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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 Sprogø, Mausingvej 57
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 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/ pressefotograf
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888894
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
Sommer og sol! Det gode vejr kom
så brat, og nu ønsker vi blot, at det
varer ved med dejligt vejr sommeren
igennem. Tænk hvis der kunne være
dejligt vejr til de to store markeder i
området, til gadefesterne og alle de
andre lokale arrangementer! Selvfølgelig er der også nogen, der ønsker
lidt regn til markerne. Det er svært at
blive enige om vejret, så vi må nok
hellere tage det, som det kommer ja, det er vi jo faktisk også nødt til.

finde en masse gode billeder hertil!

Lokalbladet ønsker masser af billeder
med glade mennesker fra området,
flot natur eller særegne billeder. Billeder, der kan bruges under Set og
Sket. Billeder blot med en lille tekst
til. Vi håber, at alle „har øjne og ører
med sig“ rundt i lokalområdet, så vi
kan bringe en festlig kavalkade af billeder i hvert nummer af Lokalbladet.
Vi overvejer at have 4 farvesider i
næste nummer, så hjælp os med at

Vi ønsker os også hjælp til at få en
forklaring på de forskellige by-, vejog gadenavne i lokalområdet. Hvor
stammer navnene fra? Sidder du inde
med en viden herom - måske ved du
noget om et enkelt navn - så sig det
til os. Det kunne være spændende at
få lidt i Lokalbladet om det.
Redaktionsgruppen kan let sammensætte en artikel af oplysninger fra flere
personer.

Vi vil også gerne have hjælp til at
finde en revisor til Lokalbladet. Vores
nuværende revisor har valgt at flytte
fra området, så jobbet er ledigt. Jobbet som revisor for Lokalbladet er et
overkommeligt, godt og ulønnet
hverv. Sig til, hvis du har lyst til jobbet. Vi vil gerne takke Gitte Bøgevad
for hendes gode indsats som revisor.
Held og lykke fremover!

Flere har spurgt, hvordan man bliver
annoncør i Lokalbladet. Det sker ved
henvendelse til én fra redaktionsgruppen, som så sørger for hjælp
med det videre forløb. Annoncerne
laves individuelt. Oftest laves de efter et i forvejen eksisterende logo. Det
koster 750 kr. om året for en annonce
af størrelsen 4,5 x 6 cm. Det er fortrinsvis lokale annoncører, der optages, men er der andre interesserede,
hvor lignende virksomhed ikke findes
i lokalområdet, er man også velkommen til at annoncere i bladet. Den
gode faste skare af annoncører sikrer Lokalbladets fortsatte eksistens
(sammen med de mange frivillige bidrag selvfølgelig!), hvilket gør det
muligt at dele Lokalbladet gratis ud til
alle i lokalområdet.
GOD SOMMER OG GOD LÆSELYST!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. kl. 1971/72

Forreste række fra venstre: Britta Jacobsen, Lene Nielsen, Heidi Mikkelsen, Birthe Møller Sørensen, Karen Bro
Nielsen, Solveig Kristoffersen, Kirsten Marie B. Larsen, Lisbeth Just, Kirsten Lihn, Ellen Marie Lundgaard.
Anden række fra venstre: Torben Pedersen, Steen Winkler, Hans Peter Kloster, Jens Hansen, Keld Lund,
Benny Schläger, Anne Bente Jensen, Elin Christiansen, Knud Poulsen (lærer).
Tredie række fra venstre: Bent Klok, Kurt Jacobsen, Preben Thomsen, Bjarne Nielsen, Poul Pedersen, Jens
Erik Mogensen, Stig Daasbjerg, Svend Olesen.
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Velkommen til !

Vinderslevvej 57

edaG

Vinderslevholmvej 46

Charlotte Sørensen på 32 og Jan
Kausholt på 27 har købt huset på
Vinderslevholmvej 46. Jan arbejder
ved Energimidt som netværkstekniker, hvor han i øjeblikket er i gang
med fiberbredbånd.
Charlotte arbejder ved Sødahl Design i Viborg, hvor hun er key account
manager. Det er en, der koordinerer
salg og markedsføring. De kommer
egentlig fra Brædstrup og Silkeborg,
men har sidst boet i Kjellerup. De vil
i den kommende tid bruge tiden på
at få sig indrettet i deres nye hus.

Maria Elkjær, 26, og Simon Mæng på
23 er flyttet fra Silkeborg til Vinderslevvej 57. Maria (måske husker nogen hendes far, der var træner i VIF)
arbejder som kontorassistent i Personaleafdelingen i Silkeborg Kommune, hvor hun i øjeblikket er i gang
med en større opgave med det store
problem, nemlig rekruttering inden for
ældreområdet.
Simon arbejder i Borgerservicen
også i Silkeborg.
De er begge meget sportsinteresseret og løber og cykler meget ved siden af, at de er fitness-interesseret.
Maria spiller også håndbold i Gødvad.

Tulipanvej 7
Vinderslevholmvej 15

Christina Nielsen på 19 år og Brian
Vestergård på 26 har købt huset på
Tulipanvej 7. Christina er kontorelev
i Galten, og Brian er kleinsmed i Funder. De har sidst boet i Silkeborg,
men kommer fra Hammerum og
Ikast.
Anemonevej 4

Emma Sørensen flytter fra Solsikkevej 23 til Anemonevej 4. Emma bliver den første, der bosætter sig på
Anemonevej.
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teljeps
Krokusvej 7

Rikke (22) og Mads Nielsen (31) har
d. 1. april købt huset på Krokusvej 7.
Mads arbejder ved BT Stål, og Rikke
er p.t. på barsel, da hun fik den lille
Lærke d. 28/11 2006.
Rikke ses her med Lærke.
Da Lokalbladet var på besøg, havde
hele den lille familie travlt i haven.

Liljevej 30
Mona og Mogens Johansen, som har
været mekaniker i Vinderslev i en
årrække, har valgt at nyde deres
otium i deres sommerhus ved Hjarbæk fjord. Den 1. april solgte de derfor deres hjem på Vinderslevholmvej til Jørgen Laursen og Stine Holde,
der sammen med deres 2 børn, Jonas og Majken er flyttet fra Kjellerupvej til Vinderslev, hvor Jørgen
gennem de sidste par år har drevet
mekanikerværksted, men da børnene efterhånden er ved at nå skolealderen, var Stine ikke glad ved den
store Kjellerup/Silkeborgvej, når de
skulle i skole.

Trine Jensen og Martin Kalsgaard og
ikke at forglemme den lille Martine
har købt huset på Liljevej 30 af Lene
og Hans Knudsen, som har valgt at
flytte til Kjellerup.
Solsikkevej 14
Er blevet solgt til nogen i Levring,
som vi vil præsentere senere.

Gade

Nyfødte

Den 30/5 kl 20.46 fik Maja Würtz og
Brian Johannesen en lille Anton. Han
er født 1 måned for tidligt, så han var
kun 2535 g og 48 cm. Vi vil bringe et
billede af den lille purk på et senere
tidspunkt.

Tillykke med dagen

spejlet
Kjellerupvej 75

Tanja og Stig Nielsen, Tøndborgvej
39, fik d. 29/4 en lille dreng. Han vejede ved fødslen 3400 g og var 53
cm lang. Det foregik på Silkeborg
Sygehus. Lillemand, som han kaldes, ses her med sin storesøster
Maya på 2 år.

Christina Würtz og Lasse Asp er flytter fra Vinderslevvej til Kjellerupvej
med deres lille pige.

Vinderslevvej 47

Charlotte Kisbye og Henrik
Holdgaard, Vinderslevvej 71 fik den
3. maj en lille pige. Sofie, som den
lille pige skal hedde, blev født på Viborg Sygehus og var 51 cm og vejede 3086 g.

Maja Würtz og Brian er nu flyttet nedenunder i huset på Vinderslevvej 47,
hvor der er blevet mere plads, efter
at Christina og Lasse er flyttet.

Tulipanvej 1

Birgit Hansen ( Anni i Brugsens mor)
har købt hus på Tulipanvej 1. Birgit
kommer fra Ungstrup.

Den 14. maj 2007 blev familien Kristensen på Engholmsvej 2 i Mausing
beriget med endnu en dreng. Han
blev født på Silkeborg Sygehus og
vejede ved fødslen 3600 g og målte
53 cm. På billedet ses de 2 stolte
storebrødre - Viggo & Otto - sammen
med lillebror, der skal hedde Sofus.

Annelise Hansen, Krokusvej 21,
blev 50 år d. 21. maj.
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10, fylder 75 år. d. 1. juli.
Lene og Kristian Rasmussen,
Hønholtvej 9, fejrer sølvbrylllup d. 3.
juli.
Marie og Vagn Thomsen, Pederstrupvej 55, har guldbryllup d. 28.
juli.
Susanne Nikolajsen, Tulipanvej 3,
fylder 50 år d. 24. august.
Alice Lemming, Vinderslevvej 46,
fylder 60 år d. 24. august.
Annelise og Claus Hansen,
Krokusvej 21, fejrer sølvbryllup d.
21. sept.
Claus Hansen, Krokusvej 21, bliver
50 år d. 18. sept.
Kirsten Thomsen, Krokusvej 12, bliver 50 år d. 3. oktober.

Nørklerier i Sognehuset
Så du sidste nummer af Lokalbladet,
hvor der var billeder og omtale fra
vores mandag eftermiddage med
forskellige håndarbejder i Sognehuset?
Vi starter op igen i slutningen af september eller begyndelsen af oktober,
og vi vil gerne have flere med.
Kom når du har tid og lyst.
Vil du være med, skal du kontakte
Bodil Lundgaard tlf. 86888157 eller
Agnes Hansen tlf. 86888308, så vil
vi give dig besked, når vi har en startdato.
Venlig hilsen
Bodil og Agnes

Hvad er det værd
„Hvad er det værd“ i Mausing Forsamlingshus. Vurdering af dine måske gamle antikviteter - se nærmere
under Vinderslev Borgerforenings
aktiviteter side 23
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Natursti
Den 21/5 var der ”officiel indvielse”
af en natursti langs Mausing Møllebæk.
Stien går fra Mausing Mølle til Engholmsvej. Det første stykke er en
gammel markvej. Det sidste stykke
er gjort farbar i dette forår. Der er
bl.a. lagt 2 rør ned, så der på den
måde er blevet en passage over
bækken. Endvidere har Karen og
Børge Nielsen, Elly og Jens Stenholt
samt Anne Marie og Hans Henrik
Christensen alle afgivet et stykke
jord til stien.
Langs markvejen ligger en stribe
eng-parceller, se kortet, hvor ejeren
af det enkelte stykke er markeret.
Ideen til stien fik Børge, Jens og
Hans Henrik sidste sommer. Den er
indirekte affødt af det amtslige
græsningsprojekt, der løb over 2 år
– som tidligere er omtalt i Lokalbladet.
Den aften, d. 21/5 var der vindstille,
gøgen kukkede i det fjerne, bækken
klukkede, vandmynte, engnellikerod,
mjødurt samt mange andre planter
stod i stort tal langs bækken. Og så
er der blot at sige: Gå en tur og nyd
det smukke landskab!
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Billede øverst: Mausing Mølle i baggrunden, forrest fra venstre Karen,
Børge, Anne Marie, Hans Henrik,
Elly og Jens.

Dagplejens dag
Dagplejens dag i Vinderslev
Den anden onsdag i maj er en traditionsrig dag for dagplejen. Det er
nemlig den dag, man på landsplan
sætter fokus på dagplejen og dens
kvaliteter. De forskellige hold markerer dagen på forskellig vis, og i år
havde vi fra Vinderslev området valgt
at fejre dagen på Vinderslev Stadion.
Vi mødtes kl. 9.30, nogle gående
gennem byen med flot pyntede klapvogne med flag, blomster og balloner, mens andre kom med bus. Alle
børn var godt klædt på, da det var
en temmelig kold og blæsende dag,
men selv vejret viste sig fra sin gode
side og gav også lidt solskin, og det
holdt tørvejr trods mange truende
mørke skyer.
Der blev så leget på legepladsen og
spillet lidt fodbold på de kæmpestore
vidder, en fodboldbane er for børn i
1-3 års alderen. Men uden mad og
drikke duer heltene ikke, så vi fik
dejlige boller med ost eller pålægschokolade og saftevand i dagens
anledning, hvorefter det igen var tid
til leg og hyggeligt samvær for såvel
børn som voksne. Ved 11- tiden gik
turen hjemad igen med en flok trætte
børn, der havde haft en dejlig dag.
I Vinderslev området er vi i øjeblikket
9 dagplejere, hvoraf en er på barsel.
Vi har masser af dejlige børn og
mangler faktisk en kollega, så hvis
nogen har lyst til at arbejde med børn
og få mange dejlige oplevelser hver
dag, så søg ind som dagplejer i vores område.
Susanne Vad Westergaard
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Min barndom
Fortsættelse.... fra april udgaven af Verner Brinks fortælling
”Gammel Karen”
Når jeg skal beskrive nogle af
vore naboer fra dengang, jeg var
dreng, kan jeg ikke lade være
med at nævne “Gammel Karen”.
Hun boede i et 200 - 300 år gammelt hus ca. 25 m vest for mit
maskinhus.

Når vi havde slagtet en gris, var det
min utrygge opgave at gå over til
hende med f.eks. blodpølse, sylte,
et par grisetæer, et stykke lungepølse (dengang brugte man ofte
lungerne, men det var en lidt luftig
“medisterpølse”). Som en slags
betaling gav hun mig en hvid sukkerknald, der var mere sort end
hvid, en gammel tvebak og et
stykke kandis, kan jeg huske. Jeg
sagde selvfølgelig: ”Tak, jeg venter lige med at spise det, til jeg
kommer hjem”, men da smed jeg
det hele væk.

Mine barndomsår som nabo til
Karen var på både ondt og godt.
Hun var altid iklædt
sort kjole og sort
hovedtørklæde, og
hun havde kun et
par tænder i munden. For os fremstod hun som en
rigtig heks.
En gang imellem
kunne min bror og
jeg ikke lade være
med at se over på
hendes hus. Selv
om vi stod ude på
vejen et stykke fra
Gammel Karen’s hus
hendes hus, kom
hun frem i døråbningen og klappede i hænderne
og råbte: ”Kan I
slemme hvalpe så se at komme Gammel Karen var ikke en helt alhjem”. Så løb vi alt, hvad vi kunne. mindelig “pige“. Hun ville, som så
mange andre pæne piger denHvad hun levede af, ved jeg gang holde på dyden til bryllupsegentlig ikke - hun havde vist al- natten, men 3 dage efter bryllupdrig haft noget arbejde hverken pet flyttede hendes mand, Jens
hjemme eller ude. Hun levede Jensen fra hende. Min bedstefar
nok nærmest af almisser fra de spurgte Jens: ”Hvorfor er du rejst
omkringliggende landbrug, sand- fra Karen?” ”Fordi hun boksede
synligvis også med lidt kommu- igen”. ”Hvad vil det sige, boksede
nalt tilskud, sikkert godt hjulpet af I med knytnæver i hovedet på hinsine 2 naboer, Peter Nørskov og anden?” ”Nej, det var i den anMartin Lysdal, der begge sad i den ende, vi boksede”. Hun var
Vinderslev Sogneråd for Det Ra- hermafrodit, det vil sige både
mand og kvinde. Hendes fromdikale Venstre.
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hed før brylluppet var nok et forsøg
på at sælge katten i sækken, men
den gik ikke.
Gammel Karen døde omkring
1935, knap 90 år gammel, hvorefter huset blev revet ned, og siden er ploven gået hen over
matr.nr. 19 a.
Gammel Karens hus skabte andet end fortvivlelse. I 1827 blev
der født en dreng i huset. Han
kom til at hedde Søren Nielsen
Kjær. Han blev folketingsmand for
Sdr. Vinge kredsen (kredsen er
nu nedlagt). Han
sad i Folketinget
i sammenlagt 28
år. Han bosatte
sig i Helstrup v.
Randers. En mindeplade for ham
er opsat i Helstrup kirke. En stor
mand kan godt
vokse op i et lille
hus.
Østergård
Min nærmeste legekammerat hed
Erik Broch, Søren
Brochs søn på
Østergård. Erik
blev senere overlærer i Bjerringbro.
Søren Broch var meget for os
drenge og gav os mange gode
oplevelser. Broch var en slags
gårdbestyrer for sin svigerfar,
Jens Andersen på Østergård. S.
Broch var ikke rigtig landmand.
Han var uddannet i en tømmerhandel på Djursland og havde
som sådan helt andre interesser
end landbrug, som. bl.a. kom os
drenge til gode, f.eks. havde han
en hel dyrefarm med forskellige
slags dyr. Jeg husker, at der var

en hel række små huse med løbegårde, der var afpasset til de forskellige dyr. Der var ildere i bure,
fasaner, påfugle, ænder af forskellig slags og agerhøns. Agerhøns
kan som bekendt godt lide
myreæg og den slags. Broch var
god til at få vi drenge til at gå på
indsamling af myreæg. Han havde
også opstillet en transportspand
(mælkejunge), hvor bunden var taget ud. I spanden, der var placeret
lidt fra jorden, ophængte han kød
fra destruktionsanstalten. Spanden
med kød virkede som en slags
automatisk selvfodringsanlæg for
agerhønsene, efterhånden som
maddikerne faldt ned.

Kan en ko svømme? Prøv at gætte
inden du læser videre! Det spørgsmål ville Broch og min far også
gerne have svar på, husker jeg. En
søndag formiddag gik de to ude
på en græsmark, hvor der var en
mergelgrav. Østergårds køer gik
og græssede. Broch spurgte min
far: ”Martin, tror du, at en ko kan
svømme?” ”Det ved jeg ikke, men
vi kan da prøve at skubbe en ko
ud i mergelgraven!” ”Ja”, sagde
Broch, ”der går en gammel mager
ko derhenne, og skulle den
drukne, rager det sgu ikke så vidt”.
De to velvoksne mænd på 35-40
år fik koen drevet hen til mergelgraven, hvor de lagde deres brede
skuldre til koens bagdel og fik den Svinekort som gammel minde
Oppe på staldloftet havde Broch skubbet ud i vandet. Det viste sig,
lavet plads til en
ved med at have et
slags rævefarm. Det
godt og værdifuldt
var en fornøjelse at
venskabsforhold samse rævene springe
men.
rundt op og ned ad
de opsatte forhinAlt skal jo have en
dringer.
ende - det skal mine
Broch lavede engang en sidevogn til
en motorcykel om til
en bil, som vi kunne
køre i. Den var udstyret med pedaler
som primær drivkraft. Skulle det gå
rigtig stærkt, skubbede vi bagpå. Vi sad skiftevis
ved rattet og skubbede på. Engang havde vi spændt en stor hund
for, men da vi skulle svinge henne
ved Martha Madsen, kom hun ud
og skældte os hæder og ære fra.
Vi skulle skamme os o.s.v. Hun
kaldte mig „din stamkok“. Erik fik
betegnelsen „din skøjteben” (det
skulle vist betyde “skævbenede”).

småhistorier også.
Jeg har i nærværende
udpluk forsøgt at
drage enkelte ting
frem fra min barndom.

Kommode fra barndomstiden
at koen kunne svømme. Den
svømmede over på den anden
side af graven, hvor den satte sig
fast i en træbevoksning og kunne
ikke komme derfra.

Som dreng var jeg på
mange måder meget
følsom og påvirkelig
over for visse ting. Jeg
var ikke ret mange år gammel, før
jeg fulgte med næsten som en
“voksen”. Hvis smør, æg og bacon
eksempelvis faldt i pris i England,
påvirkede det mig meget.

De to “forsøgsfolk” tog en rask be- I dag er der områder, hvor jeg nok
slutning, smed tøjet og svømmede ikke er blevet voksen.
over til koen, fik den drejet 180 gra...........Slut.............
der, hvorefter de alle tre svømmede over til fastlandet. Det kan
Broch lavede også et lysthus ude man da kalde en virkelig kovenVerner Brink
i haven til os, som vi havde me- ding!
get fornøjelse af.
Familien Broch flyttede fra ØsterJeg er lige ved at kunne sige, at gård i 1936. Da var jeg 9 år gamden bedste tid i min barndom er mel. Selv om de flyttede, blev vi
foregået på Østergård.
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Vinderslev Skole
Ansættelser
Så har skolen igen været igennem
den årlige ansættelsesrunde. I år er
situationen den, at Dorte Kvist Madsen kommer tilbage efter endt barselsorlov, og Hanne Larsson og
Brian Nielsen, der begge er ansat i
tidsbegrænsede stillinger, fratræder
efter reglerne deres stillinger d.
31.7.07.
Stillingstallet har dog været således,
at det har været muligt at fastansætte Hanne Larsson i en 70% stilling, og det er både Hanne og skolen glade for.
Brian Nielsen har fået en fast fuldtidsstilling ved Bording Skole. Jeg vil
gerne ønske Brian held og lykke med
det nye job og samtidig takke for indsatsen, som skolen har været overmåde godt tilfreds med.

Emneugen
I den anden uge af maj har skolen
afviklet emneuge. Det overordnede
tema var bevægelse, og tanken var
at få bevægelse ind i de fag, som
ikke almindeligvis forbindes med
bevægelse – fx bevægelse i kunsten
og bevægelse i matematikken. Eleverne har lavet – og fløjet med drager, de har lavet konkurrence i en
robinsonade, de har opmålt og lavet
plantegninger af huse i naturlig størrelse, de har lavet tegneserier og
meget meget mere. Eleverne var
opdelt i hold med både store og små
elever på samme hold, og det er rig-
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tigt rart at se, hvordan de
hjælper hinanden, så
alle får fuld udbytte af
anstrengelserne. Samarbejde fungerer vældig godt på tværs af årgange.
Fredag var hele skolen
i Kompedal, hvor alle
var i bevægelse fra kl.
ca. 9.00 til midt på eftermiddagen.

Undervisning med IT Nyt fra SkolebestyEfterhånden som skolen har fået
relsen
flere og flere computere placeret
rundt om i klasserne, er det blevet
muligt at benytte sig af computeren,
når det passer ind i undervisningen
frem for at benytte computeren, når
IT-lokalet tilfældigvis er ledigt. Det giver en meget bedre og mere naturlig
inddragelse i undervisningen. På billedet er 3. klasse i gang med procesorienteret skrivning, hvor læreren kan
følge skriveprocessen og løbende
stille spørgsmål og komme med ændringsforslag til form og indhold. På
computeren er det let og naturligt at
rette i teksten undervejs, men hvis
man har skrevet i hånden, skal der
meget til, før man visker ud og laver
om. Computerne på skolen bliver benyttet hele tiden og i næsten alle fag,
og de er med til at højne kvaliteten i
undervisningen, bl.a. er de et godt
redskab, når der skal ske undervisningsdifferentiering.
Thorkild Skovbo

Det ser nu ud til at vores ordning med
”skolemad” fra forsamlingshuset
(Louise Bech) fungerer rigtigt fint.
Det er meget god mad, og børnene
bestiller i større antal end tidligere.
Så det er dejligt. Tak til Louise.
Årsberetningen fra skolebestyrelsen
er nu færdigskrevet og ligger på vores hjemmeside under ”skolebestyrelsen”. Beretningen er skrevet i samarbejde mellem formand, næstformand og leder.
Onsdag den 9. maj blev der afholdt
et arrangement for forældre til
pubertetsbørn. Vi hørte et rigtigt fint
oplæg fra vores sundhedsplejerske
samt fra en SSP-konsulent fra Silkeborg.
Vi fik et indblik i den historiske udvikling af unge mennesker, helt fra føds-

len og til teenage-alderen. Alderen for,
hvornår vores unge mennesker har
deres debut (inden for alkohol, sex,
rygning, stoffer), er konstant faldende. En meget skræmmende
tanke. Vi var rundt om mange forskellige problemstillinger. Der var også
tid til spørgsmål sidst på aftenen. Ja
– der er nok at tage fat på som forældre, når man har et barn som er
”under ombygning”.

nest den 2. maj. Vores ide med mødet var at sikre os, at det ikke kun
var os i skolebestyrelsen, som kom
med input, men at alle havde mulighed for at komme med ”guldkorn”.
Skolebestyrelsen havde nedsat et
udvalg bestående af Ellen Høstrup,
Thorkild Skovbo og mig selv. Vi skulle
lave rammerne og formen, hvorunder mødet skulle afholdes.

Lidt malurt i bægeret skulle lige være,
at der kun var mødt ca. 25 personer
op. Måske gentager vi arrangementet til næste år, så flere får mulighed
for at være med.

Vi blev delt op i 3 grupper med meget favnende overskrifter. Efter debat i grupperne fremlagde alle
grupper i plenum, og det fremlagte
blev lige kort vendt blandt alle. På
den måde var der ingen misforståMaterialet, som blev præsenteret, lig- elser om de forskellige forslag.
ger på vores hjemmeside.
Vi fik rigtig mange gode og konMen den største begivenhed de struktive forslag med fra mødet.
sidste 3 måneder har selvfølgelig Mange af tankerne havde vi selv gjort
været vores møde vedrørende kom- os, men at have lokal opbakning og
mende skolestruktur i Silkeborg få bekræftet tanker og ideer har også
Kommune, som blev afholdt den 14. meget stor værdi.
april. Vi havde inviteret alle interesserede til at deltage i debatten, og Efterfølgende har vi fra flere sider
hvor er det dejligt at sige, at der var fået megen ros for mødet. Det
hele 60 mennesker, som tog imod være sig både deltagere, men også
invitationen. Som skolebestyrelse fra andre skoler i Silkeborg Komskulle vi aflevere vores forslag mune. Men et er at skabe de fysi(høringssvar) til kommende skole- ske rammer, noget andet er, hvad
struktur til det politiske system se- rammerne bliver fyldt ud med. Så til

alle deltagere i mødet vil jeg gerne
sige tusind tak for jeres deltagelse
og engagement.
Vi har selvfølgelig lagt vores hørringssvar ud på vores hjemmeside,
hvis det har interesse at læse det.
Nu venter vi alle spændt på, hvad der
fra politisk side bliver besluttet. Vi kan
håbe på, at der kommer nogle
udmeldinger i løbet af sensommeren/tidlig efterår. Det er jo planen at
den nye skolestruktur skal træde i
kraft fra årsskiftet 2007/08.
Til slut en lille påmindelse om at vi
for fremtiden afholder valg til skolebestyrelsen hvert andet år. Det
næste valg bliver til jan./febr. 2008.
Så nu er der lidt tid til at vænne sig
til tanken om, hvor godt det er at sidde
sammen med andre forældre og arbejde sammen mod fælles mål og
have indflydelse på beslutninger.
Tak for nu og rigtig god sommer.
Susanne Søgaard Sørensen
Formand

Pensionistforeningen
Den nye
højskolesangbog
Efter generalforsamlingen i
Pensionistforeningen blev den nye
højskolesangbog taget i brug.
Det var Brugerrådet og Pensionistforeningen, der i fællesskab med de
sangglade deltagere sørgede for, at
den blev godt præsenteret.
Jerns Grøn fra Virklund fortalte om,
hvordan der blev taget mange hensyn, når der blev udvalgt sange, der
skulle med.
Jens Grøn fortalte om sangene, inden vi skulle synge. Han havde taget
sin violin med, og med Bente ved klaveret kunne det ikke blive bedre. Der
blev sunget fra de forskellige afde-

linger i sangbogen, både de kendte
og mere nye sange.
På Pensionistforeningens generalforsamling, opfordrede formanden til
at få nye medlemmer med i
Pensionistforeningen, da vi får tilskud efter antal medlemmer.

Foredrag
Her i sommervarmen skal næste års
foredrag tilrettelægges. Onsdag den
19. september kl. 14.30 er det Bente
Sørensen, der lægger ud med at fortælle om sin spændende tur til Sydafrika. Foredragene er gratis. Alle er
meget velkommen. Mød talrigt op for
at holde liv i lokalsamfundet.
Jens Thorn Jensen

Jens Grøn (t.v.), som præsenterede
sig med „a æ præstsøn fra Kragelund“ og Knud Sørensen (t.h.), tidligere borgmester, i ivrig samtale. Om
det var gode råd før sang eller tak
for en god eftermiddag, vides ikke.
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Vinderslev Skole
Portræt af
Vinderslev Skole
Et lille historisk tilbageblik
Oprindeligt har der været tre skoler i Vinderslev Sogn. 1741 bestemte Chr. Fischer til Allinggård,
at der skulle ansættes en skoleholder i Vinderslev og bygges en
skole ”næst ved kirken”, som det
hed. Derfor blev der bygget en
skole, hvor det nuværende missionshus ligger. Senere i 1901 opførtes der en ny skole ved det
nordvestlige hjørne af kirkegården, og der vil stadig være elever, som kan huske, at de har
gået i skole i denne bygning.
I Hauge byggedes i 1841 en skole
til afløsning af den nedbrændte
Voer Skole. Den sidst benyttede
Hauge Skole blev opført i 1894.
Den tredje skole i sognet er
Mausing Skole, og den første
Mausing Skole blev opført i 1861.
Samtidig blev opført en bolig ”til
en lærer i cølibat”. Den første
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skole blev afløst af en ny
skole i 1897.
sig til 1.237.182 kr. + inventar for
Skiftende skolelovgivninger 308.437 kr.
øgede behovet for en udvidelse
af skolerne, og 58-loven talte om, Indtil 1984 var skolen overbygat alle elever skulle tilbydes for- ningsskole, hvor eleverne kunne
beredende undervisning til real- gå til prøve efter 9. klasse. Efter
klassen. Den undervisning blev 1984 var 7. klasse den ældste årafviklet for alle sognets elever på gang. Fra 1986 og til Gården blev
Vinderslev Skole, og tanken om at oprettet midt i 90‘erne var der en
udbygge alle tre skoler måtte mindre SFO afdeling på skolen.
skrinlægges, da det klart blev af- Denne afdeling kom delvis tilbage
vist at give støtte til tre skolebyg- til skolen i 1999 og i slutningen af
gerier. I stedet modnedes tanken 2000 flyttede SFO‘en fuldt og helt
om at bygge en fælles central- til skolen. Dette vokseværk stillede
skole i Vinderslev, og 9. septem- krav om flere og større lokaler, og
ber 1963 kunne der afholdes lici- derfor kunne tilbygningen, som
huser SFO, indskoling samt fagtation.
lokaler, indvies sidst på året 2000.
Fredag d. 20. august 1965 kunne
skoleinspektør Knud Sørensen Skolen i dag – fysiske rammer
byde velkommen til 210 elever, Skolen fremstår i dag som en
som kunne tage den nye skole i skole med 3318 velindrettede og
2
brug. Håndværkerne var dog ikke vel vedligeholdte m til undervishelt færdige endnu, så først den ning. I forbindelse med udbygnin23. marts 1966 kunne den ende- gen i år 2000 blev flere klasselokaler udvidet fra de normale 48
lige indvielse finde sted.
m2 til 62 m2. Samtidig kom der minDen samlede byggesum beløb dre grupperum til næsten alle

klasselokaler, så der bliver god
mulighed for at dele klassen op i
mindre hold. De store klasselokaler og grupperummene giver
endvidere mulighed for, at der kan
placeres computere tæt på eleverne, så IT teknologien kan benyttes, netop når det passer ind i
undervisningen, og ikke når der
tilfældigvis er ledigt i EDB lokalet. De seneste år er der anskaffet så mange computere, at der i
gennemsnit er 4 elever om en
tidssvarende computer, som kan
komme på Internettet gennem et
velfungerende lokalt netværk.
Skolen har netop fået installeret
det første smartboard – en aktiv
tavle – som giver helt nye muligheder i undervisningen. Målet er et
smartboard i hvert lokale, og vi vil
i de kommende år prioritere dette
højt, men kommer der ikke et ekstraordinært kommunalt eller statsligt tilskud, må vi desværre indse,
at det vil gå nogle år, før vi når dette
mål, for med den nuværende økonomi vil der højst kunne blive til et
nyt smartboard pr. år.
Skolen har alle nødvendige faglokaler. Et nyt og velfungerende
EDB lokale med 25 computere,
et stort og indbydende pædagogisk servicecenter (det vi tidligere
kaldte et skolebibliotek) og et nyt
og velfungerende musiklokale.
Vores fysiklokale, som i stor udstrækning også bruges til natur og
teknik, er velfungerende og sikkerhedsmæssigt helt i top, men
det er ved at være noget slidt, og
vi venter på en kommunal accept
af de renoveringsplaner, som har
ligget i nogle år. Renoveringen har
været stillet os i udsigt i nogle år,
men tidspunktet er blevet udskudt
nogle gange. Hjemkundskabslokalet har skolen selv renoveret
for et par år siden, så det nu fungerer tilfredsstillende, men politikkerne i gammel Kjellerup Kommune stillede os en modernisering
i udsigt. Dette løfte forsøger vi at

holde politikerne i Silkeborg op
på, for en modernisering og udvidelse af lokalet, så det kan rumme
en hel klasse ad gangen, vil både
pædagogisk og økonomisk være
en stor fordel. Sløjdlokalet fungerer godt, og de sikkerhedsmæssige forhold er helt up to date.
Gymnastiksal og omklædningsrum er skolens absolut største
problem. Især er det et stort problem, at der kun er et omklædningsrum. Det betyder, at drenge
og piger skal have idræt på forskelligt tidspunkt og altid først på
dagen eller sidst på dagen, så
drengene har fri, når pigerne har
idræt og omvendt. Det giver nogle
skemamæssige bindinger, som
påvirker alle skoleskemaer i negativ retning. Derfor har skolen og
skolebestyrelsen i nogle år arbejdet med planer om at lave en
minihal med tilhørende omklædningsrum. Planerne skal ses som
et konstruktivt indspark til den
udbygningsplan, som var udarbejdet i Kjellerup Kommune. Planen er endnu ikke overtaget af
den nye Silkeborg Kommune,
men det er vores håb, at planen,
eller dele af den, falder i god jord,
så vi inden alt for mange år kan
få lavet denne nødvendige udvidelse.
Ud over de gode lokaler råder
skolen over næsten 6 tdr. land med
de bedste udeområder, som kan
tænkes. Her er al den plads, som
vi har brug for, og eleverne kan
få den friske luft og den motion,
som de har brug for, så de kan
koncentrere sig om undervisningen, når det er det, der er på programmet.
Skolen i dag –

pædagogiske rammer
Alt i alt er de fysiske rammer næsten ideelle, men hvad er det så
for en pædagogik, som vi gerne
vil benytte os af? Det er vanskeligere at beskrive i få ord, men jeg

vil trække nogle vigtige elementer
frem.
Vi tager det meget alvorligt, når
vi siger, at Vinderslev Skole er –
og skal være en rummelig skole.
Det betyder konkret, at vi betragter hvert enkelt barn som en betydningsfuld del af skolen, og derfor forsøger vi også at give et
undervisningstilbud, som er tilpasset det enkelte barn. Det betyder ligeledes, at vi gør os stor
umage med at se på elevens
styrkesider frem for at være fejlfindere. Lykkes denne proces, får
vi børn, som føler selvværd, og
så er vi kommet rigtigt langt i bestræbelserne på at give børnene
en positiv skolegang. I forlængelse heraf forsøger vi at løse
konflikter, hvor elever er involverede, ud fra en tankegang om, at
det meget sjældent er muligt at
finde en, som er entydig skyldig,
og en som er entydig offer. Alle
børn indgår i relationer med kammerater, med forældre og søskende og med lærere og pædagoger, og det er disse relationer,
som vi skal påvirke for varigt og
respektfuldt at løse konflikter.
Vinderslev Skole har en tro på,
at skolen både skal danne og uddanne. For at starte bagfra vil vi
give børnene en faglig funderet
undervisning i alle fag – både
basisfagene dansk, matematik og
sprog, men også i de musiske/
kreative fag – samtidig med at børnene skal dannes til omsorgsfulde
og tolerante mennesker, der med
vægt og sikkerhed kan indgå i faglige og sociale sammenhænge.
Forældrene er en meget vigtig
samarbejdspartner, når det drejer sig om børnenes skolegang.
Derfor er den ligeværdige og
respektfulde kommunikation mellem skole og hjem meget vigtig.
For at opkvalificere denne kommunikation har skolen i flere år arbejdet med skriftlighed i skole/ hjem13

samarbejdet. Det er med til at præcisere, hvad hver enkelt part i samarbejdet skal være opmærksom
på.
Skolen i dag - personalet
Selv om de fysiske rammer, de
pædagogiske teorier og forældrenes opbakning er på plads,
mangler jeg endnu at omtale den
måske vigtigste faktor for at
skabe en god skole, nemlig et
dygtigt personale.
Der er for tiden ansat 16 lærere
(inkl. ledelsen), 6 pædagoger eller pædagogmedhjælpere, en pedel og en sekretær. Aldersspredningen blandt personalet er
passende stor, og fagligt dækker
lærerne alle fag. Ikke mindst er
det et personale, som har en stor
ansvarsfølelse over for lærer-/
pædagogarbejdet, og der er en
stor forståelse for, at det nødvendige arbejde skal udføres uden
smålig skelen til timer og minutter.
Denne indstilling kan ikke
påskønnes nok, og den smitter af
på hele skolens virksomhed.
Intentionen er at skabe den bedste skole for områdets børn. Børn
og forældre må bedømme, om det
lykkes.
Thorkild Skovbo
Skoleleder

Skolestrukturdebat –
hvorfor nu lige det?

Jo, først og fremmest fordi det er
naturligt nu, hvor fire forskellige
kommuner er blevet til én. Der har
hidtil været forskellige måder at
gøre tingene på i de gamle kommuner. Dernæst er det skrevet ind
i budgetaftalen for 2007, at der
kigges på både skolestrukturen
og organisationen af ældre- Al forandring er svær og møder
området.
modstand. Opgaven vedrørende
skolestruktur vil blive at få skabt en
Den vigtigste grund er dog nok det positiv holdning og oplevelse, som
forhold, at der over de næste år giver medejerskab.
kommer 800 flere elever i vore skoler. Denne vækst er ulige fordelt. Man skal huske på, at Byrådet til
enhver tid er ansvarlig for, at borDebatten om skolestrukturen i Sil- gernes skattepenge bliver brugt
keborg Kommune bliver årets bedst muligt. Det handler ikke om
mest omfattende udviklings- at spare, men om at bruge penopgave i skoleregi. Det bliver en gene mest effektivt.
længere proces, som startede 27.
februar 2007 med et fælles møde Kommunerne bliver også set over
mellem samtlige skolebestyrelser skulderen af staten. Vi skal hele tiog Børne- og Ungeudvalget.
den skabe bedre resultater, ellers
får vi endnu mere central styring.
Strukturen skal endelig behandles
af Byrådet den 15. december Jeg håber på et konstruktivt sam2007. I den mellemliggende pe- arbejde gennem hele processen
riode er der forskellige hørings- med de implicerede parter og står
faser og politisk behandling.
gerne til rådighed, hvis nogen har
spørgsmål eller kommentarer til
Hvad vil sådan en debat handle skolestrukturdebatten.
om?
Steen Vindum,
På kort sigt vil skolenedlæggelser
lokalpolitiker
næppe være et tema – med stigende elevtal, vel vidende at små
skoler er dyrere pr. elev end store.
Det vil nærmere handle om en trimning og bedre udnyttelse af eksisterende skoler gennem ændring
i skoledistrikter og udbygning af
skoler i vækstområder. Det vil
også handle om indhold i de enkelte skoler og graden af selvbestemmelse, retten til forskellighed
om man vil.
Også placering af specialklasser
og overbygning vil blive et tema.
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Flytning af elever fra de små skoler til de store skoler – hvornår? –
efter 6. klasse eller efter 7. klasse.
Hvor hører overbygningens elever
til i de små samfund?
10. klasses centre – hvor mange
skal der være, og hvor skal de
være?
Det faglige indhold i folkeskolen –
hvilke krav stiller det til de fysiske
rammer?

Vinderslev Skoles SFO
Grillaften
Torsdag d. 24. maj 2007 kl. 17.00
afholdtes den årlige grillfest hos
Vinderslev Skoles SFO.
Næsten traditionen tro var vejret ikke
alt for godt: Overskyet, blæsende og
en lille smule fugt fra oven, men det
tog ikke humøret fra de ca. 165 tilmeldte børn og forældre.
Grillene blev startet op i god tid og
var klar til maden kl. 18.00, takket
være 2 erfarne grillmestre, Bodil
Birkbak og Pia Winter.
Indtil grillene blev varme, spillede
børnene og de barnlige sjæle blandt
forældre rundbold, hvor Tove Hansen med sikker hånd kastede bolden op og sørgede for, at holdene fik
de samme betingelser.
Efter maden var indtaget, var det tid
til tovtrækning. Det endte ret hurtigt
med ”drenge mod piger”, og drengene er nok ikke meget for at indrømme det, men pigerne vandt altså
3-1.
Kl. 20.00 sluttede arrangementet
med Søren på guitar og et lille kor af
piger, der underholdt med flere lystige sange.
Finn Pinholt
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Søndag den 6. maj blev 14 konfirmander konfirmeret i Vinderslev Kirke.
Ved konfirmationen blev der spillet på
guitar til én af salmerne, og børnekoret
sang nogle dejlige sange med Birgitte
ved klaveret, hvilket var med til at gøre
dagen festlig. Koret havde for første
gang nye bluser på i 3 forskellige glade
farver. Det sangglade børnekor var
med til at sætte glans på den store dag.
Efter konfirmationen kunne man se,
hvordan konfirmanderne glædede sig
til gaverne og festen med familie og
venner. Der var mange, der flagede
denne dag som en hilsen til konfirmanderne.
Til lykke, alle! I var så fine at se på.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
G
u
d
s
t
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r

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

Hinge 8.30, Vinderslev 9.30
Hinge 11 (Mandrup), Vinderslev 19.00 (Jesper Hornstrup)
Hinge 8.30 (Peder Roulund, Frederiks), Vinderslev 11.00 (Mandrup)
Vinderslev 8.30, Hinge 9.30
Hinge 8.30, Vinderslev 9.30

5. august
12. august
19. august
26. august

Vinderslev 8.30, Hinge 9.30
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

2. september
9. september
16. september
23. september
30. september

Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 19.00 (Konfirmandvelkomst,
Gospelkor fra Sdr. Felding medvirker)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Høstgudstjeneste)
Vinderslev 10.15 (Høstgudtjeneste), Hinge 19.00 (Musikgudstjeneste
med Duo Ecciesia)
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe

(Skr.) = Skriftemål

De flotte konfirmander på vej til gudstjenesten
17

KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenesterne afholdes på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker kl.
10.30 ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

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

3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Trinitatis
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis

Hørup
Ingen
Levring
Osted Valgmenighed kl. 10.30. Årsmøde

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis

Hørup
Vinderslev
Ingen
Vinderslev
Ingen

5. august
7. august

9. søndag efter Trinitatis
Tirsdag aften

12. august
19. august
26. august

10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis

Ingen, men følgende tirsdag
Hørup Kirke kl. 19.00 v/valgmenighedspræst
Aage Augustinus, Gl. Ry
Derefter aftenkaffe i Salen
Ingen
Vinderslev
Hørup, Bent Ole Pedersen,
tidligere Sahl-Gullev

2. september
9. september
16. september
23. september
30. september

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

7. oktober
14. oktober

18. søndag efter Trinitatis
19. søndag efter Trinitatis

Ingen. Sensommertur fra Mosaikken kl. 11.30.
Levring
Vinderslev, Høstgudstjeneste
Hørup
Ingen

Levring
Vinderslev. Festgudstjeneste i anledning af
Kjellerup Valgmenigheds 90 års fødselsdag.
Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.
Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekirken, men udgår af valglisten til det lokale menighedsråd. I stedet har valgmenighedsmedlemmerne mulighed for
at tage direkte del i valgmenighedens ledelse gennem generalforsamling og valg af bestyrelse. Økonomisk er
valgmenigheder selvfinansierende og modtager ikke tilskud fra staten.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger om Valgmenigheden ses på hjemmesiden
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, 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, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten og kun sekundært bygger på bibelskriften.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
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 lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.
Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup,
e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Lars Westerberg, kasserer, Lundgårde 23, 8620 Kjellerup
e-mail: law@lrv.dk

tlf. 86 88 12 53
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)
tlf. 86 88 80 06

tlf. 86 88 84 34
40 28 45 86

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Tirsdag den 14. august kl. 18.00
Aftentur til Landsretten i Viborg
med busafgang kl. 18.00 fra Vinderslev Kirke og 18.10 fra Mosaikken.
Tilmelding snarest til Inga Nielsen
på tlf. 86 88 12 53. Deltagelse er
gratis med begrænset deltagerantal.
Søndag den 2. september kl. 10.00
Sensommertur til Mols og Ebeltoft
med busafgang kl. 9.50 fra Vinderslev Kirke og kl. 10.00 fra Mosaikken. Tilmelding inden den 28. august
til Inga Nielsen på tlf. 86 88 12 53.
Frokost og eftermiddagskaffe vil
være inkluderet i prisen. Se annonceringen i Kjellerup Tidende.
Onsdag d. 12. september kl. 19.30
Litteraturkredsen, der holdes i
samarbejde med Aktive Kvinder i
Kjellerup, planlægger i Alhuset sammen med lederen, Karen Marie
Ravn, hvilke 5 romaner deltagerne
skal læse i vinterens løb til drøftelse
følgende onsdage i Alhuset kl. 19.30:
Den 10. oktober og 14. november
2007 samt den 16. januar, 20. februar og 26. marts 2008.

Torsdag den 13. september kl. 14
Eftermiddagsmøde i Valgmenighedens sal med Attila Kovacs, musiker og konservatorieuddannet i Ungarn. Palmehave-koncert på tværfløjte, harmonika og klaver med ungarsk folkemusik og klassiske
wienertoner.
Se yderligere foromtale i forbindelse
med annoncering i Kjellerup Tidende.

Program:
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Vinderslev
Kirke v/valgmenighedspræsten.
Kl. 12.00 Middag i Vinderslev Forsamlingshus
Kl. 14.00 Koncertforedrag ved Per
Warming, højskolemand, forfatter,
komponist og trubadur: Vi tager
danskheden igen!

Søndag d. 14. oktober fra kl. 10.30
Festdag i anledning af Kjellerup
Valgmenigheds 90 års fødselsdag.

Ca. kl. 16.00 Kaffebord afslutter dagen

Tilmelding inden den 1. oktober til
Inga Nielsen, tlf. 86 88 12 53 eller til
Karen Marie Ravn, tlf. 86 88 11 10
eller e-mail kmravn@ofir.dk.

Fredag den 19. oktober kl. 17-19
Persillesovs - fortælling og fællessang i Valgmenighedens sal for forældre med mindre børn.

Pris: Kr. 100,00 for 3 retters menu
inkl. vin samt kaffebord. Der bliver
sørget for kørsel mellem kirken og
forsamlingshuset.

Tilmelding inden tirsdag den 16. oktober til Karen Marie Ravn på tlf. 86
88 11 10 eller på e-mail:
kmravn@ofir.dk.

Se foromtale på side 30 her i bladet.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Oprykningstur
Lørdag den 31. marts tog en stor flok
ulve, spejdere, ledere, søskende og
forældre på familietur til Ribekanten.
Vi ankom sidst på formiddagen til
spejderhytten „Degnetoften“ i Vester
Vedsted, hvor vi blev indkvarteret.
Inge Østerby fortalte om dagens program, og efter lidt mad og drikke gik
turen til fods til Mandøbussen, som
vi skulle med - helst nogenlunde
præcist på grund af tidevandet.
Vi kom af sted lidt senere end beregnet. Vandet var allerede ved at
stige, så det gav lidt ekstra kolorit
på turen. Uheldigvis satte traktorbussen sig fast, da vi var ved at være
på den anden side, så alle måtte
stige ud og soppe lidt rundt, mens
bussen kom på ret køl igen.

Derefter tog spejderne og juniorerne
ud på den store rute øen rundt på
10 km, mens ulvene med ledere tog
en lidt kortere tur. Mandø bar tydeligt præg af, at der for nylig havde
været højvande med vandstand over
det normale. Der blev udforsket
blandt bunkerne af tang og andet,
der var skyllet op på stranden. Anders syntes, det lignede en planet
og spurgte, hvilken planet det var!
I udstillingen på øen blev vi informeret om tidevandet, og på hjemturen
fik vi lidt information om fuglelivet.

Mette leger føleleg med fisk!

På turen skinnede solen fra en skyfri himmel, og kun de 15 graders
varme udenfor afholdt os fra at have
smidt sko og strømper. Vores chauffør var også guide på øen, og i kirken fortalte han om kirken og traditionerne på øen ved bryllupper og
begravelser.
Så er der melodigrandprix!
På turen mod fastlandet var vandet
også ved at stige, så vi tog kun en
lille tur på vandruten, og ellers kørte
vi på den faste rute, som er mere
sikker.

Med Mandøbussen på vej i vandet!
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Højdepunktet sidst på dagen var,
hvad vores tur mere ville byde på. Vi
vidste, at kodeordet for turen var
„fisk“, og så skulle juniorerne jo igennem oprykningsceremonien til storspejderne. Til aftensmad blev der
serveret: „Forliste fiskekuttere i
skumsprøjt“ - fiskefrikadeller, pyntet
med gulerodskahytter og flag samt
kartoffelmos.

Til aftenens lejrbål blev der afholdt
melodigrandprix med „store“ navne
og hjemmelavede sange af stor
musikalsk opfindsomhed. Vinderne
var: Anne, Katrine, Camilla, Emma
T., Emma L. og Julie. Juniorspejderne, der skulle rykke op, bestod virkelig deres prøve med stil,
selv om det var ved at gå i „fisk“ for
dem. Oprykkerne var: Kasper,
Michelle, Mette, Signe og Mai-Britt.
Inge, Ellen og Bodil fik fint taget afsked med dem efter lidt anstrengelse
og „overgivet“ dem til spejderne. Én
af de nye spejderes udfordring var
at sove i telt i frostvejr.
Søndag skulle vi alle til gudstjeneste i Ribe Domkirke. En stor oplevelse. Efter gudstjenesten fik vi alle
frokost, før vi tog på byløb i denne
smukke by med de mange flotte facader, døre og karnapper. Derefter
blev der taget afsked efter en dejlig
tur.
Bodil Birkbak
Ulveleder
De store spejdere
har lavet mange forskellige ting i løbet af foråret. De har øvet sig på
pionering, hvor de har bygget spiseborde. Der har været undervisning i
forskellige knob med særlig vægt på
flagknob, som enhver spejder med
respekt for sig selv skal kunne binde.
De har lært om kortsignaturer - både
at tegne dem og kunne følge et kort
efter dem. En aften er blevet brugt
på at fælde træer og tynde ud i
spejderskoven, som er blevet lige
lovlig tæt, så spejderne har fået lært
at håndtere både sav og ørnenæb.
Herefter skulle det være lidt nemmere at færdes i skoven, som alle
er velkommen til at bruge.
Nogle af de sidste aktiviteter før
sommerferien er forberedelser til
distriktssommerlejren, som foregår
på Trevæld i uge 27. Her skal der
bruges vikingehjelme, som spejderne selv laver i papmaché.
To af de store spejdere, Simon og
Lotte, skal også med på verdensjamboree i England i 3 uger sammen
med 40.000 spejdere fra hele verden.

Frokost ved Ribe Domkirke
Lopperne
fylder allerede meget i stalden, og
det bliver snart nødvendigt at tage
fjernlageret hos Britta og Kim på
Dalbakkevej i brug. Der er nemlig
tradition for, at der kommer rigtig
mange loppesager ind, når Mausing
Marked nærmer sig, og der begynder at være avisomtale. I år er der
loppemarked den 28. juli, så der er
endnu større chance for sol og
varme end på det sædvanlige tidspunkt midt i juli.
Det er et stort arbejde at holde loppemarked, når så mange loppesager skal læsses og flyttes ned på
marken, men heldigvis møder vi altid stor hjælpsomhed med hensyn til
at få klippet græsset på marken, lån
af traktorer og lastbiler og ikke
mindst friske spejderforældre og
andre, der vil støtte en god sag ved
at hjælpe med afviklingen af markedet. Sidste år var der omkring 40 deltagere, og det gik bare strygende.
Vi krydser fingre for, at der også i år
kommer mange og hjælper, selv om
det er ferietid.
Der er lige en enkelt loppesag, som
vi ikke har lyst til at flytte ned på
markedet, og det er et klaver! Mærket er „Wagner“. Det er ikke så pænt
i lakken, men klangen er fin, så er
der nogen, der lige står og mangler

et klaver, kan det erhverves for en
rimelig pris ved henvendelse til Anna
Arhøj på tlf. 86 88 84 30.
Ulvene
har tilbragt alle møderne i foråret
udendørs, bl.a. med praktiske gøremål som at rydde op omkring
spejderhuset.
De har også lært om træer og blomster og har haft sporløb i spejderskoven ved hjælp af havregryn og
røde sløjfer.
18 ulve har tilmeldt sig distriktssommerlejren på Trevæld, hvor de
skal være fra onsdag til lørdag i uge
27, så de har også været i gang med
at fremstille vikingehjelme.
Den nye spejdersæson starter i
august ca. en uge efter skolestart,
og alle elever i den nye 1. klasse får
en invitation til at komme op i
spejderhuset en aften for at høre lidt
om, hvordan det er at være spejder.
Hvis nogen i 5. klasse og opefter har
lyst til at blive spejder, kan de kontakte spejderleder Thomas Olesen,
tlf. 22 91 25 72 for nærmere oplysninger.
A.A.
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Vinderslev Borgerforening
Revy i Vinderslev
I slutningen af marts løb årets
revy af stablen i Vinderslev Forsamlingshus. Det var nogle fornøjelige aftener, hvor mange var mødt
op for at se kendte ansigter på
scenen spille andre kendte ansigter fra lokalmiljøet.
Siden januar har 11 lokale amatører fra Vinderslev og Pederstrup
været i gang med at forberede
årets revy i Vinderslev Forsamlingshus. De har mødtes mange
gange i vinterens løb for dels at
dele forslag og ideer til, hvad årets
revy kunne indeholde, dels for at
skrive tekster og sange. Det har
ført til meget snak og grin, men
også til en revy hvor både det der
rører sig i lokalområdet og lokale
borgere fik en kommentar eller to
med på vejen.
Vanen tro lokkede revyen mange
af huse, om ikke for andet så for
at høre, om naboens dumheder
nævnes, og at man selv forhåbentlig går hus forbi. Ja, i år havde rigtig mange valgt at tage til revy og
se, hvad revyholdets anstrengelser
vinteren igennem var udmundet i.
Dette skyldes formentligt, at der
som forsøg blev spillet revy både
fredag og lørdag aften i modsæt-

Solvej Pedersen og Martin Kalsgaard som H.C.Andersen
og Søren Hansen
ning til tidligere år, hvor der er blevet spillet lørdag eftermiddag og
aften. Ikke mindre end 170 mennesker, ung som gammel, fik i alt
set revyen, og det må siges at
være rekord, og Borgerforeningen
regner derfor også med, at revyen
skal spilles over to aftener næste
år.

Sanne Mai Lemming og Vicki Würtz som Helge og Karsten
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Revyen bød på noget for enhver
smag og alder, så der var noget at
grine af for både børn og voksne,
blandt andet var der to indslag fra
den lokale byggeplads ved Vinderslevhusene, hvor to håndværkere
fik en snak om de rygter, der nu engang løber i sådan en lille by, og
selvfølgelig fik den nye bestyrer af
Brugsen et par ord med på vejen,
ligesom flere lokales fejltrin blev
diskuteret fra scenekanten.
Det var heller ikke gået revyholdets
næse forbi, at der ikke mere er
noget, der hedder Kjellerup Kommune, men at Vinderslev og omegn nu er en del af Silkeborg Kommune, og derfor havde de skrevet
”Visen om de otte stykker chokolade”, sunget af Sanne Mai. Moralen på den vise var, at uanset hvor
rådhuset er placeret, så må det forventes, at hvis man forsøger at
trække noget ned over hovedet på
de lokale, så får man kamp til stre-

gen.
Selveste H. C. Andersen betrådte
også scenen i skikkelse af Solvej
Pedersen, og hun læste eventyret
om Søren Sneglehugger. Hovedpersonen viste sig at være Søren
Hansen fra Vinderslevvej, spillet af
Martin Kalsgaard, og eventyret
omhandlede hans heroiske jagt på
dræbersnegle i Vinderslev og omegn, hvad han oplevede på sin vej,
hvem han mødte og ikke mindst,
hvor mange dræbersnegle han fik
hugget over. Det viste sig at være
en meget underholdende tur at
komme med på sammen med
Søren Hansen, og mange tænker
nok tilbage på eventyret, når de
møder Søren på vej gennem
Vinderslev her i sommer.
Der var også flere indslag af mere
generel karakter. Der var både et
indslag om den helt nye mobiltelefoni og om, hvor avanceret den
teknologi er blevet. Det varer måske ikke længe, før mikrofonen kan
indopereres i næsen, og ringetonen kommer fra ens tommelfinger, ligesom den svære overgang
fra papyrusrulle til bog blev skildret
på bedste vis.
Fra lørdag aften huskes måske

særligt John Iversen og Martin
Kalsgaards udgave af to ældre
kvinder, som var faldet i snak ved
kaffebordet. Ikke en øje var tørt, da
de to rigtigt rullede sig ud og improviserede sig så langt væk fra
manuskriptet, at suffløren kun
kunne håbe på, at de selv kunne
finde tilbage igen.
Årets revyhold var sammensat af
erfarne kræfter, der alle havde
medvirket i revyen tidligere år, og
de gjorde det alle rigtig godt, men
efter denne revy har flere af dem
valgt at sige, at nu skal der nye folk
til, så Borgerforeningen håber, at
der står nogle på spring med en
amatørskuespiller i maven, som
kunne tænke sig at spille med til
næste år.
Revyholdet bestod af:
Martin Graves, Vicki Würtz, John
Iversen, Henrik Jakobsen, Solvej
Pedersen, Sanne Mai Lemming,
Martin Kalsgaard og Lotte Kragh,
Hanna Graves (sminkør), Hanne
Hansen (tekstforfatter), Poul Erik
Petersen (tæppeføre-trækkedreng), Bent Kragh (musiker),
Henny Sørenen (instruktør) og
Alice Lemming (instruktør).

Aktiviteter
August:
Borgerforeningen planlægger en
tur i det grønne (dato bekendtgøres senere).
26.oktober:
Fællesspisning i Mausing Forsamlingshus.
16. november:
„Hvad er det værd“ i Mausing
Forsamlingshus.Vi får besøg af
en antikvitetshandler. Overvej allerede nu om du har noget, du vil
have vurderet.Tilmelding af ting
til vurdering skal ske til Henny
Sølager tlf. 86888358 eller Agnes
Hansen tlf. 86888308, så vil der
blive valgt nogle ting ud, som bliver vurderet.

Fiberbredbånd til
Vinderslevområdet?

Flere har spurgt, om Borgerforeningen kunne gøre noget for, at
vi snart kan få fiberbredbånd hertil.
Jeg har flere gange ringet til
Energimidt uden at træffe nogen,
der kunne fortælle mig, hvornår og
om vi selv kunne gøre noget for at
fremme sagen.
Da Energimidts udstillingsbus i
Solveig Kristensen april var i Kjellerup, tog jeg ind for
at få en snak med folkene om,
hvornår vi kunne få forbindelse oprettet i vores område.
Det vidste de ikke, men de ville
sørge for, at jeg hørte fra dem inden midten af maj.
Jeg fik så et pænt brev fra dem,
hvori der bl.a. stod, at de var i gang
med at lægge kampagneplaner
for 2. halvår 2007, men at de desværre ikke kunne fortælle, om vi
var med i disse planer.
Vi ville høre fra dem, når de ruller
bredbånd ud i vores område.
Der er vi så nu (sidst i maj) og må
afvente deres kampagnebreve.
Agnes Hansen

John Iversen og Martin Kalsgaard som et par fine pensionister
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Børne- og Fritidsgården
Kommunesammenlægning
Der er stadig tilvænningsopgaver efter sammenlægningen. Det kræver engagement og
udholdenhed at komme gennem udkastet til ”Den sammenhængende børn- og ungepolitik”,
som den flere sider omfattende
tekst hedder. Heldigvis har jeg i
et kursus til min pædagogiske
diplomuddannelse gennemgået
børnekonventionen, som der
henvises til. Sådanne tekster
kan være korte, men kræver en
masse forklaringer for at forstå
dem. Det mere overraskende
var, at børnehaven blev udtaget
til en IT-forsøgsinstitution. Frygten for en mængde ekstraarbejde er heldigvis erstattet af
gåpåmod, ikke mindst fordi man
kan få støtte fra IT-afdelingen.
Nu er vi også næsten færdige
med at besøge børnehaverne i
vores område, og indtrykket er,
at vi er godt med.

Kaniner må ikke
få knogler!
Foråret kom tidligt, og i vores lille
kaninfarm fik Bine 7 unger. Sidste forår var der ved et tilfælde
blade af vintergækker i det grønt,
de fik, og det betød sygdom og
dødsfald. Derfor lavede vi et skilt
med tegning af vintergækker og
hyacinter i en rød cirkel med
streg igennem og for at vise alvoren, tegnede vi også et dødningehoved og de to knogler. En
dreng forklarede så, at kaninerne ikke kan tåle blomster og
knogler. Børnene er meget glade
for at se på kaninerne, og det er
også en god oplevelse at holde
en lille, sød kaninunge på skødet. Tænker vi i pædagogiske
læreplaner, så får det børnene
til at snakke om kaniner, om hvad
de ser, om hvad de føler, og om
hvordan kaninungerne måske
oplever det, og da det er op til 7
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børn, der kan have en unge,
fremmes de sociale kompetencer, som det hedder på
nypædagogdansk. De yngste
børn tillægger kaninungerne
let menneskelige træk, mens
de ældste børn allerede fx
funderer mere over, hvad der
er typisk for kaniner i forhold
til andre dyr. Da Bines unger
er blevet store og ikke er så
nemme at have på skødet,
havde Fru Grå fået 8 unger
derhjemme hos mig, og så
kunne hun komme i børnehave.

Skal vi se de små
falkeunger?!
Vi har jo i børnehaven en
tårnfalkeredekasse i elmasten og to observationskasser
(med glas bag en klap, som
kan åbnes) til blåmejser og
musvitter. En af pigerne
spurgte forleden, om vi ikke
skulle se falkeungerne, men
mente musvitungerne i
observationsredekassen,
hvor børnene kan kravle på
et stativ og følge med i, hvad
der sker i reden. Da kassen
sidder i elmasten, får de først
mulighed for at se tårnfalkeungerne, når ringmærkeren
kommer omkring Sankt Hans,
hvor ungerne er 2-3 uger
gamle . Vi har ellers hængt en
ny kasse op i et poppeltræ ved
børnehaven, hvor der er plads
til et kamera, som trådløst leverer billeder til et lille fjernsyn.
Måske har vi mere held med
det til næste år.

net, så man ikke behøver at
være en blæksprutte for at
åbne og lukke den. Der var
rester af de tykke egestammer fra dengang,
hesteskulpturerne blev savet ud. Det blev til et smukt
tog med damplokomotiv.
Motorsaven blev også brugt
til at fremstille nogle massive
stole. Børn elsker huler, så
det var en vældig idé at
tømre et stort bur. I huset
blev der repareret med symaskine og andet værktøj.
Nogle ting trængte også virkelig til en kær malerhånd.
Der blev lavet en god frokost, som bidrog til, at det
sociale ikke blev glemt.

Snur tre gange
rundt om dig
selv og bliv en
trold!
Vi synes, der skal være noget til børnenes kreativitet
og fantasi. Derfor blev der
til arbejdsdagen lavet nogle
huler (baser på børnenydansk) i vores læhegn.
Med trylleformel og få
udklædningsrekvisitter
starter børnenes liv som
trolde. Og livligt bliver det,
når troldeenergien overtager magten hos børnene. I
en tid, hvor legetøj findes i
alle former, farver og endda
med udspekulerede elektroniske effekter, er det befriende at opleve, hvor lidt der
skal til, for at fantasien skaffer en overbevisende troldeverden, fx bliver en pind til
en effektiv stavlygte og en
kort træstamme til en lillebror. Set med pædagogisk
læreplans øjne oplever børnene mere systematisk, at
sproget ikke kun kan bruges
til at beskrive den konkrete
verden og gøre den mere
gennemskuelig for en, børnene oplever også, at sproget kan bruges til at skabe
en konkret fantasiverden,
man selv kan leve i, selvom
det kun er for en stund.

Jeg ville gerne
have gået i sådan en børnehave!

Det var en lørdag morgen,
og der blev taget fat!
Det er en tradition, at forældrene kan mødes for at bidrage til, at børnehaven ude og inde
bliver til et udviklende legemiljø for
deres børn. I år var det lørdag den
12. maj. Vejret var flot, og den varslede regn kom heldigvis først senere.
Der er desværre kun plads til at
nævne få bidrag, og jeg undskylder,
hvis jeg ikke nævner alt. Børnehaven er ikke et fængsel, så hegnets

funktion er at minde børn om, at man
ikke bare forlader området, og der
skal en vis indsats til at komme over
det. Men hegnet bliver af og til et
legeredskab eller til at opleve følelsen, som kommer, når man næsten
”bryder ud”. Det slider lidt på hegnet,
og derfor tog en forældregruppe sig
af at sætte de kritiske steder i stand,
og lågen til spejderskoven blev ord-

Hjemme havde vi besøg af
et par fra Tyskland. Det var
min mands studiekammerater. Hun var til fornylig leder af den pædagogisk-psykologiske rådgivning i
Pforzheim, en by på ca.
100.000 indbyggere, og
han stod for uddannelsen i
et større firma. I Tyskland er
der for tiden politisk debat
om børnepasning såvel
med hensyn til, hvordan en
udvidet pasningsordning
skal finansieres, men også
med hensyn til hvad der er
godt for børnene. Jeg inviterede dem til en rundtur i
børnehaven for at vise dem
noget af det danske liv, men
også for at opleve deres
indtryk. Børnene lod sig
ikke forstyrre, og nogle ville
bare lige høre, hvem de var. Da vi
kom ud, mente de enstemmigt, at de
gerne ville have gået i denne børnehave, da de var børn. Det var jeg glad
for at høre, da ingen af dem er tilbageholdende med at sige tingene ligeud.
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Set og Sket

Så blev Lars Busk også 30 år

Svend Hansen på Tøndborgvej er
den lykkelige ejer af denne flotte minibil, en såkaldt Pro Movecden, som
kan køre 60 km pr. opladning. Den
har en længde på 160 cm og en
bredde på 75 cm og vejer 175 kg.
Den kan køre med en hastighed på
15 kilometer i timen og må køres
uden kørekort. Prisen på „bilen“ er
60.000 + tilbehør. Svend har haft den
siden Januar. Det eneste minus,
Svend synes, der er ved den, er at
den godt måtte køre lidt stærkere.

Man skal passe på, hvor man træder. Det er godt, der er nogen, der
gør opmærksom på hundehømhømmer.

En gammel svend fylder år
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Der er vist nogen i byen, der skal have nyt bord

Hvad er det ?
Det er en helikopter fra Miljøcenter
Aarhus, der er ved at kortlægge
grundvandet. De scanner jorden, så
de kan se, hvor der er grundvandsmagasiner, så vi kan få rent vand. Det
skal lige nævnes, at det er en dansk
opfindelse.
Så er det første Vinderslevhus klar til indflytning. Det er dog ikke solgt
endnu, men flot er det

Så har der været rejsegilde på svinefarmen på Vinderslevholmvej, som ejes af Karin og Henrik Franck
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Mit Costaricanske eventyr
Kristine Gyldenberg Steffensen, 20 år,
datter af Anna Grethe Steffensen og
Torben Gyldenberg Pedersen,
Oustrupvej 1 7.
Student fra Viborg Amtsgymnasium 2006

Det hele startede med et besøg på
en uddannelsesmesse i Herning.
Jeg blev tilfældigt trukket til side af
en ung pige på en stand, der
spurgte, om det ikke var fristende
med et lærerigt højskoleophold, der
samtidig gav mulighed for at opleve
den anden side af Jorden. Om det
var?? Jeg var fanget af ideen med
det samme! Organisationen hedder
Dansk Studie Center, og de arrangerer højskoleophold i Vietnam,
Thailand, Costa Rica og New Zealand. Hvilket land valget skulle falde
på, var ikke svært, da jeg har haft
spansk alle 3 år i gymnasiet og gerne
ville forbedre det. Altså
blev det Costa Rica, der
ligger i Mellemamerika
placeret imellem Panama og Nicaragua. At
der så tilmed var ca. 30
grader, og ”vores” by lå
ud til kysten, gjorde blot
valget endnu lettere!
Deltagerne på disse
kurser er mellem 18 og
30 år, dog ligger hovedparten lige omkring de
20 år, så jeg passede perfekt ind, da
jeg lige havde rundet dette hjørne.
Den ældste på vores hold var 26, og
der var da også et par stykker på 19,
men det betød ikke så meget, da vi
kom af sted og befandt os i en helt
anden verden end den, vi er vant til
her hjemmefra.
For det var den – anderledes. Naturen var selvfølgelig meget forskellig
fra den danske, men også mentaliteten blandt folk var meget anderledes end den herhjemme. ”Pura Vida”
er et ordsprog, de nærmest lever efter. Det betyder noget i retning af
”Rent liv”, og bruges for eksempel i
forbindelse med restaurantbesøg,
hvor det at få regningen godt kan tage
uendeligt lang tid. Så skal man blot
sige ”Pura Vida” til sig selv, tage en
dyb indåndning og minde sig selv
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om, at ”vi når det jo nok”. I supermarkederne levede de i særdeleshed
efter denne overbevisning - det gik
bestemt ikke for stærkt! Men altså,
jeg lærte næsten at leve med det.
Men også kun næsten, for det er bare
printet så dybt i os danskere, at vi
hele tiden har noget, vi skal nå, og
så er der bestemt ikke tid til at stå i
et supermarked og vente på, at en
eller andens graviditet er blevet gennemdiskuteret! Det er dog alligevel
en af de ting, jeg har taget med mig
hjem.
Den fantastiske og meget anderledes natur levede vi midt i i en lille uge,
kort efter vores ankomst. Vi blev indkvarteret på en Lodge midt i junglen
hos en amerikaner, der havde boet
der alene i 18 år. Han virkede en
smule mærkelig, men hvem ville ikke

blive det af at være så afskåret fra
omverdenen så længe. Den eneste
transportmulighed var både, da der
absolut ikke var noget vejnet, og Lodgen lå ud til en flod. Meningen med
denne lille uge var, at vi alle skulle
rystes godt sammen, og det bliver
man åbenbart bedst, hvis man befinder sig i meget primitive omgivelser. For primitivt var det. Der var dog
både senge og toiletter, men strømmen fik vi fra en generator, der blev
slukket hver aften kl. 21. Der var sejlet et par lokale kvinder ud for at lave
mad til os, de dage vi var der. Den
smagte udmærket, men jeg skulle
virkelig anstrenge mig for ikke at
tænke for meget på hygiejnen, for
varmt vand var der absolut ikke noget af, og der blev da også fundet en
snegl i salaten! Dagene i junglen

brugte vi på ture ud til forskellige øer,
hvor vi blev guidet igennem junglen
og oplevede bl.a. aber, krokodiller og
papegøjer. Vi befandt os stadig i regntiden, så om eftermiddagen stod det
ned i stænger! Der var generelt utrolig fugtigt, men den fugtige varme
vænnede jeg mig nu hurtigt til. Noget
andet var det at skulle vænne sig til,
at lagnerne var fugtige, når vi skulle i
seng om aftenen. Det betød også,
at alt var fugtigt og kom til at lugte
muggent! Men vi kunne trøste os
med, at det kun var en uges tid, og
så var det jo bare endnu en oplevelse, der hjalp til med at få rykket
nogle grænser.
Efter denne introtur i junglen gik turen til kystbyen Coco, hvor vi skulle
bo de næste 3 måneder. Vi blev indkvarteret i huse til 7 personer og fordelt på to- eller tremandsværelser.
Jeg boede sammen med
to andre piger i underetagen i sådan et hus. Vi
skulle dog ikke dele køkkenet eller for den sags
skyld terrassen med nogen, da der ikke boede
nogle af os kursister
ovenpå. Vi fandt efterhånden ud af, at vi havde
trukket det længste strå,
for der var da nogle problemer i de andre huse
indimellem. Det var skønt at have en
fast base, hvor vi kunne komme til at
føle os hjemme – og det gjorde vi!
Da det var et højskoleophold, skulle
vi også have undervisning, og vi startede med 3 ugers spanskundervisning fordelt på fire hold, to begynderog to øvede hold. Vi blev undervist af
en lokal og var som et led i undervisningen bl.a. ude at besøge den lokale folkeskole, hvilket var en meget
interessant oplevelse. Det fik, som
så meget andet, sat alle vores problemer herhjemme i perspektiv - vi
har det godt!
Efter disse tre ugers undervisning
havde vi en friuge, hvor vi var på en
stor arrangeret tur, på hvilken vi boede to forskellige steder i landet. Det
første sted var en bjergby ved navn

Santa Elena. Her boede vi på et nydeligt hostel. Det var et populært
område, da der var mange forskellige aktiviteter i nærheden, bl.a. var
vi ude at skytrecke, hvor man svæver henover junglen i nogle kabler, lidt
ligesom en enorm svævebane. Det
var meget grænseoverskridende,
men en af de mest fantastiske oplevelser. Det var fantastisk at svæve
henover den enorme jungle, se den
oppefra og virkelig få en fornemmelse af, hvor stor den er. Men det
var ikke den eneste mulighed, vi fik
for at flytte grænser. Dagen efter stod
den på Waterfall-rapelling, hvor vi
rapellede og klatrede ned gennem en
600 m dyb kløft. En guidet aftentur i
junglen nåede vi også. Her så vi et
par kæmpe fugleedderkopper, en
meget giftig slange og en masse
andre dyr og insekter, bl.a. en vandrende pind. Og ja, selv denne tur var
nu ret så grænseoverskridende, for
forestil dig alle de lyde, der er i sådan en jungle, og det
eneste du kan se, er de
par meter, din lommelygte lyser op. Efter et
par dage i Santa Elena
gik turen videre til byen
Fortuna, hvor vi skulle bo
på et lækkert hotel lige
for foden af den aktive
vulkan Arenal. Et par og
20 af os foretog størstedelen af turen hertil på
hesteryg. Turen tog ca.
3½ time og var temmelig hård, mest af alt fordi vi red så
mange sammen. Men det var utroligt smukt og en helt speciel oplevelse
at opleve naturen på hesteryg. Jeg
havde set meget frem til at opleve
denne berømte vulkan Arenal, men
vejret var bestemt ikke med os, for
der var overskyet alle de dage, vi var
der. Så vi fik ikke engang set skyggen af den! Det var dog ikke slut med
oplevelser endnu. Hotellet var en
oplevelse i sig selv med opvarmet
pool, Wellness og en fantastisk
morgenbuffet! Inden turen gik tilbage
til Coco skulle vi ud at Riverrafte. Det
var noget af det vildeste, jeg har prøvet! Men samtidig skægt og ja, ordet
er ved at være godt brugt nu – grænseoverskridende.

Den næste undervisningsperiode
stod på Kommunikation og Personlig udvikling. Her foregik undervisningen på dansk, og vi lærte meget om
hinanden, os selv og bl.a. hvordan
man er en god lytter. Jeg synes, at
det var meget interessant, og det
hang i høj grad sammen med, at jeg
følte, at det jeg lærte, var noget jeg
kunne bruge fremover. Meget af
undervisningen foregik med udførelse af forskellige teambuildingsøvelser, hvorigennem vi skulle blive
bedre til at kommunikere med hinanden. Da disse tre uger var ovre,
stod julen for døren. Og jo, det var
en noget speciel oplevelse at fejre jul
i 30 graders varme, men det var ikke
så ”forfærdeligt”, som jeg havde frygtet. Jeg tror, at det var værre for familien herhjemme i og med, at min
tidsfornemmelse var forskruet, da jeg
ikke kunne følge med i årstidernes
skiften. Vi holdte jul sammen alle 34,
spiste på vores hotel, dansede om

juletræ og åbnede gaver, som det nu
hører sig til. Nytårsaften skulle ligeledes fejres uden alle dem herhjemme. Denne aften havde vi lejet
os ind på en restaurant, så vi havde
en stor balkon ud til gaden. Coco, der
normalt var en stille og rolig lille
turistby var i ugen omkring jul propfyldt! Det var amerikanere på juleferie og mange fra Costa Ricas hovedstad San José, der ligger inde i landet, der var taget ud til kysten for at
fejre nytår. Så denne aften var det
rart at være lidt hævet over gaden,
så vi i fred og ro kunne følge med i
alt, hvad der foregik.
”Projektstyring og Teambuilding” hed
det næste undervisningsforløb og
strakte sig ligesom de to foregående

over tre uger. Målet med undervisningen i dette forløb var ligesom i det
foregående at blive bedre til at indgå
i teams. Her skulle vi så også lære
at forstå, hvordan problemer i teams
og projekter skulle løses. Dette forløb sluttede med et selvvalgt projekt,
hvor kravet var, at projektet skulle
gøre noget godt for byen. Jeg meldte
mig sammen med 6 andre til at gøre
stranden ren. Det var noget af et projekt, men resultatet blev godt, synes
jeg. Så er spørgsmålet bare, om de
fremover vil prøve at holde det lidt og
bruge de skraldespande, vi satte op.
Det gjaldt om at få så mange oplevelser med som muligt, nu hvor vi
var rejst så langt væk hjemmefra, så
vi var fire piger, der valgte at tage en
uge ud af skemaet (man måtte have
op til 9 fraværsdage) for at tage til
Cuba. Det var en fantastisk tur! Vi
brugte fire dage i hovedstaden
Havana og fik set alt, hvad Politikens
”Turen går til…” anbefalede, og lidt til. Vi brugte
også et par dage i strandbyen Varadero, hvor vi
boede ned til den mest
fantastiske strand!
Efter en lille uges tid på
Cuba gik turen tilbage til
Costa Rica, hvor vi fortsatte vores tur med rygsæk over på Østkysten,
hvor vi mødtes med nogle
af de andre kursister. Her
var vi et par dage og oplevede den ægte rasta-stemning.
Men eventyret kunne jo ikke vare
evigt, så efter tre måneder fyldt med
oplevelser, leguaner og et par skorpioner gik turen atter hjem til Danmark. Jeg havde helt gået og indstillet mig på at skulle hjem, så det var
ikke så slemt at forlade det hele, som
jeg havde frygtet, men det var nu ikke
sjovt at skulle sige farvel til de andre
i Kastrup lufthavn. Det var en fantastisk god tur, der har lært mig meget
om mig selv og givet mig blod på tanden til at drage ud i den store verden
endnu en gang.
Kristine Gyldenberg Steffensen
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Hauge Marked
Så nærmer tiden for Hauge Marked
sig atter. Alle udvalg er oppe i fulde
omdrejninger, og næsten alt skulle
være klappet og klar til dette års marked, som afholdes fra d. 3. juli til d. 8.
juli (uge 27).
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 en par ekstra hænder. Du kan bare
ringe på 86865779 eller 86888178,

så er vi klar til at tage imod din tilmelding.
Igen i år byder vi på et spændende og
alsidigt program, hvor der skulle være
noget for både store og små, hvor
mange forskellige kunstnere vil optræde i de 2 telte. Mon ikke det er
værd at fremhæve Fede Finn & Funny
Boyz (kendt fra TV2), som spiller 2
gange søndag eftermiddag i det store
markedstelt, hvor der er gratis adgang.

De
lokale
linedansere
og
squaredansere giver opvisning henholdsvis lørdag og søndag. Kig forbi
og se deres flotte optræden.

Derudover vil vi gerne fremhæve
Børneloppemarked søndag (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 i stedet få købt noget, man
kan bruge.
Vi glæder os meget til at se jer alle på
Hauge Marked.
På gensyn
Pia Winter

Valgmenigheden 90 år
Kjellerup Valgmenighed fejrer sin 90
års fødselsdag på stiftelsesdagen

at der for hver deltager kun er en
egenbetaling på kr. 100,-.

1917 – 14. oktober – 2007

Der vil i dagens løb blive sunget livligt
af højskolesangbogen, og kl. 14 bliver scenen overladt til Per Warming,
som giver os et koncertforedrag med
titlen Vi tager danskheden igen, hvor
han undervejs kommenterer begivenheder og holdninger og med sin guitar fremfører sange til at illustrere sit
anliggende. Det folkelige er altid i bevægelse, siger Per Warming, og
danskheden i hænderne på Kulturministeren og Dansk Folkeparti er ved
at blive til kulturkanon og Danmarkfor-danskere. Han vil ud fra den sorte
salmebog, den blå højskolesangbog,
den røde arbejdersangbog og den
brogede vise- og folkesangstradition
vise en folkelig danskhed, der er munter, solidarisk og grænseoverskridende.

Der er lagt op til en rigtig festdag, når
Valgmenigheden inviterer alle sine
medlemmer og ansatte til familiegilde
på 90 års dagen for Valgmenighedens første præst Peter Kæstels indsættelse i Hørup Kirke. Det er så heldigt, at datoen i år netop falder på en
søndag, sådan at vi begynder dagen
kl. 10.30 med festgudstjeneste ved
Karen Marie Ravn – dog ikke i Hørup, men i Vinderslev Kirke, for så
er det muligt at spadsere den korte
vej fra kirken hen til festens fortsættelse i Vinderslev Forsamlingshus.
Her er fødselaren Kjellerup og Omegns Valgmenighed vært ved en 3
rettes menu med vin ad libitum og
senere - efter eftermiddagens indslag - det store kaffebord således,
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Alle vil kende til Per Warming, når de

hører, at han har skrevet melodien til
sange, som vi har sunget af højskolesangbogen mange gange: ”Du kom
med alt det, der var dig” og ”Oktoberdagens skiften af skyer, sol og regn”.
Per Warming er højskolemand, forfatter, komponist og trubadur. Vi har tidligere haft besøg af ham til en sangaften ”Fra Grundtvig til Kim Larsen” i
Valgmenighedens sal og er glade for,
at han havde mulighed for at komme
igen på festdagen.
Velkommen til en festlig og vedkommende dag. Man tilmelder sig inden
den 1. oktober til Inga Nielsen på tlf.
86 88 12 53 eller til Karen Marie Ravn
på tlf. 86 88 11 10 eller e-mail:
kmravn@ofir.dk.
Karen Marie Ravn

Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
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
27. kl. 9:30 Banko
August
10. kl. 9:30 Banko
24. kl. 9:30 Banko
September
7. kl. 9:30 Banko
20. kl. 13:30 Tøjsalg ved Damenes
butik og Anna Olsen
21. kl. 9:30 Banko
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Sommeren
Aktiviteten holder ferie fra d. 9. - 23.
juli. Derudover vil der være nogle ændringer, men vi laver en detaljeret
aktivitetsplan fra hver måned, som
kan fåes på Malmhøj.

Fra Silkeborg gik turen ud ad Sejsvej forbi ”Hjejlebådene”, langs med
den smukke Gudenå. Der var så
smukt med de mange både, der lå
fortøjret langs bredden. I skoven kørte
vi som under en stor grøn paraply af
nyudsprungne bøgetræer. En betagende oplevelse gav en sådan forårsdag alle de 51 deltagere, der var
taget med på turen. Velankommen
til Ry drak vi kaffe på restaurant
”Sønderege”. Vi fik både kringle og
al den dejlige flødeskumslagkage til,
vi kunne spise. Før og efter kaffen
sang vi nogle af forårets dejlige
sange. Det sociale samvær var i højsædet ved kaffebordet, hvor samtalen gik lystigt. Hjemturen gik via
Rodelund og Balle til ”Malmhøj”. Alle
gav udtryk for, at det havde været en
god tur. De glædede sig til, når vi skal
på en tur igen.

Guldbryllup

Jens Thorn Jensen

Ny Fysioterapeut i
Område Kjellerup
Vest

Løvspringstur
Mandag den 14. maj havde brugerrådet for ”Malmhøj” arrangeret
løvspringstur for beboere og brugere
af huset. Det var det smukke
Søhøjland, der denne gang skulle
opleves.

24. april. Mit arbejdsområde er bl.a.
træningstilbud til ældre borgere i
Thorning, Vinderslev og Vium/Hvam
området. Jeg træner både individuelt samt på hold, bl.a. med gymnastik på Malmhøj onsdage kl. 9.30, så
hvis man trænger til at få rørt sig og
er berettiget til kommunale træningstilbud, er der plads på holdet!

Jeg hedder Brian Knørr Skov og er
ansat i Silkeborg Kommune fra den

Edith og Sigurd Vestergård, der bor
på Malmhøj i boenhed Øst, kunne
fejre 50 års bryllupsdag i april. I den
anledning var der naturligvis bundet
en flot æresport, hvor de gule påskeliljer strålede om kap med guldbrudeparret. Sigurd Vestergård var
tidligere bankbetjent i Jyske Bank i
Kjellerup, og parret boede på
Thorningvej i Kjellerup.

Annoncører
Støt vore
annoncører,
de støtter
LOKALBLADET

Elkær Anlæg & Entreprenør

Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
Haugevej 14, Elkær
8620 Kjellerup

•
•
•
•
•
•
•

Træfældning
Haveanlæg
Belægning
Omfangsdræn
Gravning af sokkel
Grubning
Salg af granit

Vi har anlæg for det meste!!!

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60168597
31

Hunde- katte- og hestefoder

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

90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.
www.HMfoder.dk
Sælges fra Haugevej 10

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32

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

DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR

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.

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

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Formand
Privat 86 88 82 66

NF Jord & Beton ApS

„
KVALITET TIL TIDEN“

DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold
Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

www.landhandlen.dk

J.L. Auto

•
•
•
•

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

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
32

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 *

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

Hauge Forsamlingshus

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

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

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 
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

Undervisning fra 0 - 9 klasse

HEGNSKLIPNING
Hegnsklip udføres med
Spearhead fingerklipper.

Fruerlund Hegnsklip
Kaj Andersen
86888003

v/ Claus Winkler,
Fruerlundvej 4, Fruerlund
Tlf. 86 64 21 15 / 30 54 94 68
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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
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

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

Pederstrup Vandværk

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Tlf. 86888430

Pensionistforeningen
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888552

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Skolebestyrelsen

Fmd.: Lone Sørensen, Fruerlundvej 2

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

Tlf: 86888685

Dagplejere
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Sognemenigheden
Tlf. 86888597
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 45941716
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen

Tlf. 87702370

Søndagsskolen - Vinderslev
Tlf. 86888352

Valgmenigheden
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Tlf. 86888358

Fmd.:Søren Damsted, Solsikkevej 10

Tlf. 86888007

Tlf. 26805676

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

Vinderslev Idrætsforening

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Tlf. 86888406

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Christoffer Thomsen, Haugevej 70

Mausing Sportsplads - KFUM

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Vinderslev Brugsforening

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Søndagsskolen - Mausing

Vinderslev Borgerforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Camilla Hedegaard, Liseborg Toft 28,
8800 Viborg

Tlf. 86888157

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86867476

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Venstre Vinderslev

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

Tlf. 86886005

Soldatervennekredsen

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b

Tlf. 86888955

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518
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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

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

BORGERFORENINGEN

SOGNEMENIGHEDEN

VALGMENIGHEDEN

August
Tur i det grønne. Dato bekendtgøres senere

24. august kl. 14.30
De ældres eftermiddag i Vinderslev

14. august kl. 18.00
Aftentur til Landsretten i Viborg fra
Vinderslev Kirke kl. 18 og fra Mosaikken kl. 18.10

SPEJDER
MALMHØJ
27. juli kl. 9.30
Banko
10. august kl. 9.30
Banko
24. august kl. 9.30
Banko
7. september kl. 9.30
Banko
20. september kl. 13.30
Tøjsalg v/Damernes Butik
21. september kl. 9.30
Banko

MAUSING
MISSIONSHUS

28. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked
4. september kl. 18
Indsamling af reklamer, aviser og
pap

SØNDAGSSKOLERNE
I MAUSING OG
VINDERSLEV
Juli
Sommerferie
19. august kl. 10.00
Opstart i Vinderslev Missionshus.
Tag mor og far med. Vi hygger os
med rundstykker, kaffe og saftevand
26. august
Søndagsskolens familieudflugt.
Program senere

19. juli kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder
Børge Ladekjær, Sørvad

2. september kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus

9. august kl. 19.00
Møde v/Fritidsforkynder
Thorvald Jensen, Karup

16. september kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus

7. september kl. 19.30
Høstfest/Familieaften v/Missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg

30. september kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus

PENSIONISTFORENINGEN
19. september kl. 14.30
Foredrag v/Bente Sørensen om tur
til Sydafrika

7. oktober kl. 10.15
Familiegudstjeneste i Vinderslev
Kirke

2. september kl. 9.50
Sensommertur til Mols og Ebeltoft
fra Vinderslev Kirke kl. 9.50 og fra
Mosaikken kl. 10.00
12. september kl. 19.30
Litteraturkredsen i Alhuset
13. september kl. 14.00
Eftermiddagsmøde i Valgmenighedens sal v/Attila Kovacs
14. oktober kl. 10.30
Festdag i anledning af Kjellerup
Valgmenigheds 90 års fødselsdag

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
2. august kl. 19.30
Årsfest v/hovedbestyrelsesmedlem
Chr. Aagaard, Gjellerup
16. august kl. 19.30
Møde v/Landssekretær Torben
Mathiesen, Fjellerup (Ordet og Israel)
31. august kl. 18.00
F-aften
13. september kl. 19.30
IM’s fødselsdagsfest v/sognepræst
Erik Ladegaard, Holstebro
28. september kl. 19.30
Høstfest v/Missionær
Preben Hansen, Ålborg

