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

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

Fortvivl ikke !

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.

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

Redaktionsgruppen :
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
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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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.

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
Så står sommeren for døren, og
det betyder sommerferie for langt
de fleste mennesker. Måske er det
netop i sommerferien, der er tid til
at læse dette nummer af LOKALBLADET?
Dette nummer bringer masser af
artikler fra et område, der er præget af jubilæum. Både VIF, Vinderslev Vandværk og Windir-spejderne fejrer jubilæum i år, så der
er masser af spændende tiltag.

VIF startede ud med et brag af
en fodboldkamp med masser af
kendisser, og alt i og omkring
VIF´s klubhus var pudset og parat til de mange mennesker. Og
der kom mange mennesker! Selv
om VIF tabte kampen på den
grønne bane, var der masser af
hygge og glade mennesker, og
mon ikke det hele endte ud med
et lille overskud til foreningen?
Man må sige, at „det startede
med et brag“. Hvad der så vil ske

ved de senere jubilæumsarrangementer, vil vi forhåbentlig
kunne bringe lidt om på et senere
tidspunkt.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7a 1969/ 1970

Øverste række fra venstre:
Frank Sørensen, Niels Erik Nielsen, Jens Martin Mølgaard, Hans Peter Mogensen, Arne Mosbjerg Andersen (Just).
2. række fra venstre:
Lillian Ør Jensen, Kirsten Lundgaard, Lene Poulsen, Karin Vestergaard, Susanne Jensen.
Nederste række fra venstre:
Jytte Jeppesen, Anette Thorndahl, Anne Lise Pedersen, Rasmus Gregersen (lærer).
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Velkommen til !
Vinderslevholmvej 38

Tøndborgvej 54
Erik Tønning Sørensen er bestyrer
på gården på Tøndborgvej 54, som
ejes af Knud Thomsen fra Øster
Bording. Erik kommer fra Bryrup,
hvor han var bestyrer på en grisefarm. Der er også svineproduktion
på gården på Tøndborgvej som på
flere af Knud Thomsens gårde.
Lokalbladet vil bringe en artikel om
dette emne i et senere nummer.
Pederstrupvej 93

teljeps
Nyfødte

Lone Graversen er 27 år og arbejder på Silkeborg Sygehus, hvor hun
er sygeplejerske. Nikolaj Mikkelsen
er maskinsnedker på Unik-Møbler.
De har boet i Gråmose, men ville
gerne til en lidt større by med skole
og brugs, og da priserne er lave her
frem for Silkeborg, blev det Vinderslev. I øjeblikket er de i gang med
havearbejdet.
Tulipanvej 14

edaG

Allan Olesen på 29 og Mette Elkjær
på 30 har købt huset på Pederstrupvej 93. De kommer fra Silkeborg,
men synes, at Pederstrup er en lille
hyggelig by. Allan er VVS-mand, og
Mette er pædagogmedhjælper, men
venter barn til juni. De har også
Wiliam på 2½ år.
Tøndborgvej 27

Trine Thullesen og Michael Bjerregård, Trekronevej 3, har fået en lille
dreng, som blev født på Silkeborg
Sygehus d. 11/5 kl. 05:02. Han var
ved fødslen 52 cm lang og vejede
4020 gram. Den lille dreng skal
døbes Magnus d. 13/8 i Ebeltoft
kirke. Hans forældre blev gift i
samme kirke for et år siden på denne
dato.

Ulla og Miroslav Petrovic er flyttet fra
Haurbakvej 13 til Tulipanvej 14. De
har børnene Sara på 3 år og Filip på
1 år. Miroslav arbejder på Designa,
og så spiller han på Kjellerups førstehold, men er skadet i øjeblikket.
Pederstrupvej 71
er overtaget af Kurt Sørensen,
Kjellerup, som også ejer „den gamle
brugs“ ved siden af.
Huset skal lejes ud efter endt renovering.
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Penina Gilbro på 19 og Paw
Skovgaard Pedersen på 24 er flyttet
til Pederstrup fra Silkeborg. Paw er
lastvognsmekaniker, og Penina
(som betyder Perle) er på barsel med
Oliver på 10 mdr.

Karin og Henrik Franck, Vinderslevholmvej 44 blev d. 18/4 forældre til
en lille Tobias, som blev forløst ved
kejsersnit på Viborg Sygehus kl.
7.37. Han vejede 3280 gram og var
50 cm.

Gade

Tillykke med dagen
Maja Amfeldt og Allan Johansen,
Haugevej 58, blev gift i Grathe Kirke
d. 27. maj.
Andrea Schmidt og Verner Pedersen, Haugevej 39, blev gift d. 17.
juni.

spejlet

Karl Bjerre, Trekronervej 25, bliver
65 år d. 17. august.
Anni og Erik Borum, Liljevej 30 kan
den 22. august fejre sølvbryllup.
Johannes Vestergård, Solsikkevej
17 B, bliver 90 år d. 16. september.

Ester Nielsen, Vinderslevholmvej
42, bliver 70 år d. 8. juli.

Er det mon lossepladsen?

30 års fødselsdag
Da Christian Sørensen, Hønholtvej
12, fyldte 30 år d. 8. marts, var der
blevet opstillet en halmmand, og
flagstangen var blevet dekoreret
med bildæk med hjælp fra en kran.
Det skal lige oplyses, at flagstangen knækkede, da bildækkene
skulle afmonteres.

Sådan ser der mange gange ud, når nogen har været nede med aviser i
containeren. Papkasser og lignende kan ikke være deri. Hvad gør man
så? Ja, man lader det bare ligge, også selv om det flyver rundt i folks
haver, når det er blæsevejr. Hvad med at lade spejderne få både aviser og
papkasser? Næste indsamling er tirsdag den 5. september!!

Bistader

Nej, det er ikke Niels Brink, der har slået sig på biavl, men en mand
fra Sunds, der har fået lov til at opstille bistader rundt om rapsmarkerne på
Niels‘s jorder. Her ved læbæltet ved sportspladsen er der opstillet 40 bistader.
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Skifte i Brugsen – goddag og farvel

Den 1. august rejser Ove fra egnen.
Det vil blive et stort savn for os alle.
Det har altid været rart at komme i
Brugsen, og alle bliver behandlet
godt af Ove.

helt kan holde fra august måned.

Vi ønsker alle Ove en god vind fremover og håber, at han indimellem vil
komme på besøg på egnen.

Annie glæder sig meget til at tage
førertrøjen på og har allerede nu
nogle planer for stedet. Det er meningen, at lageret skal lægges til
butikken, så butikken bliver større.

Vi kan alle hjælpe til med dette ved
at lægge flere af vores indkøb der.

C.V.

Annie, som vi alle kender, er blandt
3 ansøgere til stillingen som brugsuddeler blevet ansat pr. 1. august.
Det er vi glade for.

Det er meningen, der skal ske prisændringer på mejerivarer, så disse
bliver billigere. Det er også meningen, der skal ske noget med køleog fryseboksene, så det bliver muligt at opbevare frugt og grønt på en
mere hensigtsmæssig måde.

Annie med efternavnet Hansen er
oprindelig fra Djursland. I 1984, da
Annie var 7 år, flyttede familien til
Ungstrup. Annie har gået i skole i
Thorning og har siden gået på gymnasiet og handelsskole i Viborg.

Der skal snart investeres i nyt
computerudstyr – det er dyrt, men
nødvendigt for at være med.

Heldigvis står nye og friske kræfter
klar til at fortsætte den daglige drift
af LokalBrugsen.

I 1995 fik Annie læreplads i Super
Brugsen i Kjellerup. Det tager 4 år
at blive salgsassistent. Sideløbende
med dette tog Annie også en junioraspirantuddannelse. Det betyder, at
hun kan søge stillinger som brugsuddeler.
Efter endt læretid arbejdede hun
nogle forskellige steder, men jobbene var alle inden for Brugsen eller Coop, som det jo hedder i dag.
I 1999 startede Annie i Vinderslev
Brugs. Hun har ca. 25 timer om ugen
nu, men er godt klar over, at det ikke
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Annie bor sammen med sin 5 årige
datter Helle på Vinderslevholmvej –
i det gamle plejehjem.

På længere sigt har Annie også planer, men det er økonomien, der er
med til at afgøre, om disse planer
kan føres ud i livet.

Fra Lokalbladet skal lyde held og
lykke til Annie.

Bestyrelsen for Brugsen holder lørdag den
29. juli fra kl. 10 – 12
en reception i butikken, hvor man kan sige
farvel til Ove og goddag til Annie.

Vandhulsdagen ved Æ Bydam
Fra vandhulsdagen, søndag d. 21/5
hvor „Danmarks Naturfredningsforening“s lokalafdeling var på besøg ved „Æ Bydam“ i Mausing:
På grund af det kolde vejr var fangsten meget lille. Heldigvis kom Peter Pedersen forbi. Han kender alt til
livet i gadekæret, så jeg fik en god
beskrivelse af, hvad der normalt kan
fanges. Derudover fortalte Peter
Pedersen og Jørgen Nielsen om byens historie. Det var meget spændende.
Vi fangede rygsvømmere, skøjteløbere, én enkelt haletudse, en lille
karpe, vandkalvelarver og dafnier.
Vi er meget imponerede over det
hyggelige grønne område ved gadekæret. Vi drak vores medbragte
kaffe i området og nød udsigten til
naboens rhododendronbuske, som
stod i fuldt flor.

Den lille pige er Helena på 4 år

Inden turen gik hjemad, besøgte vi
Mausing Mølle og gik en tur i den
nærliggende skov og ved bækken.
Et smukt område som vi igen besøger i august måned. Her må vi jo så
håbe, at Mausingboerne møder op.
Det var rigtig ærgeligt, at det meste
af byen var til eftergilde, mens vi var
på besøg, men forhåbentlig kan vi
gentage turen en anden gang.
Pernille Ingemann

Peter Pedersen

Den store pige til venstre er Else Rasmussen

Er det hele mon gået i fisk ?
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Fodboldkamp mellem VIF og det gamle landshold

Det meste af byen flagede

Patrick Brønd og Bjarne Pedersen passede på, at
ingen kørte ind på stadion

Søren Frederiksen og Sepp Piontek
Frank Pedersen fra det udvalgte
hold fra Vinderslev udtaler til
Lokalbladet:
Det var sjovt at spille mod stjerner, hvor mange af dem var
nogle, man kun havde læst om
eller set i fjernsynet. Det var fortjent, at de vandt, men det havde
været rart, hvis vi havde scoret
bare én gang. Frank bor nu i Viborg, men hans forældre,
Hanne og Jørgen Pedersen, bor
på Liljevej, og Frank spillede i
sin barndom og ungdom i
Vinderslev. Det er der også flere
af de andre spillere på det udvalgte hold, der har gjort, bl.a
Pretzmanns drenge.
A.L.
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Bent og Inger Lise Busk Jensen. Kendte folk er
kommet til byen

Er det sikkert?
I flere år var der et stort ønske

om at få et fodgængerfelt over
Vinderslevholmvej ved Skolestien i Vinderslev.
Endelig blev det godkendt, og
fodgængerfeltet blev lavet.
Siden har vi nydt godt af det, eller har vi?
Nu skulle det være sikkert for skolebørnene at krydse Vinderslevholmvej, men er det nu også sikkert?
Flere forældre har på vej til skolen holdt tilbage for skolebørn ved
fodgængerfeltet og givet børnene
tegn til, at de kunne passere vejen. MEN flere forældre har også
oplevet at blive overhalet, mens
de holdt ved fodgængerfeltet eller har været vidne til, at biler i
den modsatte køreretning ikke respekterer fodgængerfeltet - IKKE
ser de børn, der er på vej over
vejen. Det har betydet flere alvorlige situationer, men indtil nu ingen ulykker - heldigvis.

Jonas og Simon

Hvorfor har vi trafikanter så travlt,
at vi ikke har tid til at respektere
et fodgængerfelt - eller respektere små trafikanter i trafikken?
Nu er det selvfølgelig hverken dig
eller mig, der er årsag til problemet, men lad os alle love, at vi
fremover tager farten af, standser og lader skolebørnene trygt
passere vejen - både ved Skolestien og andre steder! Skolen har
ikke nok store elever til at have
en skolepatrulje, så vi må selv
være agtpågivende! Ikk´?
I.O
Peter, Mikkel, Thomas og Simon
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Initiativpris
Nordeas Initiativpris blev i år Lars’ deltagelse i ombygningen af Anna og Lars er med i Midtjysk
uddelt til ægteparret Anna og spejderhuset og som én af Kor og synger i kirker, på plejeLars Arhøj, Pederstrupvej 66. bagmændene bag ”Shelter-byg- hjem og til andre arrangementer.
geriet”.
Anna og Lars er aktive medvirkende ved Pederstrups store
Annas arbejde i Lokalbladet.
juletræsarrangement. De giver
Annas arbejde i landsby- strøm til julelysene.
L.R.
kommissionen.
Lars var med i Brugsens bestyrelse i Pederstrup i 10 år.

Anna og Lars Arhøj modtog en
velfortjent intitativpris for igennem
mange år at være to aktive lokale
ildsjæle, der brænder for et aktivt
lokalområde. De har begge lagt
et stort arbejde i mange forskellige projekter i lokalsamfundet.

Anna har medvirket ved Vinder- Det må være en fejl!
slev Revyen som tekstforfatter og
var vores første reaktion, da Hans
pianist.
Jørgen Hørning ringede for at fortælle, at vi var indstillet til Nordeas
Lars’ deltagelse i Vinderslev skoinitiativpris, men det var ganske
lebestyrelse.
vist! En lang række medborgere
havde skrevet under på, at vi
Lars’ arbejde som formand for
skulle indstilles til en pris for ”det
Pederstrup Vandværk.
lange seje træk”, og dét er et skulderklap, som vi er meget rørte og
Anna var med i opstartsfasen og
benovede over - og også stolte
byggeriet af Vinderslev Børne- og
af.
Fritidsgård.

1000 tak til alle jer, der satte jeLars og hans Harley med sideres underskrift på indstillingen og
vogn deltager i kørsel med
en særlig tak til den, der tog iniDeres fælles store arbejde i for- plejehjemsbeboere i Silkeborg.
tiativet!
bindelse med spejdernes loppeVenlig hilsen
marked.
Anna og Lars’ arbejde inden for
Anna og Lars Arhøj
Natteravnene i Kjellerup, hvor
Anna har medvirket ved opsæt- Lars fortsat er aktiv og med i beningen af skolebladet ”Vind- styrelsen.
posten”.
Prisen er tildelt for:

Vinderslev Pensionistforening
Efter sommeren kommer den tid,
hvor vi skal beskæftige os bl. a.
med foredrag.
Sæsonen begynder tirsdag den
19. september med Knud Ove
Mandrup fra Grønbæk. Det er på
”Malmhøj” kl. 14.30. Foredragene
er gratis; men kaffen koster 10 kr.

Hjælp os med at få flere medlem- Mener du ikke, du har behov for
mer!!!
foreningen nu, så støt os alligevel. Det vil hjælpe med alle de
Foreningen optager alle efter- aktiviteter, vi ønsker at lave for de
lønsmodtagere og pensionister. ældre. Så kontakt én i bestyrelDet koster kun 25 kr. for et helt sen, evt. Jens Thorn Jensen.
år. Vi kan forvente fremover at få
et tilskud på ca. 75 kr. pr. med- Alle ønskes en god sæson.
lem.
Alle er meget velkommen!
Jens Thorn Jensen
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Græsningsselskab

Illustrationen er fra en pjece (red.)

Græsningsselskab
D. 4/5 blev der afholdt et offentligt møde på Vinderslev Skole.
Formålet med mødet var at orientere om et 2-årigt forsøg, der
har kørt siden august 2004. Forsøget går primært ud på at bevare naturen i engområdet ved
Mausing Møllebæk.
Forsøget, der afsluttes til august,
forventes at danne grundlag for
et ”græsningsselskab”, en forening, der dannes af 3 typer medlemmer:
1.

De der ejer jorden.

2.
3.

De der mangler græs til
deres dyr.
Forbrugere der gerne vil
have kød af god kvalitet og
vide, hvor kødet kommer
fra.

Forsøget, der nu har kørt i snart
2 år, er et demonstrationsprojekt
om græsningsselskaber støttet af
Direktoratet for Fødevare-erhverv.

Det gennemføres af Jørn Dall,
Det sidste må være højaktuelt i Natur & Landbrug og Landbodisse tider, hvor der er store skan- center Randers-Viborg.
daler i fødevarekontrollen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Jørn
Man forestiller sig, at private per- Dall tlf 86888313.
soner kan købe andel i f.eks. en
ko og på den måde følge dyrets Hvis man vil vide mere, kan man
tilvækst hen over sommeren. følge projektet på:
Samtidig kan man følge naturens www.lcm.dk eller www.natlan.dk
gang i det smukke område ved
bækken, engen og skoven.
K.H.
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Japan tur - retur
Til bryllup i Osaka

ske særligt et: ”Jeg skal giftes lørdag den 25. marts 2006. Meget velkommen til vores bryllup”.
Og der startede rejsen. For vi var
ikke et sekund i tvivl om, at vi ville
gribe denne chance.
Det havde også hele tiden været
meningen; at jeg en dag skulle se
hendes land. Hun havde jo set ”mit”,
2 ½ år har hun været i Danmark. Vi
mødte hinanden på Skårup Husholdningsskole, fulgtes ad til Kalø Sprogskole, og herefter arbejdede hun
som bager både i Danmark og
Østrig, inden hun tog hjem til Japan
og blev uddannet. Og forlovet med
Kazu, der er konditor og arbejder på
et Patisserie i Osaka, hvor parret
også bor.

Det kommende brudepar i en
pause på Kazus kage-cafe
Min veninde Chika kender jeg som
en meget mild, smilende, høflig og
altopofrende pige. På mange måder
meget modsat en dansk pige. Da jeg
møder det japanske folk kan jeg se,
at hun er en typisk japaner; til dels
genert og tilbageholdende, tangerende det underdanige, men også
med en udtalt evne til at fremstå venlig, høflig og velvillig på alle tidspunkter af døgnet. Japanerne tilsidesætter sig selv, udtrykker sig meget sporadisk om egne følelser eller behov,
de er effektive og har en dagsorden
for øje for at være sikre på ikke at
spilde tiden. Modsat vi danskere, der
bliver stressede af alt det, vi skal nå,
bliver de stressede af at holde pauser og ikke bruge tiden fornuftigt.
Bryllupsdagen og hele vores tur gav
os et indgående indtryk af en helt
anden livsstil end vores. Og ikke
mindst viste den mig, hvad det er,
min veninde kommer fra og dermed
også, hvorfor hun er den, hun er.
Sidst i november dumpede et brev
ind ad postkassen i Mausing. Det var
fra Japan. Min veninde havde som
så mange gange før sendt brev til
mig, men denne gang var det et gan-
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En hellig telefonboks

22. marts sætter vi os i flyveren mod
Helsinki - Osaka, fuldstændig opfyldt
af spænding og forventning om det,
der skal ske. Rejsen derover i sig
selv: 8000 km, 14 timer i et fly og en
velkomst i et stort land af en veninde, jeg ikke har set de sidste 2 år.

Lige ankommet til landet og på
nudelbar

I rækker efter præsten og
brudeparret

Selve bryllupsdagen starter kl. 9. Vi
kører i taxa fra hotellet med Chikas
nærmeste familie. Der er god tid til
at gå omkring og kigge på Sumiyoshi
Taisha, der er et shinto tempelområde med festsal, telefonboks og
flere shrine, som er en anden betegnelse for en helligdom, som hovedsageligt hører til shinto – buddhismen.

bagerst sammen med 3 af Chikas
veninder. Forrest går præsten, og
efter brudeparret går en ung mand
og holder en stor rød parasol over
parret. Desuden er der en stylist
med, der hænger vandret i luften
efter min veninde for støtte hende i
den tunge kimono og de høje sandaler. Allerede efter et kort stykke tid
bliver der taget billede af alle gæsterne i opstilling på en bro. Dette
skal vise sig at blive et meget fast
indslag i hele bryllupsdagen. Japanerne tager mange billeder, både
ofte, i forskellige opstillinger og med

Kl. 11 starter højtideligheden. Vi går
i 2 rækker efter brudeparret, gommens familie til højre og brudens familie og venner i venstre side. Vi går

En af de utallige opstillinger - her med familie og venner
diverse motiver som baggrund. Og
dette gælder ikke kun til bryllup; vores fordom om en japansk turistbus
i Danmark, hvor der vælter japanere
ud for at tage billeder med et veludstyret kamera, hvorefter de er på vej
ind i bussen igen, lever faktisk også
i moderlandet. Man behøver ikke
være på ferie i et andet land for at
opføre sig som turist.
Til selve ceremonien i shinto templet sidder vi også opdelt i gommens
og brudens gæster. Vi sætter skoene udenfor og sidder på små
bænke. Præsten styrer slagets
gang, mens 2 piger udfører forskellige handlinger midt på gulvet midt i
templet. De vifter helt fra starten lokalet rent for onde ånder med 2 store
papirskoste. Brudeparret skal bl.a.
læse op af en bog og drikke sake af
et lille bæger. Min veninde har selv
syet en lille pude, hvorpå vielsesringene ligger, og da de er kommet på,
drikker vi alle sammen en fælles skål
i sake. Pigerne danser en synkron
dans, og indimellem hele ceremonien bukker vi gæster for at vise ære
og samhørighed.
Vi går tilbage til udgangspunktet festlokalerne, hvor vi skal have lavet det helt store bryllupsfotografi
indendørs. I lokalet bliver vi stillet op
i flere niveauer. Der er 2 fotografer
på; en til konstant at rette på os alle
sammen og en til at hviske den anden i øret, hvor den er gal henne.
Dette giver et resultat, der hedder:
Intet mindre end det absolut perfekte
bryllupsbillede. Sådan skal det være;
intet overhovedet er overladt til tilfældighederne, men hvor kan det

dog være svært at holde smilene i
så lang tid. Japanerne synes, det var
evigt skægt med denne millimeterkorrektion.
Vi leder forgæves efter gavebordet,
men finder det ikke. I Japan giver
man pengegaver før brylluppet – og
i svimlende størrelser sammenlignet
med Danmark. 2000 kr. er beløbet
for et par. For en familie løber en bryllupsgave op i 5000 kr. Gavestørrelsen siger lidt om, i hvilket målestoksforhold et bryllup i det hele taget er skruet op derovre. Pengegaverne er i øvrigt med til at finansiere brudeparrets kommende liv.
Det sikrer dem en god start på et ægteskab, at der er penge til lejlighed,
møbler, telefon og computer.
Vi får udleveret et lille kort med bl.a.
vores navn på. Her skal tilføjes, at vi
hele dagen fulgtes med en japansk
dame, der har boet 40 år i Danmark,
og hun fungerede som tolk i langt
de fleste sammenhænge. Ellers ville
vi have været fuldstændig på herrens mark. Japanere er ikke særligt
øvede i engelsk, bruger det overhovedet ikke, hvis de kan blive fri, så
det er ikke de helt store samtaler,
man kan have sammen. Inden vi går
ind i festsalen siger vi goddag til brudeparret og deres forældre. Bordene
er overdådigt dækkede, og vi finder
vores pladser til tonerne af Enya, der
strømmer ud af højtalerne. Klokken
er 12, og vi sætter os til runde 8
mands borde. Til middagen er vi ca.
90 gæster. Der er kommet nogle
flere gæster efter ceremonien, og vi
kan nu blot konstatere, at der er
endnu færre, vi kender.

Ligesom i Danmark kommer brudeparret ind i salen til sidst, dog er det
her med toastmasterens stemme
slynget ud i hele salen samtidig med,
at der er følgespot på parret og kulørte lyskegler rundt i hele salen. Det
står virkelig i kontrast til den stille,
rolige, traditionelle vielse i templet.
Dagens par bliver placeret et godt
stykke fra os andre – ved et ekstra
højt 2 mands bord, hvor de kan sidde
og overskue det hele. Chika fortæller senere, at det ikke bliver til meget spisen den dag. De skal heller
ikke drikke alt det, de får serveret.
Det skal i stedet i spanden ved siden af dem. Den havde vi selvfølgelig ikke lagt mærke til, for det skal jo
se ud, som om de er med til festen
ligesom alle vi andre. På hver kuvert står der foruden champagne,
blommevin i bambusrør og sake i et
lille trækar opstillet 4 små skåle med
fisk og sursøde grønsager og soya.
Dette skal vise sig at blive en ud af
14 personlige anretninger, der hovedsageligt består af fisk og grønsager, men også indeholder ris og
suppe. Hver anretning er pyntet efter det, man ville kalde alle kunstens
regler. Der er f.eks. et lille træstakit,
der er lys og en kæmpe isblok. Der
er blomster, grene, blade og sten.
Jeg har aldrig oplevet et måltid være
så æstetisk. Vores oplevelse af al
den prægtige mad faldt dog i takt
med det tempo, serveringspersonalet lagde for dagen. Og japanere spiser hurtigt, de sidder ikke
og spørger, tager billeder eller tager
stilling til 1) hvordan får jeg spist alt
det her. 2) hvordan slipper jeg af sted

Saketønden åbnes som fælles
ægteskabelig handling
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med ikke at gøre det. I visse tilfælde
også 3) hvordan får jeg det op til
munden med spisepindene. Det
skulle nemlig vise sig, at
anretningerne kom ind i en lind
strøm, dvs. at vi nødvendigvis ikke
var færdig med første ret, førend
næste kom. Og sådan kunne der
komme til at stå op til 4 retter på
bordet ad gangen. Det skulle senere
vise sig, at serveringspersonalet
først tager servicet med ud igen, når
man har spist alt op, og der var nok
nogle råvarer, vi lige skulle samle
mod til at smage.
I stedet for at skære bryllupskage
sammen skulle de her med en træhammer smadre låget til en tønde
sake. Ikke fordi der blev drukket
særlig meget, men som en symbolsk
handling åbnede dette festen. Det
gjorde talerne også. Der var nærmest en ”taleplet”, der var lige foran
brudeparret ved en mikrofon. Vi forstod, at der blev talt meget om bedrifter, om brud og goms liv indtil nu,
hvad de har udrettet, og hvor de
havde mødt hinanden. Følelserne
blev nok umiddelbart gemt lidt, men
dem fik vi så at se til sidst. Efter at
have spist uafbrudt, skålet lidt og

Brudeparret poserer for de
mange fotografer
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hørt på det eneste indslag i festen:
En tante, der spillede klassisk klaver, var der lagt op til en anden slags
indslag. Brudeparret, der havde
været klædt i traditionel kimono og
mandsdragt, kom nu ind i european
style, altså hvid kjole og tilhørende
mørkt jakkesæt. Dette foregik endnu
engang med musik, lys og toastmaster. Det er ikke en tradition, at man
har 2 forskellige sæt tøj på sådan
en dag, men flere unge mennesker
gør det for at vise den moderne side
af dem selv og et bryllup.
Vi fornemmede, at vi nu var nået til
festens slutning. Klokken var ved at
nærme sig 15. 30, og samtidig med
kaffe og frugt var der placeret en papirspose ved siden af vores stol. Vi
forstod ikke noget, men spurgte os
til råds. Det var gaver fra brudeparret. „Hva’“, tænkte vi, „hvad betyder
det?“. Og det er åbenbart en tradition, at ens gæster skal have noget
med hjem fra festen. I posen var der
en gave fra brudeparret og gommens forældre. I Japan er det nemlig gommens forældre, der betaler
gildet. Derudover var der det sakekar, der stod ved vores plads, da vi
kom.

Min veninde og hendes mand bevægede sig ned i den modsatte ende
af festsalen: Nu skulle der takkes
med eller uden manuskript for barndom, fest og det hele. Og der kom
følelserne frem, og der kom desværre også kameraerne frem. Fra
den følelsesmæssige slutning, hvor
selv jeg kunne få en klump i halsen
uden at få forstå noget som helst,
var festen slut. Og det var den. Da
vi havde sagt farvel til brudeparret
og deres forældre, så vi hvorfor: Der
var et nygift par på vej. Og japanerne
er effektive, der var flere end os, der
skulle holde fest derinde den dag.
Så brat var det faktisk. Vi hentede
vores bagage i receptionen og satte
os ud i en minibus for at fortsætte
vores tur rundt i landet. Dog ikke med
den nygifte brud, men resten af hendes familie, der tog sig kærligt af os.
Marianne og Palle Kristensen
Engholmvej 2, Mausing

De kunne lige nå at skifte tøj, inden festen var slut

Hauge Marked
Heste- og Kræmmermarked
27. juni - 2. juli

Så nærmer tiden for Hauge Marked
sig atter. Alle udvalg er oppe i fulde
omdrejninger, og næsten alt skuIIe
være klappet og klart til dette års
marked.
Der skulle i skrivende stund være
sendt breve ud til alle, som før har
hjulpet til på Hauge Marked, men
skulle der være nogen, der har lyst
til at give en hånd med, har vi altid
brug for et par ekstra hænder. Du
kan ringe på 86865779 eller
86888178 - så er vi klar til at tage
imod tilmelding.
Igen I år byder vi på et spændende
og alsidigt program, hvor der skulle
være noget for både store og små
(se programmet).
Mange forskellige kunstnere vil optræde i de 2 telte, og mon ikke det
er værd at fremhæve Tørfisk, som
stiller 2 gange søndag eftermiddag i
det store markedstelt, hvor der er
gratis adgang.
Tørfisk har 25 års jubilæum og er
på vej med en ny CD, sâ mon ikke vi
skal have et par numre fra den.

Børneloppemarked

Tirsdag d. 27. juni
20:15 MC Hjulnisserne mødes på
markedspladsen. Afgang fra Torvet
i Kjellerup kl. 19:00. Turen er også
for veteranknallerter.

Onsdag d. 28. juni
18:00 Dahlgaards Tivoli åbner.
18:30 Ringridning for børn.
19:30 Ringridning for voksne.
Tilmelding: 86 88 80 13

Torsdag d. 29. juni
19:00 Kæmpe bankospil i markedsteltet.

Fredag d. 30. juni
18:00 Dahlgaards Tivoli åbner.
19:00 - 02:00 Kæmpe dansegalla
(billet - tlf: 86888013)
Musik: Klaus og Servants
21:30 Country Sisters underholder
23:30 Country Sisters underholder

Lørdag d. 1. juli
Derudover vil vi gerne fremhæve
Børneloppemarked om søndagen
(se nærmere i programmet). Det er
gratis at deltage. Man skal selv medbringe bord eller lignende.
En fremragende mulighed for at
komme af med de legesager og ting,
som ikke mere er i brug, og stedet
få købt noget, man kan bruge.
Vi glæder os meget til at se jer alle
på Hauge Marked.
På gensyn!
Pia Winter

07:00 Hestemarkedet åbner.
08:00 Kræmmermarkedet og
markedsteltet åbner.
09:00 Dahlgaards Tivoli åbner.
10:00 Søteltet åbner.
10:00 Frausing City Stompers spiller i markedsteltet hele dagen.
12:00 Klovnen Bardutski underholder børnene i markedsteltet.
12:30
Hauge
New
Style
Squaredance Club giver opvisning
i søteltet.
13:00 Bell Air spiller i søteltet.
14:00 Hvor er Holger Show på festpladsen.

15:00
Hauge
New
Style
Squaredance Club giver opvisning
i søteltet.
20:00 - 01:00 Countryaften i søteltet
med Maarten, Arly samt Highway
40. Entré 100 kr.
20:30 - 02:00 Teltbal og koncert i
markedsteltet. Musik: Popshop.
23:30 Koncert med Infernal. Entré
100 kr.

Søndag d. 2. juli
08:00 Gratis morgenkaffe fra Hauge
Minimarked og rundstykker fra
Thorning Bageri.
09:00 Kræmmermarkedet og
Dahlgaards Tivoli åbner.
10:00 Søteltet åbner.
10:00 Børnekræmmermarked ved
søteltet.
11:00 Sebastian Klein underholder
på friluftsscenen.
11:30 Nicolai Damgaard spiller i
markedsteltet hele dagen.
12:00 Turn Around Liners giver opvisning i søteltet.
13:00 Granny’s underholder i
søteltet hele eftermiddagen.
13:00 Sebastian Klein underholder
på friluftsscenen.
14:00 Tørfisk underholder i
markedsteltet
16:00 Tørfisk underholder i
markedsteltet
17:00 - og indtil sidste kartoffel serverer Mads Doss helstegt okselår
m/råstegte kartofler og sauce i
markedsteltet. Fyld tallerkenen for
50 kr.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
En interessant aften i Vinderslev Sognehus!

Den 29. marts var tidligere skoleinspektør i Silkeborg, Vagn Dalgaard,
i Sognehuset. Emnet var hans vandring fra Viborg til Rom. Ledsaget
af mange gode lysbilleder fortalte
han veloplagt og humoristisk om turen.
Den startede ned gennem Jylland,
selvfølgelig på den gamle „Hærvej“.
På hele turen blev de gamle veje og
stenbroer fulgt, mange steder så
smalle, at de ikke kunne passeres
af biler. Fra Sydtyskland, hvor naturen går over i bjerge, blev det rigtigt
interessant! Den smukke natur med
helt anderledes bygninger end dem,
vi kender. Landsbyerne ligger her
altid i dalene og med gårdenes møddinger helt ud til vejen.
I Schweiz måtte han vise pas, hver
gang han passerede fra en egn til
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en anden. Da han altid fulgte den
mest direkte vej, lærte han, at her
brugte man altid to vandrestave, når
man skulle op og ned ad de græsklædte bjergsider.

I Italien lå de mindre byer altid på
bjergtoppene. Billederne fra de meget gamle byer med deres smukke
huse og smalle snoede gader gav
et godt indtryk af forskellen mellem
Sydeuropa og her hos os.
Jens Thorn Jensen

Fredag den 25. august kl. 14
De ældres eftermiddag i Vinderslev
Sognehus.

Skipper er altid god for en virkelig
skrøne, et eventyr eller en beretning
fra det virkelige liv, båret af fortællerens veludviklede humoristiske sans.
Skipper vil noget med sine fortællinger, og selv når han revser, mærker
man hans store kærlighed til alt levende og hans glæde ved at fortælle.

Onsdag den 27. september
kl. 19.30
er der højskoleaften i Sognehuset
med Mogens Frohn Nielsen, bedre
kendt som „Fulton Skipperen“. Titlen på hans foredrag er: „17 år med
Fulton“, og det er et virkeligt populært foredrag.

Kan du lide en god historie, levende
og vittigt fortalt, så kom og hør ham.
Alle er meget velkommen!
Menighedsrådet

KIRKENYT
Sognemenigheden
2. juli
9. juli
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16. juli
23. juli
30. juli

Vinderslev 8.30, Hinge 9.30
Vinderslev 10.15 (Aage Nielsen), Hinge 19.30 (Lars Morthorst
Christiansen)
Vinderslev 8.30 (Klaus Møberg), Hinge 11.00 (Knud Ove Mandrup)
Hinge 8.30, Vinderslev 9.30
Vinderslev 8.30 (K), Hinge 9.30

6. august
13. august
20. august
27. august

Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (Poul Langagergaard), Hinge 10.15 (Poul Langagergaard)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15

3. september
10. september
17. september
24. september

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

1. oktober
8. oktober

Vinderslev 10.15 (Gia og Filip Gade medvirker)
Hinge 19.30 (Musikgudstjeneste v. Gia og Filip Gade)
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
(K) = Kirkekaffe

Søndag den 30. april var
flagene til tops i Vinderslev, for der var konfirmation. Her ses de forventningsfulde, spændte og
højtidelige konfirmander i
optog på vej til kirken for
dér at give bekræftelse på
deres dåb, inden det gik
hjem til festen og gaverne.
Til lykke alle! I var så
pæne at se på.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker
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2. juli
9. juli
11. juli
16. juli
23. juli
30. juli

3. søn. efter Trinitatis
4. søn. efter Trinitatis
Tirsdag
5. søn. efter Trinitatis
6. søn. efter Trinitatis
7. søn. efter Trinitatis

Vinderslev
Ingen, men følgende tirsdag
Hørup kl. 19, aftenkaffe i salen
Vinderslev
Ingen
Ingen

6. august
13. august
20. august
27. august
29. august

8. søn. efter Trinitatis
9. søn. efter Trinitatis
10. søn. efter Trinitatis
11. søn. efter Trinitatis
Tirsdag

Levring
Vinderslev
Ingen p.g.a. højskoleuge i Vrå
Ingen, men følgende tirsdag
Hørup kl. 19, aftenkaffe i salen

3. september

12. søn. efter Trinitatis

10. september
17. september
24. september

13. søn. efter Trinitatis
14. søn. efter Trinitatis
15. søn. efter Trinitatis

Levring. Derefter sensommertur med
afgang fra Mosaikken kl. 11.30 (fra
Vinderslev Kirkeplads kl. 11.20)
Ingen
Hørup
Vinderslev, Høstgudstjeneste

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.
Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, Oustrupvej 17
Lars Westerberg, Lundgårde 23
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tlf. 86 88 12 53
tlf. 86 88 80 06
tlf. 86 88 84 34

KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenigheds mødeaktiviteter:
Aftenkaffe i sommerpausen
Som det fremgår af gudstjenestelisten,
byder valgmenigheden på (gratis) aftenkaffe både i juli og i august. Det er
efter hverdagsaftengudstjenesterne
tirsdag d. 11. juli og tirsdag d. 29.
august – begge i Hørup Kirke kl. 19
ved Karen Marie Ravn.
Kander, kopper og kage står parat, og
deltagerne fordeler selv kopperne, når
de kommer over fra kirken. Der synges af højskolesangbogen, inden samværet slutter ca. kl. 21.
Sensommertur søndag
d. 3. september kl. 11.30
Sidste års sensommertur var en stor
succes - ikke kun på grund af det fantastiske vejr, men også på grund af formanden Inga Nielsens gode tilrettelæggelse.
Også i år indbefatter sensommerturen
en lækker hjemmelavet frokost ved
valgmenighedens frokostdamer samt
kaffe på kro. På turen besøges
Lønborggård og Lønborg Kirke samt
Egevad Egnsmuseum.
Sensommerturen afgår fra Mosaikken
kl. 11.30 (fra Vinderslev Kirkeplads kl.
11.20), og har man lyst til at starte dagen med gudstjeneste, kan man bare
ringe som sædvanligt inden kl. 9 efter
kirkebilen til valgmenighedens gudstjeneste i Levring kirke kl. 10.30 og efter
kirke køre med kirkebilen til turbussens
afgangssted ved Mosaikken. Gudstjenestens længde vil blive afpasset
efter dagens program.
Tilmelding til Inga Nielsen tlf. 86 88 12
53. Se omtale og annonce i Kjellerup
Tidende med pris og tilmeldingsfrist.

NYHED: Eftermiddagsmøde
torsdag d. 14. september kl. 14
Valgmenigheden tager et nyt initiativ
med dette eftermiddagsmøde, som vi
kalder: Glitrende hav lyser som rav
– en viseeftermiddag. Med sin guitar
synger Conny Skovgaard viser af Birgitte Grimstad, Inger Lauritzen og
Siegfred Pedersen. Undervejs nyder vi
kaffebordet, som bliver lige så righoldigt som ved aftenmøderne, og der bliver god lejlighed til selv at røre stemmerne til fællessang af høj-skolesangbogen. Ring til Ruskjærs Taxa 86
88 33 33 efter mødebilen til kørsel fra
og til egen dør.
Denne eftermiddag midt i september
bliver den første eftermiddag i en ny
række af møder for dem, der ikke så
gerne tager ud om aftenen. Valgmenigheden genoptager hermed traditionen med møder for de ældre, som
frem til slutningen af 1980´erne samlede mange deltagere, men som måtte
stoppe omkring 1990 på grund af, at
der var en hel generation af ældre, der
faldt fra eller blot ikke mere var i stand
til at deltage. I stedet indførte valgmenigheden søndagsfrokosterne, der
nu efterhånden samler ca. 25 deltagere
hver gang.
Da der igen er nogle, der gerne vil
komme til flere arrangementer i
valgmenighedens sal, men som foretrækker at tage ud i dagtimerne i stedet for om aftenen, har valg-menighedens mødeudvalg i 2006-07 sat to ekstra eftermiddagsmøder på programmet. Der bliver således i sæsonen
2006-07 tre muligheder for at komme
til møde kl. 14 i valgmenighedens sal
følgende torsdage: D. 14. september,
d. 7. december og d. 15. februar.

Tirsdag d. 19. september kl. 19,30
Litteraturkredsen under ledelse af Karen Marie Ravn i samarbejde med Aktive Kvinder starter den nye sæson i
Alhuset. Denne aften skrives alle de titler op, som deltagerne foreslår, og der
stemmes om, hvilke fem romaner, der
skal læses til drøftelse følgende fem
tirsdage: D. 10. oktober og 14. november 2006 samt d. 23. januar, 27. februar
og 27. marts 2007.
Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30
Til sæsonens første foredragsaften har
vi indbudt forfatteren Kåre Bluitgen.
Under udgivelsen af sin bog ”Koranen
og profeten Muhammed” på Høst og
Søns Forlag i 2005 kom Kåre Bluitgen
uden at vide det til at give anledning til,
at Jyllands-Posten trykte Muhammedtegningerne.
Kåre Bluitgen kalder sit foredrag: Danmark og islam – rækker tolerancen?
og tager udgangspunkt i en udtalelse
fra en lærer på Nørrebro i København,
der sagde: ”Det er typisk dansk at være
så tolerant, at man accepterer andres
intolerance”.
Kåre Bluitgen bor selv på Nørrebro, der
er et af de områder i landet, der har
den tætteste befolkning af indvandrere.
Han vil tale om vores manglende mod
til at byde den muslimske fundamentalisme trods. Han forudser, at kulturmødet risikerer at blive til et kultursammenstød, hvis ikke der holdes fast
i de resultater, som ikke mindst arbejder-, højskole- og kvindebevægelsen
har opnået gennem historien, og som
kan gavne alle borgere i Danmark. Kåre
Bluitgen mener, at vi her i landet har
berøringsangst over for islam helt ned
i symboler som afbildninger af
Muhammed, og at det kun gavner dem,
der ønsker at skrue tiden tilbage.
Aftenens foredragsholder taler direkte
ind i tidens brændende spørgsmål, og
tilhørerne får lejlighed til at ytre enighed og uenighed med hans vinkel og
synspunkter.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Distriktsmesterskaber
Den 22. og 23. april var både ulve
og store spejdere til distriktsstævne i Skringstrup, hvor de
deltog i forskellige konkurrencer.
De store spejdere deltog kun med
én patrulje med Simon som
patruljeleder, men de var til gengæld så dygtige, at de kom hjem
med en 3. plads og et flot diplom.
De skulle bl.a. bygge et udkigstårn af rafter, lave bålmad, vaske
bil! og skyde med bue og pil.
Der var som sædvanligt også et
natløb, hvor deltagerne blev vækket af larmende „Byggemand
Bob“-musik og sendt ud på diverse opgaver, f.eks. opstilling af
en trebuk, som skulle kunne bære
alle deltagere. Vores patrulje fik
en 1. plads for natløbet, som sammenlagt blev til en 3. plads - til
lykke!

Simon, Kathrine, Maibritt, Marie, Jakob og Thomas
kigger på rafter til udkigstårnet

terne og bl.a. brugte sten, ærter, get om førstehjælp. De har også
appelsiner og peberkorn til at vise haft besøg fra korpset, nemlig af
planeternes størrelse.
redaktøren for bæver- og ulvebladet Grazat, som har lavet en
Ulvemøderne
artikel om vores ulve til næste
Ulvene har haft travlt med at om- nummer, så de er selvfølgelig
danne loppesager til indbydende meget spændte på at se sig selv
varer til auktion på loppemarkedet på tryk!
Ulvene deltog med hele 3 patrul- den 15. juli. Vi glæder os til at se
jer, som var med på en rumrejse, resultatet! Derudover har de væ- Ulvene glæder sig også til somhvor de havde opgaver om plane- ret på rundvisning i Vinderslev merlejren den 16.-18. juni hos
Kirke, lavet pionering og lært no- Leif’s søster i Nimtofte, hvor de
skal bo i telt på en mark i skønne,
men ret primitive omgivelser.
Tropmøderne
Ud over førstehjælp, lysstøbning,
bålmad og pionering har de store
spejdere arbejdet med at sætte
sig ind i spejderloven:

Jonas og Katrine fra ulvene med en planetopgave i form af sten

20

En spejder:
lytter til Guds ord
er hjælpsom
respekterer andre
værner naturen
er til at stole på
tager medansvar
finder sin egen mening

På de sidste møder inden sommerferien forberedes sommerlejren den 2.-7. juli, som er en
tur på Hærvejen sammen med
spejderne fra Ulstrup. De starter
ved Finderup Høj i Viborg og
slutter efter 85-90 km ved Kolle
Morten, så det er med at finde
de gode sko frem! Da de selv
skal transportere alt udstyr,
gælder det også om at pakke
med omtanke.
Oprykning
Søndag den 28. maj var hele
gruppen inviteret til oprykningsceremoni for de 4 ulve, Simon,
Anne, Katrine og Frederik. Der
var først et opgaveløb for alle

Hele vores flotte trop linet op til oprykningen med forældre og
søskende i frysende flok!
beskyttelse af naturen, tillid,
med Spejderloven som emne,
respekt og samarbejde. Én af
hvor opgaverne handlede om
opgaverne var at lave lagkager,
og dem fik vi så fornøjelsen af
at sætte til livs senere. Aftenen
sluttede med, at de 4 nye store
spejdere aflagde spejderløftet
ved fanen:
Jeg lover at gøre mit bedste for:
at lytte til Guds ord,
at holde spejderloven,
og hver dag gøre noget for at
glæde andre
A.A.

Anne, Frederik, Simon og Katrine samt fanebærer Rasmus

Ulveflokken foreviget af „Grazat Stafetten“

25-års-jubilæum
KFUM-spejderne i Vinderslev også kaldet Windir-spejderne har 25-års-jubilæum i år. Det markeres den 26. og 27. august. Om
lørdagen starter dagen med officiel markering, og om eftermiddagen og resten af dagen samt
søndag får ALLE mulighed for at
være spejder for en dag. Der vil
blive masser af pionering, så alle
får chancen for at deltage i en rigtig spejderlejr. For de, der har lyst,
bliver der også mulighed for at
deltage i diverse spejderaktiviteter samt at sove i telt på
pladsen. Om søndagen sluttes
der af med fælles kirkegang.
Der kommer nærmere om arrangementet.
I.O.
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Pederstrup Tagservice

Fakta
Karsten Lørup, 39 år
Tøndborgvej 56, Pederstrup
Gift med Mette
Tvillingepigerne Rikke og Sofie på
13 år
Uddannet landmand
Tagrensnings- og malingsfirma
Starten
På Tøndborgvej 56 har Karsten Lørup
et firma, Pederstrup Tagservice, der
renser, behandler og maler tage. Karsten startede så småt i 2002, men først
nu på fuld tid. De første 2 sæsoner
udførte han udelukkende tagbehandling med algemiddel. Efterhånden blev der efterspørgsel på rensning
og maling af tage. Det udfyldte kalenderen hele sidste og forrige år.
Ud over tage kan Karsten også behandle og male mure, fliser, facader,
f.eks. på store fabriksbygninger, både
udvendig og indvendig.
Læremester
Vagn Nielsen, der har været tagmaler
i 47 år, blev Karstens læremester. Vagn
har Viborg Tagservice. Da Karsten
startede, samarbejdede de to om de
enkelte opgaver. Fra i år har de et formelt samarbejde. Men Karsten slår
fast, at de også er konkurrenter. Ofte
er det praktisk at være to personer om
at rense et tag. I perioder har Karsten
haft ”løs hjælp” til disse opgaver, men
nu bruger han Vagn. De er også fælles om noget af udstyret.
Tagrensning
Et tag, der bliver behandlet, holder længere. Alle tage kan renses mekanisk.
Til afrensning anvender man en
højtryksrenser med ”rullende børster”.
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Spildevandet opsamles og sendes til
kommunens rensningsanlæg. Der er
krav om, at fx højtryksrenseren ligesom andet af udstyret skal være godkendt.
Tegltage kan imprægneres efter rensning. Det anbefales, at malede tage
renses hvert 3. år for alger og males
hvert 10.-15. år.
Rensning af et tag på en gennemsnitsvilla tager knap en dag og ligeså til at
male taget. Algebehandling tager under en time.
Prisen aftales på forhånd. Karsten tager først ud og ser på et tag, vurderer
det, og giver et tilbud
Maskiner
Karsten har i mange år haft en rendegraver, som han sideløbende med at
drive sit landbrug udførte opgaver for
andre med. Det er mest forår og efterår, der er efterspørgsel på den. Nu
har han købt en minigraver også. Til
den hører betonhammer og pælebor.
De perioder, der er behov for det, har
Karsten ansat en ”afløser” til at køre
med rende- og minigraver.
En lastbil er der nu også i firmaet. Den
bruger både Vagn og Karsten. Noget
af udstyret til tagbehandlinger er
Vagns, men det bruges i fælleskab.
Lastbilen transporterer mest maskinerne, der bruges til tagbehandlinger.
Baggrund
Karsten er oprindeligt uddannet landmand. Han afsluttede uddannelsen i
1993. Faktisk har Karsten altid haft
med landbrug at gøre. Han er opvokset som nummer fire i søskendeflokken, hvor de tre ældste er piger. Forældrene, Inga og Svend Lørup, der
også bor på Tøndborgvej, har haft
landbrug altid. Men selv om han har
en uddannelse, forhindrede det ikke
Karsten i at prøve noget andet.
Landbrug
Efter landbrugsuddannelsen, der omfattede et ophold i Canada i 1988 og
1989, startede Karsten i 1991 med 250
søer på Tøndborgvej 54. Her havde
forældrene drevet landbrug indtil da.
Senere slog Karsten sig på produktion
af fedesvin. Staldene blev bygget om i
1999, så de var tidssvarende. Der blev
produceret 7500 fedesvin om året. Det
gik godt, og stalden var så automat-

iseret, at et par dage om ugen kunne
Karsten næsten holde fri fra landbruget. Med ½ times arbejde morgen og
aften med svinene blev der en del fritimer. Og så var det, at Karsten så, at
taget på stalden trængte til at blive renset for alger. Det gjorde han selv, og
det blev starten på det hele.
Når man er selvstændig landmand i
disse tider, skal man hele tiden være
visionær. Det er ikke nok, at bedriften
kører godt. Som Karsten udtrykker det,
indså han efter godt tre år, at enten var
det udvikling igen eller afvikling. Det
blev det sidste.
Tøndborg
Karsten har altså ”et eller andet” med
Tøndborgvej. I 1967 blev han født på
nr. 54. Næste adresse blev ”Bakkehuset”, Tøndborgvej 44, lige bagved
hvor de bor nu. Her flyttede Karsten
og Mette sammen i 1990. Året efter flyttede de ind på ”Højgården”, der har nr.
47. Her byttede de med Karstens forældre. I 1998 købte de Tøndborgvej
54 af Karstens forældre, og endelig i
oktober 2005 overtog de den nuværende ejendom, Tøndborgvej 56.
Med til historien hører, at i 1999 købte
de Tøndborgvej 42, hvor de dog ikke
har boet.
Fremtidstanker
En gang i mellem er det fornuftigt at
stoppe op og spørge sig selv:
Hvad har jeg foretaget mig i mit
arbejdsliv?
Hvad vil jeg fremover?
Hvilke muligheder er der?
Kunne det tænkes, at der var andre
arbejdsområder, end det man hidtil har
beskæftiget sig med, der kunne være
interessante?
Når man har prøvet at være selvstændig på den måde, at prisen er givet på
forhånd, kræver det en del købmandsskab at skulle arbejde med noget, hvor
prisen ikke er fastlagt. Og Karsten har
erfaret, at han også synes vældig godt
om den del af arbejdet.
Endvidere nyder Karsten den frihed,
han føler, det er selv at bestemme farten, og i hvilken rækkefølge opgaverne
skal løses.
K.H.

Vinderslev Borgerforening
Revy den 18. marts
2006
Borgerforeningen havde til dette
års revy villet kræse lidt ekstra for
publikum, og de havde derfor arrangeret, at „oldfrue Johanne
Berthelsen“ skulle komme og
hygge om aftenens gæster. „Johanne Berthelsen“ har efter revyen ønsket at komme med sin
udlægning af aftenens begivenheder, og det er dem, der bringes i det følgende.
Folk havde taget det pæne tøj på,
for de skulle til revy i Vinderslev.
Jeg tog pænt i mod dem ved døren og tilbød dem stilfærdigt og
med et smil at tage imod deres
overtøj. Nogle gav dette fra sig
mere modvilligt end andre – det
var tydeligt at se, at ikke alle var
vant til denne form for service.
Nej, det er ikke som os fra den
gamle skole, som har lært, at service er en del af almindelig dannelse. Jeg har, lige fra jeg blev
sendt ud at tjene, tjent steder,
hvor sølvtøjet blev pudset 1 gang
om ugen, og lagner blev hængt
op med 6 tøjklemmer. – Det var
tider, skulle det vise sig, for i løbet af aftenen kom det for alvor
frem, at selv helt elementære
dele af Emma Gad havde prellet
af på publikummet denne aften.
Som det sig hør og bør, havde jeg
til lejligheden fundet mit bedste
sæt tøj frem, den lange sorte
kjole, blondeforklædet og kysen.
Desuden havde jeg, for at tage
mig godt ud, haft carmen curlere
i de brune lokker, og jeg havde
taget mine pæne briller på (dem
der – desværre, er mere pæne
end anvendelige).

Jeg havde fået til opgave at
hygge lidt om aftenens gæster og
sørge for, at de ikke manglede
noget. Som sagt så gjort. Jeg
sørgede for, at de fik sild og brød
på bordet, jeg sørgede for, at de
beskidte tallerkner kom retur til
køkkenet, jeg sørgede for, at der
ikke manglede kød på ta’-selvbordet, jeg sørgede for, at ingen
af gæsterne skulle røre en finger
– for det er nu engang sådan, jeg
har lært, at gæster skal have det.
Men hvad fik jeg til gengæld?
Kvalme, dundrende hovedpine
og en hullet hukommelse...

besvær med at komme igennem
dem, og stolen var ikke længere
der, hvor jeg lige havde sat den.

Det skulle vise sig, at jeg denne
aften måtte gå tidligt i seng, for
efter først at være havnet på gulvet havde jeg mere end svært ved
at komme op derfra igen. Men det
var nu også en hel befrielse at
sidde på gulvet (skønt jeg tidligere
havde forsvoret, at jeg nogensinde ville komme til dette). Her
kunne jeg jo ikke slå mig, hvis jeg
faldt! Fra min plads på det kolde
betongulv bestemte jeg mig for
ikke at bidrage yderligere til
Som aftenen skred frem, var jeg serviceringen af aftenens publirundt og hilse på aftenens gæster. kum, da jeg ikke længere stolede
Et lille glas havde jeg taget med på deres gode hensigter.
mig, et glas som dem de skålede
i ved bordene. Jeg havde fyldt mit Kl. 20:30 gik jeg dejligt tidligt i
lille glas med funklende krystal- seng og på trods af voldsom
klart vand ligesom det, jeg troede, kvalme, og at min seng på mærkde drak til forretten. Efter første værdigvis snurrede rundt, da jeg
skål var folk så venlige at fylde lagde mig i den, sov jeg lige til
mit glas med deres vand tilsat søndag morgen 6:30, hvor det var
smagsforstærker. Livets vand for- tid til at få pudset sølvtøjet og
talte de mig, det var, og det vasket ugens kogevask.
smagte så sandelig også him- Jeg har siden hen hørt, at revyen
melsk. Mit lille glas blev fyldt flere var en stor succes, og at de logange.
kale aktører sædvanen tro leverede rigtig god underholdning.
Men det var ikke himmelsk. Det
var derimod noget i den helt an„Johanne Berthelsen“
den grøft, for pludselig blev
trappetrinnene så høje, at jeg ikke
kunne løfte benene nok, døråbninger blev mindre, så jeg havde
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Børne- og Fritidsgården
Italiensk børnehave
Lederne fra daginstitutionerne i
Kjellerup har været på studietur til
Italien. Kirsten Ravn og jeg besøgte
nogle vuggestuer og børnehaver i
Reggio Emilia, et område i det nordlige Toscana.
Siden 1980erne har institutionerne
der været et yndet mål for pædagoger fra Norden.
Jeg vil her nøjes med få sætninger
om Reggio Emiliapædagogikken og
de institutioner, vi besøgte.
Pædagogikken fokuserer på, hvordan det enkelte barn skaffer sig
kundskaber. Barnets måde at udtrykke sig på kalder man for barnets
”hundrede sprog”, som skal blomstre
i institutionen. Desuden skal børnene bruge hinanden, når de skaber sig kundskaber, og derfor kalder man kammeraterne den 2. pædagog. Institutionens indretning og
udseende skal inspirere barnet til at
udvikle sig, og logisk nok kalder man
derfor rummet den 3. pædagog. Da
man tror, at barnet selv skaber sig
kundskaber, så bruger man megen
energi og tid på at dokumentere,
hvad barnet siger og gør. Dokumentationen består af fotos, videooptagelser, det barnet har fremstillet, og man skriver op, hvad man
ser, og hvad barnet siger. Man lægger megen vægt på det skønne, dvs.
kunst, såvel i institutionens udformning og i arbejdet med børnene, og
en gang om ugen kommer der en
kunstpædagog i institutionen.
Når man besøger en børnehave, så
lægger man mærke til de lyse farver, den pæne indretning og de områder, hvor børnene bruger deres
”hundrede sprog”, og som kaldes for
atelier og pladser. Måske ligner de
lidt de pladser i byen, hvor folk mødes på caféer og snakker sammen.
Det er påfaldende, hvor hurtigt der
blev sørget for, at alt var ryddet op
og sat på plads. Men man har også
ansat medhjælpere, som sørger for
oprydning. Al dokumentationsmaterialet prøver man at udnytte ved
at samle det i et dokumentationscenter, og en pædagogisk konsulent
skal sørge for, at erfaringerne kom-
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voksne, at vi udnytter det, naturen
”arrangerer” for at støtte børnenes
nysgerrighed, lysten til at undersøge,
trangen til at bevæge sig, at lege
sammen og at acceptere andres leg.

På studieturen. Reggio Emilia
børnehaven. Dukkekrogen i Italien,
det typiske arrangement
mer ud i de enkelte institutioner. Det
var tydeligt, at indretningen lignede
hinanden i institutionerne, måske
pga konsulentens arbejde. I modsætning til de indendørs arealer var
udearealerne forsømte. At man tager ud i en skov et par gange og
derefter laver et skovprojekt i institutionen erstatter ikke oplevelserne,
som vores pileskov, læhegnet, frugthave og højbede med grønsager
byder vores børn dagligt. Måske har
det betydning, at børnehaverne der
hører under skoleadministrationen.
Som i skolen dominerer opstillinger
inde i huset med det formål at inspirere børnene til at skabe sig kundskaber over for udearealer, som kan
inspirere børnene på ”hundrede
måder”. Men det kræver også af os

Forældrearbejdsdag
Lørdag den 20. maj havde vi ”arbejdsdag” i børnehaven, og vejrguderne havde medlidenhed, selvom
de ikke helt kunne lade med at vise
den danske ”lunefulde” sommer. Og
der blev sat gang i arbejdet på alle
fronter, med alle redskaber og hæn-

Forældredagen. Magnus overtager
i pausen

Forældredagen. Eva og Laura rydder op

der. Der blev ryddet rigtig meget op
fx i gocartskuret, og buskrydderen
havde travlt med at få traktor, skib,
karrusel mere frem. Også spejderskovens stier er nænsomt ryddede,
så også de små børn kan bruge
dem. Hele hegnet rundt om legepladsen blev sat i stand, og indendørs blev der malet. Vi fik tromlet
græsplænen, og vha en lille gravko
blev rutchebanen hævet. Børnene
legede imens, men fulgte også med
i, hvad forældrene gjorde, og det var
spændende, når de måtte sidde i en
af maskinerne, når de voksne holdt
pause.
Den sidste storm havde bøjet nogle
træer i vores pileskov ned, så en del
af dem blev savet ned, og andre føjet
sammen til en mægtig pilehal med
højt til loftet. Af de mere synlige resultater kan desuden nævnes nogle
fine, rustikke bænke ved bålpladsen
og ved ”busstoppestedet”. Børn elsker huler, og så blev der lavet et
flot bur, som erstatter nogle store,
gamle ”kaninbure”, som børnene elsker at lege i.
Ud over små pauser, hvor der blev
drøftet tekniske problemer eller bare
hyggesnakket, var der også et velfortjent frokostarrangement med
grillmad, som en gruppe havde styr
på.

Forældredagen. Finn, Tobias og Torben

Kirsten Anneberg Jacobsen

Forældredagen. Frokostpause

Forældredagen. Hegnet repareres.
Nanna i fars fodspor

Forældredagen. Kurt og Michael
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Mausing Marked
Den hyggelige uge
op til Mausing Marked
Mausing Marked er Danmarks
hyggeligste marked. Det kan de
mange tusinde gæster, der hvert år
besøger markedet bekræfte, men
det gælder faktisk også, når man
som medhjælper gerne vil gi’ en
hånd med, og hjælp, ,ja, det er der
altid brug for i den hektiske uge op
til markedet, så hvis du går med en
drøm om at være en del af den store
glade ”familie” og dermed opleve
markedet fra en anden vinkel, så
hold dig endelig ikke tilbage, men
kom ned i dalen ved forsamlingshuset og oplev den specielle ”Mausing
ånd”, som man straks føler, man bliver en del af. Om du er ung eller
gammel, murer eller malkepige eller blot en glad selvlært, så er vi alle
bare ens i disse dage. Ingen over ingen under. Som ny hjælper vil du
altid kunne gå hen at spørge og blive
hjulpet til rette af de andre ”garvede”
folk. De var jo også selv nye i faget
engang, så de har selv stået samme
sted.
For J.O. Dahl startede det, da han
efter at have været gæst på markedet i nogle år fra nogle bekendte,
som var medhjælpere, hørte om,
hvordan man gik og hyggede sig
netop ugen op til markedet, og siden har han og hans familie bare
måttet lægge deres ferier efter, hvornår der er marked. Derfor siger J.O.:
Pas på, det er stærkt vanedannende,
men på den fede måde.
For René Borup er historien en anden. Hans forældre var med i bestyrelsen for Mausing Forsamlingshus,
da markedet blev afholdt for første
gang i 1977. Han blev derfor taget
med ned på markedspladsen i løbet
af ugen, når hans forældre var nede
for at hjælpe. Han husker, at man
som en lille dreng også dengang
hyggede sig på pladsen, mens for-
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Henrik slæber sodavand

Kurt samler kokasser

ældrene gjorde klar til markedet.
Senere blev han større og mødte frivilligt op for at hjælpe til i løbet af
ugen. Han kan huske de første markeder, hvor han og nogle andre
drenge altid i nogle år hjalp en kræmmer ved navn Franz Krüer med at
samle hans karrusel og sætte den
op. For dette arbejde fik de en cola
og en femmer hver.

drikkevarer kommer tirsdag og skal
deles ud, der skal føres mange meter elkabler rundt på pladsen, der
sættes skilte op, toiletvogne stilles
op, alt sammen opgaver, der foregår udendørs. Derudover er der et
helt kapitel for sig, en summende
”hvepserede” – køkkenet – alt i dette
område ser for os uvidende mænd
totalt kaotisk ud, men tro os, alt i
dette område kører i fastlagte rammer. Her bages hundreder af kager,
æltes utallige franskbrød og steges
ufattelige mængder af bøf og frikadeller, udover at der naturligvis laves dejlig mad til alle os hjælpere
hver dag.

For mange begynder Mausing Marked kl. 13.00 søndagen inden markedet. Vi mødes medbringende en
skovl på markedspladsen, hvor vi
(alle de der har lyst og tid) samler
”kokasser” på de marker, som vi skal
bruge. En kold øl eller vand hører til
traditionen, og det samme gør kaffe
og hjemmebag denne dag. Derefter
går hver dag i ugen med de mere
eller mindre faste rutiner, som i årenes løb er blevet lagt ind. Der er
dage, hvor der streges op til de forskellige boder, telte skal rejses, alle

Karl koger kartofler

Vedr. aftensmad er der en traditionsomspunden ”aftensmadplan”, som
har ligget fast i mange år: Tirsdag:
Boller i karry, onsdag: Aspargessuppe, torsdag: Forloren hare og fredag: Frikadeller og persillesovs. Sidste år skete der så det, at Marke-

Bent Busk spiser

emballage.
Til sidst kan vi fortælle, at vi hvert år
takker alle medhjælpere med en stor
medhjælperfest, som afholdes i
Mausing Forsamlingshus. Datoen
ligger som regel fast på den første
lørdag i september måned.
Vi håber at se mange nye ansigter i
ugen op til og under afviklingen af
markedet. Mød op søndag den 9. juli
kl. 13.00 eller mød op i ugen op til
markedet. Dagene starter alle dage
kl. 10 og slutter med aftensmad.
Ønskes yderligere oplysninger kan
du ringe til René Borup på tlf. 86 88
86 80.

Charlotte skriver skilte

Jens Ole Dahl, Rødkærsbro
og René Borup, Vinderslev

dets madmor Nina Petersen lavede
om på aftensmaden onsdag aften,
således at vi fik skinke i stedet for
aspargessuppe. Dette medførte en
del kommentarer, selv om alle var
yderst tilfreds med skinke.
En anden tradition omkring
medhjælpernes forplejning, som ligeledes giver anledning til meget
snak og spænding, er eftermiddagskaffen torsdag eftermiddag. Gerda
Jensen, som tidligere har boet i
Mausing, og som også var med til
opstarten af Mausing Marked, plejer at komme for at bage snegle torsdag eftermiddag. Dette er en skøn
tradition, og man kan gå ude på markedspladsen og dufte nybagte
snegle med kanel. Det er også helt
sikkert, at der bliver talt om sneglebageriet om onsdagen ”Tror I nu, at
Gerda også kommer i år for at bage
snegle?” osv.
Hos mange af de leverandører, som
kommer med varer, har Markedet et
godt ry. Der bliver sørget godt for alle
i løbet af ugen. F.eks. Hancock bryggeriet: De chauffører, som kommer
med øl og vand, er de samme fra år
til år, og de får sig en snak på pladsen. De kender også spisetiderne på
pladsen. Det er altid lige omkring
spisetid, at der bliver leveret og afhentet henholdsvis øl, vand og retur-

Frokost udenfor

Dorthe og Kate samler skrald
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Vinderslev Skole
Ny madordning
Nu kan eleverne igen købe mad på
skolen, men er der overhovedet behov for at købe mad, når eleverne
ligeså godt kunne have en god madpakke med hjemmefra?
For et par år siden forhørte jeg mig
rundt om i klasserne, og blandt de
ældste elever havde ca. en fjerdedel ikke mad med hjemmefra. Omtrent samme andel havde ikke spist
morgenmad, inden de tog i skole, så
en del elever skulle gå hele skoledagen uden mad. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at disse
elever er eller kan blive trætte og
ukoncentrerede. Det påvirker ikke
bare deres egen indlæring, men
også andre elever i klassen bliver
påvirket af manglende engagement
og ukoncentrerede kammerater.
Derfor tilbyder Vinderslev Skole nu
igen, at eleverne kan købe mad i
skoleboden. Et firma ”Tex away” leverer sandwich, pastasalat og frugt
til boden, hvor elever fra 6. klasse
sælger det videre til kammeraterne i
det store formiddagsfrikvarter.
Sandwich, som altid sælges sammen med et stykke frugt, og pastasalaten leveres i mange forskellige
udgaver, så der er noget for enhver
smag, men der er en enhedspris på
12 kr. pr. enhed. Det nye tilbud er
blevet godt modtaget af eleverne, og
i gennemsnit benytter mere end 25%
af eleverne sig af muligheden for at
handle i boden.
Selv om eleverne nu har muligheden for at købe mad på skolen, er
det stadig vigtigt, at eleverne får et
sundt morgenmåltid, inden de skal i
skole, og skolen afsætter stadigvæk
tid til, at eleverne kan spise den
medbragte madpakke i ro og orden
under opsyn af en lærer.
Madpakkekulturen har fungeret godt
i mange år, men meget tyder på, at
den er på vej ud. Derfor er en daglig
madordning nødvendig – også på
Vinderslev Skole.
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Nye ansigter skolen
Fra sommerferien og det
kommende skoleår er der ansat to
nye lærere på skolen. Den ene stilling er et barselsvikariat for Dorte
Kvist Madsen, og den anden stilling
er oprettet primært for at tilgodese
en meget stor børnehaveklasse,
som begynder efter sommerferien.
Begge stillinger er derfor tidsbegrænsede til et skoleår.
Hanne Larsson, som har boet i området i mange år, er primært ansat
til at skulle undervise i musik og have
timer i børnehaveklassen. Hanne har
kun et års undervisningserfaring fra
Ans skole, men til gengæld har hun
mange års livserfaring efter at have
beskæftiget sig med mange forskellige ting.
Brian Nielsen er bosat i Funder. Han
har 2 års undervisningserfaring fra
en efterskole, men har efter en kort
pause fået lyst til at undervise i folkeskolen. Han får hovedparten af
sine timer i 2. og 3. kl., men han skal
også have noget idræt og svømning.
Grillfest i SFO‘en
Tirsdag d. 23. maj var 206 mennesker samlet til grillfest i SFO‘en. På
trods af et gevaldigt blæsevejr var
næsten alle tilmeldte mødt frem, og
der blev spist grillmad til den store
guldmedalje.
Der var opsat et stort telt, som kunne
give læ til mange mennesker, og en
del krøb indenfor i varmen, men
mange valgte at trodse blæsten og
blive udenfor.
Efter spisningen var der almindelig
leg og hyggesnak, og der blev sluttet af med rundbold og tovtrækning
for alle interesserede. Alt i alt en rigtig god aften!
Emneuge på skolen
I den første uge i maj var der emneuge på skolen. Emnet var ”Jorden
rundt”, og det gav anledning til, at
der blev arbejdet med bl.a. lande,
byer, sport, mad og problemstillinger
fra hele kloden.
Bl.a. var der besøg af ”gæstelærere”,
som selv for nylig havde siddet i en
flygtningelejr – først i udlandet og så

i Danmark – gennem flere år. Det
gjorde et stort indtryk på børnene at
høre, hvordan det havde været at
føle flygtningetilværelsen på egen
sjæl og krop.
Som altid ved emneuger var der et
højt aktivitetsniveau hos både børn
og voksne, og ugen var særdeles
vellykket.
Thorkild Skovbo

Der er dækket op til kinesisk mad

Geografi

Kinesisk skrifttegn

Ferieplan
Sommerferie 24/6 - 13/8

Nyt fra Skolebestyrelsen
Den nye bestyrelse har afholdt sit
første møde. Vi har konstitueret os
som følger:
Formand: Susanne Søgaard Sørensen
Næstformand: Dorthe Kristiansen
Øvrige medlemmer: Jytte Krogh, Ellen Høstrup, Henrik Westergaard,
Jørn Dall, Rasmus Østerby.
Den 25. april afholdt vi en temadag
på skolen for samtlige medarbejdere
+ skolebestyrelsen på Vinderslev
Skole. Vi mødtes kl. 16.30 og sluttede ved 21.30 tiden. Emnet for
denne temadag var ”Synliggørelse
af Vinderslev Skole”. Hvad vil vi være
kendt for? Hvad gør vi godt nu, hvordan fastholdes det/gøres bedre?
Nye initiativer? Hvordan ser den
fremtidige skole ud?
Med udgangspunkt i ovennævnte
spørgsmål blev vi opdelt i grupper,

og hver gruppe skulle lave en lang
liste med ”ting”, som skulle synliggøres. Ligeledes komme med forslag til hvordan vi kan realisere/arbejde videre med de rigtig mange
gode/konstruktive forslag.
En meget veltilrettelagt aften planlagt af Rasmus Østerby, Torben Pedersen og Thorkild Skovbo.
Vi har også afsluttet ansættelse af 2
nye lærere, begge i tidsbegrænset
stillinger. Læs mere under ”Nyt fra
Skolen”.
Kommende aktiviteter:
Den 31. maj 2006 deltager formand,
næstformand og Thorkild Skovbo i
1. møde i strategiudvalget i Ny Silkeborg Kommune. Strategiudvalget
er et fællesudvalg for alle skoler i Ny
Silkeborg bestående af alle formænd
+ alle skoleledere. Udvalget er et
resultat af et godt forarbejde fra de
”gamle” skolebestyrelser i de 4
sammenlægningskommuner. Udvalget skal have ”kontakt” til det politi-

ske niveau, skoleforvaltningen, alle
skolebestyrelser samt forskellige
udvalg. Til de fremtidige møder deltager kun formand og skoleleder.
Alle nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Ny Silkeborg Kommune er
inviteret til et kursus afholdt over 2
aftener. 1. møde den 13. juni og 2.
møde den 30. august.
I løbet af de to mødeaftener skulle
vi alle meget gerne blive klogere på:
- hvad går arbejdet ud på
- ansvar/forpligtelser
- samarbejde mellem skoleleder og
SB
- de politiske rammer og forventninger
Vi glæder os og håber vi får et par
gode og udbytterige dage.
Rigtig god sommer!
På SB’s vegne
Susanne Søgaard Sørensen

Byggegrunde i Vinderslev
6 af grundene får adresse på
Anemonevej, mens 2 får adresse på
Vinderslevvej.

tilslutningsafgifter. Prøv at tjekke priserne på tilsvarende grunde i
Kjellerup eller Silkeborg!

P.t. er der gravet kloak, men der
mangler stadig at blive lagt el, telefon og vand ind.

Det er spændende, hvornår husene
står færdig. Som alle nok ved, er der
mangel på håndværkere i tiden. De
har travlt alle steder. Der er dog en
vis forventning om, at de første huse
vil blive påbegyndt i løbet af en måneds tid.

Det har vist sig, at der åbenbart er
et stort behov for byggegrunde i
Vinderslev, da alle grunde allerede
er solgt. Der er tale om både lokale
og folk udenbys fra, der har købt
grunde.

Pr. 1. juni 2005 købte Martin Poulsen, Charlottenlund, stykket bag ved
forsamlingshuset med henblik på at
sælge byggegrunde.
Han har gravet, flyttet jord og asfalteret, og nu er der blevet 8 dejlige
byggegrunde på området.
Martin Poulsen sælger selv grundene.

Det skal dog nævnes, at området
over mod sportspladsen er medtaget i lokalplanen, så der er mulighed
for at udbygge området den vej. Det
bliver spændende at se, om udviklingen vil dette på længere sigt.
Grundenes størrelse svinger fra den
mindste på 755 m2 til den største
på 991 m2. I gennemsnit koster en
grund 225.000, og det er værd at
bemærke, at det er inklusive

Det er meningen, at der skal etableres et fællesareal med en petanquebane, legeområde og borde/
bænke, så det bliver et dejligt sted
at opholde sig for både børn og
voksne. Næste sommer, når området har taget mere form, og der formodentlig står 8 nye huse, er det
meningen, at vejen gøres helt færdig med slidlag.
Vi glæder os til at følge med i byggerierne.
C.V.
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Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.1515.45
Hver tirsdag: Åbent center 911.30
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
28. kl. 9:30: Banko
August
11. kl. 9:30: Banko
25. kl. 9:30: Banko
September
8. kl. 9:30: Banko
22. kl. 9:30: Banko
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Høreomsorg og batterier
Hørepædagog Mette Grønlund
træffes hver torsdag kl. 10 - 13 i
Alhuset tlf. 87702348.
Problemer med vedligeholdelse
af høreapparat f.eks. rengøring
eller skift af slange og filter.
Høreomsorgshjælper Karna L.
Lajsgård træffes mandag, onsdag
og fredag på tlf. nr. Sandgårdsparken 87702363.
Batterier til høreapparat udleveres på ældrecentrene og i Multihuset. Således udleveres der
også batterier på Malmhøj, bedst
når aktivitetspersonalet er til
stede.
Bente Sørensen
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Mannequinner

Mannequinopvisning på Malmhøj

har nu købt et klaver, og vi glæder os til at få mange gode stunder sammen med det og den danDansk Senior Shop var på Malm- ske sangskat fremover.
høj med forårs- og sommer- Tak til Aage Friis Jensen!
kollektionen. Det var lokale kræfter, der gik mannequin og viste
Bente Sørensen
den nyeste mode frem for det
fremmødte publikum. Efter kaffen
var nydt, var der mange, der fik
suppleret deres garderobe fra de Lions Club
fyldte tøjstativer.
Jens Thorn Jensen

Musik skal der til
Malmhøjs gamle klaver var revnet i klangbunden, og det kunne
høres, så det generede både pianist og sangere. Da det kom på
tale med et andet klaver, besluttede Aage Friis Jensen, at han
ville donere et beløb, så det blev
muligt snarest at anskaffe et sådant, og et udvalg i brugerrådet

Igen i år siger vi tak til Else og
Arne Holm fra Lions Club. De
kommer med påskeliljer og ønsker beboerne en glædelig påske.

Folkedans

Samarbejde på Malmhøj

Silkeborg-Lysbro Folkedansere
var en eftermiddag på Malmhøj
og viste mange gamle danse.
Den livsglade folkemusik blev rigtigt nydt af de mange, der var
mødt op. De, der havde danset
folkedans i deres yngre dage,
kunne følge med i dansene. Selv
melodien til Les Lancier, der er
en stor stildans, der varer 15 min.,
var der en, der kunne nynne med
på hele vejen. De farverige dragter, som man brugte for 200-300
år siden var genstand for stor beundring. Der blev forklaret, hvordan alt er syet i hånden. Som alle
steder, hvor folkedansere er med,
var der også en del fællessange.
Både dansere og tilskuere havde
haft en rigtig god oplevelse.

Anna Holm fra Pederstrup og Thomas Hedegard vinder garn.

Stianlæg
Her i foråret er der anlagt et fint
stianlæg i haven omkring Malmhøj, så brugerne kan nyde haven
og den smukke udsigt og få lidt
frisk luft. Stien er flisebelagt og
har en bredde, så den er
kørestols- og rollatorvenlig. Bliver
turen for lang, er der taget højde
for det, og der er små pladser
med et par „pustestole“, som
brugerrådet har købt sammen

med havestolene på den lidt
større terrasse. Her skal lyde en
tak for Anne Grethe Jensens økonomiske bidrag. Nu håber vi på
en god sommer, så vi rigtigt kan
nyde det. „Gå ud og gå en tur“.
Skal du gå en aftentur, så er alle
velkommen til at gå en tur omkring Malmhøj og nyde den flotte
udsigt og benytte de nye møbler.
Bente Sørensen

Jens Thorn Jensen

Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter
LOKALBLADET
DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR
DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup
Formand
Privat 86 88 82 66
Mobil 22 70 87 16
Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning . Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Mausingvej 45, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 88 82 / 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl
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J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

„

KVALITET TIL TIDEN“

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

NF Jord & Beton ApS
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

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75
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Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

GISSEL
v/ansvarlige indehavere
Anni & John Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00
Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *
Begravelse Danmark

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel
Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

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

Etabl. 1881 Kjellerup
De betjenes af bedemand
Kjeld Salomonsen

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

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

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

Pederstrup Tagservice

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

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 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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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

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 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

KLS Byg ApS

- Et anderledes skoletilbud

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kaj Andersen
86888003

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 : Man.,tirs.,ons.,fre.
Tors.
Lør. og søn.
Henvendelse : Tlf.
Fax

8:00 - 17:00
8:00 - 20:00
Lukket
86 88 88 32
86 88 88 92

WEB - Side : www.landhandlen.dk
E-MAIL : post@landhandlen.dk
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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.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 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. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

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

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32
Præst : Mai Bjerregaard, Blichersvej 31b

Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Tlf. 86888237

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

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

Søndagsskolen - Vinderslev

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Vinderslev Brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269
Tlf. 23393417

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

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

Tlf. 87702494
Tlf. 87700617
Tlf. 87700628
Tlf. 87702496

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Tlf. 86888499

Vinderslev Vandværk

Vinderslev Idrætsforening

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Tlf. 86888406

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888358

Tlf. 86888518

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888308

Tlf. 86867476

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Valgmenigheden

Tlf. 87702370

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

Tlf. 86888352

Venstre Vinderslev

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

Tlf. 86888157

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002
Tlf. 86886686

Soldatervennekredsen

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hauge Forsamlingshus

Tlf. 86888552

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909
Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

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

BRUGSEN

SPEJDER

29. juli kl. 10 - 12

26. - 27. august
KFUM-spejderne, Windir fejrer
25-års jubilæum

Bestyrelsen holder reception

HAUGE MARKED
27. juni - 2. juli
Se program s. 15

5. september kl. 18
Indsamling af aviser, pap, reklamer
og blade

Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
20. juli kl. 19.30
Møde ved pensioneret miss.
Jens Peter Lundgaard, Ans
3. august kl. 19.30
Årsfest ved miss. Christen P.
Olesen, Ejstrupholm
10. august kl. 19.30
Samtalemøde

14. - 16. juli

SØNDAGSSKOLERNE
I MAUSING OG
VINDERSLEV

MALMHØJ

13. august kl. 10
opstart - tag mor og far med, i
Vinderslev Misisonshus

8. september kl. 19.30
Høstfest / familieaften ved
børnekonsulent Randi Taulborg,
Aulum

27. august kl. 9
Familieudflugt. Vi starter med
gudstjeneste i Vinderslev kirke
(program senere)

19. september kl. 19.30
Samtalemøde

MAUSING MARKED

19. september kl. 14.30
Pensionistforeningen,
foredrag med Knud Ove Mandrup,
Grønbæk

MAUSING
MISSIONSHUS
27. juli kl. 19.30
Møde med Britta og Bent Jacobsen,
Lindved
17. august kl. 19.30
Møde med Thue Thomsen,
Hvide Sande
29. september kl. 19.30
Høstfest med lotteri med Karen
Nebel Møller, Bøgballe

10. september kl. 10
i Mausing og Vinderslev
Missionshus
17. september kl. 10.15
Høstgudstjeneste i Vinderslev
kirke
8. oktober kl. 10
i Mausing og Vinderslev
Missionshus

VALGMENIGHEDEN
3. september kl. 11.30
Sensommertur

SOGNEMENIGHEDEN
25. august kl. 14
De ældres eftermiddag i Vinderslev
Sognehus
27. september kl. 19.30
Højskoleaften i Sognehuset med
„Fulton Skipperen“

14. september kl. 14
Viseeftermiddag i Valgmenighedens hus
19. september kl. 19.30
Litteraturkreds i Alhuset

21. september kl. 19.30
IM´s fødselsdagsfest ved miss.
Per Dyrholm, Skarrild

ANDET
5. august
Byfest i Pederstrup.

