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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.

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.

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

Redaktionsgruppen :

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.

Lån et kamera

Giv en god gave

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.

Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Bolander, Tøndborgvej 44
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har
modtaget Lokalbladet, bedes I
rette
henvendelse
til
redaktionen.

86888413 → Udlån af kamera
86888430
86888687
86888521
86888022 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Leder
I år er det 200 år siden, H.C. Andersen blev født. Overalt er det blevet
markeret, og man ser fortsat mange
ting med relation dertil. Småkager i
H.C.Andersen-dåse, kaffestel, indpakningspapir m.v. leder tankerne
hen på H.C.Andersens eventyr.
Denne udgave af LOKALBLADET
bærer også en lille smule præg
deraf. Vi holder nemlig også af eventyr. Her i LOKALBLADET behøver
eventyr dog ikke at starte med ”der
var engang….” Nej, vi vil f.eks.
gerne bringe spændende rejseeventyr. Har du været på en rejse,
som var noget for sig eller oplevet
noget specielt, så fortæl os derom.

Har du ikke selv mod til eller mulighed for at skrive det, så er der altid
en fra redaktionsgruppen, der har tid.
Vi venter bare på din opringning! Har
du mod på det, kan du også benytte
vores e-mailadresse. Se nederst på
side 2.
JULI-UDGAVEN
Hvad kan vi så byde på denne gang?
Vi fortsætter med at bringe gamle
skolebilleder – billeder som bringer
minderne frem. Billeder som er sjove
at kigge på for næsten alle. Oftest
er der jo en, som man kender. Vi
byder også på det sædvanlige stof:
Tilflyttere, nyfødte, mærkedage m.v.

De, der har sponsorannonce i
LOKALBLADET, får tilbud om at
blive portrætteret i en lidt større artikel. Denne gang er det JL Auto, der
bliver præsenteret. Midt i bladet er
kirkestoffet at finde. Siderne kan bruges til opslagsværk, men også til god
information om diverse arrangementer. Meget er forudsigeligt i LOKALBLADET, men vi prøver på at krydre
det efter bedste evne. Der er artikler
om lamaer, cykelløb, tilflyttere til
Danmark, den gamle skomager,
H.C.Andersen o.s.v o.s.v. Man må
sige, at LOKALBLADET dækker
bredt.
GOD LÆSELYST.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole
Klassebillede 7 kl. 1967/68

Forreste række fra venstre:
Anette Sørensen, Jytte Møller, Lilli Christiansen, Inger Christensen, Birgit Nielsen, Inge Lise Mogensen, Gudrun
L. Nielsen, Hanne Smedegaard og Kirsten Jensen.
Anden række fra venstre:
Andreas Pretzmann (lærer), Villy Toft Petersen, Martin Hansen, Steen Jensen, Ivan Brink, Bente Madsen, Lena
Sørensen, Eva Bjørn, Gudrun Eriksen, Kirsten H. Pedersen, Aage Bech og Hans Jørgen Hansen.
Tredje række fra venstre:
Kjeld Vestergaard, Bent Nielsen, Ib Christoffersen, Jens Jørgen Christensen, Peder Nørskov, Knud Erik Kristensen, Rud Kristensen, Folmer Bech, Jørgen Jensen, Søren Nielsen og Lars Preben Pedersen.
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Til lykke med
dagen!

Gade
spejlet
Succes med underskriftindsamling
I et stykke tid har det irriteret nogle
af os på Vinderslevvej, at der dagligt kom en masse lastbiler gennem
Vinderslev, som slet intet ærinde
havde her i byen.
Det resulterede i, at vi lavede en
klage med tilhørende underskriftindsamling.
D. 28. april kom klagen så på
udvalgsmødet i Kjellerup Kommune.
Vi har nu hørt fra Teknisk forvaltning,
at de har lyttet til vores klage, og at
der i løbet af maj kommer skilte op
for begge ender af Vinderslevvej
med gennemkørsel forbudt for lastbiler.
Dette har ikke kunnet lade sig gøre
uden den støtte og opbakning, vi har
fået fra folk i Vinderslev. Der skal
derfor lyde en stor tak for støtten til
vores klage.
I samme klage nævnte vi også hastigheden på de personbiler, der
kommer igennem Vinderslev. Det var
også oppe på mødet, om der skulle
chikaner op.
Desværre har udvalget ikke imødekommet vores ønsker her, men den
kamp må vi så tage op på et senere
tidspunkt.
Gitte Bøgvad, Vinderslevvej 57
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* Frands Jensen, Mausing Skole
vej 43, blev 70 år d. 13. marts
* Hans Knudsen, Liljevej 20, fyldte
60 år d. 14. maj
* Kjeld Salomonsen, Vinderslevvej
53, fyldte 60 år d. 1. juni
* Jørgen Dall, Pederstrupvej 43,
fyldte 50 år d. 7. juni
* Else og Peder Nørskov,
Mausingvej 38, havde sølvbryllup
d.14. juni
* Jette Salomonsen, Vinderslevvej
53, fyldte 60 år d. 26. juni
* Ivan Klok, Trekronervej 14, fylder
50 år d. 8. juli
* Aase Bitsch, Vinderslevvej 102,
fylder 60 år d. 14. juli
* Ole „Slagter“ Nielsen, Pederstrup
vej 46, fylder 50 år d. 17. juli
* Ruth Sølvsten, Krokusvej 10, fylder 50 år d. 16. aug.
* Erna Petersen, Liljevej 28, fylder
50 år d. 26. sept.

Nyfødte

D.19/1 fik Karen og Allan Jensen,
Kjellerupvej 67 en lille dreng, der vejede 3000 gram og var 50 cm lang.
Han fik navnet Christian d. 10/4 i
Levring Kirke.

Tanja og Stig Aagård Nielsen,
Tøndborgvej 39, fik d. 2. marts kl.
14:45 en lille pige, som blev født på
Silkeborg Sygehus. Pigen skal
hedde Maya.

Velkommen til !
Hønholtvej 3

Da Hanne Imdrup fra Hvam og Steen
Rasmussen fra Løvel skulle finde et
sted, hvor de kunne bo sammen, og
hvor de kunne have deres børn,
fandt de huset på Hønholtvej. Hanne
har en datter på 16 år boende, og
Steens dreng på 15 er der indimellem. Derforuden er der 3 voksne
børn og 2 børnebørn, der også skal
være plads til, når de er på besøg.
Revl Mosevej 8

Lise og Steffen Roed har købt ejendommen Revl Mosevej 8. De kommer fra Silkeborg, hvor Steffen arbejder som bygningsarbejder, og
Lise er gruppeleder på Toftevang i
Them. De har 2 børn og 2 børnebørn og har købt ejendommen pga.
den dejlige natur og stilheden i området.
Solsikkevej 27
Kurt Sejer Sørensen og Anne Brødløs, Solsikkevej 27 har solgt deres
hus til Peter og Heilje Lambooij, der
kommer fra Holland. Peter arbejder
ved Carl Ejnar Sørensen, Fruerlund
og Heilje hos Johannes Rask i Thorning. Kurt og Anne flytter foreløbig
ind hos Kurts forældre.

Haugevej 18
Michael Nielsen og Vinni Kristiansen
flytter sammen med deres 3 drenge,
Andreas, Frederik og Rasmus til
„Skovhusgård“, Haugevej 18.

Pederstrupvej 96

Vinderslevholmvej 25
Ruth Knudsen flytter med sine 2
børn Sebastian og Camilla til Vinderslevholmvej 25.
Solsikkevej 15 A
Grethe Hansen er flyttet fra Liljevej
12 til Solsikkevej 15 A, hvor hun vil
nyde sit otium i fred og ro.
Vinderslevvej 11

er solgt til Birgitte og René Borup
Jørgensen, som flytter ind ca. 1. aug.
sammen med deres små piger Kathrine, Pernille og Nicoline.
Vinderslevvej 2
Bjarne Storm Nielsen er flyttet fra
Kragelund til Vinderslevvej 2. Bjarne
arbejder ved Trevira Neckelmann i
Silkeborg, hvor han har været i 23
år.
Solsikkevej 12

Robin Lundquist har købt gården på
Vinderslevvej 11. Gården skal laves
lidt i stand og skal så foreløbig lejes
ud.

edaG
teljeps
Pederstrupvej 63

Liljevej 12
Lone Jensen og Michael Laursen er
flyttet ind på Liljevej 12 med børnene

Monika på 7 år og Mikkel på 3 år.
Michaels søn Asbjørn på 3 år er der
også en del af tiden.

Rikke Melin og Thomas Poulsen,
begge 23 år, har købt Solsikkevej 12.
De kommer egentlig fra Svendborg,
men da Rikke fik læreplads hos
Farve & Lak i Silkeborg, flyttede de
dertil. Rikke er nu ved Farve & Lak i
Vestergade i Kjellerup, og Thomas
er tømrer i Nørskovlund, så Vinderslev er et fint udgangspunkt for dem
begge.

Liljevej 16

Pederstrupvej 61

Anne Marie og Jens Peter Lynderup
flytter fra Pederstrupvej 96 til Liljevej 16, hvor Bjørg og Karl Emil Lundager boede. De er flyttet til Norge.

Ella Sørensen, Tøndborgvej har
sammen med svigersønnen købt
Ditte og Gunnar Bachs hus på
Pederstrupvej 61. Ditte og Gunnar
er flyttet til Brogade i Kjellerup.

Trine Østergård på 44 år er sammen
med sønnen Steffen på 9 år flyttet
fra Lemming, hvor de har boet det
sidste års tid. De kommer ellers fra
Silkeborg, men da de skulle finde noget andet at bo i, valgte de Pederstrup, bl.a fordi bussen til ”Den
skægge Friskole”, hvor Steffen går,
kører fra Pederstrup, og da mange
af hans kammerater bor her, blev det
stedet.
Hønholtvej 2
Pia Møller er sammen med drengene Christian og Gustav flyttet til
Pederstrup. Huset har Pia haft lejet
ud til Majken Thomsen, som er flyttet til Sjørslev.
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JL Auto
JL AUTO, VINDERSLEV
JL AUTO på Vinderslevholmvej 15 i
Vinderslev drives af Jørgen Laursen.
Jørgen er oprindelig fra Silkeborg og
har, siden han blev udlært som mekaniker i 1986, arbejdet som sådan
det meste af tiden. Uddannelsen tog
dengang 3 ½ år og bestod af mesterlære. Nu drejer det sig om 4 år –
og en meget stor del af tiden er på
skole.
VÆRKSTEDET
Siden flyttede han så her til området, og i foråret 2001 startede han
værksted hjemme på bopælen. Han
investerede i en lift, for knæene led
efterhånden af det megen arbejde
på hårde gulve. Det meste værktøj
havde han skaffet hen ad vejen, for
han har altid holdt af at arbejde med
biler. Da Mogens Johansen i Vinderslev valgte at stoppe som lokal automekaniker, kontaktede han Jørgen
for at høre, om det ikke var noget
for ham at leje værkstedet. Mogens
og Mona ville nemlig til at nyde livet
i deres sommerhus. Jørgen kiggede
på værkstedet og slog til. Værkstedet ligger centralt, var af passende
størrelse, havde en lille solid kundekreds, og der var lifte installeret.
Hvad var der at betænke sig på?
Jørgen har en del kunder fra Silkeborg – har Helle Auto for meget at
lave, sender de kunderne ud til Jørgen, og kundekredsen er langsomt
men støt stigende. Om morgenen
kan det se sløjt ud, men pludselig er
der masser af opgaver. JL AUTO
råder over en biltrailer, men oftest
kommer bilerne selv til værkstedet.
De fleste biler kommer for at få lavet rust, udstødningsrør eller lignende. Kun få biler går i stå på vejene, og da har de fleste et abonnement ved et bjærgningsselskab. En
del af arbejdstiden går også med at
klargøre biler til syn, og ønsker kunden det, kører Jørgen gerne turen til
synshallen og hjem igen. Service er
vigtigt for det lille værksted. Uden for
værkstedet holder et par biler. De er
til salg og repareres færdig, når der
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er købere. Det er ikke planen at øge
salget af biler. Jørgen er uddannet
til at bruge hænderne. Er problemerne for store, har Jørgen et godt
samarbejde med nogle autoriserede
værksteder. Endnu er det dog sjældent, han må give op, men tendensen er til mere og mere computerstyring i bilerne, og det kræver avanceret udstyr.
FRITIDEN
Jørgen nyder sin dagligdag i værkstedet på Vinderslevholmvej. Hans

interesse er biler, og han arbejder
med biler. Han ser endnu en fordel
ved ikke længere at have værksted
på bopælen. Det er nemlig vigtigt at
holde fritid og arbejde adskilt. Det betyder ikke, at han ikke arbejder med
biler i fritiden, men nu er det efter
eget valg. Det er oftest biler til motorløb eller bilen, som han og hans
6-årige søn reparerer sammen.
Æblet falder nemlig ikke langt fra
stammen! Sønnen er også bidt af
biler. Han har en gammel bil til at stå
derhjemme, som han selv må bestemme over. Han reparerer efter

bedste evne og ”kører” mange ture
med søsteren heri. Sønnen er også
bidt af at køre på crosser. Han mestrer en ”80 kubikker”, og når han
og faderen kører om kap på deres
bane ved hjemmet, skal faderen
stramme sig meget op for at klare
sønnen. Ofte er der kun ½ sekund
imellem dem – og faderen sveder
mest.
Jørgen er og har altid været interesseret i alt med hjul. Han er meget
interesseret i motorsport og har været aktiv udøver i 8 år. For 1½ år siden blev han færdig med at bygge
sin egen bil, og det har været et stort
arbejde. En bil, der skal bruges til
motorsport, er udsat for stor belastning. Jørgen har opnået flere gode
pladser, bl.a. et uofficielt Danmarksmesterskab i klubrally.
LÆRLINGEN,
VINDERSLEV

MOGENS

at reklamere, men selvfølgelig har
han en sponsorannonce i LOKALBLADET. Den bedste reklame er stadig fra mund til mund. Jørgens motto

er, at det er vigtigt at kunne forsvare
sit arbejde samt yde en god og reel
service.
I.O.

OG

På værkstedet er der også en lærling. Han er udlært om 5 uger, og
det glæder Jørgen sig til. Lærlingens
hænder er skruet ret på, han er pålidelig og rar, og derfor belønnes han
også med fast arbejde efter overstået svendeprøve. Jørgen vil da
holde en pause med at have lærling,
for det kræver virkelig meget at være
ene mand med en lærling. Når man
er selvstændig, er der også en del
papirarbejde. Jørgen sørger dog for
at være med hele tiden, så han synes ikke, at det belaster ham. Broderen ordner regnskabet, så det er
der også styr på. At hente reservedele er heller ikke noget problem. Tre
gange om dagen kan Jørgen få leveret reservedele ved døren, så det
er sjældent, at han selv må ud at
køre efter reservedele. Skulle det så
være tilfældet, er Mogens Johansen
altid behjælpelig, hvis han har mulighed herfor. Mogens er guld værd
for Jørgen. Han hjælper med mange
småting: Kører biler til syn, snakker
med kunder og hjælper, hvor der er
behov for det. I det hele taget føler
Jørgen sig godt tilpas i Vinderslev.
De erhvervsdrivende er gode til at
støtte hinanden, og folk er generelt
meget flinke.
Jørgen bruger ikke mange penge på
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At flytte til Danmark
havde ud over 8 års skolegang, der
var det obligatoriske dengang, gået
på handelsskole i 3 år og herefter
arbejdet i forretninger.
I 1987 mødte de to hinanden i Jugoslavien, og Bojka fik lyst til at rejse
med Ilija til Danmark. De blev gift på
Silkeborg Rådhus i 1988.

Bojka og Mirjana

Familien Pavlovic uden moderen
Bojka
På Krokusvej 17 i Vinderslev bor
Bojka og Ilija Pavlovic sammen med
deres tre børn, Pavle på 15 år,
Ozren, der er 10 år og lillesøster
Mirjana på 8 år. Her har de boet siden 28. maj 1997.
Bojka og Ilija er begge født i det tidl.
Jugoslavien, ude på landet i et par
mindre landsbyer, der ligger med en
afstand som Vinderslev og Pederstrup.
Bojka fortæller:
Hvorfor Danmark
Ilija, der er 49 år, kom til Danmark i
1984. Allerede i 1976 flyttede hans
storebror hertil. Det var svært at tjene
nok til at etablere familie i Jugoslavien, og i Danmark var der mangel
på arbejdskraft. Ilija er uddannet
automekaniker og arbejdede i Jugoslavien indenfor faget med diesel
biler og lastbiler i 7 år. Broderen har
i alle årene boet i Silkeborg.
Bojka kom til Danmark i 1988 og var
på det tidspunkt kun 19 år. Hun
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Arbejde
Bojka og Ilija har aldrig været arbejdsløse. Ilija var fra 1994-98 svejser på Århus Flydedok. Siden har
han været ved forskellige firmaer
som svejser.
Bojka arbejder på Grundfos hver lørdag og søndag og har på de to dage
25 timer sammenlagt. Hun har været på Grundfos siden 1995 og arbejdet på forskellige tider af døgnet.
At flytte til Danmark
Det var meget svært for Bojka at
flytte til Danmark som 19-årig.
Sprog, klima, religion og familieforhold er nok de områder, der er mest
forskellige fra Jugoslavien til Danmark.
Sprog
Bojka kendte meget lidt til det danske sprog, før hun flyttede hertil. Hun
tænkte: ”Det lærer jeg aldrig”. Først
var hun på kursus i 2 mdr., hvor hun
lærte de almindeligste ord. Ved at se
tv og læse aviser kom der også en
del. Men det var uden tvivl, da Bojka
i 1990 fik arbejde i Bording som syerske, at det for alvor begyndte at
gå godt. I løbet af et år lærte Bojka
det svære danske sprog. I dag er der
ingen problemer, selv sproglige nuancer har Bojka ingen problemer
med.
Både Bojka og Ilija taler serbisk med
børnene, men børnene taler mest
dansk indbyrdes.
Som andre græskortodokse lande
bruges også i Jugolavien kyrilliske
bogstaver. På vejskilte ser man efterhånden bynavnet stå både med
kyrilliske bogstaver og vores latinske.
Da Pavle (det ældste barn) gik i 1.
kl., fik han modersmålundervisning.
Staten afskaffede det i 1998. Nu har

deres præst arrangeret, at børn fra
seks års alderen kan gå til sprogstimulering i kirkens regi.
Klima
Også klimaet er meget anderledes i
Danmark sammenlignet med Jugoslavien. Bojka oplevede det sådan,
at det blæste og regnede altid, så
det ikke var til at være ude. Foråret i
Jugoslavien er noget varmere og
ikke nær så blæsende som i Danmark. Sommeren er generel varm,
efteråret er også forholdsvis varm
med lidt regn. Vinteren derimod kan
være temmelig hård med en del sne
især i bjergene.
Der er også forskel på naturen i de
to lande. Som Bojka udtrykker det:
”Danmark er en dal, ingen bjerge,
ingen floder”. Selv husene er lavere.
I Jugoslavien er der flest etagehuse.
Pga. det anderledes klima kan der i
en større del af året dyrkes grøntsager, og en del af det der i Danmark
dyrkes i drivhuse, har man på friland
i Jugoslavien.
Maden i Jugoslavien består også af
flere grøntsager end den danske
mad. En ret der spises meget i Jugoslavien er bønnesuppe, hvor man
koger røgede svineribben, tilsætter
løg, hvidløg og selvfølgelig bønner.
Religion
Da Bojka og Ilija boede i Jugoslavien, eller rettere sagt eks-Jugoslavien boede de i Bosnien og
Hercegovina, som det hed dengang.
Jugoslavien er siden blevet delt op i
6 republikker, hvor den del de boede i, nu hedder Serbisk Republik.
Her bor der flest græskortodokse.
Og det er Bojka og Ilija også.
Det er en gammel trosretning, ca 800
år ældre end den muslimske. I den
græskortodokse tro har Jesus stor
betydning. Bojka oplever, at deres
religion betyder mere for dem end
for de fleste danskere. Bl.a. går de
mere i kirke. De græskortodokse i
Silkeborg-området lejer en gang om
måneden Alderslyst Kirke, altid om
lørdagen fordi de ikke har mulighed,
for at have den om søndagen. Her
tager de i familien, der har mulighed

for det, oftest med.
Her mødes Ilija også med de familiemedlemmer, der bor i Silkeborg.
Familie
Der er stort familiesammenhold
blandt jugoslavere. Fam. Pavlovic
har taget den tradition med sig til
Danmark. En gang om året holder
de familiedag d. 16/2, en tradition der
måske er over 800 år gammel. Så
samles alle herboende fra familien
og nogen jugoslaviske venner hos
Bojka og Ilija. I løbet af dagen kan
det blive til mange gæster. Ilijas bror
med familie og Bojkas to søstre, der
kom hertil som flygtninge, bor i Silkeborg.
Familiedag hedder på jugoslavisk
”slava”. En af traditionerne den dag
starter før middagen kl. 12. Et specielt pyntet brød står på bordet sammen med en skål med hvedekorn
kogt med valnødder, sukker og rødvin og et stort lys, der tændes allerførst.. En meget lille ”ovn” (se bille-

Den lille ovn

det) med gløder fra nogen harpikslignende sten (tamjan), der udskiller
en speciel duft, føres tre gange rundt
om lys, brød og hvedekorn. Det er
familiens overhoved, fortrinsvis en
mand, der fører ”ovnen”. Herefter går
han hen til hver person med ”ovnen”.
Der bedes en bøn. Til slut med tre
fingre, der symboliserer faderen,
sønnen og helligånden, gør man
korsets tegn. Så sendes skålen med
hvedekornene rundt, og man tager
et enkelt hver.
Bryllup
Bojka og Ilija blev som tidligere
nævnt gift på rådhus i 1988, men i
1998 blev de kirkelig viet i eks-Jugoslavien. Ved samme lejlighed blev
alle tre børn døbt.

En græsk ortodoks kirke er anderle-

des end den danske folkekirke. Bl.a.
er der på væggene mange ikoner,
som man også ser i Rusland, Grækenland og Bulgarien. Præsten er
altid en mand. Når brudeparret står
foran præsten har de krone på ho-

Ferie
Hvert år i sommerferien tager Bojka,
Ilija og børnene på ferie til eks-Jugoslavien. I Doboj, der er den lidt
større by, hvor Bojka og Ilija gik i
skole, har de bygget et feriehus. Ilijas
mor bor der fast og passer huset. Det
er rart at have sit eget hus og så tage
udgangspunkt herfra, når de skal
besøge andre familiemedlemmer og
vise børnene landet.
De havde oprindeligt købt en grund
før krigen et stykke derfra, men i det
område er alt ødelagt. Ilija tog på et
tidspunkt tilbage dertil og kunne ikke
genkende noget. Flere familiemedlemmer blev også dræbt under krigen.

Livet i Vinderslev
Familen Pavlovic er glad for at bo i
Danmark. Specielt
er de glade for
Vinderslev. De føler
sig godt modtaget af
naboerne
på
Krokusvej. Børnene
har det frit og dejligt,
og de trives ligesom
resten af familien.
Bojka har i syv år
været med i bestyFra Bojka og Ilija’s bryllup, hvor børnene også blev relsen i grundejerfor
døbt. Højre hånd er bundet sammen af et klæde. for-eningen
Krokusvej. Det synes hun er godt og
vedet, og de har højre hånd bundet spændende. På den måde er de
sammen med et hvidt silkeklæde. I også med til fælles arbejde omkring
legeplads og den årlige gadefest. På
venstre hånd holder de et lys.
Ved barnedåben får børnene vand i trods af at familien Pavlovic er
håret, og de får klippet i håret. Her- græskortodokse, og de fleste på
efter får de smurt olie i panden, på Krokusvej er kristne, kan de sagtens
have meget glæde af hinanden. Fabenene og armene.
milien Pavlovic holder efter den julianske kalender jul, påske, pinse osv.
på andre tidspunkter end de fleste i
Vinderslev. Selv om de fejrer jul d.
7/1, og naboerne efter den julianske
ca. 14 dage før, kan det godt hænde,
at der kommer julekort fra de nærmeste naboer d. 7/1.
Jo, Familien Pavlovic er blevet både
accepteret og godt integreret i det
danske samfund.
K.H.
Her bliver børnene klippet i håret,
som en del af ceremonien.
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Vinderslev By 1950
sparekassedirektør for Vinderslev
Sogns Sparekasse.

Fortsættelse............
fra april udgaven, fortalt af
Aage Stenholt Nielsen

Vinderslev Teglværk
Barber

Møllerens hus med bødkeren i
udhuset, hvor der bl.a. blev lavet
smørtretler.
(Vinderslevholmvej 23)
Dengang

I dag (Foto Lokalbladet)

Bødker
I 1950’erne var der en bødker i
Vinderslev. Stuehuset var en hvid
bygning. Der har været flere aktiviteter i, jeg ikke kan gøre rede for her,
men ved siden af var der værkstedsbygningen, hvor bødkeren lavede
smørtretler til Andelsmejeriet
“Økilde” i Vinderslev.
Værkstedsbygningen var det helt
gamle forsamlingshus i Vinderslev
fra 1886, der blev nedlagt som forsamlingshus 1907, da der byggedes
et nyt forsamlingshus i Vinderslev.
Bødkerværkstedet og det hvide
stuehus er nu også væk i bybilledet.
Ofte ærgrer man sig over, at man
ikke i tide fik taget billeder af det, som
forsvinder.

Man blev klippet ved barber Johannes Pedersen i Vinderslev. Det var
billigt at blive klippet som dreng. Det
gav man 1,50 kr. for til at begynde
med. Samtidig havde han udlån af
bøger og var interesseret i billeder
og gamle sager fra egnen. Nina
havde slikbutik ved siden af frisørrummet, hvor der blev solgt ugeblade og ispinde. Nu er både kiosk Skomager
og barbersalon nedlagt. Johannes Andreas Bondrup havde forretning i
Pedersen døde efter kort sygdom. det gule hus over for smeden. I forretningen, der ikke var så stor, var
der disk og hylder med fodtøj, sko
og træsko. Det var der, man handlede, når der skulle købes fodtøj.
Bag ved butikken var der skomagerværksted, hvor folk kunne få deres
sko forsålet, når de var slidt ned. Her
sad skomager Andreas Bondrup og
Porten er ved brugsen. Huset med arbejdede med at reparere folks fodmarkise er hvor Marie Christensen tøj, samtidig med at han med Edith
„Pigemari“, havde sin manufaktur- passede forretningen. Det var denforretning. (Billedet er fra før 1950) gang folk fik deres fodtøj repareret.
Nu om dage ved jeg ikke, hvor en
Skrædder
sko kan forsåles mere. Det kan ikke
Der har også været skrædder en- betale sig, og folk køber nye sko.
gang i Vinderslev By, hvor man Skomagerbutikken er der ikke mere.
kunne få syet et sæt tøj.
Efter at Andreas Bondrup nedlagde
forretningen, var han en overgang
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Det er ikke til at se i dag, hvor teglværket lå. Det lå over for, hvor
Vinderslevvej går ud i Silkeborgvej.
Det var Hans Jensen, der var
teglværksejer. Man lavede teglsten
og drænrør. Leret blev hentet i lergravene, og der var tipvognsspor
over Silkeborgvej fra lergravene til
teglværket, hvor flere folk havde deres arbejde dengang. Til sidst blev
sporene fjernet, og leret blev kørt fra
lergravene til teglværket med traktor. På et gammelt postkort ses,
hvordan teglværksbygningeme så
ud. Alt dette er nu en saga blot. Teglværket er ligesom alt andet i Vinderslev nedlagt, og i dag er kun stuehuset tilbage.
Vinderslev Frysehus
Vinderslev Andels- og Frysehus er
fra 1950 til 1971. Man måtte helt til
Vinderslev for at hente pakker med
kød eller frugt – og det til faste åbningstider. Det var Jenny Christiansen, der boede ved siden af Andelsfrysehuset, der udleverede pakkerne.
Vinderslev Forsamlingshus
Heller ikke forsamlingshuset kan
undværes. Her holdes fester og
mange arrangementer som generalforsamlinger, mindesammenkomster ved begravelser og mange andre ting. Her sørger værten for at
lave god mad, ikke bare når der er
fest i forsamlingshuset sal, men sender også mad ud af huset på bestilling. Dengang jeg gik i skole, var der
gymnastik i den store sal. I enden af
salen var der ribber. Der var ikke
gymnastiksal ved skolen dengang.
Der var vinduer dengang i

forsamlingshusets store sal til begge
sider, og udenfor var der en træbarak
med toiletter. Nu er der bygget til forsamlingshuset, gang/entre, toiletter
og nyt køkken. Der holdes i dag
mange fester i Vinderslev Forsamlingshus.
Andelsmejeriet “Økilde”
Andelsmejeriet i Vinderslev eksiste-

rer heller ikke mere. Det blev bygget i 1890 og ombygget i 1931. Både
min bedstefar Kresten Nielsen og
min far Niels Stenholt kørte mælketur til mejeriet. Fra 1966 var det slut
med mælkekuske. Da gik man over
til mælketankvogne. Mejeriet er i dag
nedlagt. Først blev Vinderslev,
Kjellerup og Thorning mejerier slået
sammen til Kjellerupegnens Mejeriselskab. Det er også medlagt, idet

det kom under Mejeriselskabet Danmark, og nu under Arla.
Dette var lidt om, hvad der har været engang i Vinderslev By.
Aage Stenholt Nielsen

Vinderslev Aftensskole
Vinderslev Aftenskole

Pileflet

Her i landet har vi som bekendt 4
årstider med hver sin charme.
På denne tid er det sikkert mest sol
og ferie, man tænker på, men tiden
går hurtigt, og allerede om nogle få
måneder starter aftenskolerne med
mange forskellige aktiviteter. Her i
Vinderslev Aftenskole håber vi, at rigtig mange også i år får lyst til at være
sammen om Madlavning for mænd
v/Henny Sølager, Blomsterbinding
v/Glennie Thiel Nielsen, Håndarbejde v/Anni Boilesen og Pileflet v/
Jytte Gaarde. Al undervisning foregår i en afslappet atmosfære med
masser af socialt samvær. Disse
hold vil blive annonceret i den kommunale folder, der bliver husstandsomdelt. Hvis du mangler et tilbud, så
prøv om du kan samle et hold med
samme interesse og kontakt mig.
Gerne med navn på en, der vil / kan
undervise.
Agnes Hansen
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Vinderslev Skole
H. C. Andersen emneuge
I den anden uge i maj havde skolen
emneuge, og som næsten alle andre skoler i kongeriget skulle vi også
arbejde med eventyrdigteren H. C.
Andersen.
H. C. Andersen var en kompliceret
og meget vidtfavnende person, som
bl.a. i sine yngre dage gjorde alt for
at komme ind ved teateret. Han prøvede alle former for teater – fra det
dramatiske, over sangen og til balletten, og senere i livet skrev han
meget til teateret, før han blev berømt – også i Danmark – for eventyr
og billeder, især papirklip.
Derfor blev emneugen også en uge,
hvor der blev arbejdet med H. C.
Andersen på mange forskellige måder.
De fleste klasser læste og skrev om
H. C. Andersen, og alle har lært nye
eventyr at kende, samtidig med at
de fik hørt om den spændende og
komplicerede person, som H. C.
Andersen jo også var. For et hold
kom der en eventyrbog ud af anstrengelserne. Derudover er der
fremstillet ”kunst” i alle afskygninger.
Med stor fare for at glemme noget
nævner jeg alligevel nogle eksempler. Der blev fremstillet flotte kasser med scener fra forskellige eventyr, og når man gik rundt og kiggede,
kunne man se, at selv de yngste elever havde gjort sig meget umage
med at få detaljerne på plads. Andre havde lavet filtbilleder, hvor f.eks.
silhuetterne af digteren næsten var
blevet rumlige. Mange klasser havde
arbejdet med skuespil, hvor et eller
flere eventyr indgik i stykket. Det er
meget imponerende, at et hold på
kun fire dage kan nå at sætte et
stykke op, når alt – scene, kulisser,
kostumer, sminke m.v. – skal laves
helt forfra. Det samme gør sig gældende for dukketeateret og skyggeteateret. Dukker og teater skal laves,
før der kan øves på selve stykket.
Det er en meget stor opgave, som
kun kan lykkes, hvis børnene virke-
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Nogen havde lavet et oplevelsesskab

De yngste spiller teater

Konger og dronninger gæster SFO‘en

lig går ind for det, og – ikke mindst –
hvis lærerne slider i det med planlægningen og afviklingen af ugen.
Efter sådan en uge er lærerne virkeligt brugte.
Atter andre havde taget den nyeste
teknologi til hjælp for at tolke et eventyr. Et hold havde lavet en Power
Point præsentation af Fyrtøjet, og
nogle af de ældste elever havde lavet film og hørespil med
nyfortolkninger af forskellige eventyr.
Torsdag eftermiddag kl. 17.00 var
forældrene og andre interesserede
inviteret hen på skolen for at se, hvad
der var lavet i ugens løb. Helt uden
et topnavn som Tina Turner til 6 millioner kroner for 10 minutter var skolen fyldt med besøgende, og i løbet
af et par timer var der mulighed for

at se det meste af, hvad børnene
havde lavet. Skolen er meget glad
for den store opbakning, og mange
forældre gav udtryk for, at de var
imponerede over, hvad der var nået
på den korte tid.
Alt i alt en meget vellykket uge med
et meget højt aktivitetsniveau.

Idræts- og kulturcenter
Arbejdsgrupperne, som arbejder
med planerne om et Idræts- og kulturcenter ved Vinderslev Skole, er nu
kommet så langt med planerne, at
styregruppen har kunnet udarbejde
en ansøgning til byrådet. Skolebestyrelsen har fremsendt ansøgningen med et ønske om, at det siddende byråd vil drøfte ansøgningen

forud for budget 2006 med henblik
på at videreføre byggeprojektet til
det nye byråd for Ny Silkeborg Kommune.
På
skolens
hjemmeside
www.vinderslevskole.dk kan hele
ansøgningen ses sammen med en
tegning, som giver et indtryk af, hvordan det måske kan komme til at se
ud. Til orientering er ”Boldspil” boldskuret og ”garderobe og køkken” det
nuværende omklædningsrum.
Thorkild Skovbo

Salmesang ind med modermælken
Et fælleskirkeligt tilbud til babyer og forældre på barselsorlov
Der starter hold med baby- gennem den voksnes bevægelsalmesang for spædbørn og for- ser til melodierne.
ældre fra sognene i og omkring
Kjellerup
Klassiske børnesange, rim og
remser indgår i repertoiret, men
tirsdag den 6. sept. 2005
som det vigtigste får børnene
kl. 10-10.45
nogle slidstærke salmemelodier
i Vinderslev Sognehus
ind med modermælken.
under ledelse af valgmenigheds- Alle kan være med - også de forpræst Karen Marie Ravn.
ældre, der ikke selv regner med,
at de overhovedet kan synge! Det
Forældrene samles en lille times er ikke skønsang, der er formåtid en gang om ugen i rundkreds let, men at babyerne bliver fortromed deres babyer i alderen fra 3 lige med deres egen mors (ellers
til 9 (evt. 12) måneder.
fars) sangstemme og med den
danske sangskat.
Med barnet på skødet og på armen synger og danser de voksne Forløbet bliver planlagt til i alt 10
til fællessang.
gange. Der vil være mulighed for
snak over en kop kaffe efter tiDet viser sig, at babyerne lytter men.
intenst til de levende sangstemmer og får rytmen ind i kroppen Kommunens sundhedsplejersker

er behjælpelige med at bringe
sedler med invitation ud til
spædbørnsfamilierne, mens tilmelding foregår direkte til Karen
Marie Ravn på tlf. 86 88 11 10
eller e-mail kmravn@ofir.dk.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Konfirmationen i
Vinderslev Kirke
Søndag den 1. maj gik flagene til tops
i Vinderslev Sogn, for det var konfirmationssøndag.
Efter at have gået til præst i en lang
vinter var den store dag kommet, hvor
de unge konfirmander skulle bekræfte deres dåb. Og de mødte forventningsfulde op i Sognehuset i god
tid, inden præsten kom for med ham
i spidsen at gå i procession over til
højtideligheden i kirken.

Efter konfirmationen blev der traditionen tro taget et gruppebillede. De 17 konfirmander var blevet til 18, da én fra Hinge havde valgt at blive konfirmeret i Vinderslev Kirke.
Vi glæder os til at se billedet, som den professionelle fotograf tog, så vi kan få det
hængt op i Sognehuset.
Et stort til lykke til jer alle!
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

Vinderslev 9 Hartvig Wagner, Hinge 10.15 Hartvig Wagner
Hinge 9 Jens Peter Møller, Vinderslev 10.15 Jens Peter Møller
Vinderslev 8.30 (K), Hinge 9.30
Hinge 8.30, Vinderslev 9.30
Vinderslev 9, Hinge 10.15

7. august
14. august
21. august
28. august

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 Konf.velkomst (Skr.), Vinderslev 19.30 Konf.velkomst

4. september
11. september
18. september
25. september

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15 Høstgudstjeneste

2. oktober

Hinge 9, Vinderslev 10.15 Høstgudstjeneste
(K) = Kirkekaffe

(Skr.) = Skriftemål

Kirkens foredragsrække
i Sognehuset er endnu ikke på plads. Vi stiler efter, at det første møde bliver i september.
Der bliver annonceret herom i Kjellerup Tidende.
Lad os samles om de få foredrag, der bliver, for at bevare liv i samfundet.
Alle er meget velkommen.
Jens Thorn Jensen

26. august kl. 14
De ældres eftermiddag i Vinderslev Sognehus v. Pastor Knud Ove Mandrup.
Emne: At leve i et af verdens brændpunkter. Indtryk fra Knud Ove Mandrups 3 måneders studieophold i Jerusalem 2004.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn

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

3. juli
10. juli
17. juli
24. juli

6. søn. efter Trinitatis
7. søn. efter Trinitatis
8. søn. efter Trinitatis
9. søn. efter Trinitatis

26. juli
31. juli

Tirsdag
10. søn. efter Trinitatis

Vinderslev
ingen
Vinderslev
ingen men hverdagsaftensgudstjeneste
følgende tirsdag
Hørup kl. 19, Aftenkaffe i salen
Vinderslev

7. august 11. søn. efter Trinitatis
Levring
14. august 12. søn. efter Trinitatis
ingen pga. Valgmenighedernes højskoleuge på
Skælskør Folkehøjskole, men der kan ringes efter Valgmenighedens kirkebil (86883333) til og fra Sommermøde i Thorning
Kirke kl. 14 med efterfølgende foredrag v/Hans Hauge i Thorning
Forsamlingshus.
21. august 13. søn. efter Trinitatis
Hørup
28. august 14. søn. efter Trinitatis
ingen
4. sept.

15. søn. efter Trinitatis

11. sept.
18. sept.
25. sept.

16. søn. efter Trinitatis
17. søn. efter Trinitatis
18. søn. efter Trinitatis

Levring. Derefter Sensommertur med afgang
i bus kl. 11.30
Vinderslev
Hørup
ingen

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet begynder 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 udgivet en 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.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om dåb, kærlighed
og tilgivelse.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst 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
Formand for valgmenighedens bestyrelse 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 konfirmandundervisning
starter onsdag den 7. september kl. 8.10-9.30. Der kører bil fra Vinderslev Skole kl. 8 præcis til
Valgmenighedens hus i Hørup og retur. Konfirmationsgudstjenesten finder sted St.Bededag, fredag
den 12. maj 2006 kl. 10.

Valgmenighedens møder og arrangementer i den nye sæson:
Søndag den 4. sept. kl. 11.30
Sensommertur med bus. Tilmelding nødvendig på tlf. 86 88 11 10
eller 86 88 12 53
Tirsdag den 6. sept. kl. 10–10.45
begynder hold i Vinderslev Sognehus med Babysalmesang for forældre med børn i alderen fra 3 til 9
måneder under ledelse af Karen
Marie Ravn. Der er planlagt et forløb på 10 uger med en time om ugen
som tilbud til alle beboere i
Kjellerup og omliggende sogne.
Tilmelding på tlf. 86 88 11 10 eller
e-mail: kmravn@ofir.dk .
Tirsdag den 13. sept. kl. 19.30
begynder Litteraturkredsen i
Alhuset under ledelse af Karen
Marie Ravn med en planlægningsaften, hvor deltagerne er med til at
foreslå og vælge vinterens romaner.
Der læses en roman til hver af følgende tirsdagsaftner i Alhuset: Tirsdagene 25. okt. og 22. nov. 2005
samt 17. jan., 14. feb. og 14. marts
2006.

Tirsdag den 5. okt. kl. 19.30 til ca.
kl. 21
Filmen Det hemmelige Ord vises i
Valgmenighedens sal og handler om
fundene ved Nag Hammadi af manuskripter med bl.a. Thomasevangeliet, der indeholder en samling Jesus-ord, som muligvis er ældre end Det nye Testamente. Filmen
kan ses alene, men vises her som
optakt til den følgende tirsdags foredragsaften med Marianne Aagaard
Skovmand, der selv har været med
til at optage filmen i Ægypten. I forbindelse med filmforevisningen giver Valgmenigheden en kop kaffe.
Fredag den 7. oktober kl. 17 - 19
Persillesovs i Valgmenighedens sal.
Fællesspisning med efterfølgende
sang og fortælling ved Karen Marie Ravn og Jens Bøgestrand for
forældre og mindre børn op til 9års alderen.
Tilmelding på tlf. 86 88 11 10 eller
e-mail: kmravn@ofir.dk .

Tirsdag den 11. oktober
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
cand.theol. Marianne Aagaard
Skovmand: Thomasevangeliet – et
af de skrifter fra de første kristne
menigheder, som romanen Da Vinci
Mysteriet har skabt fornyet interesse for.
Søndag den 30. oktober
Efterårsmøde for de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.
Vært: Bøvling Valgmenighed.
Gudstjeneste kl. 10.30 i Bøvling
Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Kurt V. Andersen,
Bøvling. Derefter middag i Bøvling
Forsamlingshus og kl. 13.30
litteraturforedrag ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn,
Kjellerup: Mennesket er gjort af
muld og grumset vand – ud fra
romantrologi af Kerstin Ekman.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Ulveflokken
I april besøgte ulvene Malmhøj,
hvor de optrådte med sange og
„Klods-Hans“ som skyggespil.
Ellers er mødeaftnerne blevet
brugt til udendørsaktiviteter som
at tage „Stifindermærke“, være på
„fotoløb“ rundt i Vinderslev ved
hjælp af billeder og at holde
„fuldmånemøde“, hvor de blev
delt ind i nye bander. Ulvene har
også lavet nye standere til deres
bander og taget afsked med 5
ulve, som nu er rykket op som
store spejdere.
I juni skal ulvene på sommerlejrweekend, så de kan gå på sommerferie med en masse gode arrangeret „eventyrløb“, hvor der
oplevelser i bagagen.
ved posterne skulle løses opgaver, som havde noget med H.C.
Gruppedag
Andersen at gøre. Efter løbet
Den 3. april var hele gruppen med kunne deltagerne hvile ud, mens
forældre og søskende inviteret til de fik oplæst eventyr.
H.C. Andersen dag på Mausing
Mølle. Alle skulle selvfølgelig Et vigtigt punkt på gruppedagen
møde med høj hat i anledning af var oprykningen af 5 ulve til store
digterens fødselsdag, og ved an- spejdere, og troppen havde arkomsten blev der serveret rangeret en passende ceremoni
„eventyrkager“. Derefter var der til dette formål.

Mai-Britt, Pernille, Anna, Patrick
og Marie fortæller her, hvordan
det foregik:
Da vi rykkede op til storspejderne,
skulle vi have tørklæder for øjnene og føres gennem skoven.
Næsten alle faldt i sumpen! Vi
skulle hen til et lille gammelt hus,
hvor spejderne havde sminket sig
og stod med ryggen til, da vi kom
ind. Så vendte de sig om og begyndte at skrige. Nu skulle vi sige
spejderløftet til Thomas. Bagefter
læste Jakob Husted et eventyr op
for os, mens vi drak spejderdrik.
Nu er vi storspejdere!
Vi synes alle sammen, det er sjovt
at være storspejdere. Nogle af os
var med til distriktsstævne og synes, det var sjovt. Vi glæder os
totalt meget til korpslejren alle
sammen.

Et eventyrligt kagebord!
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Inden dagen sluttede, blev der
serveret „den standhaftige tinsoldat i flyvende kufferter“.

Der lyttes opmærksomt til eventyrfortælleren!

Erna og Poul Erik fik en velfortjent belønning for deres arbejde
med indsamling af aviser og jern
for spejderne.
Guldborgsundlejren
Årets store begivenhed i spejdergruppen er så absolut korpslejren
på Falster i uge 29, som 700
voksne spejdere har arbejdet på
at arrangere i 2 år. Her deltager
14 spejdere med ledere fra
Vinderslev sammen med ca.
15000 andre spejdere, hvoraf
2000 er udenlandske spejdere fra
både USA, Europa, Afrika, Sydamerika og de nordiske lande. De
udenlandske spejdere bliver blandet med de danske, og Windir
skal tage sig af en svensk gruppe.
Det bliver spændende at høre,
om de så kan forstå hinanden, og
om samværet munder ud i fremtidig kontakt.
Windir-spejderne skal bo i en
underlejr, der hedder „Opdagelsen“, og her får de selskab af
spejdere fra Esbjerg, Ålborg, Fyn,
København og Bornholm foruden

Svend og Henrik fremtryller „standhaftige tinsoldater i flyvende kufferter“ til Patrick.
de øvrige grupper i Midtjyske Di- Spejderne tager til Falster med
strikt. Læs mere om lejren på bus fra Spejderhuset lørdag morgen den 16. juli, hvor spejderne
www.Spejdernet.dk.
har deres årlige loppemarked på
Der er mulighed for aktiviteter 24 Mausing Marked, så der bliver
timer i døgnet hele ugen, så der mangel på hænder i år. Hvis
er ingen undskyldning for at kede spejderforældre eller andre har
sig! Windir-spejderne har kunnet lyst til at hjælpe, er de meget veltilmelde sig aktiviteter på forhånd, kommen til at henvende sig til
og de skal bl.a. på hike til Møns Anna Arhøj, tlf. 86888430.
Klint og på sejltur. Det er også tilladt bare at hygge sig med socialt
samvær, hvis man bliver træt af
at være aktiv.
Guldborgsundslejrens maskot „Ællingen“
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Klub 73 og Søndagsskolerne
? Findes Gud? ?
Hvem er Jesus? ? Hvor bor han?
? ? ? ? ?
Har dit barn stillet dig disse spørgsmål eller lignende?
Er dit barn nysgerrig, eller ønsker du blot selv, at dit
barn skal vide mere?
Så er søndagsskolen lige stedet!
Vi vil fortælle dit barn om Gud. Det gør vi gennem bibelhisto- rie,
sange og aktiviteter. Børn fra 3-13 år er velkomne.
Vi starter op efter sommerferien
den 14. august kl. 10 i Vinderslev Missionshus,
hvor også forældre og søskende er velkomne
til at få kaffe og rundstykker.
OBS: Find selv de øvrige datoer på bagsiden.
Kontaktpersoner
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. 1011.30. Program og dato kan ses
i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.

Alice Mogensen
86 88 85 97

Klub 73
Fra 1. september - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på
Haugevej 1 (stuehuset på „Gården“). Er for alle børn i 2. - 7.
klasse, der har lyst til leg, sjov,
bålhygge, byløb, lejrture og bibelske fortællinger. Program og dato
kan ses i bladene: Kirkebladet, IM
Samfund og bag på Lokalbladet.

Hanne Frølund
86 88 82 42

Fra 1. maj - 31. august:
Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00
på Mausing Sportsplads (på
bakken over Mausing Forsamlingshus). Er for alle børn og
deres forældre. Der er sandkasse og rutschebane til de
små. Der spilles forskellige boldspil.

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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Designa Køkkenløb
Pinselørdag d.14/5 var der Danmarks største 1-dags cykelløb med
omkring 1000 deltager, hvoraf de ca.
90 var A-ryttere, deriblandt nogle
professionelle fra TEAM Designa og
CSC ( Bjarne Riis’ hold).
Start og mål var ved Designa, derefter til Vinderslev, Mausing, Sinding,
Frederiksdal ad Hesselskovvej til
Revl, tilbage til Vinderslev ad Fruerlundvej til Haugevej og via Brokhus-

vej og Ulrøgelvej mod Oustruplund,
i alt 32,7 km. Der var også en lille
rute på 10,3 km gennem Vinderslev
og Oustruplund.
Der var frivillige hjælpere fra Vinderslev samt Kjellerup Idrætsforening.
Det vil blive en tilbagevendende begivenhed pinselørdag. Så må vi
håbe, at de små og store fejl i planlægning/afspærring vil blive rettet.

Gade
spejlet
Ny annoncør
i Lokalbladet
Begravelse Danmark er en landsdækkende kæde af bedemænd og
begravelsesrådgivere, som arrangerer og gennemfører begravelser. De
har indgået en aftale med FDB, så
man kan være aktiv bogstaveligt fra
vugge til grav. Yderligere information, bedemand Kjeld Salomonsen,
Vinderslevvej 53
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Malmhøj
Mannequin

Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30 og 14.15
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen og
Mother Theresa strikkegruppen. Er
dog aflyst ved andre arrangementer - se program.
Juli
8. juli kl. 9:30
22. april kl. 9:30

Banko
Banko

August
5. aug. kl. 9:30
19. maj kl. 9:30

Banko
Banko

Sept.
2. sept. kl. 9:30
16. sept. kl. 9:30
26. sept. kl.14:00

Banko
Banko
Seniorshop

EDB og SMS
Fra september er der mulighed for
at få kendskab til EDB.
Det er Jens Thorn Jensen, der underviser i de grundlæggende ting i
brugen af EDB. Husk alder er ingen
hindring for at lære nyt. Det er torsdag eftermiddag fra 13:30 til 16:00.
I kan også lære at SMS’e via mobiltelefonen.
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Foredrag
Pensionistforeningens foredrag på
”Malmhøj” i vinter begynder tirsdag
den 20. september kl. 14.30. Foredragene er meget afvekslende. Man
behøver ikke at være gammel for at
være med. Kom, så vi kan hygge os
med kaffen og socialt samvær på
disse foredragseftermiddage.
Alle er meget velkommen.
Jens Thorn Jensen
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De mange, der var kommet på
”Malmhøj” den 11. april for at se den
kommende sommer mode, fik en
god oplevelse. Det var Senior Shop
fra Herning, der var kommet. Mange
lokale mannequiner viste meget forskelligt sommertøj frem. Der var
både til fest og mere praktisk fritidstøj. Efter fremvisningen var der socialt samvær med kaffe og kage og
hyggelig samtale om stort og småt.
Derefter var alle henne og se på varerne, og mange fornyede en del af
den gamle garderobe.
Jens Thorn Jensen

Katte benytter også
hjælpemidler
Nyvalgt til brugerrådet
På brugerrådets generalforsamling
d. 11. maj blev Børge Stenholt, Liljevej, valgt ind i brugerrådet i stedet
for Knud Sørensen.
Knud Sørensen har været med i
brugerrådet lige fra starten og i
mange år som formand.
Fra Malmhøj siger vi tak for det arbejde, du har gjort og den interesse,
du har vist.

Sommerferie fra
gymnastik i juli

Påskeliljer fra Lions Club

Men der er mange andre måder at
få lidt motion på, foreslår Lisa Valentin. Gå ud og nyd solen eller gå
ind og besøg naboen. Sving lidt med
arme og ben og glæd jer til, at gymnastikken begynder igen i august.

Folkedanser

Igen i år glædede Lions Club alle beboerne på Malmhøj med en buket
påskeliljer den sidste dag før påske. Her er det Anna Olsen og Else Holm.

Løvspringstur

Tak til Silkeborg-Lysbro Folkedanserne for en flot opvisning, og
fordi I møder op i de flotte dragter.
Man bliver både tørstig og træt af at
danse folkedans.
Bente Sørensen

Brugerrådet stod bag løvspringsturen for beboere og brugere af aktiviteterne på ”Malmhøj”.
Turen gik ad smukke veje, først ad den gamle hovedvej, der en gang gik
over Mausing, Sinding til Funder. Her drejede vi gennem Funder Kirkeby,
Moselund til Den kongelige privilegerede kro i Paarup, hvor vi fik en god
kop kaffe med kringle og lagkage til.
På hjemvejen så vi, at Bølling Sø var blevet fyldt op med vand, som den
var i stenalderen. De 50 deltagere var enige om, at det havde været en
pragtfuld tur. En meget stor tak til de mange private, der stillede bil til rådighed og kørte for os.
Jens Thorn Jensen

Her hygge ved kaffebordet på Pårup kro
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Børne- og Fritidsgården
Indimellem er det måske for udenforstående interessant at høre lidt
om, hvor mange børn og medarbejdere vi er på gården. Vi har i år en
lidt mindre årgang treårige, som starter, men til januar har vi lige så
mange børn som de sidste par år.
Nu i slutningen af maj har vi 60 børn,
og til januar bliver det ca 70. Der er
10-11 voksne, de fleste deltidsansatte, til at sørge for, at børnene trives.
Den 21. maj havde vi forældrearbejdsdag, og der blev arbejdet
godt, samtidig med at det var en
hyggelig og ikke stresset dag. Det
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største projekt var at supplere med
nyt faldsand de steder, hvor børnene
kan falde ned fra højere redskaber,
f.eks. gynger, svævebane og klatrestativ. Vi fik en ny flagstang, og den
gamle blev afkortet og sat op ved
legeborgen. Vi fik bygget en
”tarzanbane” med gyngende lærketræstammer, som byder på spændende balance- og klatrelege. Der
blev også sat et kolbøttestativ op,
som også udfordrer bevægelsen.
Med buskrydder blev stier i nærheden mere tilgængelig for børnene,
så de kan komme på jagtudflugter
og ekspeditioner. I selve børneha-

ven blev der malet, og ikke mindst
blev der ryddet op, noget som enhver ved er så vigtigt, fordi det letter
dagligdagen, men man skal alligevel tage sig sammen for at gøre det.
Som noget nyt vil Peblingehuset i
Thorning låne vores børnehave som
lejr med en overnatning. Vores børn
skal så være i Peblingehuset de to
dage, men kun om dagen.
Mange har sikkert fulgt debatten i
medierne om de pædagogiske lære-

planer, som skal indføres i daginstitutioner. De skal sikre, at alle børn
oplever udfordringer på mange områder. Man nævner i alt 6 seks temaer så som natur, kultur, bevægelse osv. Man håber også på, at
indsatsen for de udsatte børn bliver
mere effektiv. Vi medarbejdere følger selvfølgelig denne diskussion i
fagbladene og deltager i tilsvarende
kurser. Sammen med indføring af
pædagogiske læreplaner lægger
man nu mere vægt på dokumentation af effekten. Tager man et eksempel fra temaet natur, så kunne
man tænke sig, at man planlægger,
at alle børn skal opleve fugles yngelpleje om foråret. Vi har før skrevet om vores observationsredekasser, hvor man kan åbne den ene
side, så man gennem en glasrude
kan iagttage, hvad der sker i kassen. Børnene kunne i år følge redebygning hos et musvitpar og et
blåmejsepar. De kan se, hvordan
redematerialet forneden er mere
groft (mos) og bliver finere hen mod
det indre af reden (hår og fjer), så
æggene ligger blødt og lunt. Blåmejsen er meget lille, og reden skal
passe, så fuglen kan holde de
mange æg (10-12) varme, og bagefter skal de nøgne unger også
holde på varmen. Børnene kan se,
at ungerne har en lysende gul kant
på næbbene, så de er nemme at se,
når de gamle kommer med foder i
den mørke hule. Børnene kan også
undre sig over, at reden forbliver ren,
og man kan snakke om, at ungerne
besørger i en slags ble, som de
gamle tager med sig ud, efter de har
fodret ungerne. Når man skal evaluere, hvad børnene har fået ud af
den planlagte oplevelse, så kan man

fx registrere, om de spontant snakker om redekasser, hvor og hvordan
mejser bygger rede, hvordan man
undersøger naturen (gennem en
glasrude), hvor hurtigt de små fugle
bygger rede, lægger æg, ruger og
hvor længe ungerne er om at blive
flyvefærdige. Det, man registrerer
hos børnene, kalder man også tegn
på den pædagogiske læreplans virkning. At den pædagogiske læreplan
har påvirket børnene, kan man også
se, hvis de bruger oplevelsen i de-

res leg. Når vi har falkedag den 3.
juni, så kan børnene komme tæt på
en rovfugl og se dens skarpe kløer
og det specielle næb. Når de ser, at
ringmærkeren sætter en ring på ungerne, kan de se, at man kan undersøge, hvor falkene bliver af, når
man finder en død fugl med ring. To
medarbejdere vil bruge dette emne
som eksempel på et kursus om pædagogiske læreplaner.
Kirsten Anneberg Jacobsen

10-års jubilæumsfest for ”Gården”
Vinderslev Børne-og Fritidsgård inviterer til 10-års jubilæumsfest fredag den 2. september 2005, hvor alle
der har haft tilknytning til Gården: Tidligere børn og forældre, fhv. bestyrelsesmedlemmer og personale,
samarbejdspartnere og naboer er velkomne.
Program:
Kl. 17:
Velkomsttale
Børneunderholdning
Festtaler
ca. kl. 18: Fællesspisning (tilmelding nødvendig)
Voksne: 50 kr., børn 25 kr.
Der kan købes: Øl, vand, kaffe, te og is
Husk at medbringe service og bestik
Tilmelding senest den 22/8 til Gården på tlf.: 87 70 23 23
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Rygsækrejse

Rygsækrejse til Vietnam og New digheder som fx Grand Palace. Du
Zealand...
skal dog hele tiden være på vagt
over for folk, som prøver at snyde
Vi er blevet bedt om at skrive et lille dig på alle mulige måder - dem er
stykke om vores tur sydpå i efteråret der mange af, og de er dygtige til
2004, så her vil vi prøve at sammen- det.
fatte rejsen og trække et par højde- Så gik turen til Saigon i Vietnam, hvor
punkter ud.
vi fløj til fra Bangkok. Aldrig har vi
D. 30/9- ‘04 satte vi kursen mod Kø- set så mange scootere! Det vrimlede
benhavn, hvorfra vi skulle flyve til med dem alle steder, og det var med
Bangkok, hovedstaden i Thailand. livet som indsats, når vi krydsede veEfter ca. 9 timer landede vi i den jene, for der tager man ikke en lyskæmpestore lufthavn og fandt med regulering så højtideligt. Men efternogen besvær frem til vores chauf- hånden lærte vi teknikken - du går
før, som skulle køre os til Jysk rejse- bare stille og roligt, og så skal de nok
bureaus hotel. Det er lidt af et kultur- køre uden om.
chok sådan at dumpe ned i Østen, Vi tilbragte 4 uger i Vietnam, hvor vi
hvor alting er anderledes og ukendt, rejste med bus fra syd til nord med
men heldigvis kan det dog lade sig stop undervejs. Generelt kan man
gøre at føre en samtale på engelsk sige, at det er et meget venligt folmed de fleste.
kefærd, og når man kommer op
Vi brugte 3 dage i Bangkok, hvor vi nordpå, kan man opleve mange
lige fik set noget af byen, men havde stammer, som lever helt primitivt og
dog lidt svært ved at vænne os til går i deres traditionelle, farverige
den høje luftfugtighed. Der bor ca. 6 dragter. De som lever af turisterne
mio. indbyggere der, og byen er præ- kan engelsk, og mange er nysgerget af bilos og menneskemylder, rige efter at vide noget om vores liv i
men byder på mange flotte sevær- vesten - det er det liv, som mange
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stræber efter. I hele landet har krigen sat dybe spor i befolkningen og
naturen. I det hele taget er Vietnam
et meget spændende land, som rummer megen historie.
Alt er utroligt billigt i Vietnam - en
overnatning på hotel koster ca. 20
b. pr. mand, og for et godt måltid på
restaurant giver du ca. det samme.
Vi var specielt begejstrede for Nha
Trang - en lille kystby med den dejligste strand. Der tilbragte vi 3 dage
med at slikke sol og bade. Også Hoi
An er værd at fremhæve - her kan
du få skræddersyet tøj til næsten
ingen penge. Vi power-shoppede 13
timer i træk og sendte så det hele
hjemad.
Ved Ha Long Bay tog vi på en 3-dages tur med båd sammen med 5 andre. Det var en virkelig flot tur - der
er i alt ca. 2500 øer i området.
Længere nordpå i Sapa var vi på
vandretur - vores guide var en 15årig pige, som kommer fra en
stamme i området. Vi overnattede
hos en lokal familie og fik et indblik
i, hvor primitivt de egentlig lever.

Et kapitel for sig selv er busturene.
Vi købte en open ticket, hvilket vil
sige, at vi kørte med bus fra Saigon
til Hanoi med stop i udvalgte byer vi bestemte selv, hvornår vi ville stige
af og på bussen (ligesom interrail
bare med bus). Det er en god måde
at se landet på, men ikke altid så
komfortabelt, og buschaufførerne
kørte ofte som en brækket arm og
holdte meget af at dytte - også om
natten.
D. 2/11 fløj vi fra Hanoi til Auckland
over Bangkok - Auckland er den største by på New Zealand. Det var lidt
af en omvæltning, for vi havde lige
vænnet os til den østlige kultur. Rent
vejrmæssigt måtte vi også lige omstille os - vi kom fra 25-30 grader,
og på NZ var det forår med 15-18
grader, så vi frøs de første dage.
Der bor 3,5 mio. mennesker på NZ 1 mio. af dem bor i Auckland. Det vil
sige, at mange områder er helt øde
og uberørt. Folk er virkelig hjælpsomme og imødekommende, og vi
blev grebet af landets skønhed. Et
minus er priserne - alting er dyrt dvs.
omkring danske priser.
Vi lejede en mini van, som vi i 7 uger
kørte rundt i. Det gav frihed, så vi
selv kunne bestemme over vores tid,
og vi sov og spiste i bilen, så vi var
helt uafhængig af at booke hostels
mv.
Hvis vi skal fremhæve nogle oplevelser, må det bl.a. blive vores Whale
watching tur, hvor vi var ude at se
hvaler ved Kaikoura. Det var en stor
oplevelse, og vi så 2 spermhvaler og
store albatrosser. Desværre er vi
ikke så søstærke, så vi brugte flittigt
af bådens små poser og havde det
ret skidt, men det var det hele værd.
Området omkring Christchurch og

især Banks Peninsula er helt fantastisk flot! Vi kørte rundt på halvøen
og var betaget af den smukke natur
og det turkise hav. Det skal opleves...
Ved Queenstown tog Reiner mod til
sig og bungy jumpede 134 m og ud
fra hans ansigtsudtryk at dømme, er
det nok noget af det vildeste, han
nogensinde har oplevet.
Vi var på gletchervandring på Fox
Glacier, som ligger på Mt Cook - det
største bjerg på NZ. Gletcheren er
13 km lang, og isen er op til 300 m
tyk. Det var en stor oplevelse,
selvom vejret ikke rigtig var med os.
Vi gik oppe på den i ca. 5 timer og
kunne høre isen “bevæge sig”.
Ved Taupo var vi oppe og springe i
faldskærm - 3600 m. Det var også
en helt unik oplevelse, hvor vi svævede over Lake Taupo, som er den
største sø på NZ.
I Waitomo var vi nede og kravle i en
drypstenshule - kun os to og en
guide i 6 timer. Det føles, som om
tiden er gået i stå i sådan en hule,
og vi så mange utroligt flotte
drypstensformationer og nogle få
glow worms, dvs insekter som lyser
i mørke. Det var fysisk meget krævende, fordi vi måtte kravle, rapelle
og mave os frem.
D. 22/12 fløj vi fra Auckland til Bangkok, hvor vi tog bus og båd ned til
Ko Pha Ngan, hvor vi tilbragte 1½
uge med at bade og slikke sol. Lidt
ubehageligt var det, da tsunamien
ramte det sydvestlige Thailand, for
vi kunne lige så godt have været på
en af de ramte øer. Men vi nød resten af juledagene blandt palmer og
hvide sandstrande og fløj fra Bangkok til København, hvor vi landende
d. 31/12 og var klar til at fejre nyt-

årsaften i det kolde Danmark med
venner og familie. Jetlaget fortog sig
et par dage efter, og vi begyndte så
småt at fordøje alle indtrykkene, som
vi her har prøvet at gengive, så godt
vi nu kan. Men det er jo kun blevet til
små udpluk, for det er svært at beskrive 3 måneders rygsækrejse,
med alt, hvad det indebærer. Vi kan
bare opfordre andre til at springe ud
i det...
Dorte & Reiner
Vinderslevhoimvej 12,

27

Vores hobby
Inga og Kalle ”Krage” Jensen,
Silkeborgvej 109

nymfeparakitter, undulater og flere
andre.

Fakta om lamaer:

Lige i tiden er der mange fugle, der
ruger. Det betyder, at i løbet af en
måneds tid vrimler det med fugleunger.
Alle fugleunger, der ruges ud, får en
lille ring på benet. Det er for at kunne
følge med i, hvor gamle de bliver.

Der er vist ingen, der er i tvivl om, at
der hos Inga og Kalle er mange dyr,
og at det fra vejen næsten ligner en
zoologisk have.
Det er dejligt at køre forbi og se,
hvordan dyreungerne leger, og de
voksne dyr stille og roligt går og
græsser.

Ud over de mange fugle er der på
adressen også en hund af racen samojedespids, katte, lamaer, nanduer, geder, får, dådyr, sikahjorte,
påfugle, høns og duer.
De mest spændende og anderledes
dyr, som ikke er ret mange steder,
er selvfølgelig de tre nanduer og de
tre lamaer.
Fakta om nanduer:

Inga og Kalle flyttede ind i 1977. De
kom oprindeligt fra Salten, men
havde ikke så meget plads, og det
var på lånte arealer, deres prydfasaner gik.
Interessen for dyr stammer ikke fra
fremmede. Inga er opvokset på en
gård, og Kalles far havde brevduer,
så det var naturligt for begge, at deres liv skulle være fyldt med dyr.
Det må man også sige, det er blevet
– de har imellem 250 og 300 dyr.
Lige fra den mindste risfugl til den
største lama. Der er ca. 2,5 tdl. jord
til ejendommen.
Det er en fornøjelse at være der. Når
man går og betragter de flotte fugle
i deres volierer, er der sang og ”larm”
fra de mange forskellige racer. Det
er svært at sige, hvilken fugl der er
den flotteste, for hver gang man har
kigget i en voliere og går til den næste, er der nye fugle, der har andre
og flere farver end de første, man
så.
Der er mange racer: Risfugle, zebrafinker, dværgpapegøjer, kanarier,
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Nanduen lever på pampassen i
det østlige Sydamerika. Den minder meget om den afrikanske
struds og den australske emu.
Nanduen har grå fjerdragt, den
vejer omkring 20-25 kg og bliver
1.20 - 1.40 meter høj. En nandu
kan blive 20-25 år gammel og er
kønsmoden omkring sit 3. år. Hannen står for yngelplejen, indtil kyllingerne kan klare sig selv efter 6
måneder.

Lamaer har været holdt som husdyr i tusinder af år. Det er blot her i
Europa, at avlen først for alvor er
kommet i gang inden for de sidste
10-15 år. De fleste lamaer her i landet er af arten „tam lama“. Der findes enkelte alpacaer samt nogle
krydsningsdyr. Ud over en lækker
uld har man i lamaen en tro følgesvend til at bære oppakningen på
vandreturen, en meget socialt engageret, lyttende ven, og hvis man
får lyst – noget kød, der smager fortræffeligt. Enkelte dyr, der har måttet udgå af avlen, er blevet spist på
danske restauranter.
Som modydelse til alle de dejlige
ting, som lamaen giver os, kræver
den meget lidt. Et læskur om vinteren, en indhegning med el-tråd som
til køer og heste, en høhæk, der fyldes op om vinteren samt måske lidt
korn. Om sommeren lever lamaen
udelukkende af græs. Det danske
klima volder ingen problemer, - lamaen er fremavlet i Andesbjergenes kulde.
Lamaen går drægtig i 11 mdr. og
føder et føl ad gangen. Der er normalt ingen problemer med fødslerne, og føllet får lov til at gå hos
moderen, indtil det er ca. et halvt
år gammelt. Hingsteføl, der ikke
skal bruges i avl kastreres og bliver til dejlige, rolige hobby-/uld-/
pakdyr.

Nanduen er den mindste strudserace. Hannen er meget gal i rugesæsonen. Det er nemlig ham, der
ruger æggene ud. Hos Inga og Kalle
er der to hunner og en han. Sidste
år fik de ingen unger – vejret var for
koldt, og æggene rådnede. Der var
ellers 18 æg. I rugeperioden holder
Inga sig uden for hegnet. Hun kan
ikke magte hannen og tør derfor ikke
gå derind. Kalle er ikke bange for
ham og har kræfter til at holde ham,
hvis hannen skulle blive gal.
Der er hos lamaerne også en han

og to hunner. De seneste to indkøbte om det er i sæsonen, hvor alle dyrene yngler.
dyr er hentet på Lolland.
I Danmark findes en lamaforening,
hvor man kan hente råd og vejledning. Man kan faktisk ride på lamaer.
Lamaer er rolige dyr, og bortset fra
at de spytter, gør de ikke noget.
Når man har sådan ”en levende
hobby”, kræver det, at man har god
tid til at tage sig af sine dyr. Inga og
Kalle bruger hver dag mindst to timer på at passe dyrene. Nogen
gange endda noget mere. Det afhænger af, hvad der skal laves, og

Kalle tager sig hovedsaligt af fuglene, mens Inga passer dyrene på
marken og i stalden.
Det er en stor oplevelse at se alle
dyrene hos Inga og Kalle, og de har
da også haft besøg af børnehavebørn. Det hænder også, der kommer
private forbi, der gerne vil se det
hele.
A.L og C.V.
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Mausing Marked
Program 2005
Onsdag den 13. juli
19.00
Stort lotterispil i teltet
Torsdag den 14. juli
19.00
„Look A Like Show“ i teltet.
Der udleveres gratis velkomstdrinks til alle fra kl. 19.00 - 20.00
Kl. 20.00 starter den store „Look A Like“ konkurrence
Konferencier: Jim Vorre
Forældre-kaffe sælges i forsamlinghuset
Fredag den 15. juli
19.30 - 02.00
Sommerbal i dalen
Under spisningen underholder Anker Svendsen. Kl. 21.00 spiller
Bjørn & Okay op til dans. Entre: Med „spis hvad du kan“:175 kr.
/ Uden spisning 100 kr. Menu: Marinerede Spareribs og Kalkun, flødekartofler, salat og hjemmebagte flutes, hjemmelavet is til dessert.
Bordbestilling senest 12/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
Lørdag den 16. 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
Anker Svendsen spiller i forsamlinghuset
19.00
Markedsbal i forsamlingshuset
Musik: Henning Pedersen
21.00
Stort teltbal. Musik: Diskotek Power Dancer. Arr. Vinderslev IF
Søndag den 17. juli
08.30 - 10.00
Gratis morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske
Anker Svendsen spiller i forsamlingshuset 11.00 - 16.00
Mausing Marked fortsætter, boderne er åbne og Top Hat
underholder i teltet fra kl. 11.00
12.00 & 14.00
Turn a’round Liners undeholder i „Det StoreTelt“
13.00 & 15.00
Jesper Grønkjær underholder på pladsen
14.00
Brother + Sister underholder i Det Store Telt.
17.30
Helstegt pattegris i teltet.

BJØRN & OKAY

JESPER GRØNKJÆR

Bjørn & Okay indtager scenen til Mausing Marked
fredag den 15. juli 2005
Så er det atter tid til Mausing Marked og i år bydes der fredag den 15.
juli 2005 kl. 19.00 – 02.00 på sommerbal i dalen med spisning. Menuen vil bestå af marineret spareribs og kalkun, flødekartofler, salat
og hjemmebagte flutes. Hjemmelavet is til dessert. Entre: Med spis
hvad du kan kr. 175. Uden spisning:

30

Kr. 100. Bordbestilling senest den
12/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88
81 05.
Under spisningen underholder Anker
Svendsen, og kl. 21.00 spiller Bjørn
og Okay op til dans.
Danmarks mest fastankrede dansk-

top-institution Bjørn & Okay er her i
2005 mere elsket end nogensinde.
Efter en årrække, hvor bandet har
spillet for det modne publikum, viser
det sig i kølvandet på discotekssuccessen ”Den gule flyver”, at rigtig mange unge mennesker vil ud og
opleve ”girafferne” live.

”Det er fantastisk at opleve nye generationer komme til – nu er det både
børn og børnebørn til dem, der i begyndelsen af tresserne startede som
vores trofaste publikum. De står og
synger med – det varmer“ – fortæller det populære orkester.
Kalenderen for 2005 fortæller, at det
endnu en gang bliver et godt år for
populære Bjørn & Okay, og de er
således i storform og klar til at indtage landets spillesteder og give
publikum ”smæk for skillingen” med

et repertoire af både lidt ældre og
helt nye ting, tilsat en ordentlig portion glæde og energi.
Bjørn & Okay optrådte sidst til
Mausing Markeds store jubilæumsfest i 2001, hvor de skabte en kanon stemning foran ca. 500 veloplagte og danseglade mennesker, og
markedet ser frem til atter at byde
Bjørn & Okay velkommen til et hyggeligt sommerbal i dalen, så hank
op i konen/kæresten, vennerne, mor/

far, svigermor og svigerfar og kom
til en fantastisk danseaften i dalen.
Se yderligere information om
markedsprogrammet på
www.mausingmarked.dk.
René Borup

Annoncører
Begravelse Danmark

Støt vore annoncører,
de støtter
LOKALBLADET

Etabl. 1881 Kjellerup
De betjenes af bedemand
Kjeld Salomonsen

Vinderslev 86 82 00 64
Døgnvagt
Forudbetalt begravelse
til fast pris fra 10.800,www.begravelsedanmark.dk

Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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J.L. Auto

Borgerforeningen for

Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

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

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

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

„

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
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.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

Vinderslev & Thorning

Forsamlingshus

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

- Den rigtige ramme om festen...

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

Eminent Montage

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

- alt i sportsgulve & -udstyr
v. Philip Hvam · Pederstrupvej 97 · DK- 8620 Kjellerup
Telefon:(+45) 86 88 85 41 · Telefax: 86 88 85 36
E-mail: eminent-montage@mail.dk
Homepage: www.eminent-montage.dk

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
TLF. 86 88 24 00 - FAX 86 88 37 17

EL-installationer udføres i

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

Plads til ca. 100 personer.
For udlejning kontaktes Hauge
Minimarked, tlf. 86 88 80 13.

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
TLF. 86 82 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 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

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

Stampes
Murerforretning

Laurits Hvam

GNING

G H BELÆ

v/ Jan Storm
Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Telefon: 51 50 81 52
Fax: 86 88 81 13

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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

V./ Fam. Jensen

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

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 10.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

Undervisning fra 0 - 9 klasse

Hønholt Landhandel
Alt i byggematerialer
Kvalitetsmaterialer 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 GRUPPEVEJVISER
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
Pensionistforeningen
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Børne- og Fritidsgården

Skolebestyrelsen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

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

Sognemenigheden

Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

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

Dagplejere

Soldatervennekredsen

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. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schlager, Haugevej 34

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888542
Tlf. 87702370

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86867476

Venstre Vinderslev

Tlf. 86888518

Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

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

Tlf. 86888352

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

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

Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Valgmenigheden
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888499

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888408

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86888242

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. august
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

13. - 17. juli
Mausing Marked
Se program inde i bladet

14. juli kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde

21. juli kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Møde v/fritidsforkynder
Børge Ladekjær, Sørvad

4. juli kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Årsfest v/missionær
Svend Aage Jensen,
Tørring

28. juli kl. 19.30
IM Mausing
Møde i Mausing
Missionshus med
pensioneret missionær
Toft Lassen Pedersen,
Ølgod

8. - 14. august
Valgmenigheden
Højskoleuge på
Skælskør Folkehøjskole

11. august kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde

14. august kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus.
Tag mor og far med.
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14. august
Borgerforeningen
Børnedyrskue på
Trekronervej 17

18. august kl. 19.30
IM Mausing
Møde i Mausing
Missionshus med
missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg

29. august kl. 19
Hauge Forsamlingshus
Line Dance starter

2. september kl. 17
Børne- og Fritidsgården
har 10 års jubilæum

4. september kl. 11.30
Valgmenighedens
Sensommertur med bus

13. september kl. 19.30
Alhuset i Kjellerup
Valgmenighedens og
Aktive Kvinders
Litteraturkredsen starter

15. september kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
IM’s fødselsdagsfest v/
fritidsforkynder Peter Bo
Christensen, Bording

20. august
Gadefest på Vinderslevvej 6. september kl. 10
Vinderslev Sognehus
i nr. 45.
Hold med
Babysalmesang starter

22. september kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde

21. august kl. 9.00
Mausing Søndagsskole
Familieudflugt. Vi starter
med gudstjeneste i Hinge
Kirke

25. september kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus

21. august kl. 9.00
Vinderslev Søndagsskole
Udflugt med start i Hinge
Kirke.

26. august kl. 14.00
De ældres eftermiddag i
Vinderslev Sognehus v.
pastor Knud Ove
Mandrup

28. august kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus

28. august kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus.

6. september kl. 18.00
Indsamling af aviser,
blade, reklamer og pap

9. september kl. 19.30
IM Mausing
Høstfest / familieaften i
Mausing Missionshus
Missionær og
fritidsforkynder Oda
Mølgaard Hansen, Ølgod

11. september kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus

11. september kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev
Misssionshus

30. september kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Høstfest / Familieaften
v/missionærmedhjælper
Berit Skjødt, Århus

2. oktober kl. 10.15
Vinderslev Søndagsskole
Høstgudstjeneste i
Vinderslev Kirke

5. oktober kl. 19.30
Filmen „Det hemmelige
Ord“ vises i
Valgmenighedens sal

7. oktober kl. 17-19
Persillesovs i
Valgmenighedens sal

