsav, er der også behov for
nye kæder, olie, sikkerhedsudstyr
m.v., og her er Jens også på banen.
Fiskegrej bliver efterhånden også en
større del af salget. Da PB- Handel
i Thorning lukkede, købte Jens rest-
lageret, og siden er det suppleret op,
så der nu er noget til brug såvel i
Put and take-søer som på hav- og
ved ferskvandsfiskeri. Grejet skaf-
fes fra dag til dag.
Mange vil undre sig over, at man
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også kan købe dyrefoder hos Jens.
Men som Jens siger:  kommer man
og henter en cykel, ser man dyre-
foderet og omvendt. Al salg er vig-
tigt, og Jens er eneforhandler i
Kjellerupområdet. Dyrefoderet er
især til hunde, katte, marsvin og
fugle.

SALG, SERVICE & REPARATION

At sælge nyt er godt, men Jens kan
også godt lide at stå reparere og
pille i en motor. Der skal ydes en
god service, og der skal være plads
til såvel den lille reparation af bag-
lygten som til de større reparatio-
ner. Har man ikke selv mulighed for

at aflevere til reparation, henter og
bringer Jens gerne i sin varevogn.
Jens har bl.a. en fast aftale med
Post Danmark i Kjellerup om vedli-
geholdelse og service af alle post-
cyklerne. Postcyklerne slides me-
get, da de benyttes året rundt til
lange strækninger med tungt læs.
Om foråret og sommeren er der
meget salg af nye varer, mens ef-
teråret og vinteren er tiden for større
reparationer og eftersyn med hen-
blik på den kommende sæson. Det
er rart, når plæneklipperen afleve-
res til service om efteråret, men der
er selvfølgelig altid plads til her og
nu reparationer. Vinteren går også
med at sætte gamle cykler i stand.

Jens holder meget af at stå og rode
med diverse cykler og motorer.

FRITID

Når man er selvstændig, er der ikke
meget fritid, men sommetider må
man prioritere sig selv og holde lidt
fri. Når dette sker, er det sammen
med børnene Camilla på 3 år og
Sebastian på 6 år eller med en fi-
skestang eller et gevær i hånden.

FREMTIDEN

Jens har planer for fremtiden. Gen-
nem tiden har han renoveret bygnin-
gerne, og for tiden er han i gang med
at lave et 25 kvm. stort kontor og
frokostrum i forbindelse med forret-
ningen. Til efteråret har han planer
om at lave et nyt 50 kvm. stort værk-
sted og lægge nuværende værksted
til butikken. Sortimentet udvides hele
tiden, og det kræver plads.
At det er muligt at købe en billig cy-
kel i diverse varehuse, tager Jens
ikke så tungt, for han ved om nogen,
at kvalitet og pris hænger nøje sam-
men. Han ved også, at det er vigtigt
at få den rette rådgivning, så fejlkøb
undgås. Hvis man f.eks. køber en
cykel hos ham til 3500 kr. og bruger
den i 10 - 15 år, hvilket slet ikke er
urealistisk, vil det koste små 350 kr.
om året. Tankevækkende!
Jens fortæller flere gange, at han har
mærket en stor lokal opbakning, og
det er han meget glad for.
For at blive kendt ud over
Vinderslevs grænser er Jens i gang
med at lave en hjemmeside, hvor der
bl.a. præsenteres nyheder og tilbud.
Hjemmesiden kan ses på
wwwjpcykler.dk

JP CYKLER & MOTOR har åbent på
alle hverdage fra kl. 10 – 17.30, om
lørdagen kl. 9 – 12.30 eller efter af-
tale. Der er mange om buddet, så
det er vigtigt, at være der, når kun-
den har behov.

 I.O.
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Lene Ahrenfeldt
 – min hobby - bueskydning

I december 1996 købte Lene Tind
Ahrenfeldt sammen med sin mand
Peter det gamle teglværk på Astrup-
vej 16.  Lene er født i 1970 og er
opvokset i Hindbjerg. Lene og Pe-
ter har døtrene Sidse på 6 år og
Sofie på 2 år.

Lenes store interesse for bueskyd-
ning startede i 1994. Lene og Peter
ville gerne have en fælles interesse
og en hobby, de kunne dele. Peter
skød i forvejen med bue og for-
ærede Lene en ny bue, så også hun
kunne komme i gang.

Lene blev hurtigt bidt af at skyde,
og allerede i 1995 kunne hun hente
sit første Danmarksmesterskab
hjem.

Hun startede med en helt alminde-
lig billig bue, men da interessen vi-
ste sig at holde, blev grejet efterhån-
den forbedret.
I dag har Lene to af alting. Hun har
selvfølgelig sin foretrukne bue, men
har altid den ekstra med, som dog
kun bliver brugt i yderste nødstil-
fælde.

Buen som Lene skyder med er en
compound bue. De fleste kender en
langbue, men compoundbuen  – er
den bue, der er mest avanceret, og
som har flest tekniske hjælpemidler.
Der er blandt andet en stabilisator,
der gør at de vibrationer der altid er
der, når man skyder, ikke påvirker
pilen. Der er en speciel hylde med
fjeder, der indstilles på mindste mil-
limeter samtidig med, at der er for-
størrelsesglas og vaterpas, der gi-
ver et godt sigte og sørger for, at
buen er nemmere at holde lige.
Alt er gjort for at formindske påvirk-
ninger på det enkelte skud.

Ved et skud trækker man 26 kg i en
arm, og når man er compound-
skytte, kan man trække mere på
grund af det system, selve buen er

Bueskydning som hobby

bygget op omkring.

Det tekniske vedrørende buen inte-
resserer ikke Lene særligt meget, og
hun kommer næsten i tvivl om, hvad
selve buen er lavet af, men mener
det er aluminium. De fleste skytter
skifter jævnligt deres buer ud, men
Lene har nu haft denne bue i 3 år
og har ingen planer om at udskifte
den. Det er ikke det at få en ny bue,
der tæller og nødvendigvis giver re-
sultater, men det at man kan arbejde
med sit grej og koncentrere sig
100% om sporten.
Prisen for en bue som den Lene
skyder med ligger omkring 15.000
kr.

Da Lene i sin tid startede som bue-
skytte var det i Århus. Ægteparret
læste på daværende tidspunkt i
byen, og det var derfor naturligt at
knytte sig til en klub der.  I 1996 skif-
tede Lene til Silkeborg. Klubben i
Silkeborg havde på det tidspunkt en
del eliteskytter, deriblandt den da-
værende landstræner Erik P. Niel-
sen.

På landsplan er der ca. 2.-3.000
bueskytter, hvoraf ca. 30 skyder på
eliteplan.

Danmark er godt med inden for
sporten. Vi  har opnået mange fine

placeringer på verdensplan.

Når man skyder på eliteplan som
Lene gør, har man en kontrakt med
Dansk Bueskytteforbund. Det bety-
der naturligvis, at Lene bruger me-
get tid på sin sport – både i indland,
men også i udlandet.

Lene har som tidligere nævnt to
børn, og i perioderne med gravidi-
tet, fødsel og amning har det selv-
følgelig været lidt sværere at deltage
på højt plan. Men til trods for disse
odds har Lene præsteret at skyde
til store stævner – og også at vinde
– med en baby i liften, der skulle
have mad under selve arrangemen-
tet.

Førhen satte Lene alt til side. Det
der talte var sporten, og så kunne
familiefester og andre begivenheder
tage hensyn til dette, ellers kom
Lene ikke. I dag er det ikke helt
samme prioritet der anvendes, men
der skal dog stadigvæk vises en del
interesse og øves noget, for at det
kan lykkes at kvalificere sig på det
plan, Lene skyder på.

Det at være elitekvinde inden for
sportsverdenen og mor kan somme-
tider føre til spørgsmål om, hvordan
det egentligt lader sig gøre. Til det
er der en ting at svare: ”Selvfølgelig
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Støt vore sponsorer, de
støtter LOKALBLADET

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com

Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

Skal du købe eller sælge ...
er der OS du skal vælge !

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Sponsorer

Borgerforeningen for

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
Vinderslev valgdistrikt

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse

savner jeg mine børn, men de har
en far, der er ligeså god til at tage
sig af dem”. Det pudsige er jo også,
at ingen spørger mænd på eliteplan
om det samme spørgsmål!

Det der gør det nemt for Lene er, at
det tager hende tre minutter at gøre
klar til at øve. At finde buen frem og
gå om i haven, hvor der er gode øve-
muligheder. Kun om vinteren kører
Lene til træning, hvor det er nødven-
digt at øve inden døre. På sigt ind-
rettes der måske et indvendigt øve-
lokale i garagebygningen.

Den ældste datter Sidse begyndte

sidste år at skyde. Det er dejligt, når
mor og datter kan dyrke den samme
interesse.

Lene har tidligere skudt på hold,
men dyrker nu kun sporten indivi-
duelt. Her er det kun hende selv der
bestemmer, og hun skal ikke und-
skylde eller bortforklare overfor an-
dre, hvordan hun prioriterer bue-
skydningen og hvilke stævner hun
vælger at stille op til.

Det er en fascinerende sport. Det
er 80 – 90% psyke, der afgør resul-
tatet. Det at kunne kontrollere sig
selv under det ekstreme pres og få

skuddet til at ramme plet – det er
noget særligt.

Sporten har bragt Lene til mange an-
dre lande: I 1996 vandt hun sam-
men med sit hold bronze i EM i Bel-
gien. Hun har været i Frankrig, Po-
len, Norge, Sverige og Tyskland. I
Tjekkiet satte Lene VMrekorden
1998 og bevarede den ligeledes i
1999, men må nu se sig overhalet.

Sidst har Lene deltaget i VM i Austra-
lien i september 2002.

I pinsen skød Lene kvalifikation til
EM. Stævnet foregik i Nr. Snede, og
det lykkes hende at skyde kravet på
de 675 point. Lene skød 679 point.
I øvrigt gik hun patrulje med
sølvmedaljevinderen fra VM. Lene
slog hende på point, og det var be-
kræftende. Det er tegn på, at Lene
stadig kan gøre sig i toppen. Den 5.
- 6. juni er Lene i Sverige. Ved
Siljasøen afholdes sidste stævne
inden udtagelsen til VM i Frankrig i
august 2003. Lene er næsten sik-
ker på udtagelse, og i næste nr. af
Lokalbladet kan du læse om hen-
des oplevelser ved EM i Frankrig i
dagene 10. - 16. august 2003.

C.V
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Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 85 71

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon   89 70 70 30

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

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.

„
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/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

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

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

• 4 - 8 pers. taxi

• 12-20 og 50 pers. busser

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

Hauge Data
Salg - Reparation

Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk

info@hauge-data.dk

Haugevej 62 8620 Kjellerup

Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

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

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

Kjellerup
Maskin Udlejning

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

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

www.hinrup.dk

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen

•  Alt i Stålmontage
•  Produktion
•  Reparation
•  Vedligehold

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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

ApS

Tlf. 86 88 25 61

Nørregade 8, 8620 Kjellerup

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
� 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTER

Vinderslevvej 47, 8620 Kjellerup
Tlf. 20 76 06 74 / 86 88 83 62 - Fax 86 88 32 44
www.lbj-rulleborde.dk - lbj@lbj-rulleborde.dk
Træffetid : Mandag til fredag fra 11.00 - 16.00

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84   Mobil:   61 46 52 84
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Kjellerup
Containerservice A/S

Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16

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

 Vinderslev & Thorning

 Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

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

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

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

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen

Søndergade 1, 1. . 8620Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

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

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

Vinderslevvej 65,  8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

*

*

ADVODAN
Danmarks største advokatkæde

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

Advokater med  møderet  for  Landsret og Højesteret.

Erik Nørregaard
Finn Offersen

Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård

Flemming Jespersen
Malene Værum

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP

KONTORTID MAN. -  TORS. 9-16 -  FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 -  FAX 86 88 37 17

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

NY - OG OMBYGNING
ERHVERV

SPECIALER :
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44
Biltlf. 40 42 87 44

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

Jyske Bank .  Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme

Gør en forskel
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Vinderslev . 86 88 80 07

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Tømrermester
Leif Kristensen

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

KØLECONTAINER

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

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
 VOGNMANDSFIRMAET

Rosenvænget 9  3  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70  3 Fax 86 88 85 80

SE nr. 19 26 56 33

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 86888808

SALG, SERVICE & REP

Man. - Fre. 10.00 - 17.30
Lør.   9.00 - 12.30

Ingen annonceudgifter

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar
MDE

Søndergade 15 C   8620 Kjellerup

Telefon: 86 88 21 00    Telefax: 86 88 38 88

Vognmand
Henrik J Andersen

Vinderslev  8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel

Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

Uafhængig Ejendomsmægler

Hønholt Landhandel

Åbningstider : Man.-fre. 8.00 - 17.00
Lør. 9.00 - 15.00

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

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

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

Alt i byggematerialer

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86888159

Mausing Forsamlingshus

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00

Søn. & helligdage 13.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

ÅBNINGS-

TIDER

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60
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FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.
                                                                                                                                                     Redaktionen

Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

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

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 86888279

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

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

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

Hjemmeplejen
Område Vest Tlf. 87702370

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

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33 Tlf. 23393417

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

Malmhøj
Boenhed Øst Tlf. 87700618
Boenhed Vest Tlf. 87700616
Aktivitetscenter Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1 Tlf. 86888499

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

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

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

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10 Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Susanne S. Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 86888180

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

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

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

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

Venstre Vinderslev
Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687

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

Vinderslev borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28 Tlf. 86888358

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 86888408

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

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

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26 Tlf. 86888826




