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Indhold
Leder
Gadespejlet
Mausing Vindmøllelaug
Håndbold
Borgerforeningen
Malmhøj
Gammel elevfest
HT 87
Vinderslev skole
Robin Lundqvist
Kirkenyt
Børne- og ungdomsarbejde
Dagplejen
Moderne mælkeproduktion
Børne- og Fritidsgården
En degns dagbog
Henny i New Zealand
Mausing Marked
Vinderslev Borgerforening
Annoncører
Vejviser
Aktivitetskalenderen

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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

Giv en god gave
Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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Tlf. 86888413
LOKALBLADETS
Tlf. 86888430
Tlf. 86888687
E-mail adresse er:
Tlf. 86888421
lokalblad@hotmail.com
Tlf. 86888521
Tlf. 86888509
Tlf. 86888499
Tlf. 86888032
Tlf. 86888290 → Udlån af kamera, og
Koordinator for aktivitetskalenderen
Deadline d.
25. august

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

Leder
MÆRKEDAGE
Så er der gået tre måneder siden sidste udgivelse af LOKALBLADET. Der
er sket meget i de tre måneder, men
vi har desværre ikke nævnt alle de
mærkedage, der har været i den periode. Der har været mange børnefødsler, runde fødselsdage, sølv- og
guldbryllupper m.m. i området. Nogle
får vi skrevet om inden tiden, og nogle
skriver vi om, efter mærkedagen er
overstået. OG vi ved godt, at vi ikke
får alle med! Vi mangler hjælp til dette.
Hvis I alle vil fortælle os om de mærkedage, I har kendskab til i området,
vil vi få en meget bredere og bedre
dækning. Når vi så får kendskab til
en mærkedag, kontakter vi vedkommende for at få tilladelse til at bringe
oplysningen videre i LOKALBLADET.
Det vil sige, at det er ganske ufarligt
at fortælle lidt om sine naboer og

venner, for de skal selv acceptere at
blive nævnt her i bladet. Vi vil blive
meget taknemmelige for hjælpen fra
jer.
FLEMMING GRØNKJÆR
Siden oktober 1998 har Flemming
Grønkjær været en aktiv del af
redaktionsgruppen. Flemming har af
helbredsmæssige årsager valgt at
træde lidt i baggrunden, men vil fortsat være behjælpelig med stof til bladet. Flemming har og har altid haft
mange jern i ilden, men har trods det
gået meget op i LOKALBLADET. I
redaktionsgruppen vil vi savne samværet med Flemming – herunder
hans ”holden øje” med om alle kom
til tiden til møderne. Vi takker ham for
godt samarbejde og glæder os over,
at han ikke slipper bladet helt.

UDBRINGNING AF LOKALBLADET
Sidste nummer af LOKALBLADET
valgte vi selv at dele ud, og vi håber,
at det faldt ud til alles tilfredshed. Det
tog os lang tid at komme rundt i alle
kroge af området, men grundet de
store omkostninger til postomdeling
( nævnt i sidste nummer ) valgte vi
at undersøge, hvor tidsrøvende det
var med privat udbringning. Hvordan
udbringningen vil blive i fremtiden, har
vi ikke taget stilling til endnu.
GOD SOMMER!
Redaktionen

Natteravne! Hvad er det ?
Det er en flok voksne mennesker,
der af forskellige grunde i april måned 2001 startede et korps af natteravne i Kjellerup.
Vi var fra begyndelsen godt 40 medlemmer, som fik lært /opfrisket noget førstehjælp, inden vi gik på gaden. I dag er vi ca. 30 aktive medlemmer, der med to måneders mellemrum får en turplan ind ad døren,
hvor vi kan skrive, hvilke datoer vi
gerne vil gå på.
Der er ikke noget med, at man minimum skal gå et antal gange i en periode. Det betyder også, at der ikke
er nogle sure miner, hvis man ikke
kan gå i en periode eller to.
Når vi færdes på gaden, er det for at
hjælpe de unge, vi møder på vores
vej rundt i byen. Vi signalerer ligeledes, at der er nogle voksne mennesker, der er interesseret i, hvad de
går og laver, når de færdes i byen.
Det er ikke kun i weekenderne, vi er
på gaden !

En fredag eller en lørdag starter vi
normalt kl. 23 og går, til vi synes, der
ikke er flere at passe på - typisk mellem kl. 02 og 04. Det afhænger af
vejret, og hvad der ellers sker i byen
denne aften.
En hverdagsaften går vi normalt fra
kl. 19 til kl.22.

førstehjælpskursus med hjælp fra
Falck .

Til den daglige drift har vi fået god
opbakning fra bla. Lions Kjellerup,
de lokale banker samt rigtig mange
erhvervsdrivende, og vi har fået et lokale i biografen, hvor vi kan få en kop
kaffe samt varmen, når vi er ude at
gå en tur i nattelivet.

Er du interesseret i at få mere at vide
om os, er du velkommen til at kontakte: Henrik Jakobsen, Tøndborgvej
23, 8620 Kjellerup, tlf. 86888148.
Du er velkommen til at komme med
på en af vores ture, uden at det forpligter.
Vi kommer også gerne ud på skoler,
foreninger mm. og fortæller om os
selv, og hvad vi går og laver på vores ture rundt i byen.

Møder holder vi ikke mange af, da vi
på årsplan har 4 fællesmøder, hvoraf
et af dem er vores generalforsamling. På disse møder kommer der tit
en udefra og fortæller om et emne.
Vi har f.eks. haft besøg af vores lokale betjent og gadeplansmedarbejderen i Kjellerup, der har fortalt
om deres arbejde, og for at være beredt på lidt af hvert har vi bla. holdt et

I Danmark startede vi i 1998 og er i
dag 134 foreninger med ca. 5200
aktive natteravne.
I Sverige nærmer de sig 300 foreninger, og i Norge er der ca. 370.

Vi håber på, at vi med vores tilstedeværelse kan være med til at skabe
nogle trygge rammer for de unge.
Henrik Jakobsen
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Nyfødte

Marianne og Palle Kristensen, Engholmvej 2, „Mathildes hus“, fik sønnen Otto 2. påskedag d. 12. april på
3700 g og 54 cm lang.
På billedet: Mor Marianne og storebror Viggo og lillebror Otto.

Margrethe (Stenholt) og Claus
Winkler, Fruerlundvej 4, fik d. 9. april
en søn på 3660 g og 55 cm.
Drengen, som skal hedde Mark, blev
født på sin bedstefars (Simon
Stenholts) fødselsdag.

edaG
Den 30. april kl. 4.19 fik Birgitte og
Lennart på Tulipanvej 7 en lille pige.
Pigen, der vejede 3110 g og var 50
cm lang, skal hedde Michelle.

teljeps
40 års jubilæum

Til lykke med
dagen!
D. 16/2 kl. 04 blev Ingrid født i hjemmet på Vinderslevvej 28.
Ingrid var ved fødslen en stor, lille
pige, da hun vejede 4250 g og var 54
cm lang.
Ingrid har også 2 brødre Jeppe på 6
år og Aksel på 4 år.

* Anne Vesterby, „Fladbjerggård“,
Lundgårde 6, fyldte 50 år d. 12.
april.
* Jacob Ildensborg-Hansen,
Holmsløkkevej 3, blev 75 år d.
24. april.
* Peder Nørskov, Mausingvej 38,
fyldte 50 år d. 25. april
* Jakob Lundgaard, Lundgårde
11, blev 75 år d. 27. april.
* Margrethe og Folmer Bech,
Vinderslevholmvej 23, havde
sølvbryllup d. 12. maj.

Forårsbebuder
Et af de sikre forårstegn her på egnen er, når Helmer Nielsen har sat
sig fast med sin traktor.
Eva og Villy Lundgård, Lundgårde 4
fik en datter d. 11. maj på 4300 g og
56 cm lang.
På billedet: Storesøster Emma og
storesøster Laura og lillesøster.
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Landingsbane
Det er egentligt mærkeligt, at flyene
ikke tager forkert af landingsbanen i
Karup og Kalles og Karl Ejners vejlys ved indkørslerne fra Fruerlundvej.

1. maj fejrede Else Bjerre-Hansen,
Vinderslevholmvej 5, 40 års jubilæum som hjemmehjælper. Dette er
en stor begivenhed, da meget få opnår det inden for denne branche.
Else startede i 1964 som hjemmehjælper i Selde-Åsted kommune,
som i 1970 blev til Sundøres kommune. Der var hun i 20 år, indtil hun
15. marts 1984 flyttede til Vinderslev.
Allerede 1. maj fortsatte hun sin
hjemmehjælpergerning i Kjellerup
kommune, hvor hun nu har været i
20 år. De sidste mange år som aftenvagt i udegruppen i Område Vest
(Thorning/Vinderslev-området).
Else opnår ikke at få Dronningens
fortjenstmedalje, da de 40 års tro tjeneste ikke er sket i samme kommune. Else fyldte desuden 65 år d.
13. juni 2004.

Gade
spejlet

Erantisvej 8

Liljevej 43

Vicki Würtz (20) og Thomas lund Andersen (23) har købt huset efter Ole
og Birgit Rugård, som er flyttet til
Grenå.
Vicki er barnefødt her i byen som
datter af Inge og Nille Würtz, Trekronervej, og Thomas kommer fra
Kjellerup.
Thomas er mekaniker, men til en forandring ikke ved Renault i Silkeborg
og Vicki arbejder i sin onkels pølsevogn på Torvet i Kjellerup.

Birthe og Søren Johnsen er flyttet fra
Lundgårde i Mausing til Liljevej 43 i
Vinderslev. Birthe har haft Bakkesalonen, men har nu skiftet navn til
Frisør …. Hos Birthe.
Søren er gået på efterløn, så han ”nøjes” med at passe haven.
Vinderslevvej 51
Lene Bock (24) og Michael Mikkel-

Pederstrupvej 103

Velkommen til !
Vinderslevholmvej 40

Maja Vesterskov Jensen (22) og
Claus Bang er flyttet til Kjellerup fra
Silkeborg. De har købt ejendommen
på Vinderslevholmvej 40. Claus er
mekaniker ved Sand Jensen, og Maja
er p.t. i cafeen i Føtex, men har fået
elevplads i B.G Bank.
Solsikkevej 23
Efter at Emma Sørensen har solgt
sin ejendom til Maja og Claus, er hun
flyttet til Solsikkevej, hvor hun nu nyder sit otium.
Tøndborgvej 19
Lili og Hans Lerager kommer fra Silkeborg og har 2 hjemmeboende børn,
Max på 6 år og Tim på 13 år.

Peter Brøgger Laursen har købt
„Plumdal”, nærmere betegnet
Pederstrupvej103. Peter er revisor i
Silkeborg, men kommer fra
Resenbro. Peter har længe ledt efter det hus, som lige passede ham.
Det mener han så, at Plumdal er. Det
ligger i en passende afstand til Silkeborg, og han kan også have sine
hunde her, som han i øvrigt har bygget et dejligt skur til.
Lundgårde 2
Den 1. maj overtog Dorte Kvistgaard
Jacobsen (26) og Carsten Havskov
Hansen (31) Lundgårde 2.
De har tidligere boet i Sejs. Dorte
stammer fra Løgumkloster og Carsten fra Sejs. Han arbejder ved militærpolitiet i Ålborg og har i mange år
været spejder. Dorte er faglært landmand og har i øjeblikket barselsorlov med Thor, som blev født d. 18.
dec. 03. Dorte har tidligere haft heste.

sen (25) har købt hus på Vinderslevvej 51. Michael arbejder ved Sand
Jensen i Silkeborg som mekaniker.
Lene er frisørelev i Brande, men er
udlært til juli og har så fået arbejde i
Ans.
Silkeborgvej 113

Rene Jensen (25) har købt ejendommen på Silkeborgvej af Peter Jeppesen. Rene kommer fra Frederiksdal
og arbejder på Designa i Kjellerup.
I øjeblikket er han ved at renovere sit
hus, og der er også en stor have at
passe, men han får alligevel tid til at
være træner for Herre junior
håndboldholdet i Voel.
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Gade
spejlet
Nyt - Nyt om pladsen
Sommeren 2003 var vi nogle, som
startede på at få et samlingssted /
legeplads fundet frem fra urskoven
Tøndborgvej 13. Interessen var
enormt stor, hvilket jeg stadig håber
den er. Pengene slap op, da græsset var sået, og det var jo ikke mange
kroner, det gamle jern og glas indbragte, skønt der var nok af det.
Nu har vi så fået lidt på „bogen“ igen
og håber så på at kunne få det færdiggjort. For øvrigt må det gerne benyttes allerede nu.
Til konkurrencen om navnet til stedet indkom mange brugbare emner,
men flertallet lød på TREKANTEN,
hvilket så blev valgt, og den heldige
vinder blev Eva Mogensen,
Tøndborgvej 25, og hun vandt retten
til at lave en bålplads deroppe.
Er der blandt læserne nogen, der
måske har et håndboldmål, de ikke
bruger, så vil vi gerne kontaktes. Det
samme gælder ca. 30 m2 fliser af
størrelsen 25 x 50 cm.
På gensyn på TREKANTEN og god
sommer.
På initiativtagernes vegne
Henny Sølager
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Genbrug

Fra hjørnet

Søren Hansen, Vinderslevvej 44 går
ind for genbrug. Ved indkørslen til huset har Søren lavet en lampe.
Lampeglasset er lågen fra en vaskemaskine, og røret er fundet frem fra
hans gemmer. Så nu har de ingen
problemer med at finde indkørslen.

„Det var der meget snak om det år!“
Det var sommeren 2003. I løbet af
otte dage var min græsplæne gul og
brændt, som om den lå i sydens sol.
Jeg var meget overrasket over den
opmærksomhed, det gav, men også
glad for at vide, at folk lægger mærke
til, hvad der foregår. I øvrigt var det jo
også et sært sted, jeg satte min havebænk, lød det. Hvad snakkes der
om i 2004? Er det mon min nabo der
skærmer sig - eller ?
Alt andet lige, så vær så god at sætte
jer på bænken, når I går tur, og nyd
den smukke udsigt op over kirken.
Bænken er måske ikke så køn, men
den skal nok holde, og meningen er
god, så jeg synes, det ville være hyggelig, om I benytter jer heraf.
Bente Sørensen,
Vinderslevvej 1

Ny annoncør
Funder El-service blev grundlagt i
1974 af Niels Erik Jensen. I
sommeren 2002 købte Dennis
Rasmussen fra Hauge sig ind i
firmaet. Firmaet beskæftiger 14
medarbejdere, der arbejder med
alle former for el-installationer.
Yderligere information kan fås på
hjemmesiden www.funder-el.dk

Forpagterskift i Vinderslev
Forsamlingshus
mindst sin lillebror Andreas.
Der var en jævn tilstrømning af mennesker hele eftermiddagen, som
havde taget imod tilbudet om lidt godt
til ganen, så Tove og Lothar fik sagt
farvel og Louise goddag - begge hold
på behørig vis.
Vi vil fra Lokalbladet ønske alt mulig
held og lykke til Louise og håber samtidig, at Tove og Lothar vil nyde deres otium.

Den 1. april var der reception i
Vinderslev Forsamlingshus. Tove og
Lothar Schiewe har valgt at gå på
pension, og bestyrelsen for forsamlingshuset har ansat Louise Bech
som den nye vært.
Med til at hjælpe sig har Louise sin
kæreste, Holger, og sin mor og far,
Margrethe og Folmer Bech og ikke

Efterlysning
Da Louise Bech har tænkt sig at lave
et legeværelse i forsamlingshuset,
søger hun lidt legetøj, bøger, børnevideofilm o.s.v.
Så er der nogen, der har noget til at
ligge, og hvis det er i pæn stand, kan
det afleveres til forsamlingshuset.

Mausing Vindmøllelaug
En epoke er slut
På Jakob Lundgaards jorde står
ikke mere to stolte møller.
I 1987 var der nogle initiativrige mennesker, der fik den dristige ide at
sætte 2 vindmøller op på Jakob
Lundgaards jorde. Der blev undersøgt, der blev forespurgt, der blev
rådspurgt, og der blev diskuteret. Der
blev indkaldt til stiftende generalforsamling, foreningens vedtægter blev
godkendt.
73 familier bakkede op bag ideen og
investerede penge i dette risikable
foretagende at rejse vindmøller.
Mausing Vindmøllelaug var en realitet. Møllerne blev rejst og startede
deres produktion i marts måned 1988
og har i deres levetid produceret ca.
8,9 mio. kW.
Fra starten var andelstanken en
grundlæggende ide, hvor der blev
stemt efter hoveder og ikke efter anparter. Alle generalforsamlinger er
blevet afholdt i en god atmosfære,
hvor der aldrig har været de store
storme mellem medlemmerne. Det
skyldtes de to gode 150 kW Bonusmøller og den omhyggelige pasning,
møllerne fik af Jakob Lundgaard.
Da møllerne blev rejst, sagde eksperterne, at de største møller, der
nogensinde ville blive rejst, ville blive
på 600 kW. Efter kort tid viste det sig,
at det ikke holdt stik. Møllerne blev
meget større. Det viste sig også, at
vindmøllerne var langt mere effektive, end man havde forventet. Og
med de langt større møller der blev
rejst senere end Lundbak 1 og 2, fik
folk en opfattelse af, at vindmøller var
en ren pengemaskine.
Det blev til flere indgreb fra de forskellige regeringers side fra midten
af 90´erne for at få styr på møllernes
indtjening og udbredelse. Den sidste
lov, Elreformen, gjorde noget ved de
små gamle møller. De blev ramt
hårdt økonomisk.

Alle de nye love der blev indført,
gjorde det sværere og sværere at
drive møllerne på amatørbasis, men
dødsstødet fik møllerne, da vi overgik til markedsprisen januar 2003.
Det betød, at priserne blev meget
svingende, og samtidig fik lauget
større udgifter ved, at vi skulle bruge
mellemhandlere for at sælge vores
grønne strøm. Vi skulle nu sælge
strøm for ca. 19 øre pr. kW, og de
normale omkostninger lå også på ca.
19 øre pr. kW. Derfor besluttede generalforsamlingen august 2003, at
møllelauget skulle nedlægges, da vi
endnu kunne komme med under
skrotningsordningen, der betød, at

møllerne kunne sælges.
Nedlæggelsen af lauget blev markeret, som vi startede, ved en hyggelig sammenkomst fredag d. 27. februar 2004.
Efter møllernes endeligt er der kommet nye signaler fra Christiansborg
om vindmøllernes fremtid i Danmark.
De har endelig fundet ud af, at alternativ energi er godt, og at det er det,
vi skal bygge vores fremtid på og ikke
håbe på, at de fossile energikilder
varer evigt.
På bestyrelsens vegne
Tom Andreasen
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Håndbold

Håndbold er nu engang en
fascinerende sport. Der er tempo,
intensitet og den fantastiske blanding
af råstyrke og teknik der gør, at håndbold ikke kan sammenlignes med
noget andet. Men håndbold er også
meget mere end det. Håndbold er
sammenhold. Man finder ikke mange
steder, hvor klubånden og sammenholdet eksisterer i så høj grad som i
håndbold. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har.
Mit navn er Esben Bjørn, jeg er 18 år
og bor i Hauge. Til daglig går jeg på
Amtsgymnasiet i Viborg, hvor jeg
snart afslutter 1.g. Og så spiller jeg
håndbold. En hel del endda. Jeg spiller på ynglingeholdet i Team Kjellerup,
der er et samarbejde mellem HT 87
og Levring IF. Samarbejdet blev sat i
værk for at sikre, at der vil være basis for et hold, da der i min alder er
så mange andre ting, som mange
synes, er noget sjovere end at løbe
rundt på en håndboldbane søndag
efter søndag. Men jeg tror nu, de går
glip af noget.

Vi har det sjovt sammen på holdet,
og det er det vigtigste. Resultatmæssigt svinger det meget, men det
går da okay. De sidste par år har vi
præsteret at kvalificere os til eliterækken, hvilket er en bedrift i sig selv.
Sidste sæson kom vi efter jul i elite
B, hvor vi var i en meget stærk pulje,
hvor intet var afgjort på forhånd. Eksempelvis tabte vi det første opgør
til ærkerivalerne fra Gødvad med 8
mål, mens vi i Thorning Hallen udspillede dem totalt og vandt med 12.
Vi endte på en 4. plads, hvilket var et
okay resultat. Det vigtigste for os er,
at vi har det sjovt. Sammenholdet er
helt i top, så vi når vores mål hver
gang. Vi har det sjovt.
Ud over mine udfoldelser på banen
fungerer jeg også en gang imellem
på sidelinjen som træner i HT 87. Det
har jeg efterhånden gjort i nogle sæsoner. Først havde jeg mikro-spillerne, som er de yngste. Derefter
havde jeg lilleput-drengene i to år, og
de sidste to sæsoner har jeg trænet
puslinge drenge. Den forestående
sæson skal jeg forsøge at lære
drengespillerne et par ting, og det
glæder jeg mig meget til. Jeg synes,
det er sjovt at træne. Jeg kan godt
lide at lære nogle drenge et par tricks
med en bold. Men vigtigst af alt vil
jeg gerne være med til at skabe en
god ramme for unge mennesker, der
har lyst til at bruge lidt tid på sport.
Jeg tror, det er vigtigt, at både børn
og unge har et eller andet, de kan
lave i deres fritid sammen med andre, og her er håndbold en rigtig god
aktivitet. Og det virker, som om der
er mange, der mener det samme.
Sidste sæson bestod puslingeholdet

af 25 spillere, og for første gang nogensinde havde HT 87 hele tre hold i
samme årgang. Det er ret imponerende for en lille klub som HT.
Man må jo nok sige, at selve klubben er den primære årsag til den
store tilgang af spillere. Det er en
udpræget breddeklub, hvor der er
plads til alle. Det er det, klubben altid
har bygget sin stamme om, og det
vil den højst sandsynligt blive ved
med. Der bliver også lavet nogle arrangementer for ungdomsholdene.
Det såkaldte ”Brag i hallen” har for
eksempel været en kæmpesucces,
som børnene glæder sig til. Dette er
nu ikke kun klubbens fortjeneste. Jeg
har været vidne til en utrolig stor
forældreopbakning, ikke kun til disse
arrangementer, men også generelt.
Det spillerne glæder sig mest til fra
sæsonstart, er den årlige tur til stævnet i Nr. Nissum, som pige lilleput og
puslinge samt drenge lilleput og puslinge bliver sendt af sted til. Det synes børnene er en rigtig god tur, og
som trænere er det også ganske
morsomt at deltage i. I år var HT den
klub, der havde flest hold med. Hele
9 hold stillede klubben med, og det
var ret godt klaret.
Håndbold er en fascinerende sport.
Det vil den blive ved med at være.
Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg
nok skal fortsætte mit engagement i
sporten fremover. Jeg er blevet bidt
af det, og så er det ikke til at komme
ud af det igen.
Esben Bjørn

Vinderslev Pensionistforening
starter sine foredrag den 21. september kl. 14.30.
Pastor Kirsten Krabbe - Koed fra Vinkel kommer og fortæller, hvad hun har
på hjertet.
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Det kan være spændende at møde
et nyt menneske. Mange gange er
det positivt og berigende. Som de
andre år håber vi på et stort fremmøde i den kommende sæson.
Alle er meget velkommen.

Det koster kun 10.00 kr. til kaffen, så
kom til et hyggeligt fællesskab ved
disse otte foredrag, som det bliver til
i vinter.
Jens Thorn Jensen

Malmhøj
Ny aktivitetsmedarbejder
Jeg er ansat på Malmhøj som
aktivitetsmedarbejder pr. 1. maj. Der
vil derfor være nogle ændringer i tilbudene og uge/månedsprogrammet.
Sammen med Zenitta vil jeg gøre alt,
for at centret på Malmhøj fortsat er
et godt og spændende sted til gavn
for beboerne på Malmhøj og egnens
ældre. Husk på:
„Dagen i dag er din, min ven
Dagen i går kommer aldrig igen.
Dagen er lige her og nu,
indholdet skaber du.
Fyld den med glæde, varme og tro
andre skal føle, dagen er go’.
Hvor der er vilje er der vej,
nu er der brug for dig.“

Jacob Nielsen - beboerrepræsentant
Gudrun Lund
Knud Callesen - områdeleder
Conny Munch - medarbejderrepræsentant
Bente Sørensen - aktivitetsrepræsentant

Løvspringstur

på besøg på Malmhøj - læg mærke
til de flotte dragter. De var også gode
til at danse, og så var der rigtig spillemandsmusik.

Gunnars værksted
Bente Sørensen

Klæder skaber folk

Hver torsdag fra 13-16. Her undervises i glasgravering, smykkefremstilling, træskæring. Der er også
mulighed for at dreje i træ.

Center-aktiviteter
Indholdet af åben center om tirsdagen kan være vævning, forskelligt
hobbyarbejde, kortspil, bob, „indholdet skaber du“.
Jeg håber også, det er mulig at få en
„Mother Theresa - gruppe“ op at stå.
Her vil hver lille strikkelap til tæpper,
babyundertøj eller svøb være med til
gøre verden bedre. Der er gode rammer i centret på Malmhøj, kom og
vær med til at fylde dem ud.

Det så vi på Malmhøj, da 8 flotte
mannequiner viste tøj fra Senior
Shop i Herning. Der var bagefter
mulighed for at købe, og det var der
mange, der benyttede sig af.

Folkedansere
Silkeborg - Lysbro folkedansere var

Alle former for garn modtages
med tak.
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Generalforsamling
Brugerrådet har holdt generalforsamling og konstitueret sig med:
Flemming Grønkjær - formand
Knud Sørensen - næstformand
Jens Thorn Jensen - kasserer

„Jeg elsker de grønne lunde“, sang
vi, medens vi nød en dejlig sejltur på
Silkeborgsøerne med „Mågen“, som
er det nyeste skib i flåden og indrettet således, at kørestole nemt kan
komme med ombord. Vejret var godt,
og naturen havde pyntet sig i majdress. Sejlturen varede godt 3 timer,
og der var god tid til at nyde den
medbragte frokost og det gode samvær. Det var Brugerrådet, der havde
arrangeret - tak for det.
Bente Sørensen

Kalenderen
Juli ferielukket.
Hver mandag: Sang 14-16
Hver tirsdag: Åben center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30-14.15
Torsdagsaktivitet fra 14-16, ofte i
samarbejde med Brugerrådet.
Planlægningen er ikke endelig
færdig, men
12. aug. Petanque
19. aug. Banko
16. sept. Banko
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Skolebillede

Vinderslev Skole 1960
Bagerste række fra venstre: Flemming Beck, Søren Peter Møller, Henning Hansen, Jens Nielsen, Egon Hørup, Anders Peter Nielsen, Lars Jensen, Aksel Jensen, Niels Aage Ladekjær Mikkelsen, Kristian Jensen Ør,
Mogens Mogensen.
6. række fra venstre: Bruno Mølgaard, Verner Nielsen, Anton Hønholt, Hans Christoffersen, Frode Mølgaard,
Hans Würtz, Finn Pedersen, Bent Gjødvad, Niels Hviid, Erik Petersen, Bent Jørgensen, Birger Mølgaard, Jens
Lind Andersen.
5. række fra venstre: Asta Kristiansen, Tove Hjorth Olesen, Hanne Nørgaard, Anne Margrethe Nielsen, Bente
Thomsen, Ruth Sørensen, Solveig Kristensen, Hanne Vistisen, Kirsten Schriver, Birgit Gjødvad, Ulla Jensen Ør.
4. række fra venstre: Knud Sørensen (lærer), Christian Pedersen, Hardy Christensen, Peder Lauritsen, Johnny
Andersen, Kresten Jeppesen, Kurt Primdal, Karl Aage Bech, Ejler Rasmussen, Henning Würtz, Erik Hinnebjerg
Sørensen, Henning Møller, Jens Arne Jensen, Poul Hinnebjerg Sørensen, Søren Vad Sørensen, Niels Würtz.
3. række fra venstre: AnneMarie Pedersen, Bodil Jensen, Lisbeth Kildeholm Jensen, Kirsten Rasmussen,
Tove Klok, Henny Vestergaard, Erna Kristensen, Birthe Christensen, Ida Christensen, Edith Hjorth Olesen, Jytte
Vestergaard, Agnethe Bitch, Hanne Vestergaard, Bodil Mølgaard, Bodil Skjærris, Rita Madsen, Anna Sørensen
(lærer), Anna Andersen (lærer).
2. række fra venstre: Ingelis Hansen, Mona Madsen, Marianne Hansen, Viola Jensen, Dorte Sørensen, Kirsten
Hinnerskov, Anne Margrethe Ladekjær Mikkelsen, Inger Vestergaard, Jenny Kristensen, Erna Holm, Ruth Holm,
Lene Nørskov, Dorthe Nielsen, Eva Jensen Ør, Lone Jensen, Elly Jeppesen, Jytte Pedersen, Ann Dorit Pedersen.
Forreste række fra venstre: Preben Jørgensen, Knud Erik Holm, Henning Pedersen, Niels Jørgen Christensen, Arne Bjerrum, Ukendt , Niels Sørensen, Ernst Thomsen, Poul Henning Jensen, Ove Nielsen, Kjeld Vistisen,
Niels Henrik Vestergaard, Poul Jensen, Ejgild Kildeholm Jensen, Verner Mølgaard.
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Gammel elevfest

Bagerst fra venstre:
Aksel Uhrhammer, Søren Peter Møller, Carl Kristiana Nielsen, Anna Mogensen (f.Nørgård), Laurits Lind Kusk,
Asta Rask (f.Kristiansen), Solvejg Pedersen (f.Christensen), Erik Korsdal Pedersen.
Forreste fra venstre:
Fru Anna Sørensen, Anna Margrethe Ingerslev (f.Nielsen), Hans Bech Würtz, Hr. Knud Sørensen.
Fraværende: Niels Aage Ladekjær Mikkelsen

Gensynsdagen
Det var 10 meget forventningsfulde
og spændte (ikke mindst undertegnede) tidligere elever på Vinderslev
Skole, 4 piger og 6 drenge, der mødtes d. 3.april kl.12.00 i Vinderslev Forsamlingshus for at fejre, at det i år
netop var 50 år siden, vi startede i 1.
klasse. Meget er selvfølgelig forandret siden da, ikke mindst udseendet, så det blev til mangen ét: Og det
må så være …..?
Efterhånden som man hilste på,
kunne man bruge udelukkelsesmetoden, så vi lærte hurtigt, hvem der
var hvem. Vi havde inviteret Anna og
Knud Sørensen, der dengang var
skolens eneste lærere, med til middagen, og de havde glædet sig
mindst lige så meget som eleverne.
I forbindelse med sammenkomsten
havde Asta og jeg bedt deltagerne
sende nogle oplysninger om, hvad
der var hændt dem, efter at de forlod
Vinderslev Skole, og det havde de fleste efterkommet, ligesom nogle

havde medsendt billeder fra før og
nu af dem selv og/eller familie. Disse
var så blevet kopieret og sat sammen i et hæfte, som alle fik udleveret, og det understøttede fint den
fortællerunde, der fandt sted under
middagen. Det hele foregik i en meget afslappet atmosfære. Mange
kunne fortælle om sjove episoder fra
skoleforløbet, og det fremkaldte adskillige latterudbrud. Vi nød de nye
værters fortrinlige mad, og snakken
gik livligt rundt om og på tværs af
bordet indtil lidt før kl.15.00, hvor der
måtte holdes en lille pause, for vi
havde en aftale med den nuværende
skoleinspektør om at se skolen, som
den ser ud i dag. Hr. og Fru Sørensen valgte at slutte på dette tidspunkt,
for, som Sørensen sagde: ”I kan nok
bedre tale om os, når vi ikke er her.”
Efter at have taget afsked gik vi ned
gennem byen til skolen.
Thorkild Skovbo tog imod og viste
stolt sin skole frem og fremhævede
den som kommunens bedste, ikke
mindst på grund af succesen med

”Mini SFO’en”, og alle var enige om,
at man her havde fat i det helt rigtige, og at det var en flot skole, ren
og velholdt, med dejlige faciliteter,
ikke mindst EDB lokalet, som slet
ikke fandtes i 1954, da vi startede,
men den fælles morgensang var
bevaret, og det opfattedes bestemt
som noget værdifuldt, der desværre
er droppet mange steder.
På vej tilbage til forsamlingshuset og
kaffen blev vejen lagt forbi kirken,
hvor interiøret blev beundret, ikke
mindst kalkmalerierne med historien
om ”den kortspillende dame” og andre symbolske handlinger blev genopfrisket.
Efter endnu et par timers: Og kan I
så huske, at …. !! var det tid for opbrud. Der blev taget behørigt afsked,
og alle var enige om, at dette måtte
gentages, men nogen egentlig aftale
herom blev desværre ikke truffet, så
nu bliver det spændende, hvor og
hvornår vi evt. mødes igen.
P.K.V.
Søren Peter Møller
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HT 87
HT87 STATUS
SÆSON 2003 / 2004
Tilbageblik:
Ja, det var så den håndboldsæson.
Ungdomsudvalget tager her et tilbageblik på, hvad vi egentlig har lavet i
denne sæson. Vi starter altid sæsonen med at samle alle trænere /
hjælpetrænere / holdledere til et informationsmøde, hvor vi går nogle
generelle ting igennem og fortæller
om vores planer for sæsonen. Derudover har vi afholdt yderligere 2
trænermøder. På det første havde vi
nogle emner til debat mellem trænerne, for at vi i klubben har fælles
mål og meninger. Emnerne var
mobiltelefoner, rygning, forældre og
dommere. Vi fik en god snak om alle
emnerne. På det sidste trænermøde
var det mere generel information
bl.a. om turene og afslutningerne.
Ungdomsudvalget har altid en repræsentant med til forældremøderne,
der foregår i starten af sæsonen på
alle holdene. Her informerer vi forældrene om klubben og om, hvilke aktiviteter vi forventer at lave. Vi har jo
også haft vores 2 store brag i hallen.
Den første var ved juletid, så der lavede vi lidt julerier med produktion af
juletræspynt til det tomme juletræ.
Træet blev rigtig flot og stod hele december måned i cafeteriet. Den dag
havde vi også valgt at sælge ud af
spillertøj m.m., som ikke blev brugt
mere, men som bare stod og fyldte
op i trøjerummet. Derudover var der
et brag inde i hallen med masser af
godt håndbold, speakning, musik,
båthorn og meget mere. Og så var
der selvfølgelig vores berømte gratis kaffe / saftevand / kagebod. Alt i
alt endnu en rigtig god dag. Det andet brag i hallen blev nødt til at være
fastelavnssøndag, da det var den
eneste gang, lilleputdrenge skulle
spille på hjemmebane efter jul. Vi var
lidt spændte på, om det kunne holde
nogle væk, men nej, hallen var næsten propfyldt hele dagen, og endnu
engang blev der sat rekord i kageboden. Heldigvis skulle de små spille
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om formiddagen, så de kunne nå at
komme til fastelavnsfest i forsamlingshusene om eftermiddagen.
Vi kan i hele klubben godt være stolte
af disse brag i hallen. Vi ved, at der
er andre klubber, der også forsøger
sig, men det er vand ved siden af
vores. Succesen skyldes ikke mindst
alle de forældre og andre, der er villige til at give en hånd med sådan en
dag. TAK FOR DET. Der har på alle
holdene været stor træningsflid, og
på mange af holdene har der været
stor spillerfremgang. Det mener vi
skyldes, at der er gode trænere /
hjælpetrænere / holdledere til at tage
sig af børnene. Vi vil gerne uddanne
vores trænere bedst muligt, og i sidste sæson valgte vi selv at lave
trænerkurser for alle vores trænere.
Vi havde således 2 hele aftner, hvor
der var forskellige emner, og hvor der
kom gæstelærer udefra. Derudover
havde alle en mulighed for at komme
til et kursus om skader, og hvad man
gør, når skaden er sket. Det sidste vi
er med til at arrangere, er
afslutningerne. Hvordan de foregår,
kan der læses om et andet sted, men
vi mener, det at holde en fælles afslutning er med til at øge
klubsammenholdet. Derudover er
der en del praktiske ting, som vi i løbet af sæsonen sørger for.
Hvorfor?
Man kan så godt somme tider spørge
sig selv om, hvorfor man egentlig bruger noget af sin kostbare fritid på at
være med i et ungdomsudvalg. Ja,
jeg kan jo da kun svare for mig selv,
men jeg synes, det har været både
sjovt og lærerigt. Jeg startede i
ungdomsudvalget, da det blev oprettet og havde på det tidspunkt to
drenge, der spillede i klubben. Jeg gik
ind i arbejdet, fordi jeg bl.a. synes,
HT87 manglede en klubånd. Det var
som om holdene bare passede sig
selv. Noget af det første, jeg var med
til at arrangere, var da også en fælles afslutning. Derefter fik vi lavet en
slags drejebog om, hvad vi skulle lave
og hvornår. Erik Sørensen var ophavsmand til denne, og det har bare
været alle tiders arbejdsredskab, og

vi forsøgte hele tiden at være foran
tidsplanen, så tingene ikke bare
skulle hastes igennem. Derefter er
det gået slag i slag med nye ideer og
tiltag. Jeg må sige, at når jeg ser tilbage på denne sæson, hvor så
mange børn går til håndbold, og hvor
der er sådan en stor forældreopbakning til alt, hvad vi laver, ja så
er jeg faktisk ret stolt over at have
været med til at bygge det op. Nu er
mine drenge blevet så store, at de
begge skal spille i Team Kjellerup, så
nu må der nye kræfter til i HT87. Jeg
håber, at der er andre forældre, der
vil være med til at føre det videre, som
jeg har været med til at bygge op. Der
skal selvfølgelig bruges nogle timer
på det, men jo flere man er til at løfte,
jo mindre tid skal den enkelte bruge.
God vind fremover.
Lis Bjørn Jensen
Afslutningerne:
De første, der holdt afslutning, var
klubbens mindste spillere, nemlig
boldleg / microholdet. Afslutningen
foregik i træningstiden, og forældrene
var inviteret med til at deltage aktivt
inde i hallen. Efter aktiviteterne i hallen gik vi i cafeteriet og fik pølsehorn
og saftevand. Alle spillerne fik et diplom med holdbillede, og trænerne
fik en gave af spillerne som tak for
sæsonen.
Så var det begynderholdets tur.
Denne afslutning foregik også i
træningstiden med forskellige aktiviteter i hallen. Efter spillerne havde
været i bad, fik de pomfritter og saftevand. Trænerne havde en gave til
alle, nemlig et stort påskeæg, og trænerne fik alle et gavekort fra spillerne
som tak for sæsonen.
Så kom den store afslutning for lilleput piger/drenge, puslinge piger/
drenge og pigerne og drengene. Det
er efterhånden blevet en tradition, at
denne afslutning holdes en fredag
aften. I år blev det nødt til at være før
Nr. Nissum, da denne var flyttet en
weekend. Aftenen starter med, at alle
samles i opvarmningsrummet, hvor
bordene er dækket. Man sætter sig

holdvis. Malene bød velkommen og
takkede alle trænere / hjælpetrænere
/ holdledere for deres indsats i sæsonen. Der var kurve til de ulønnede
holdledere / sekretærer nemlig Jytte
Dahl, Susanne Søgård, Ib og Lene
Mortensen, Ib og Berit Høgfeldt og til
Erik Sørensen for gratis målmandstræning og rapportering til avisen for
drengeholdene. Der var også en kurv
til Peer, fordi han bare altid er der,
når man har brug for lidt hjælp, og til
Inger for hendes arbejde med de
spillere, som har taget imod hendes
tilbud om tekniktræning. Derefter blev
ordet givet til holdene.
Lilleputpiger: Sluttede med at være
18 spillere til et hold, så man har skiftedes til at sidde over til kampene.
Alle pigerne har været flittige til at
komme til træning, og trænerne syntes, det ville være svært at udvælge
en spiller til årets spiller, så derfor fik
alle spillerne en gave. Holdet blev nr.
4 ud af 9 hold og har vundet 10
kampe og tabt 6. Inger uddelte herefter teknikmærker til de spillere, som
har været til tekniktræning.
Lilleputdrenge: Startede med at
være 4 spillere, sluttede med at være
17 spillere til et hold, så man har skiftedes til at sidde over til kampene.
Trænerne roste drengene meget for
deres gode kammeratskab. De har
faktisk aldrig skændtes og er utroligt
gode ved hinanden. Alle på holdet har
en funktion, og alle er gode til netop
deres funktion. Derfor ville trænerne
ikke udpege en spiller til årets spiller,
men syntes, det skulle være hele
holdet. Holdet blev nr. 2 ud af 7 hold
med 7 vundne, 2 lige og 3 tabte
kampe. Holdet kom således videre
til kredsmesterskabet, hvor de blev
nr. 2.
Pusling piger: Træningsfliden har
været stor, selvom 2 timer i træk
måske er for meget, især når nogle
af pigerne også har haft idræt i skolen. Holdet har selv haft 2 fidusbamser i løbet af sæsonen, og efter
at trænerne havde pyntet dem lidt,
ville de godt dele dem ud. Den ene
gik til Charlotte og den anden til Frederikke. Så skulle pokalen som årets
spiller uddeles. Den gik til en spiller

Årets ungdomsspillere 03/04
Bagerste række fra venstre:
Piger: Camilla Stampe, Drenge etite: Thyge Bjørn Jensen,
Drengepuslinge B: Stefan Liedtke, Drenge B: Rasmus Høgfeldt
Nederste række:
Puslinge piger: Michelle Eskildsen og Julia Gaarde, Drenge puslinge
C3: Anders Bach og Drenge puslinge C2: Daniel Noesgård.

som gerne spiller alle pladser, er
smilende og hjælpsom, nemlig Julia
Gaarde. Trænerne havde så selv
købt en pokal, som de kaldte årets
fighterpokal. Den gik til Michelle
Eskildsen, fordi hun altid kæmper
hele kampen igennem og aldrig giver op. Holdet blev nr. 4 ud af 8 hold
med 8 vundne, 1 lige og 5 tabte
kampe.
Puslinge drenge: Sluttede med at
være 26 spillere og havde efter jul
hele 3 hold med i turneringen. Og det
er nogle drenge, der virkelig går til
den til træning. Der er sket en stor
udvikling med alle spillerne, og de
kommer meget stabilt til træning. Bholdet består mest af de ældste spillere, og årets spiller blev en spiller,
som kan spille alle pladser, har lært
at løbe uden bold og at skyde godt.
Derudover tør han tage fat i forsvaret, nemlig Stephan Liedtke. B-holdet blev nr. 8 ud af 9 med 2 vundne,
1 lige og 13 tabte kampe. C2-holdet
består af ”de små”. Noget helt specielt ved dette hold er deres forsvars-

spil. De dækker helst 3-2-1, da alle
gerne vil have fat i bolden. Årets spiller startede sidste år med at spille
håndbold og har siden udviklet sig
meget, især i forsvaret, hvor der virkelig bliver taget ved. Han kæmper
altid godt og er også begyndt at score
mål, nemlig Daniel Noesgård. C2-holdet blev nr. 2 ud af 7 hold med 8
vundne, 3 lige og 1 tabt kampe. Holdet var med til kredsmesterskabet,
hvor de blev nr. 2. C3-holdet består
af en blanding af store og små. Det
er spillere, som nok ikke er vant til at
få så meget spilletid, men det får de
nu, og kun ved at spille meget kan
man blive bedre. Man må sige, at
netop alle spillerne har udviklet sig
meget, ved at de alle har fået ansvar.
Nu er det dem, der skal skyde på
mål, og det er dem, der skal dække
godt op i forsvaret, for at de andre
ikke får mål. Årets spiller blev en spiller, som bare kæmper og kæmper,
har udviklet sig utroligt meget og har
en masse gåpåmod, nemlig Anders
Bach. C3-holdet blev nr. 5 ud af 7
hold med 5 vundne og 7 tabte kampe.
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Piger: Holdet består af 11 meget
snakkende piger. Trænerne var optimistiske, da de meldte holdet til turneringen og valgte A-rækken. Det
blev til 1 sejr, men en god lære i ”tab
og vind med samme sind”. Efter jul
blev det til B-rækken og en 2. plads
ud af 6 hold med 7 vundne og 3 tabte
kampe. Holdet var det hold i rækken,
der blev lavet færrest mål ved. 2.
pladsen gav adgang til kredsmesterskabet, hvor holdet blev nr. 2. Årets
spiller er en pige med et dejligt humør, en masse humor, er social og
en god kammerat. Derudover har
hun udviklet sig meget, nemlig Camilla Stampe. Trænerne havde derudover selv 2 gaver, som de gerne
ville dele ud. Det var til nr. 2 som
årets spiller, Anne Würtz, og til den
spiller, som havde været til træning
ALLE gangene, Heidi Pedersen.
Drenge: Her er der to hold. Drenge
B består ifølge trænerne af en flok
lade, dovne spillere, der ikke gider
træne noget som helst. Alligevel blev
holdet nr. 3 ud af 6 hold med 5
vundne, 1 lige og 4 tabte kampe, så
de kan jo godt spille håndbold. 3.
pladsen gav adgang til kredsmesterskabet, hvor de blev nr. 2.
Årets spiller er en god kammerat, har
udviklet sig meget og er ikke bleg for
at komme og sige til træneren, hvis
der er noget, han mener skal være
anderledes, nemlig Rasmus
Høgfeldt.
Drenge elite skulle ud at spille om
evt. at komme i eliterækken, så de
var til kvalifikationsspil i Voel, hvor de
vandt over Bjerringbro med 1 mål og
over Voel med 6 mål og kom således direkte i eliterækken. Før jul gik
det rigtig godt, og holdet endte på en
3. plads, hvilket gav adgang til eliterækken også efter jul. Her kom man
i en rigtig stærk pulje, og det blev da
også alt i alt kun til en sejr efter jul og
dermed nr. 5 ud af 6 hold. Holdet fik
yderligere problemer, da målmanden
efter 3. runde efter jul pludselig ikke
ville være målmand mere, men hellere ville spille på drenge B. Der var
dog ikke andet at gøre end at kæmpe
videre med de midler, man nu havde,
og man må sige, at drengene aldrig
tabte modet. Årets spiller er en spiller, som har arbejdet godt på holdet.
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Han har spillet på alle pladser, af og
til dog med nogen skulen ud til trænerne, når han fik besked på at spille
en ny plads, men han gjorde det. Da
holdet var i allermest knibe, viste han
holdmoral og tog målmandsposten,
nemlig Thyge Bjørn Jensen.
Alle holdene havde samlet ind til trænerne, som fik meget flotte gaver.
Erik Sørensen tog ordet og takkede
ungdomsudvalget for deres arbejde.
Derudover sagde han til spillerne, at
de alle skulle gå hjem og give deres
forældre et stort knus som tak for den
store forældreopbakning, der er i
klubben.
Da alle disse taler var overstået, var
alle godt sultne. Birthe Abildskov og
Lillian Bach havde haft travlt i køkkenet, så de stod klar med maden. Efter spisningen blev pigerne og drengene sendt med Thorning Taxi til bowling i Viborg i et par timer. Det forlyder, at de havde en rigtig god og hyggelig aften. De øvrige hold skulle så
ind i hallen og røre sig lidt. Først samledes vi dog igen i opvarmningsrummet, og denne gang var det
stemmerne, der blev varmet op.
Slagsangene, som skulle bruges i
Nr. Nissum, blev nemlig øvet, og man
må sige, det faktisk lød rigtig godt.
Inde i hallen var alt nu klart, og børnene blev delt på tværs af holdene.
Først var der diverse opvarmningsøvelser og dernæst nogle stationer,
man skulle igennem. Det blev til over
2 timers aktiviteter, så mon ikke det
var nogle trætte børn, der kom hjem
den aften. Det hele sluttede med
præmieoverrækkelse til det vindende
hold, og til sidst fik forældrene lige
slagsangene at høre. Det var bare
sådan en god aften.
Øvrige hold:
Team Kjellerup dame junior, nr. 4 ud
af 5 hold, 2 vundne, 4 lige og 2 tabte
kampe.
Team Kjellerup herre junior, nr. 2 ud
af 6 hold, 8 vundne og 2 tabte
kampe. Med til kredsmesterskab
hvor man blev nr. 2.
Team Kjellerup herre ynglinge elite B,
nr. 4 ud af 6 hold, 5 vundne og 5 tabte
kampe.
HT87 serie 3 damer, nr. 4 ud af 6 hold,

4 vundne og 6 tabte kampe.
HT87 serie 4 damer (tempotøserne),
nr. 4 ug af 6 hold, 4 vundne, 2 lige og
4 tabte kampe.
HT87 serie 3 herre, nr. 4 ud af 6 hold,
6 vundne og 4 tabte kampe.
Nr. Nissum
Fredag den 2. april drog 82 forventningsfulde spillere og trænere med
busser til stævne i Nr. Nissum. HT87
havde ikke færre end 9 hold med og
var dermed den klub, der havde flest
hold med. Resultatmæssigt blev det
til sølvmedaljer til det ene pige lilleputhold og sølvmedaljer til det ene
drenge puslingehold. Det forlyder, at
det nok ikke var de bedste resultater
(et par af vores hold vandt ikke en
eneste kamp), men det var en alle
tiders god tur, især for kammeratskabet på de enkelte hold, men også
holdene imellem. Tak til trænerne,
fordi de ville bruge en weekend sammen med vores spillere.
Skive i påsken
I påsken havde vi 1 hold piger og 2
hold drenge til Hancock cup i Skive.
Derudover deltog også Team
Kjellerup´s damejuniorhold. Det er
ikke voldsomt meget, vi har hørt fra
turen, men det, vi har hørt, er at det
var en rigtig god tur. Resultater ved
vi ikke noget om, så de er nok ikke til
medaljer. Her skal også lyde en tak
til trænerne, fordi de ville bruge noget af deres påskeferie på at være
sammen med vores unge mennesker.
Nye tiltag
HT87 er en klub, der ikke står stille. I
uge 26 er der Statoil håndboldskole i
hallen i 3 dage. Og som noget helt
nyt er der nogle friske damer, der har
startet Cheerleaders op. Det forlyder,
det går rigtig godt, og den første gang
kom der 33 piger. Det bliver spændende at se dem til det næste brag i
hallen.
Fremtiden
Allerede nu er næste sæson under
forberedelse, og det forlyder, at næsten alle trænerpladser er besat. Det
er utroligt flot, at man allerede nu har
styr på det. Vi glæder os allerede, til
det bliver august og håndboldtid igen.

Vinderslev Skole
Pædagogisk dag om mobning
Den sidste lørdag i april måned holdt
vi pædagogisk dag på skolen. Skolens pædagoger, lærere samt skolebestyrelsen mødtes for at drøfte et
af tidens helt aktuelle emner indenfor skoleverdenen, nemlig mobning.
Vi har haft mobning som et af de
områder, vi på vores skole ville gøre
en særlig indsats for at få noget gjort
ved i løbet af dette skoleår, og det var
meningen, at denne pædagogiske
dag skulle munde ud i, at vi kunne
lave en trivselsplan for vores skole,
dvs. en slags vejledning i, hvordan
man forebygger eller opdager mobning, og hvilke handlinger, der skal
iværksættes i den forbindelse. Det
blev en rigtig god dag med mange
gode drøftelser og konstruktive forslag til, hvad der skulle med i sådan
en plan. Thorkild Skovbo påtog sig
så derefter at formulere den endelige plan, som siden er blevet godkendt.

Billeder fra forårskoncerten

Forårskoncert
13. maj var der forårskoncert på
skolen for tredje gang, arrangeret af
skolen og musikskolen Treklang, så
nu vil vi tillade os at kalde det en tradition! Igen i år kom der rigtig mange,
så selvom der var sat mange flere
stole frem i år, kom det alligevel til at
knibe med siddepladserne. Det blev
en god og afvekslende aften, hvor
eleverne viste, hvad de har lært i
årets løb.
Cirkus
Næstsidste uge før skoleåret slutter,
har vi emneuge for hele skolen. Om
mandagen kommer der en gøgler
udefra til at inspirere og sætte os i
gang, og de følgende dage skal vi selv
arbejde videre med gøgl, akrobatik,
trylleri osv. Fredag håber vi så at have
en forestilling, som forældre og andre interesserede bliver inviteret til at
komme og se. Efter forestillingen er
det meningen, at vi skal spise medbragt madkurv sammen.
Birthe Clausen
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Murermester Robin Lundqvist
Portræt af en virksomhed –
Murermester Robin Lundqvist,
Vinderslev
Straks man træder ind i stuerne på
Vinderslevvej 12, kan man se, at her
bor en håndværker – og en der går
op i, at tingene er flot lavet og gerne
lidt anderledes.
I stuen er der nemlig en reol, som
Robin Lundqvist selv har designet og
lavet. Den er opbygget i mursten og
herefter pudset og malet hvid. Utroligt flot er den. En terrasse i haven
vidner om den samme kreativitet et trekantet hjørne i græsplænen er
omdannet til en smart terrasse. Der
er ”bare” smidt noget cement iblandet nogle smukke blålige sten.
Ved bordet viser Robin os utroligt
flotte billeder af huse, han har
restaureret og istandsat – det er før
og efter billeder, der vidner om det
flotte håndværk han udfører.
Robin er opvokset i Alderslyst. Han
er ud af en håndværkerfamilie og
samtidig en familie, der boede tæt på
hinanden og altid var klar til at give
en hjælpende hånd til hinanden, når
der var brug for det.
Robin var egentlig aldrig i tvivl om, at
han ville være håndværker. Bedstefaderen var tømrermester, og faderen var snedker.
Efter endt 10. klasse startede han på
en møbelfabrik for at komme i gang
med noget. Det var ikke let at få en
læreplads, men i 1978 stod han pludselig med ikke mindre en tre muligheder for at komme i lære. Han
kunne blive på fabrikken og komme i
lære som møbelsnedker, han kunne
komme i tømrerlære, eller han kunne
vælge at starte som lærling hos en
murer. Det blev det sidste, han
valgte. Han var sikker på, han ikke
ville blive på fabrikken. Det udendørs
arbejde tiltalte ham mest, men hvad
der præcist gjorde udfaldet til murer-
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fagets side er stadig lidt usikkert. Måske var det, fordi nogle kendte stedet og kunne rose den kommende
arbejdsgiver.
Det var hos Gustav Hansen & Søn,
Robin kom i mesterlære i perioden
1978 – 1982. Det var gode år hos en
god mester. Der var tale om nybyggerier, reparationer og tagarbejde.
Noget af det, han har været med til
at bygge, er blokkene på
Frederiksberggade, Møllegade, Det
nye Vandrerhjem samt SID på Skolegade. Også Jyske Banks hovedkontor har han været med til. En sjov
episode derfra var, dengang bygningerne officielt skulle indvies. Ovenpå
de broer, der forbinder bygningerne,
sad murerne under en presenning og
skulle klippe nogle snore over. På
samme tid skulle en finere dame stå
for det officielle klip. Murerne klippede
snoren på aftalt tidspunkt, men der
var ingen, der havde tænkt på en
saks til damen så det blev ikke så
perfekt en indvielse som forventet.
I perioden var han også i skole i Herning. Robin blev hos firmaet i nogle
år, hvor han typisk arbejdede i Silkeborg og omegn.
Robin blev på et tidspunkt deltids-

brandmand. Dette kunne ikke rigtig
forenes med murerfaget. Derefter
kom han på Neckelmann, som ligger lige ved siden af brandstationen,
men måtte konstatere, at det med at
arbejde indendørs en hel dag stadig
ikke lige var ham.
I 1991 skulle der ske noget helt nyt.
Han begyndte at læse til socialpædagog på Ikast Seminarium. Blev
færdig i 1994 og startede som støttepædagog i Galten i institutioner
med børn op til 10 år. Grunden til, det
blev socialpædagog og ikke pædagog, var det, at der er mere selvstændighed og udfordring i at være socialpædagog. Robin har altid godt kunnet lide at arbejde med børn.
I 1996 søgte Silkeborg kommune en
leder, der skulle starte en Fritidsklub/
Ungdomsklub i tilknytning til Skægkær skole. Det blev Robin, der fik stillingen. Samtidig flyttede Robin til
Vinderslev. Det var lidt tilfældigt, det
lige blev her, men det var ikke tilfældigt, det blev et hus i tre etager og
med en dejlig have til. Det var nemlig kravet til det sted, han ville bo.
Robin bor sammen med Christina,
der er pædagog, men lige nu på bar-

med old boys holdet til kamp på Hampen stadion. Han sagde selvfølgelig
ja, selvom fodboldstøvlerne ikke lige
var klargjorte. De lignede næsten
snabelsko! Karrieren for Vinderslev
IF blev dog kort, for 20 minutter inde
i kampen fik han det røde kort!
Robin er meget musikinteresseret og
spillede tidligere guitar i et band. Det
var for hyggens skyld og for at være
sammen med kammerater.
I kælderen er der indrettet et billardrum, og er der ledige stunder, vil han
oftest kunne findes der.

Reol bygget op af mursten
sel for at tage sig af datteren Amalie
på 5½ måneder.

nogle gode tips og ideer til, hvordan
opgaven kan løses.

I 2000 var klubben i Skægkær kommet godt i gang, og Robin tog lidt orlov. Imens han fik bygget garage, bestemte han sig for, at han nu ville
være selvstændig. Det er gået hurtigt med at få sit navn slået fast. Han
har meget arbejde i omegnen, men
kommer også rundt i hele Midtjylland.

Det regnskabsmæssige klares ved
fælles hjælp. Robin laver dog selv det
meste, mens Christina sørger for
orden i sagerne til regnskabsføreren
og revisoren, der står for det årlige
regnskab.

Mottoet er ”Kvalitet til Tiden”. Det skal
der leves op til, og det gør han. Robin tager gerne en 16 timers arbejdsdag for at blive færdig. Han laver alt
muligt murerarbejde, både nybyggeri, reparationer og til- og ombygninger.

Selvom Robin arbejder meget, bliver
der dog lidt tid til overs. Det bliver
selvfølgelig brugt på familien. Førhen
dyrkede Robin meget sport. Det var
da også til dilettant i Vinderslev Forsamlingshus, han fik ”pralet” lidt for
meget af dette. Tirsdagen efter blev
han ringet op, om han kunne være

Robin indrømmer gerne, han er lidt
af en spasmager. Han er til sjov og
ballade og kan finde på lidt af hvert.
Så hvis nogen ser en ”gammel
dame” mure, ja, så kan det være mureren fra Vinderslev, der har iklædt
sig en maske blot for at skabe lidt
opsigt. Han går ikke forbi en ”spøg
og skæmt butik”, uden at tegnebogen skal op af lommen.
Robin er tilfreds med sin virksomhed.
Den bedste reklame for ham er
”mund-til-mund metoden”. Han har
opbygget en god og solid kundekreds. At han kan lide at arbejde med
sit håndværk, er der ingen tvivl om.
A.L. & C.V.

Firmaet er et enmandsfirma. Det
hænder dog, at han har nogle til at
hjælpe sig. Det er typisk andre selvstændige murere, der på den måde
nemt kan hjælpe hinanden, når der
er brug for det.
Indimellem spekulerer han dog på at
ansætte en arbejdsmand til at give
en hånd med. Det er heller ikke udelukket, at der på et tidspunkt vil blive
ansat en lærling.
Hinge Kirke kalker Robin hvert år, og
ellers spænder opgaverne vidt. Når
folk beder om at få en opgave udført,
er Robin hurtig til at komme med

Benærk terrassebelægningen som er lavet af cement iblandet nogle
smukke blålige sten
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Sæsonens sidste højskoleaften
i Sognehuset
på den måde.
Kulturen derude er 5000 år gammel
- det var mens vi havde stenalder
herhjemme. Vi så lysbilleder af meget gamle, fint udsmykkede bygninger, tekstiler som de meget smukke
knyttede tæpper og fint broderede
dragter, som den Ellen havde på. På
grund af Taleban-styrets hårde
kvindesyn måtte de ikke gå udendørs
uden at bære den forhadte Burka og
skulle være ledsaget af en mand fra
familien.
Ellen og Finn Christensen fra
Dollerup fortalte i Sognehuset om de
2 år, Ellen havde været jordemoder
og underviser for de traditionelle
fødselshjælpere (kloge koner) i Afghanistan under Taleban-regimet.
Livet for befolkningen er meget hårdt.
Klimaet, hvor temperaturen på et
døgn kan svinge fra +40°C til -40°C,
og stor knaphed på levnedsmidler
samt dårlig påklædning, gav en stor
børnedødelighed på 50%. Dette gør
afghanerne til et meget hårdført folk.
Når Ellen kom til „klinikken“ om morgenen, og der stod trillebøre udenfor, var der kunder i butikken. Det var
mændene, der ofte kom langvejs fra
med deres koner på denne måde, når
der var komplikationer ved en fødsel.
For at give et indblik i tankegangen
hos dette folk kunne Ellen berette om
en mand, der var kommet med sin
kone, der skulle føde sit 10. barn,
men på grund af gigt var bækkenet
faldet sammen, så hun kunne ikke
føde uden kejsersnit. Dette ville manden ikke betale for, så han var klar til
at køre hende på trillebøren den lange
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vej hjem. En mandlig hjælper på klinikken overbeviste manden om, at
det var billigere at betale for et kejsersnit end at købe en ny kone. Så
gav manden sin tilladelse til kejsersnittet!
Varmen i husene var gløder i en fordybning i lergulvet med en forhøjning
over. Herover var der lagt et stort
tæppe. Så kunne folk, der sad på
gulvet, stikke benene og underkroppen under tæppet og få noget varme

Med Ellen og Finns ligefremme måde
at fortælle om deres oplevelser på
gav de os et godt indblik i tankegang
og levevilkår hos et så fremmed folk.
Jens Thorn Jensen

KIRKENYT
Sognemenigheden
4. juli
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11. juli
18. juli
25. juli
1. august
8. august
15. august
22. august
29. august

5. september

Hinge 9, Vinderslev 10.15

Hartvig Wagner, Gullestrup i
begge kirker

Vinderslev 9, Hinge 10.15 (skr)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15

Peter Aage Bak
i begge kirker

Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15 konf. velkomst (skr),
Hinge 19.30 (nadver,skr.) konf.velkomst

12. september
19. september
26. september

Vinderslev 9
Steen Sunesen,Århus,
Hinge 10.15
Steen Sunesen
Hinge 9, Vinderslev 10.15 Høstgudstjeneste
Vinderslev 9, Hinge 10.15 Høstgudstjeneste
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (skr)

3. oktober

Vinderslev 9, Hinge 10.15 (skr)
(K) = Kirkekaffe

Fredag den 20. august kl. 14
er der sommerfest for de ældre i
Hinge Kirke og Præstegården for
menighederne i Vinderslev og
Hinge. Taler er pastor emr. Johs.
Østerlund Nielsen, Mammen.

(Skr.) = Skriftemål

Foredrag i sognehuset !
Den første sommerdag er her med
sol og varme, travlhed i haven,
planlægning af flere udflugter og
hvad sker så ? Lokalbladet spørger, om vi ikke har noget stof, vi
skal have med.
Vi har fået sat en meget interessant foredragsrække sammen
til vinterens sæson.

fra Jelling, der kommer og fortæller og viser lysbilleder fra en
tur til Nordkap med hestevogn.
Da han har meget at fortælle,
begynder foredraget kl. 19.00.
Vi håber meget, at rigtigt
mange vil følge foredragene.
Det er gratis at være med, men
kaffen koster 10.00 kr.
Jens Thorn Jensen

Det første er et meget spændende foredrag. Torsdag den
30. september er det Per Bove
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.

4. juli
11. juli
18. juli

G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

25. juli

4. søndag efter Trinitatis
Hørup
5. søndag efter Trinitatis
INGEN
6. søndag efter Trinitatis
Hørup kl. 19.00
Mai Bjerregaard, Thorning. Derefter aftenkaffe i salen
7. søndag efter Trinitatis
INGEN

1. august
8. august
15. august

8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis

22. august
29. august
31. august

11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
Tirsdag
Derefter aftenkaffe i salen

Hørup
Vinderslev
INGEN p.g.a. Valgmenighedernes
Højskoleuge i Ry
Levring
INGEN
Hørup kl. 19

5. september 13. søndag efter Trinitatis
INGEN, men Sensommerudflugt
kl. 10.20 fra Vinderslev Kirkeplads - Kl. 10.30 fra Hørup Kirkeplads
12. september 14. søndag efter Trinitatis
Hørup
19. september 15. søndag efter Trinitatis
Vinderslev - Høstgudstjeneste
26. september 16. søndag efter Trinitatis
Hørup
3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober

31. oktober

17. søndag efter Trinitatis
Vinderslev
18. søndag efter Trinitatis
Levring
19. søndag efter Trinitatis
INGEN
20. søndag efter Trinitatis
Vinding Kirke kl. 10.30
Efterårsmøde for de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder i
Aulum-Vinding-Vind
21. søndag efter Trinitatis
Vinderslev

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvfinansieret og selvbestemmende del af den danske folkekirke.
Menigheden er organiseret som en lokal forening og har netop udgivet en ny folder, som man er velkommen til at tage et eksemplar af fra bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om
Valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
Valgmenighedspræst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk.
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af Valgmenighedens møder foregår i salen,
der i øvrigt kan lånes af medlemmerne til private sammenkomster.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup, tlf. 86 88 12 53
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, Oustrupvej 17
Tlf. 86 88 80 06
Lars Westerberg, Lundgårde 23
Tlf. 86 88 84 34

Valgmenighedens
arrangementer
Valgmenigheden starter efter sommerperioden søndag den 5. september med en fælles busudflugt.
Den gode tilslutning til løvspringsturene har inspireret mødeudvalget
til en sensommertur til Limfjordsegnen. Bussen afgår fra Hørup
Kirkeplads kl. 10,30 (og fra Vinderslev Kirkeplads kl. 10,20). Turen
køres forbi Aunsbjerg over Dollerup,
Ravnstrup, Lynderupgård. Vi besøger refugiet Ørslevkloster, hvor vi
ser både kirke og kloster. Der er
sørget for medbragt fællesfrokost
undervejs, og eftermiddagskaffen
drikkes på Gl. Dalsgaard Antik.
Hjemkomst ved aftenstid. Tilmelding til Karen Marie Ravn senest
tirsdag den 30. august.
Tirsdag den 14. september er
der indledningsaften i litteraturkredsen, arrangeret af Aktive Kvinder i samarbejde med valgmenigheden og med valgmenighedspræst Karen Marie Ravn som
leder. Første aften må deltagerne
gerne møde med forslag til, hvilke
romaner vi skal læse den kom-

mende vinter, men man er også
hjertelig velkommen uden forslag,
så man bare møder med lyst til at
læse de bøger, som bliver foreslået
og siden bestemt ved afstemning.
Vi mødes efter den første aften i alt
5 aftner i vinterens løb med ca. halvanden måneds mellemrum og læser en roman til hver af disse aftner.
Tirsdag den 5. oktober er der
foredrag af freelancer og rejseleder
Poul Holm Bangsgaard, der i 15
år var forstander for Nordsøhøjskolen og var med til at oprette
Nordsøcentret i Hirtshals. Han kalder sit foredrag Tid til Tid . Poul
Holm Bangsgaard har været i Senegal og Gambien mindst en gang
årligt de seneste 15 år. Hver gang
han er kommet hjem fra Afrika, har
han lagt mærket til, at vi i Danmark
lider af tidmangel eller ligefrem tidnød, mens tiden i Senegal i Vestafrika ikke opleves som et problem.
Dernede opleves tiden som en
gave,og det, der for en rejsende i
Afrika sætter de dybeste spor, er

ikke den eksotiske natur, men menneskene og deres liv. Poul Holm
Bangsgaard spørger gennem sit
foredrag: Kan vi lære af folk, der ikke
har mistet tiden?.
Kjellerup og omegns Valgmenighed
er medlem af den landsdækkende
”Foreningen af grundtvigske Valgog frimenigheder i Danmark”, men
har også et lokalt samarbejde i gruppen af Midt- og vestjyske valgmenigheder med valgmenighederne i Lemvig, Bøvling, AulumVinding-Vind, Holstebro, Herning og
Gjellerup samt den nystartede
grundtvigske valgmenighed i Gl. Ry.
Disse lokale valgmenigheder mødes søndag den 24. oktober til
det fælles efterårsmøde, der i år
holdes i Aulum. Valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen holder
gudstjeneste i Vinding kirke kl.
10,30 og efter middagen er der foredrag ved valgmenighedspræst Morten Kvist. Fælles kørsel arrangeres,
og tilmelding er nødvendig til Karen
Marie Ravn senest mandag den 18.
oktober.

Vinderslev indre Mission
Vinderslev indre Mission, 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.
Se også www.jesusnet.dk
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Gruppelejr
Den første weekend i april var ca.
60 voksne og børn, fordelt på ulve,
store spejdere, ledere, forældre og
søskende samlet i Kompedal til
den årlige gruppelejr. Temaet var
„Bjørnebrødre“, og deltagerne
skulle løse forskellige opgaver,
såsom pandekagebagning, sangskrivning, tingfinding og spydkast
med hjemmelavede spyd. Præmierne var selvfølgelig vingummibamser! Aftensmaden bestod af
„bjørnebøffer med honningsovs“.
Da det var blevet mørkt lørdag aften, var der oprykningsceremoni
for de 4 ulve, som nu var blevet
gamle nok (4.kl.) til at blive store
spejdere. Staklerne blev udsat for
en uhyggelig tur gennem den
mørke skov, hvor de så underlige

Bandelederen (Jakob) melder klar til spydkast
væsener i hvide gevandter. De Søndag var det regnvejr, så dagen
skulle også indtage noget ulækkert blev brugt til indendørs aktiviteter,
snask, men alle tog det med godt bl.a. sanglege.
humør.

Rasmus Østerby gør klar til flaghejsning ved ankomsten til Kompedal
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Lotte giver en hånd til Rikke på forhindringsbanen,
mens Anne Kathrine, Keld og Jakob står klar

Distriktsstævne
Allerede 2 uger efter gruppelejren
skulle de store spejdere af sted
igen, denne gang til distriktsmesterskaber med ca. 150 andre
spejdere fra Midtjyske Distrikt.
Stævnet foregik i Skringstrup ved
Skals, hvor deltagerne skulle dyste i forskellige spejderdiscipliner,
bl.a. førstehjælp, pionering, forhindringsbane og kristendom. Der var
også bedømmelse af madlavning,
teltrejsning, orden på teltpladsen,
osv. Møldrup-spejderne løb med
1.pladsen, mens vores spejdere
fik en 7. plads.

MUS-lejr
Villekulla

i

Lotte højt til vejrs!

sejlads og natløb, hvor deltagerne fra Sjælland havde den ældste leskulle fange nogle pirater, der der - en dame på 71!
A.A.
havde taget Pippis penge. Ulvene
fik også mulighed for at optræde i
cirkus.
Imellem leg og aktiviteter blev der
spist masser af kage. Maden
skulle de ikke bekymre sig om, for
den blev lavet af nogle „madtanter“.
Overnatningen foregik i telt, og
mange frøs med anstand, for det
var både koldt og blæsende, men
heldigvis tørvejr. En spejdergruppe

Leif som sørøver

Villa

I Kr.Himmelfartsferien var ulvene
på lejr på Djursland sammen med
KFUM- og K-spejdere fra hele landet. Fra Vinderslev deltog 12 ulve
med Lotte Kragh og Leif Brønd
som ledere og Heidi Pedersen og
Lotte Arhøj som assistenter. Lejren
var arrangeret som en festligholdelse af Pippi Langstrømpes fødselsdag, så alle aktiviteterne var
taget fra historierne om Pippi. Børnene skulle bl.a. lave Pippi-parykker af garn og kæpheste af sokker med halm i. Der var også kano-

Fremstilling af Pippi-parykker
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Klub 73 og Søndagsskolerne
SØNDAGSSKOLEOPSTART
Søndag den 8. august 2004 kl. 10.00 - ca. 12.00
i Vinderslev Missionshus.
Tag mor og far med
Vi skal synge og spise rundstykker sammen.
Alice vil fortælle os lidt fra bibelen om Jesus.
Vi glæder os til at se DIG.

Vinderslev søndagsskole er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Helle Frølund
86 88 83 52

Mausing Søndagsskole
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.
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Alice Mogensen
86 88 85 97

Hanne Frølund
86 88 82 42

Klub 73
bladet.
Fra 1. september - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på Fra 1. maj - 31. august:
Haugevej 1 (stuehuset på „Går- Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00 på
den“). Er for alle børn i 2. - 7. Mausing Sportsplads (på bakken
klasse, der har lyst til leg, sjov, over Mausing Forsamlingshus).
bålhygge, byløb, lejrture og bibel- Er for alle børn og deres forælske fortællinger. Program og dato dre. Der er sandkasse og
kan ses i bladene: Kirkebladet, rutchebane til de små. Der spilFremstilling af Pippi-parykker
IM Samfund og bag på Lokal- les forskellige boldspil.

Dagplejen
Dagplejens Dag
Dagplejen i Vinderslev fejrede
naturligvis også Dagplejens Dag,
den anden onsdag i maj, hvor
der er fokus på dagplejen over
hele landet.
Vi havde i år valgt at blive i Vinderslev og samledes derfor på stadion til hygge, leg og spisning af
rundstykker.
Det var lidt småkoldt, og lidt småregn blev det også til, men vi fik
da indviet stadions nye legestativ
og sparket lidt fodbold på de
uanede vidder, hvis man ser på det
med vores småbørns øjne.
Alt i alt en hyggelig dag, og det
var nogle trætte børn, der drog
hjemad til lidt frokost, skønt det jo
ikke er hver dag, vi hygger os
med rundstykker med pålægschokolade.
Susanne Vad Westergaard
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Moderne mælkeproduktion

Undskyld teknisk fejl i sidste udgave af Lokalbladet under denne
artikel. Derfor bringer vi den her
igen.
Redaktionen

Moderne mælkeproduktion i
lokalsamfundet

haft glæde af at samarbejde med
dyrlæge Karen Helle Sloth fra Frederiksdal. Vi har lavet en aftale
med Karen Helle, der omfatter alt
dyrlægearbejde og sundhedsrådgivning i besætningen til en fast
pris pr. ko. Kun akut tilkald uden
for almindelig arbejdstid betales
der ekstra for. Hele ideen er at
holde sundheden i top og dermed
begrænse antallet af sygdomsbehandlinger. Det virker faktisk, og
så er det en fornøjelse at arbejde
med sundere dyr og en engageret
og fagligt dygtig dyrlæge, hvis
et effektivt staldsystem.
menneskelige egenskaber gør, at
hun falder ind som en naturlig del i
Hvis vi i dag vil have succes som vores trio.
kvægbrugere, er det imidlertid en
forudsætning, at vi fokuserer Som fødevareproducenter arbejstærkt på dyrevelfærd og –kom- der vi på at gøre vores bedste. Vi
fort.
er derfor interesserede i at give forDet er ikke muligt at presse køer
til en høj ydelse. Kun køer, der trives og har det rigtig godt, kan give
meget mælk af bedste kvalitet.
Staldforholdene skal derfor udover
at være pasningsvenlige også tilgodese dyrenes adfærdsmæssige behov.
Foderkvalitet og –sammensætning skal være i orden, ligesom
pasningen af dyrene i øvrigt.

Vi er en familie med tre børn og
så vores 180-200 malkekøer med
opdræt. Vi bor, som de fleste ved,
her midt i Pederstrup by. Vi er dermed en del af lokalsamfundet med
de fordele og ulemper det giver.
Husdyrproduktion medfører gener
som støj og lugt; det ved vi godt.
På den anden side pynter de
græssende dyr utvivlsomt i landskabet gennem hele sommerhalv- Arbejds- og beslutningsmæssigt
har vores trio bestående af Nico,
året.
som er fodermester, Anne Marie
Strukturudviklingen inden for land- og jeg, siden september sidste år
bruget har gennem de sidste 10 –
20 år været stærkt præget af kravene til såvel minimal miljø-belastning som effektiv produktion.
Arealkrav, i form af antal køer pr.
hektar jord, er blevet skærpet hen
over årene. Vi har desuden valgt
at stile efter stordriftsfordele, hvor
omkostningerne, herunder arbejdskraft pr. kg produceret mælk,
reduceres mest muligt. Samlet set
resulterer det i høje jordpriser og
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brugerne et realistisk billede af
nutidens produktionsforhold.
Mindst en gang om måneden har
vi besøg af den lokale børnehave,
hvilket vi er meget glade for. Vores bedrift er også åben for lokale
folk, der enten ønsker at klappe en
kalv eller bare ønsker at se, hvordan nutidens produktionsdyr inden
for malkekvæg har det. Vi håber,
at vi fortsat må være en del af lokalsamfundet, helst mere til gavn
end gene.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Christensen

Børne- og Fritidsgården
Hvert forår er påny en dejlig oplevelse
på Gården, når de gamle frugttræer
udover at være børnenes naturlige
klatrestativer, kommer med deres
smukke blomsterpragt. Og ligesom
konen med æggene ser vi allerede
for os de søde, saftige blommer og
æbler at gnaske i eller at lave grød
af. Pileskoven er i år blevet endnu
højere og tættere, så der er mange
legesteder til de 65 børn, der er på
”Gården” lige nu.
Vi er jo en forhenværende landbrugsejendom, hvortil der også tidligere
hørte en ajlebeholder. Den har vi fået
sløjfet her i foråret. Det var et større
entreprenørarbejde, da beholderen
delvis var af kraftigt beton med armering. Under arbejdet opdagede
man en mindre, ældre beholder, som
var muret, og den kunne styrte sammen under arbejdet, så den skulle
med det samme også nedlægges.
Nu er der kun den gamle, men kraftige mur fra møddingspladsen tilbage. En del af pladsen, som nu ikke
hælder mere mod huset, er nu stenbelagt.
Lørdag den 15. maj var der
”Forældrearbejdsdag”, og som sædvanlig blev der taget ordentligt fat:
”Minibrugsen” med ”Bil- og Cykelcenter” blev flyttet tilbage - en platform mellem nogle gamle træer, resultat af en tidligere indsats blev bygget ud til en virkelig flot borg med
”skydeskår” og en hængebro - den
gamle plads, hvor der ikke ligger
sten, blev revet og revet, så der til
sidst var et godt såbed til græs - rutschebanen på ”Bakken” blev flyttet,
så den er lidt mere udfordrende for
børnene, og det elsker de nu - et højt
bålsted blev anlagt - pileskoven er
som nævnt frodig og trængte til nogle
indgreb - indendøre blev dukkekrogen og nogle vægge malet.
Vi er meget taknemmelige for, at vores nabo Lilly Mikkelsen har givet os
lov til at lave en smal ”trampesti”
tværs over hendes mark, så vi nemmere kan nå Else og Arne Holms
gamle skov, hvor vi må lege, ”gå på
mammut- eller bisonjagt” eller gå på
opdagelsesrejse. For at nå det
smalleste stykke af marken, skal vi

først gå gennem den nye ”spejderskov”, og der blev ved forældrearbejdsdagen ryddet tidsler og brændenælder, så der er en fin sti forbi
shelteren. Vi prioriterer jo udelivet
højt, og nu er det mere fristende at
gå på skovtur, når man ikke skal gå
langs den trafikerede Haugevej. Der
er nu sat en havelåge i mod ”Spejderskoven”, som gør det nemmere at
komme i skoven. Lige uden for vores hegn har vi sat en fugleredekasse
op. Det var lidt sent på foråret, men
nu er der allerede flyttet et blåmejsepar ind, og de ruger på ca ti æg. Det
sjove er, at der er en glasrude bag
en låge, så børnene kan kigge i reden, uden at det forstyrrer fuglene så
meget. Det er en observationsrede-

kasse. I vores tårnfalkekasse er der
6 unger, og hvis alt går som før, kan
børnene opleve, når Lars Ulrik Rasmussen fra Århus giver en falkeunge
en ring om benet. Sådan en halvstor
falkeunge ser imponerende ud med
dens store øjne, det kraftige rovfuglenæb og de skarpe kløer.
De første uger i juni vil vi lave til
”Indianerdage”, hvor vi vil lave smykker og andre indianerting, lave
indianerdans, gå på jagt og bo i tippier.
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Af en degns dagbog 1952 - 2004
Fortsættelse.....
Vinderslev skole havde haft en førstelærer og en andenlærer. Førstelæreren var død, og andenlæreren
var flyttet, så man manglede to lærerkræfter. Det var derfor blevet besluttet, at man nu, for evt. at opnå
større stabilitet, ville ansætte et lærerpar. Anna og jeg søgte stillingerne
og fik dem.
Den 1. august 1952 flyttede Søren,
Anna og jeg så til Vinderslev. To uger
efter blev Niels født.
Huset, vi flyttede ind i, var en flot gammel bygning uden ret mange moderne bekvemmeligheder. Både i lejligheder og skolestuer var der kakkelovne. Badeværelset havde toilet
og håndvask, men intet badekar.
Én gang om året kom kredslæge
Bunkeflod for at besigtige de sanitære forhold på skolen. Børnenes
lokummer blev altid kasseret. Han
skrev sin indberetning og sagde:
”Jeg ved godt, at det ikke hjælper noget, men en lille dråbe hvert år får
vel med tiden bægeret til at flyde
over.” Det flød over, og der blev i den
gamle avlsbygning lavet træk-og-slip
toiletter til både piger og drenge.
Håndvaskene blev heller ikke glemt.
Et lille, men godt fremskridt.
Skolen havde syv årgange fordelt på
fire klasser. Første klasse var
eetårig, anden, tredje og fjerde toårig.
Sidst i halvtresserne kom der fart i
planerne for nyt skolebyggeri. Ministeriets byggetilladelse kom i 1963.
Den 2. juli 1964 blev der holdt rejsegilde på den 114 m lange klassefløj.
Der blev talt, spist og drukket, som
man normalt gør ved en sådan lejlighed.
Skolebyggeriet var beregnet til at
være afsluttet ved skoleårets start
1965.
Lærerstillinger skulle opslås ledige.
Der skulle føres samtaler med alle
ansøgere og udvælges dem, vi
mente, vi bedst kunne bruge. Nogle
af de første, vi antog, er stadig ansat
ved skolen.
Pedelstillingen var der flere lokale
ansøgere til. Sognerådet valgte at
ansætte Verner Lund, som i alle de
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Frikvarter 1958
år, han virkede ved skolen, passede
sit arbejde godt både i bygningen og
i omgivelserne. Sognerådet ofrede
meget for at få et pænt område, som
alle med glæde kunne færdes i. Sognerådet og Verner Lund fandt i fællesskab frem til det nødvendige rengøringspersonale, der fjernede alle
nullermænd og andet uønskeligt.
Ved skoleårets begyndelse i 1965
kunne vi rykke ind i de herlige nye
lokaler. Den første dag startede vi ved
flagstangen med flaghejsning, sang
og velkomst.
Der var nu godt 200 elever i Vinderslev centralskole. De to yngste årgange fra Mausing blev en kort tid
undervist i Mausing skole.
En del af eleverne havde nu temmelig lang vej til skole, så der måtte
foranstaltes kørsel. Den blev klaret
med to ”rugbrød”. Det ene kørte Anna
eller Henrik Würtz, det andet Krogh
Graversen. Det gik helt upåklageligt
og varede ved, lige til storkommunen
etablerede den nuværende kollektive
trafik.
Indvielsen af vor skole fandt sted
onsdag den 23. marts 1966.
Så kom hverdagene, der heldigvis
også i de fleste tilfælde var festdage.
Forandringer ville der naturligvis
komme. Forældrekredsen var for
hele området stadig meget positiv og

støttede skolen i dens arbejde, men
med de betydeligt flere hjem skulle
der flere forældremøder til og også
flere lærermøder. Der var så meget
at glæde sig over og være taknemmelig for f.eks. blot så forholdsvis lille
en ting, at vi nu kunne holde vore
skolefester på skolen og ikke var
henvist til forsamlingshuset, selv om
det var udmærket.
I 78 fik jeg orlov fra skolen, og Ole
Clausen blev konstitueret som skoleinspektør. 13. marts 1970 udnævnte handelsministeriet mig til at
være dets tilsynsførende med sparekassen og som sådan til medlem
af tilsynsrådet, I starten af 70-erne
blev kommunens ret nye administrationsbygning erhvervet, efter at den
var blevet ledig ved kommunesammenlægningen. Jeg blev formand for
tilsynsrådet. Andreas Bondrup fik en
mere fast tilknytning, og Agnes Hansen blev antaget som kasserer. Vi fik
ret hurtigt on-line (EDB), og vi var
landets mindste pengeinstitut, der
havde det. I 1975 blev Flemming
Grønkjær antaget som direktør. Erna
Würtz blev også medarbejder. Nu gik
det bare derudad. Det var en stor
glæde at have med det at gøre, men
ingen træer gror ind i himlen. Fusionstiden kom. Alt skulle være større,
enten det var vist eller galt. Vi gik fri-

Billedet er taget i september 1971 ved et bryllup (Anna Krægpøth)
Fra højre: ringer Anton Klok, organist Kriste Pedersen, sognepræst
Bjerre Hansen, kirkesanger Knud Sørensen.
villigt og med glæde med i SDS. Den
øverste ledelse i SDS så gerne en
afdeling oprettet i Kjellerup. I fællesskab og god forståelse arbejdede vi
på det og fik en afdeling, filial af
Vinderslev, stablet på benene ved
torvet. Det gik som med gøgeungen
i reden. I 88 mente den allerøverste
ledelse i sammenslutningen, at nu
kunne Vinderslev med dens småafdelinger godt lukke. Vi holdt en del
møder med de høje herrer, men vi
var de små, og vor gode sparekasse
med god årlig indtjening blev lukket.
Det kunne og ville jeg ikke acceptere.
Jeg tog mit gode tøj og flyttede til et
andet pengeinstitut.
Da førstelærerembedet i Vinderslev
var opslået ledigt, var der til embedet knyttet stillingen som kirkesanger ved Vinderslev kirke. På det tidspunkt var en sådan sammenkobling
ikke ualmindelig, og den var for
mange et kærkomment tilskud til en
forholdsvis lav løn.
Jeg var ikke fremmed over for de kirkelige handlinger, men jeg havde aldrig prøvet at medvirke som degn.
Alle var meget imødekommende og
flinke til at hjælpe mig til rette. Jeg
har arbejdet sammen med tre
sognepræster. Først provst Anker
Jeppesen, derefter Erik Bjerre- Hansen og nu til sidst Frede Møller. Med
dem alle tre gælder, at vi havde et

fortrinligt samarbejde og aldrig var
der noget forkert ord os imellem. Vi
stod i fællesskab i en højere tjeneste
og skulle sammen udføre den så rigtigt, godt og smukt, som det var os
muligt.
I godt og vel fyrretyve år havde jeg
den glæde at kunne stå i kirkens tjeneste. Kirken og tjenesten i den har
været en meget stor og væsentlig del
af min tilværelse. Jeg kom til at føle
det som et privilegium gang på gang
at deltage aktivt i de kirkelige handlinger og være sammen med en stor
menighed. De første år sang jeg ofte
ud ved begravelser. Det har bedemanden nu overtaget. I glæde og i
sorg fik jeg nær tilknytning til mange
hjem. Kirke og skole er fra ældre tid
blevet benævnt som moder og datter. En meget nær forbindelse mellem kirke, skole og hjem har passet
mig glimrende.
To organister har jeg virket sammen
med. Først Kriste Pedersen og derefter hendes svigerdatter Metha.
Med dem var der heller aldrig nogen
uoverensstemmelse. De var, som
præsterne, meget imødekommende
og behagelige at samarbejde med.
De to ringere (og gravere) Anton Klok
og Gunnar Lysdal Nielsen var heller
aldrig bange for at række en hjælpende hånd, og mange gode samtaler har vi ført både før og efter det,

vi skulle have passet.
Kun aldersgrænsen var årsag til min
fratræden den 31. dec. 1994.
I 1974 blev jeg indvalgt i Kjellerup
byråd på Venstres liste i Vinderslev.
Det var ikke helt nyt for mig med politisk arbejde, da jeg havde været
lokalforeningsformand og var kredsformand i Kjellerup kredsen, hvor
Anders Fogh Rasmussen var folketingskandidat. Ved næste kommunalvalg gik Venstre så meget frem, at
partiet fik absolut flertal i byrådet. Det
betød borgmesterskifte, da partiorganisationen og de valgte mente,
at et parti med absolut flertal ikke må
svigte vælgerne, men skal have
borgmesterposten. Valget faldt på
mig, og jeg fik otte år som øverste
chef på det nye rådhus, der var taget i brug et årstid før. Jeg fik gennem alle årene dygtig, trofast og loyal støtte fra alle afdelingslederne og
deres personale. En helt uvurderlig
støtte og hjælp for mig var kommunaldirektør Karl Møller. Det var otte
travle og spændende år med megen
lidt tid til privatliv. Jeg havde aldrig
drømt om at få en sådan post, men
jeg var glad for den og fik min horisont udvidet på det sociale, tekniske
og økonomiske område. Jeg mindes
nu så mange år efter den tid med
stor glæde. Et af de mange gode
minder i mit liv. Efter valget i efteråret 85 fandt konservative og socialdemokrater på en eller anden måde
sammen, så jeg blev væltet, og
Winther kunne igen sætte sig i
borgmesterstolen. Jeg fortsatte fire
år mere i byrådet og var i den periode i Teknisk udvalg og økonomiudvalget, hvor Winther og jeg havde
et udmærket og gnidningsfrit samarbejde. Efter den periode standsede
vi begge og gik på pension. Jeg tog
nu også min afsked fra skolen og
nyder nu pensionstilværelsen og lidt
skovarbejde.
52 dejlige, lykkelige og begivenhedsrige år, som Anna og jeg er meget
taknemmelige for. En stor tak til alle
jer, der har medvirket til at gøre disse
mange år så indholdsrige for os.
Knud Sørensen
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New Zealand
I foråret 2003 meddelte Henriette (min
datter årgang 77), at hun havde valgt
at bruge sin praktikperiode af et halvt
års
varighed
i
udlandet
(pædagogudd.). Valget var faldet på
New Zealand. Min kommentar var
spontan “så kommer jeg på besøg “
Fint mummi, bordet fanger.
I juli måned rejste Henriette afsted,
og da havde jeg allerede bestilt billet
til 1 måneds ophold på den anden
side af jordkloden. Hvem jeg så skulle
rejse med, spurgte alle. “Mig selv”!
Så er der ingen at diskutere med,
hvilken vej der er den rigtige, og vil
jeg snakke med nogen under rejsen,
skal det foregå på engelsk. Mange
tænkte sit, ingen turde sige noget, så
der blev ofte ret stille omkring mig.
Jeg var selv superoptimist og fuld af
forventninger.
Den 6. nov. (torsdag) var dagen.
Rikke, Christoffer og mine elskede
børnebørn Anne og Victor kørte mig
til Billund ved 16-tiden. Vi så
solnedgang, og månen hang der
også, så vi var enige om, at i NZ var
det nat.
36 timers rejse lå forude, heraf de
25 i luften, med meget lidt plads til
ben og de bredskuldrede. Først til
Kastrup, hvor ventetiden var den
længste på hele turen. Næste dag
landede vi så i Bangkok ved 9 tiden
(dansk tid). Dernede var den 15, og
der var meget varmt, meget gammelt
og ikke for rent. Det føltes ret
uorganiseret, men de små thai piger
trippede da vældig rundt og brugte
mund (je-je). Min observation blev
dog gjort til skamme, da min vej
videre frem førte mig over i et meget
nyt område af flygates. Med lidt
forsinkelse var jeg pludselig i luften
igen, denne gang KUN 10 timer, og
jeg må nok sige, at turen hen over
Sydney blev nydt, da jeg jo kun skulle
skifte fly der, så Opera House og
Harbour Bridge skulle beses fra
luften. Nu var der gået endnu en dag,
og klokken var 4 (dansk tid), men ca.
8 i Australien. Nu var der ikke langt
igen, mente jeg, men ak og ve, der
er omkring 2000 km mellem Sydney
og Wellington, altså 3 flytimer og så
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Henriette og Henny holder hyggestund i Picton
lige 2 ekstra timer til på grund af
tidsforskellen. Klokken var omsider
blevet 14.30, og det var blevet lørdag,
altså 3 dage siden jeg forlod
Danmark. Nu befandt jeg mig
omkring 22000 km fra min store
dejlige familie, men hernede DOWN
UNDER skulle jeg møde min søde
datter. Dog måtte jeg lige gennem
tolden, og det, som jeg troede ville
tage et øjeblik, trak nu lidt ud efter min
mening. Grunden var, at jeg blev
tilbageholdt i tolden, da jeg i mine
papirer ikke havde skrevet beskæftigelse, da jeg ikke anede, hvad
portør hedder på engelsk (ordet
findes vist ikke). Hele min kuffert blev
tømt, og al min leverpostej, ost,
rugbrød og pærer af egen avl blev
taget, da de er meget hysteriske
med, hvad der bliver bragt til landet
med fare for smitte. Det sjoveste var
nu, da han tog mine nyindkøbte
vandresko og vaskede dem rene for
det danske muld, han var bange for
sad på usynlige steder. Nu gik turen
videre for at mødes med min datter.
Juhu, hvor var hun glad for, at jeg ikke
var blevet taget i forvaring, for det var
jo hende, der havde bedt mig tage
de danske fødevarer med. Hun
havde overhovedet ikke tænkt på, at
det var strengt forbudt. Hvor blev der
så festet, da den største af leverpostejerne blev fundet frem af
skjulestedet, og der kom hurtigt flere
danskere til.
Henriette og 2 andre danske piger
havde lejet et hus i Wellington, som
er NZ’s hovedstad med 400000 indb.

(den største by er dog Auckland, der
ligger ca. midt på Nordøen med ca.
1 mio. indb.). Huset havde en meget
smuk beliggenhed, nærmest
halvvejs oppe ad en bjergside med
gå-afstand til byen og til mit meget
foretrukne tilholdssted Den botaniske
have (25 ha stor) med meget kuperet
terræn, hvad der for øvrigt er alle
steder i Wellington og omegn. New
Zealændere gør meget for deres
sundhed, dvs. at mange bruger
deres middagspause til løb eller
power walk. Det er vigtigt, at deres
kondition er i top. Når der skal bygges
eller renoveres huse, bliver alle
byggematerialer slæbt op ad mange,
mange trapper, 40-50 er ikke
unormalt. Bilerne holder også nede
på vejen, og nogle steder er der
bygget en terrasse ud over de stejle
skrænter. Det er deres form for carport. Det skal lige nævnes, at der er
venstrekørsel i NZ, så det kan være
farligt at være fodgænger, i alt fald
skal man lige tænke over det, men
de holder meget gerne tilbage.
Dansk kørekort er gyldigt.
Der er almindelige busser og så de
gamle kabelbusser, som skramler
lidt voldsomt afsted.
Wellington ligger utroligt smukt på
indersiden af en udslukt vulkankrater,
hvorfor husene er bygget op ad
bjergsiden. Husene er uisolerede
træhuse, der ligger malerisk i flere
etager mellem de smalle og snoede
stejle gader og veje og med udsigt
ud over vandet. Haver er der ingen
af, men der er dog nogle nøjsomme

En bregne
planter og træer, der pryder
omgivelserne. Den hvide kalla stod
overalt i fuld flor. Den er ligeså
udbredt, som lupinerne er herhjemme. Flot syn, og op ad bjergsiderne var der mange små
blomster. Deres bregner er mange
steder ligeså så store som træer.
Bregnebladet er deres nationalsymbol og afbilledet på souvenirs
ligesom kiwifuglen, der er et natdyr,
der ikke kan flyve, og hvor ægget
fylder 2/3 af fuglens størrelse, ganske
imponerende - ses på røntgenbillede.
Hvad angår deres spildevand, ja, så
var der da en kloak, men systemet
fandt vi ikke ud af. Der lå mange rør
ned ad bjergsiderne lige som de
elektriske ledninger. Mange steder
var vandforsyningsrør lig med
gelænder. Godt at have noget at tage
fat i, når fortovet enten helt bliver
usynligt eller er belagt med affaldsposer, flasker eller anden form for
plastkasser til sortering af affald, alle
åbentstående og let forlader det
oprindelige matrikelnummer, når en
ofte hård vind blæser op. Dette er ofte
tilfældet i Wellington, også kaldet
“Windy Wellington” af landets
indfødte, der går under navnet
“kiwier”.
Da byen blev anlagt, mente nogen
også, at det var for risikabelt på grund
af de tidligere jordskælv. Det hænder
også, at der i dag bliver registreret
rystelser i undergrunden. Det skete i
øvrigt en onsdag aften, jeg sad i
stuen hos Henriette, men ingen af os
var klar over det var det, for nedenfor

på gaden var der vejarbejde hele den
måned, jeg var der, så vi følte ikke
uro af nogen art, men dagen efter
talte de om det i børnehaven.
I Wellington er der et meget stort og
berømt Nationalmuseum “T e Papas
House”, hvor vi fik en hel dag til at
gå. Alle skoler og børnehaver tager
derind, for en afdeling illustrerer,
hvordan et jordskælv mærkes, og
hvordan man skal forholde sig i den
situation, da der i fortiden er
omkommet mange mennesker og
dyr. Visse områder står i dag øde og
forladt, da ingen har turdet blive og
genopbygge, hvor katastrofen har
udslettet alt. Spørgsmålet er “Hvornår
er næste gang? “
En dag tog jeg vandreskoene på og
begav mig i retning af områdets
højeste punkt Mt. Victoria (194m).
Jeg kunne se tårnet, da jeg havde
gået et godt stykke, og så gik det bare
derudaf med burgerboller og vand i
rygsækken, Da jeg trængte til en hvil,
kontaktede jeg nogen for at spørge,
hvor langt der var igen, men uha det
lød ikke godt. De mente faktisk, det
var umuligt at bestige til fods. De ville
faktisk hellere høre om Danmark, for
hans kusine skulle holde jul her i
landet, og det lød spændende. Mary
og Frederik havde han også læst
om. Jo, folk dernede er ualmindeligt
flinke. Overalt hvor du kommer,
hilses du med et ”How are you?”
Som dansker er det faktisk svært at
finde svaret, men det er såre enkelt,
de forventer kun: “Oh I`m fine“. Tilbage til min vandring: Himlen

begyndte at trække sig mere og mere
sammen til en ordentlig byge, men
hjem gik jeg ikke, før målet var nået.
På et tidspunkt følte jeg, at tårnet
flyttede sig bare for at afprøve min
stædighed. Dem, jeg spurgte om vej,
vidste nærmest ingenting. Endelig
kunne jeg mærke, at det gik i den
rigtige retning, og jeg siger jer,
udsigten var flot. Den ene regnbue
efter den anden foldede sig ud over
vandet og hen over bevoksningen og
bjergene for igen at forene sig med
havet. Jeg måtte sende en besked
pr. telefon til Henriette, så hun vidste,
hvor jeg var, når hun kom hjem fra
børnehaven. Let euforisk nåede jeg
toppen, og så startede regnen. Jeg
nåede lige at nyde udsigten ind over
byen, se skibe komme drivende til
havn og ikke mindst alle de fly, der
startede og landede i en sand strøm.
Glad var jeg ved tanken om, at der
stadig var nogen dage inden min
hjemrejse. Faktisk var det svært at
bryde op fra denne dejlige plet og
vide, at her kommer jeg aldrig mere.
(Chancerne er små i alt fald). Turen
hjem blev pr. bus, men også herfra
kunne jeg nyde udsigten.
Før jeg rejste til den anden side af
jordkloden, havde jeg tænkt meget
over hvordan med solen, månen og
stjernehimlen. Mange ting var
anderledes, f.eks. bevægede solen
sig den nordlige vej rundt. Månen
ligger mere ned, og stjernehimlen er
umulig at sammen-ligne med den, vi
kender. I det NZ’s flag indgår et
stjernebillede. Det er sydkorset, der
er dannet af 4 stjerner, og det britiske
Union Jack sidder i hjørnet og minder
om kolonifortiden. Den blå farve
symboliserer havet og himlen, der
omkranser øen.
Parlamentet i Wellington fik jeg også
besøgt, og rundvisningen gav et godt
indblik i det samarbejde, de skal have
med det oprindelige folk, MAORI (de
normale). De udskiller sig fra andre
folkeslag p.g.a. udseende. Deres
kreativitet er enorm (udsmykning af
deres huse og samlingsteder) i form
af træskærearbejde, hvor deres
symboler bliver fremtryllet. De har
helt deres egen kultur, skikke og
traditioner, som bliver holdt inden for
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egne stammer. De har også deres
eget sprog, hvilket gør at alle vejskilte
og lign. har to navne. I parlamentet
er maorierne i øvrigt overrepræsenteret trods det, at kun 15%
af befolkningen er maorier. Jeg var
til foredrag (rundvisning) af en maori,
der fortalte om alle deres fortrædeligheder, inden de blev
accepteret. Meget spændende.
Nu er det vist på tide at fortælle om
den 10 dages tur, Henriette og jeg tog
på til Sydøen (Turen var planlagt i
samråd med en af alferne fra
Ringenes Herre! Jeg bevægede mig
jo i landet, hvor disse film er optaget
og så stederne “live”. Byen var godt i
gang med forberedelserne til at
modtage alle de implicerede, som
skulle hyldes dagen efter, jeg var rejst
hjem. Henriette hilste på Viggo
Mortensen).
Sejlturen mellem Wellington og
Picton på Sydøen beskrives af andre
end mig som verdens smukkeste.
Straks der er lagt fra land, begynder
oplevelserne med panoramaudsigt
over Wellingtons skyline, og sådan
bliver det ved i de 3 timer, sejlturen
varer. Mindre smukt bliver det da ikke
af, at solen står op undervejs. Turen
var planlagt, så vi skulle overnatte på
de NZ’ske vandrerhjem (jeg har
aldrig prøvet det før), og så skulle vi
køre med bus fra sted til sted, bare
vi kontaktede dem 2 timer, før de var
ved opsamlingstederne. Der var 2
busselskaber om al kørslen på øen
(151000 km2). De tog post, blomster,
brød og meget andet med, og der var
ca. 2 afgange pr. dag. Chaufføren
fortalte konstant om seværdighederne, vi passerede. Det gjorde
turene meget spændende. Han holdt
også ind ved forskellige attraktioner
f.eks. Pancake Rocks, vandfald,
kirker, gamle guldminer, “green
stones” miner og udsalgssteder. Det
hændte, at vi en dag kørte 800-900
km, men vi oplevede noget trods alt.
Vejene var mange steder meget,
meget smalle og sving på 90o er ikke
ualmindelige. De mange broer, vi
passerede (heriblandt verdens
længste hængebro 40 m), var i et
spor. Det føles, som folk har masser
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På vej til Mount Cook

af tid, men der er heller ikke meget
trafik på vejene.

Da vi ankom til Franz Josef, der er
en 13 km gletsjer, var det med at få
bestilt vandretur til næste dag. Inden
vi gik i seng, blev der læst om “glow
worms” (selvlysende insekter), der
skulle være at finde i regnskovslignende områder, eller også kunne
man betale sig fra at se dem i parker.
Vi tog regnjakken på og pandelygten
med ind i det nærliggende vådområde. Pludselig for vi sammen,
mærkelige lyde, men ingen skulle
jage os på flugt, bare fremad, og
pludselig stod der 2 unge mennesker
og grinede. Længere inde i skoven
befandt vi os pludselig som under en
stjernehimmel. Det tindrede og glimtede, det var som selve juleaften.
Pandelampen blev tændt, og vi fik
undersøgt træroden, som var bolig
for alle de millioner små myrelignende insekter, der gav så meget
lys.
Næste dag fik vi udleveret regntøj,
hue, vanter, uldsokker, vandrestøvler
og mavetaske med snekæder til
støvlerne. Først med bus, så ½ times
gang i regnskov, hvorefter vi kom ud
og så gletsjeren, som i løbet af de
næste timer skulle bestiges. Vores
guide var dansker, men måtte ikke
tale
dansk,
da
det
var
fyringsgrundlag. Hun fortalte en
masse om tilblivelsen af dette
kæmpeområde, der føltes som
klippe at gå på, men skrabede man

ned under det sorte, kunne det ses,
at det var is (det tager 40 år om at
smelte). Da vi nåede højere op, fik vi
ordre på at sætte snekæderne på,
og så gik guiden foran og huggede
små trin, så vi langt om længe kunne
nå vores mål.
Man kan ikke nå til tops på gåben,
men der arrangeres helikopterture.
Da vi havde nydt udsigten, troede vi
bare, vi skulle gå ned igen, men vi
skulle ned i gletsjeren, hvor der var
dybe grøfter. De var så smalle, at
vores fødder stod helt sidelæns.
Dem med rygsæk på, måtte tage den
af og bære den over hovedet. Grøften
blev dybere og dybere ca. 2,5-3 m,
og vi måtte virkelig presse os frem.
Da vi skulle op igen, blev det ved
hjælp af et tov, og vi måtte passere
flere dryphuler, der er skabt af
naturen. Guiden fortalte også, at der
ikke er to dage, hvor isen er ens, så
der skal hele tiden findes nye ruter.
Turen nedad var faktisk hård ved
benmusklerne, da man hele tiden
skulle passe på at få fodfæste. De
fleste uheld sker også på nedturen.
Årsagen kan også være træthed. Det
blev forresten regnvejr resten af
dagen, så da hvilede vi også bare.
På vores vej videre gennem landet,
kørte vi op til Mt. Cook (3765 m), som
er landets højeste bjerg. Mange
bjergbestigere gæster hvert år
bjerget og bruger det som øvebjerg,
før de drager mod Mt. Everest. Der
er også omkommet flere for ikke at
nævne de utallige, der er kommet til
skade, når der indimellem falder

statere, vi fik fuld valuta for pengene.
Nogle steder lukker de folk i et bur
med jerngitter for og sænker dem
ned, så de kan svømme med
hvalerne. Det er ikke ufarligt, og så
giver de endda penge for det.

Det Tasmanske hav
store dele af snetoppene, de såkaldte
laviner, der kan være flere km lange,
så her er det vigtigt at høre og rette
sig efter meteorologerne.
Flere store oplevelser fulgte efter,
men størst af alle på Sydøens østkyst
var hvalturen. Byen, vi var landet i,
hedder Kaioura. Herfra blev vi kørt til
havnen og kom ombord. Vi var
heldige med vejret. Der må nemlig
hverken blæse eller være tåget, hvis
turen skal kunne gennemføres. Den
første afgang den dag var blevet
aflyst, og er vi først afsted, garanterer
man også, vi ser hvaler (2), ellers får
man de fleste af pengene tilbage.
Efter med stor hast at have sejlet et
stykke tid (25 min.), faldt vanddybden fra ca. 800 til 1200-1500 m
meget brat. Det er det der gør, at der
lever hvaler. De dykker bare ned efter
de dybvandsdyr og planter, de kan
æde, og det er ikke lidt. En hval spiser
ca. 1,2-1,5 tons om dagen, du læste
rigtigt! Efter 2 forsøg lykkedes det at
snige sig ind på en kaskelothval
(spermwhale). Vi holdt alle vejret, for
jo tættere vi kom på, jo bedre. Ingen
havde en fornemmelse af, hvor stor
den var. Den lå jo bare der og pustede
ud og tog nyt luft ind. Sådan en
opfyldning varer ca. 8 min., hvorefter
den med stor kraft krænger hele sin
krop op til vandoverfladen (ca. 17 m
lang og 40 tons tung) for igen at dykke
ned og spise i dybderne.
Vi befandt os ca. 75 m fra kæmpen,
da den gik ned, og alle var helt stille.
Det gav et sug i maven, og det var
næsten, som båden blev lettet af
kræfterne bag hvalens flotte
opvisning (dykning).

I skrivende stund kan jeg endnu
engang få sug i maven ved
genoplevelsen af denne store
fascinerende oplevelse. En kaskelothvalunge vejer ved fødslen ca. 7 tons.
Da vi så nogle dage senere tog på
museum og så, at der ved loftet hang
et skelet af en kaskelothval, der
faktisk fyldte hele husets længde, var
det da endnu sværere at fatte,
hvordan sådan et dyr kan flytte sig
selv.
Herefter sejlede vi videre ca. 10 km,
hvorefter skipperen igen fik kontakt
med en kaskelothval, og det var ikke
den samme, da man har målt, at der
går omkring 3 kvarter mellem hver
gang, de skal op og have ilt. Hvalen
her var knap så stor som den første,
men det virkede nu ret ens på os
turister. Dog vidste vi nu lidt om, hvor
længe den blev oppe, og hvordan den
opførte sig, lige inden den dykkede
igen, så der blev taget nogle gode
billeder. Vi så også 4 albatrosser, der
kom svævende hen over hovedet på
os. Pludselig var vi landet i en
vrimmel af delfiner. Det kan ikke
beskrives, hvor mange hundrede der
var, og når vi stak hånden ned i
vandet, svømmede de lige forbi, slog
kolbøtter, sprang og dansede. Der
var liv og glade dage, men årsagen
til at der var så mange samlet på et
sted var, at en dræberhval befandt
sig i umiddelbar nærhed. Det var den,
de prøvede på at fordrive. Vi så den
desværre ikke, men på vej i land fik
vi endnu en kaskelothval at se,og det
endnu tættere på, så vi må kon-

Jeg var flere morgener stået tidligt op
for at se solopgangen over hav og
bjerge og fik nogle dejlige oplevelser,
men samtidig vandrede jeg ud, hvor
der mentes, der var en sælkoloni. Jeg
kunne høre dem, men ikke nå ud til
dem. Den sidste morgen vi var der,
stod lykken mig bi. Jeg løb hjem efter
Henriette og så gik det derudaf. De
legede, og vi holdt os på pæn afstand, for de kan godt blive aggressive, hvis de føler sig truet. Minsandten om jeg ikke lige pludselig fik
øje på en stor sæl, der lå og sov på
en sten, faktisk lige foran os, godt
rullet sammen. Vores filmen og
iagttagelser kaldte nogle tyskere til,
og de fik da i alt fald sælen til at vise
tænder.
Det at bo på vandrerhjem blev en
rigtig god oplevelse for mig. Jeg
mødte en masse spændende mennesker, der havde akkurat samme
interesse, altså at opleve så meget
som muligt, så disketten blev fuld af
indtryk, som man kan leve højt på
senere i livet. Nævnes skal da lige,
at en af Mary Donaldsons brudekjoledesignere var på vej til Tasmanien.
Hun slog mig pludselig på skulderen
og sagde “A forstor osse jysk“. Vi fik
en meget lang, næsten “familiær”
snak.
Jeg kunne såmænd blive ved med
at fortælle, men alt skal jo have en
ende, dog er en ting sikker: Det tog
mange timer at rejse den lange vej,
men det var hele rejsen værd. Skulle
nogen spørge, om jeg vil med en tur
DOWN UNDER, så kan jeg sige, at
der er en masse, jeg gerne vil se
nærmere på, hvis mulighederne
byder sig.
Henny Sølager
Pederstrup
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Mausing Marked
Det årlige marked ved Mausing Forsamlingshus nærmer sig, og vi har
igen i år prøvet at lave et program for
alle aldersgrupper.
Markedsugen starter onsdag med
det store lotterspil i teltet.
Torsdag er der Junior Party med ”
Look A Like Show”. Stakkels Jim
kommer og styrer løjerne. Vi vil i år
prøve at skabe en form for melodigrandprix stemning. Tilmelding og
yderligere information kan ske via vor
hjemmeside mausingmarked.dk

Fredag vil i år være dagen med den
største nyhed: ”Sommerbal i dalen”
Der vil være en sommermenu:
Spareribs og Kalkun med flødekartofler samt kæmpe salatbuffet
og hjemmelavet is til dessert. Vi satser i år på en frisk og indbydende
sommermenu.
Under spisningen kommer ”originalen” Orla og spiller / optræder med
sine historier og sange om, hvor galt
det kan gå, når man bare lige skal
slå græsplænen. Vi får også sangen
”ski vær mæet ... det Sommer”, som
er blevet en ørehænger hos mange.

Efter spisningen spiller Stable Avenue op til dans. De plejer nok at kunne
holde gang i den, så vi håber på et
godt Sommerbal i dalen.
Lørdag & Søndag er der Marked med
masser at se og høre på for både
unge og gamle.
Vi ses på Mausing Marked
MarkedsUdvalget.

Markedsprogram
Onsdag den 14. juli
19.00
Stort lotterispil i teltet
Torsdag den 15. juli
19.00 - 24.00
Junior party i teltet (alkoholfrit diskotek for de 8-17 årige).
Der udleveres gratis velkomstdrinks til alle fra 19.00 - 20.00
Kl. 20.00 starter det store „Look A Like Show“
Konferencier: Stakkels Jim
Samtidig er der gratis „forældrekaffe“ i forsamlingshuset
Fredag den 16. juli
19.30 - 02.00
Sommerbal i dalen
Under spisningen spiller og underholder Orla. Kl. 21.00 spiller
Stable Avenue op til dans. Entre: Med „spis hvad du kan“:125 kr.
/ Uden spisning 50 kr. Menu: Marinerede Spareribs og Kalkun, flødekartofler, salat og hjemmebagte flutes, hjemmelavet is til dessert.
Bordbestilling senest 13/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 28 10 81 18.
Lørdag den 17. juli
09.00
Mausing Marked åbner. Fra kl. 11.00 serveres de traditionsrige
markedsbøffer i forsamlingshuset.
10.00 - 18.00
Gæt „Møffes“ Vægt og få grisen i fryseren.
Underholdning i teltet: Viggo’s Musik
13.00 - 18.00
Per Villekjær spiller i forsamlinghuset
19.00
Markedsbal i forsamlingshuset
Musik: 2 x Henning
21.00
Stort teltbal. Musik: Diskotek Power Dancer. Arr. Vinderslev IF
Søndag den 18. 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
Guitar Kaj undeholder i „Den Bette Telt“
13.00 & 16.00
Vibe Lauth & Michael Winckler underholder i Det Store Telt
14.00
Brother + Sister underholder i Det Store Telt.
17.30
Helstegt pattegris i teltet.
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Vinderslev Borgerforening
Revy i Vinderslev

Fra en øveaften
Revyen den 22. marts blev igen i år
et tilløbsstykke. Omkring 50 publikummer overværede generalprøven,

som blev opført om eftermiddagen.
Samme aften havde knap hundrede
tilmeldt sig til premiere med tilhørende spisning. ”WOS TOW” leverede musikken til den efterfølgende
dans, og festen sluttede først ud på
natten.
Arrangørerne er allerede ved at
samle stof til næste års revy, og den
løber af stablen lørdag d. 12. marts
2005.
Børnedyrskue
Søndag d. 15. august er der igen
børnedyrskue i Vinderslev. Det fore-

går, som tidligere, på Trekronervej 17
i Vinderslev. Man kan tilmelde dyrene
til dyrskuet senest den 13. august på
tlf. 86 88 88 28 eller 86 88 83 58.
Dyrskuet starter kl. 13.00, men dyrene skal være på pladsen senest kl.
12.45.
Kommende arrangementer
Fredag den 22. oktober er der fællesspisning med banko i Mausing
forsamlingshus. Onsdag den 8. december er der julehyggeaften på
Vinderslev skole.
Kjeld Hvolgaard

Annoncører
Støt vore annoncører, de støtter
LOKALBLADET

Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

Reparation og syn af biler,
landbrugsmaskiner m.m.

Tlf: 86 88 88 30
Tøndborgvej 64, 8620 Kjelleup
Fax.: 86 88 88 30 Bil.: 21 84 88 16
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Borgerforeningen for

J.L. Auto

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

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

Vinderslev valgdistrikt

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

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

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

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

„

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser

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

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

Kjellerup VVS service
ApS

MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
 86888266
40428266
Se nr: 25158105

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.

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84 Mobil: 40 19 80 83

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

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 89 70 70 30

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

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

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

SPECIALER :

Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

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

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

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

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

.

Gør en forskel
Søndergade 1

Advokatfirmaet
Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11
ADVODAN
Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum
*

VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16
FRE. 9-15
T L F. 8 6 8 8 2 4 0 0 - FA X 8 6 8 8 3 7 1 7

. Kjellerup . Tlf. 87700111
EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

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

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08
torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

SØNDERGADE 2 B - 86 00 SILKEBORG
KONTORTID MAN. - ONS. 9-16
TORS. 9-16, FRE. 9-15
T L F. 86 8 2 04 55 - FAX 86 8 1 60 30
*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

8620 Kjellerup

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

Vognmand
Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

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

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel, Firmakørsel, Sand, grus, flis, m.v.

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

KØLECONTAINER

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9 3 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 3 Fax 86 88 85 80

Tømrermester
Leif Kristensen
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
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Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

Klovbeskæring

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

-

V./ Fam. Jensen

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

S
ING

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer

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

Åbningstider :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

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

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

FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Derfor er det meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10
Tlf. 86888552
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Skolebestyrelsen

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Fmd.: Susanne S. Sørensen, Mausingvej 19
Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29

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

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375
Tlf. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489
Tlf. 86880578

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

Valgmenigheden
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29
Tlf: 86888906Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29
Tlf: 86888906

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Venstre Vinderslev

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888110

Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Tlf. 86888408

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Tlf. 86888499

Windir Spejderne

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269

Vinderslev Skole
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Tlf. 86888358

Vinderslev Idrætsforening
Tlf. 86888352

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Vinderslev Forsamlingshus
Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888421

Vinderslev Brugsforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Vinderslev Borgerforening
Tlf. 86867476

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

Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 87702370

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen - Mausing

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Skovvej 76

Sognemenigheden

Tlf: 86888906

Dagplejere
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888180

Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Tlf. 86888147

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

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430

Pensionistforeningen
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