Nummer 44

12. årgang

Juli 2009

Præstejubilæum
Forældrearbejdsdag
Hans Hvid
Café med klaver
Damegymnastik
Spejdertur
Kirkenyt
Vandsprøjt
Hauge Marked
Smuglergods
1

Læs om :
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

2
3
3
4-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17
22-23
24
24
25
26-27
28-29
30-31
31-34
35-37
38
39
40

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

Indhold
Leder
Gammelt skolebillede
Gadespejlet
Frede Møller - 35 år som præst
Børne- og Fritidsgården
Hans Hvid
Malmhøj
VIF
Kirkenyt
Spejder
Børnehjørnet
Borgerforeningen
Hauge Marked
Dagplejen
Vinderslev Skole
Hvor blev de af - Sten Sørensen
Kultur- og slægtsoptegnelser
Annoncører
Vejviser
Aktivitetskalenderen

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

Giv en god gave

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

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Christian S. Laursen, Mausingvej 20
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Susanne Sørensen, Mausingvej 19
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.

2

Tlf. 86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
Tlf. 86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
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Tlf. 86886789
Tlf. 86888521
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Lokalbladet udkommer 4 x årligt
Tlf. 86888180
ca.15. januar
Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober

Leder
Så står sommeren for døren med
masser af sol og varme - forhåbentlig. Vi håber, meteorologerne tager
fejl i deres snak om regn i utroligt
store mængder! Ikke kun fordi sommerferien er lige om hjørnet, men
også for de to store markeder og
andre tiltag her i området. De fleste
arrangementer går lettere, når vejret
arter sig fra sin bedste side!

I sidste nummer af LOKALBLADET
bød vi velkommen til Sanne (se billede), og i dette nummer byder vi
velkommen til Christian Skaaning
Laursen (se billede). Christian skal
bl.a. overtage Jesper Mortensens job
som kasserer. Når dette sker, må vi
desværre sige farvel til Jesper, som
har ønsket at få lidt mere fritid derhjemme. Mere om dette i næste
nummer.
Christian skal primært varetage økonomi og udsendelse af bladet. Han
bor i Mausing sammen med Mette
og arbejder ved landbrugsgruppen i
Holstebro Kommune. I sin fritid brygger han øl, cider og vin samt pusler
rundt i hus og have. Vi byder Christian hjerteligt velkommen og håber

på et godt samarbejde.

GOD LÆSELYST OG GOD SOMMER TIL ALLE!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. klasse 1975-76

Forreste række fra venstre: Christian Begtrup-Hansen, Villy Lundgaard, Søren Bentsen, Jan N. Hansen, Leif
Hansen, Steen H. Sørensen (læs beretning s. 30), Niels (Post) Nielsen, Hans Jørgen Lykke, Jørn Rask Jensen, Jan
Sørensen.
Anden række fra venstre: Andreas Pretzmann (lærer), Susanne Bak, Sonja Mikkelsen, Kirsten Lynderup, Kirsten Nørskov, Anni (Smed) Nielsen, Leif Brink, Hans Jørgen Østergaard Madsen, Peder H. Pedersen.
Tredje række fra venstre: Jonna Madsen, Conny Sunds Madsen, Lisbeth Elkjær, Marianne Bach, Annette Sørensen, Lisbeth Thomsen, Lucia Wollny, Sonja Lund Madsen, Bo Sørensen.
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Nyfødte

Rebekka og David Reuther Nielsen,
Vinderslevvej 4, fik den 19. marts en
lille dreng. Emil, som han hedder,
blev født på Silkeborg Sýgehus 4
uger for tidligt. Han vejede 2850 g og
var 48 cm lang.

Susan og Per Danielsen, Trekronervej 18, har fået en lille pige den 26.
marts. Clara, som hun skal hedde,
blev født på Viborg Sygehus og vejede 4110 g og var 53 cm lang.

teljeps

Henriette og Christian Farcinsen,
Tøndborgvej 3, fik den 11. maj en lille
dreng. Simon, som han skal hedde,
vejede 3865 g og var 53 cm lang.

Anja Qvistgaard Lund og Peter Lolk
Westhoff, Anemonevej 11, har fået
en lille dreng. Sander blev født på
Viborg Sygehus den 10. april. Han vejede 3378 g og var 52 cm lang. Sander ses her med storebror, Bastian.

Den 16. maj kl.14.53 blev Mihajlo født
på Silkeborg Sygehus. Han vejede
3464 g og var 54 cm. Forældrene
Savic bor på Tulipanvej 5.

Hanne Pape og Allan Borum, Trekronervej 27, har fået en lille pige.
Jasmin blev født den 4. april på Viborg Sygehus. Hun vejede 3224 g og
var 52 cm lang.

Sara og Troels Skovsende Mørk,
Vinderslevvej 25, fik den 3. marts en
lille pige, som skal hedde Agnes. Hun
blev født på Viborg Sygehus og vejede 3472 g og var 50 cm lang.
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Camilla Dal og Hans Christensen,
Pederstrupvej 65, fik den 4. maj en
lille pige på Viborg Sygehus.
Gabriella, som den lille skal hedde,
vejede 2705 g og var 45 cm lang.

Ulla og Miroslav Petrovic, Tulipanvej
14, fik den 26. maj en dreng, som
vejede 4678 g og var 57 cm lang.
Luka, som han skal hedde, blev født
på Silkeborg Sygehus.

Gade

spejlet
Velkommen til !
Hønholtvej 12

Rosenvænget 3

Pederstrupvej 40

Mette Pedersen fra Kjellerup og Kenneth Petersen fra Viborg flyttede ind
på Rosenvænget 3 den 1. december og bydes hermed forsinket velkommen til Pederstrup. Mette, som
er 19 år, læser til social- og
sundhedshjælper i Silkeborg og er
færdig om et år. Kenneth er 23 år og
arbejder som montør hos JP Group
i Viborg. Husstanden omfatter også
en kanin, en bulldog og en Stafford
terrier. Mette og Kenneths fritid går
med en større renovering af huset.

Vinni Bundgaard og Jørn Nørskov har
solgt huset på Silkeborgvej og er flyttet til Pederstrupvej 40.
Vinni er 34 og Jørn 42. De har børnene Emilia på 9 år og Peter på 5 år.
De flytter til Pederstrup, da der er
plads til at have nogle dyr. Peter synes, det bedste er, at der er en havetraktor.
Familien skal dog bo i campingvogn
det første stykke tid, til de har fået
huset sat i stand.

Silkeborgvej 101
Brokhusvej 23
Jane og Christian Sørensen er flyttet til Bødkersmindevej i Thorning og
har lejet ejendommen ud til Amalie
Lohff Markussen (20) fra Kjellerup
og Christian Vestergaard (22) fra
Nørskovlund. Amalie er lige blevet
HHX-student og har i flere måneder
ledt efter en læreplads som frisør indtil videre uden held. Hun har
fritidsarbejde hos Spar i Kjellerup.
Christian blev udlært tømrer hos
Hardy Nielsen i Nørskovlund i april
2008 og er stadig ansat der, hvor
der er nok at lave og ingen tegn på
krise. Både Amalie og Christian spiller fodbold i Kjellerup. De er meget
glade for at bo på Hønholtvej.

Jan Kristensen på 41 og hans thailandske kone Sajeraa på 26 har købt
huset på Silkeborgvej 101.
Sajeraa har en datter, som dog først
kommer til Danmark om et ½ års tid.
Jan arbejder som chauffør og har
boet i Nørregade i Kjellerup.
Pederstrupvej 65

Haugevej 28

Stina Olesen på 23 er flyttet fra Silkeborg til Haugevej 28, hvor hun bor
sammen med sin kat
Stina arbejder på Danfoss i Hårup.

Camilla og Hans flyttede den 1/5 ind
i huset på Pederstrupvej 65, så det
har været en hektisk tid for det unge
par, der er henholdsvis 19 og 21 år

Conny og Finn Klit er flyttet fra Silkeborg til Brokhusvej 23.
De har før boet hver for sig og ledte
efter en ejendom, hvor Finn bl.a.
kunne have sit firma som entreprenør, og da Brokhusvej også var en
passende afstand til Connys arbejde
i køkkenet på Ballelund plejecenter,
var der ikke meget at betænke sig
på, da de så, ejendommen var til salg.
Conny er 51 og har 3 børn, hvoraf
den yngste på 18 bor hjemme og går
i skole i Silkeborg.
Finn er 56 og har også 3 børn, men
har så fået 5 børnebørn. Ud over familien og deres arbejde har Conny
også en fritidsinteresse, der hedder
gymnastik, men de er også meget
interesseret i, hvad der rører sig i
lokalområdet.

(er også præsenterert under nyfødte).
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Arbejdsdag ved Bydammen
Arbejdsdag ved Bydammen i Mausing den 18. april

edaG

teljeps
Nygifte

Mette Nielsen og Kirsten Haugaard meget koncentrerede om at lave et
belgisk (pile-)hegn ved Bydammen i Mausing.

Peter Pedersen, Børge Nielsen og Knud Haugaard laver forberedelserne
til det belgiske hegn. Der skulle graves dybt, så pilen kunne komme ca. 40
cm i jorden.
Bogbussen
De fleste ved nok, at Bogbussen
holder ved skolen hver torsdag fra kl.
14.45 til 15.30. Lokalbladet har fået
et praj om, at der ikke er så mange,
der benytter denne service, som der
var engang. Faktisk ligger udlånstallet under gennemsnittet for alle
holdepladser. Det er svært at vide,
hvorfor udlånstallet er faldet. Det kan
skyldes tidspunktet, hvor mange stadig er på arbejde. Det kan også være,
fordi man søger sine oplysninger på
nettet og derfor ikke har brug for en

6

fagbog. De børn, der gerne vil læse,
bruger måske hellere skolens bibliotek eller Kjellerup Bibliotek. Ifølge
boghandlerne købes der mange bøger, så måske vælger man at have
sine egne bøger frem for at låne i
bussen. Med mindre Bogbussen selv
laver en undersøgelse, finder vi nok
ikke grunden til det lave udlånstal.
Biblioteket har i øjeblikket ingen planer om at køre Bogbussen uden om
Vinderslev, men i disse sparetider
bliver der selvfølgelig set på behovet,
når køreplanen skal revideres, bl.a.

Solveig Kristensen og Rehne
Damm, Pederstrupvej 53, blev viet i
Vinderslev Kirke den 11. april.
Det var påskelørdag, og vejret var rigtigt flot. Ligeledes holdt Frede Møller
en meget flot tale, hvor der blev trukket på smilebåndet mere end én
gang. Efter kirke og fotograf, blev de
kørt i Ole Slagters 80 år gamle Ford
hjem til hjemmet, hvor alle gæster og
ikke mindst en kæmpe bryllupskage
ventede. Festen om aftenen blev
holdt på Neder Kjærsholm ved Thorning, hvor de havde fundet de perfekte rammer for deres bryllup.

Copyright Dott Ovesen

fordi afstanden til Kjellerup Bibliotek
er forholdsvis kort. Der er for nuværende ingen konkrete planer om revision af køreplanen.

Gade

spejlet
Tillykke med dagen
Anker Pedersen, Haurbakvej 14,
blev 80 år den 20. april

Krokusvej er blevet mere synlig i bybilledet.
Opfordring: Gør et ophold ved den nymalede bænk og tag evt. et lille hvil.
Hilsen fra beboere på Krokusvej

Birthe og Bent Jacobsen, Pederstrupvej 36, havde sølvbryllup den 9.
juni
Else Bjerre Hansen, Vinderslevholmvej 5, blev 70 år den 13. juni
Henny Sørensen, Tøndborgvej 28,
bliver 60 år den 23. juli
Ingerlise og Svend Olesen,
Vinderslevvej 73, har sølvbryllup den
18. august
Dorit Lund Christiansen, Lundgårde 19, Mausing fylder 50 år den
22. august
Henning Hvam, Trekronervej 2,
bliver 50 år den 28. august
Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37, bliver 60 år den 2. september
Ella Sørensen, Tøndborgvej 32, bliver 60 år den 9. september

Den store dille på skolen. Her ses Christian og Jonas på Waveboard foran
kirken, hvor de kører slalom. De går i 3. klasse og er begge 10 år.

Anni Borum, Liljevej 30, bliver 50 år
den 23. september

Flot vægmaleri på Haugevej

Mon ikke det er længe siden, der er bygget nyt hus på
Tøndborgvej, men nu sker det hos Søren Tøndborg.
Billedet er taget den dag, der var rejsegilde. Huset forventes
færdigt til august.
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Frede Møller - 25 år i Hinge-Vinderslev
24. maj 2009:
35 år som præst,
25 år i Hinge-Vinderslev
Frede Møller er bosiddende i præstegården i Hinge by sammen
med ægtefælle Inge Munk Møller.
Inge er læge og ville egentlig have
været praktiserende læge, men
blev grebet af psykiatrien, og efter regionssammenlægningen er
hun ledende psykiatrisk overlæge.
Sammen har de: Maria, som synger og holder foredrag om det at
være psykisk syg (se hjemmesiden www.mariaforedrag.dk),
Niels Jørgen, som er organist ved
Silkeborg og Mariehøj kirker,
Frida, som er SOSU-assistent, og
hvis mand er valgmenighedspræst i Galten samt Julius, som
er murersvend i Horsens. Frede
Møller har døbt og konfirmeret de
tre yngste af børnene og viet dem
alle fire - de tre inden for 8 måneder i 2004. Der er fire børnebørn.
Frede Møller har udgivet 3
prædikensamlinger: "Se hvilket
menneske", "Fra døden til livet",
samt "Undervejs med Kristus" og
har desuden skrevet et par bibelkommentarer og oversat en del
bøger fra svensk.
Hver søndag lægges Frede Møllers prædiken på nettet og kan
læses på hjemmesiden
www.vinderslevsogn.dk. Gudstjenesten optages på bånd, som udlånes til ældre og svagelige.
Søndag den 24. maj fejrede Frede
Møller 25 års jubilæum som sognepræst i Hinge-Vinderslev Sogne. Det
var samtidig 35-års dagen for hans
ordination i Viborg Domkirke.
Frede Møller er sønderjyde, født og
opvokset i Felsted syd for Aabenraa,
hvor hans far havde en el-installatørforretning. Frede, familiens eneste
søn, skulle egentlig have været elektriker, men da sønnen var ret hjælpeløs med hensyn til teknik, var det
ikke nogen god idé. Takket være en
nabopræst blev Frede grebet af kri-
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stendommen og besluttede som 15årig, at han ville være præst. Det ville
tage 11 år, hvis den slagne vej blev
fulgt, hvilket skulle vise sig at holde
stik. Han blev kandidat fra universitetet i Århus i 1974 og ordineret til
præst som 26-årig. I mellemtiden var
han som 21-årig blevet gift med Inge.
Som student var Frede i en periode
kirkesanger i Ormslev vest for Århus,
og her blev han senere ulønnet
hjælpepræst i en kort periode. På den
tid var der præstemangel i landet, så
efter at have søgt kun to embeder,
fik han det ene, Vissenbjerg Sogn på
Fyn, et stort landsogn med 6000 indbyggere. Der var to præster i sognet, men efter 1½ år døde sognepræsten, og herefter var Frede Møller
eneste præst i sognet i 1½ år - med
a. 60 - 100 begravelser og 5 hold

konfirmander årligt. Frede Møller var
i Vissenbjerg fra 1974 - 1978. Derefter drog parret til Nexø på Bornholm
efter at være blevet opfordret til at
søge embedet der. Nexø var en lille
købstad med knap 4000 indbyggere
og god kirkegang. Et spændende,
men også afsides sted, så den 24.
maj 1984 gik turen til Hinge, hvor
kirkesognet Hinge-Vinderslev havde
været uden præst siden Bjerre Hansens død i november 1983. Præcis
10 år tidligere - den 24. maj 1974 var
Frede Møller blevet ordineret i Viborg
Domkirke i Viborg Stift af biskop Johs.
W. Jacobsen. Ved indsættelsen den
27. maj 1984 ved provst Knud Birkbak deltog Karen Marie Ravn og Jens
Peter Møller, tidl. Vium. Både Jens
Peter Møller og provst Birkbak var
med ved jubilæet 24. maj 2009. Karen Marie Ravn var forhindret på

dejligt med både gamle og nye salmer. Dog synes han, man skal holde
sig til den gamle udgave af Fadervor. Ordene har ikke helt samme
betydning i den nye som i den gamle
form, mener han.

grund af bortrejse.
Der var god tid til at komme ind i arbejdet i sognet i 1984, da det var et
mindre sogn med ca. 1900 indbyggere, hvoraf nogle tilhører Valgmenigheden. At kalde det for et arbejde er nu slet ikke det mest rammende udtryk. For Frede Møller er det
en livsstil og ikke et job at være sognepræst, og han trives stadig rigtig
godt hermed. Frede Møller har aldrig
drømt om at blive provst, for prov-

holdt i præstegården, mens Frede
Møller helst vil ud i hjemmene i forbindelse med aftaler vedrørende begravelse. Her er det muligt at
danne sig et bedre indtryk af afdøde.
En af fordelene ved at være i et lille
sogn er også, at det er muligt at besøge sognebørnene i forbindelse
med runde fødselsdage o.l. Som
regel dog ikke på selve dagen, men
dagen efter eller i ugens løb, så der
er masser af nye glædelige indtryk

sten har en masse administrativt arbejde, så det nærmest ville være det
samme som at sige nej til at være
præst.
Der er ikke faste åbningstider hos
sognepræsten i Hinge. Folk kan
ringe eller komme når som helst. I
sofaen i præsteboligen har der siddet mange lykkelige, men også
mange ulykkelige mennesker. Her
har samtalerne svinget mellem liv og
død, og samtalerne afholdes selvfølgelig altid i fortrolighed. Samtaler
i forbindelse med bryllup bliver altid

at deles om.
Det er også vigtigt for præsten selv
at læsse af og få faglig sparring, og
det får Frede Møller bl.a. gennem et
netkonvent af kolleger på Internettet.
Her kan man også få hjælp til at finde
konkrete tekster, få gode idéer og
gode råd.
I løbet af de 25 år er der sket meget.
Der er bl.a. kommet en ny salmebog, som Frede Møller er meget
positiv overfor. Han mener, det er
vigtigt at følge med tiden, og det er

Konfirmanderne har også ændret sig
gennem årene. I dag er de ikke
bange for at give udtryk for, at de
tror. Sådan var det ikke for 25 år siden, og det er en positiv udvikling,
mener Frede Møller.
I fremtiden er det vigtigt at lægge
vægt på børnearbejdet, bl.a. babysalmesang som foregår i samarbejde med valgmenigheden. Ved
babysalmesang aflønnes valgmenighedspræsten af sognemenigheden, så trods forskelligheder samarbejdes der på området.
Tidligere var der konflikt mellem
valgmenighed og sognemenighed.
Nu samarbejdes der, selvom der ikke
er enighed! Fremtiden vil bl.a. byde
på flere pastagudstjenester. I de kommende år vil der blive lukket kirker
rundt omkring, men det ser ikke truende ud for Hinge og Vinderslev Kirker. Alligevel understreger Frede
Møller, at det er vigtigt at bruge kirken, så de bliver ved med at være
her. Det er vigtigt at være i Guds
nærhed, og fællesskabet omkring
søndagsgudstjenesten er uvurderligt.
For Frede Møller er gudstjenesten det
centrale. Han vil gerne forkynde og
have mennesker til at se, hvor godt
det er at gå i kirke. Han lægger vægt
på, at det skal være festligt at gå i
kirke og prøver at prædike nutidigt og
gerne personligt ved bryllup og begravelse.
At flytte fra sognet har Frede Møller
aldrig overvejet, og at gå på pension
er heller ikke noget, Frede Møller
tænker på endnu. Hinge-Vinderslev
er et godt sted at være, et af Danmarks bedste embeder med to
smukke kirker, god kirkegang, godt
samarbejde med øvrige ansatte
samt med menighedsrådene og flot
udsigt ud over naturen fra præstegårdens vinduer, så med et godt helbred er tiden ikke inde til forandring.
I.O.
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Børne- og Fritidsgården
Forældrearbejdsdag
i børnehaven
Det var en lørdag
morgen….men ikke en
HEL almindelig lørdag
morgen. Hør hvad en ravn
oplevede, da den så det
hele fra oven af…….
Ravnen fløj rundt inde på
børnehavens grund. ØV
det var så kedeligt at lede
efter mad til ungerne, når
børnene havde fri. Til daglig var der altid liv og glade
børn her. Men ØV, nu var det bare
en kedelig weekend og helt stille
over det hele…..Nu var det også begyndt at regne, ØV…. Men hov hvad
skete der nu?? Ravnen kunne se og
høre, at der skete noget henne på
børnehavens parkeringsplads. Den
ene bil efter den anden svingede ind
- hov, der kom også en lastbil og en
underlig maskine med en skovl foran,
og ud af biler og maskiner kom børn
og voksne. Det var da mærkeligt,
tænkte ravnen, har menneskerne
glemt, at det er lørdag, og de har
fri??? NU havde ravnen boet her SÅ
længe, og DET vidste den, - at om
lørdagen og søndagen havde alle fri,
og at der i weekenden var ALT for
stille og kedeligt her i børnehaven!!
Og det var altså lørdag i dag! Hvad
ville de mennesker dog her?
Skulle de ikke sidde hjemme
i deres egen rede ligesom
ravnen selv? DET var mærkeligt. Den måtte hellere lige
flyve helt tæt på og satte sig
i et af æbletræerne, så den
kunne se, hvad der skete.
Havelågen gik op og i. Alle
gik glade og snakkende ind i
børnehaven, og nogle havde
arbejdsredskaber i hånden.
Ravnen blev så glad, at den
begyndte at skræppe op men der var vist ingen, der
lagde mærke til den. De
havde så travlt med at
komme ind i børnehaven.
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Flisegangen blev lagt om

Nye bænke omkring bålstedet

Ravnen fløj om til vinduet så
den kunne kikke ind i køkkenet……..…. Nååå, de
drak bare kaffe. Det kunne
ravnen bedre forstå.
Menneskevoksne ELSKER
kaffe og kan sidde og drikke
spandevis - og i timevis. Så
det er nok det, de skal denne
lørdag her i børnehaven.
Men hov, det tog ikke lang
tid med det kaffedrikkeri. Nu
kom de ud igen…..og hvad
var nu det??? Nogle af de
voksne kom ud på legepladsen og begyndte at arbejde med alle
deres maskiner og redskaber, som
de havde sat uden for. Nogle arbejdede ved sandkassen, andre gav sig
til at tage fliser op, nogle var nede og
save og slæbe stor grene i skoven
(børnene hjalp også de voksne,
kunne ravnen se). Der var også
nogle, der var ved at lave bænke
både ved bålstedet og ude foran, hvor
børnene venter på bus. Børnenes
skib blev også repareret og meget,
meget mere. Ravnen fløj frem og tilbage for at se, hvad der skete. Det
var svært at følge med. De arbejdede
godt nok hårdt, kunne den se. UHA,
UHA, - nu begyndte det godt nok at
regne MEGET……Mon ikke menneskerne snart stopper med alt det arbejde, når det regner SÅ meget?? De
bliver da frygtelig våde, og
menneskefjerdragter er nu
ikke nær så gode som de
dragter, vi fugle har, tænkte
ravnen. De må da hellere
gå ind….Kan det virkelig
passe, at disse forældre
og børn her er lige så seje
som vi ravne, der er ude i
al slags vej?? Det var da
utroligt… filosoferede den
videre… Ravnen fløj hen
til børnehavens hus og
kunne se, at der også var
mægtig travlt indenfor. Der
sad nogle mødre ved noget, som mennesker vist
kalder for symaskiner og

syede og syede. Nogle var i
gang med at male, andre
gjorde rent (hu ha…godt min
rede ikke er så stor, at jeg skal
arbejde så hårdt med rengøring, maling og alt muligt,
tænkte ravnen. Jeg skal bare
lære mine unger at blive
flyveklar….det er vist noget af
det samme som at være pædagog, tænkte ravnen).
UM der er noget, der dufter
godt. Ravnen fløj efter duften
og landede henne ved køkkenvinduet igen. Jo det var vist
her, den dejlige duft kom fra.
Ravnen kunne se ind ad køkkenvinduet. Her stod menneskevoksne ved køkkenbord og
komfur og lavede mad, og
rundt om bordet sad børnene
og hjalp de voksne. Det er godt
nok også nogle dygtige børn
disse børnehavebørn. Jeg
skal vist også til at lære mine
unger at hjælpe til med maden, tænkte ravnen. Mon de
selv skal spise al den dejlige
mad? Måske kunne der bliver lidt til en lille ravn og dens
unger også. Pludselig hørte
den en klokke ringe, og nu
forlod alle menneskerne
pludselig deres arbejde og
gik ind i køkkenet. De satte
sig rundt om og nej, hvor var
de mange. Ravnen prøvede
at tælle, 1,2,3,4,5, der var
mindst 40 voksne og en
masse børn. De sad også
ude i børnenes garderober,
fordi der ikke var plads andre steder - og så spiste de
den lækre mad, som de
voksne og børn havde lavet
i køkkenet. Ravnen blev helt
sulten. Børnene og deres
forældre så ud til at hygge
sig, og de så slet ikke ud til
at være kede af at være blevet våde af regnen….. Nå nu
går de nok hjem - men nej alle gik igen i gang med at
arbejde både inde og ude.
De fortsatte bare også, selv
om regnen nu styrtede ned.
Det er godt nok nogle seje
forældre lige som os

ravnemødre.…………Hov der
var et barn, der tabte et lille
stykke pitabrød. Haps det
snupper jeg, så er maden til
mig og mine unger reddet. Nu
må jeg vist hellere komme
hjem til mine unger, og så fløj
ravnen tilbage til sin rede nede
i spejderskoven. Mens ravneungerne spiste det dejlige pitabrød med fyld i, fortalte ravnemor sine unger om alt det
den havde oplevet på sin flyvetur i børnehaven denne lørdag.

En port til den nye flotte bue

- Og ved I hvad unger,sluttede
ravnemor: Det er godt nok dejligt for pædagogerne her i
Vinderslev Børne- og fritidsgård, at de har sådanne nogle
dygtige og hjælpsomme forældre, der vil bruge en hel frilørdag i regnvejr på at arbejde i deres børnehaverede…... - Og DET havde
ravnen HELT ret i...
NB:
(Dette er IKKE noget
omskrevet eventyr af H.C.
Andersen - men fandt virkelig sted lørdag den 16.
maj 2009 i Vinderslev
Børne- og Fritidsgård. Og
det er ikke første arbejdslørdag, hvor vi "udnytter"
vores forældre - nej det
sker sandelig hvert år.)

Nye kapper til udklædningskassen
En stor tak til alle jer forældre for en ihærdig indsats, godt humør og udholdenhed på trods af vejret.
Lene Lange
pædagog

Frokost i garderoben
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Mit liv - Hans Hvid
Vinderslevgård:
Har tidligere hørt ind under Vinderslevholm.
Stuehuset har muligvis oprindelig
været skovfogedbolig.

Starten
Vinderslevgård har adresse på
Vinderslevholmvej 54 og ligger vest
for skoven ved Vinderslevholm.
Hans Hvid har boet på Vinderslevgård, siden han var 7 år.
Forældrene, Alfred og Else, købte
gården i 1950. De kom fra Mørke på
Djursland, hvor de havde en gård på
42 tdrl.
Hans er nummer tre ud af en søskendeflok på seks. To storesøstre,
Inger og Jenny (kaldet "Ynne") og
tre yngre brødre, Niels, Peter og
Søren.
På det tidspunkt hørte der 134 tdrl.
til Vinderslevgård. Der var stor arbejdsløshed efter krigen. Derfor var
der lavet en lov, hvor Statens
Jordbrugsudvalg ved ejendomshandler med større gårde kunne udstykke statsejendomme. Og sådan
gik det med Vinderslevgård. Der blev
oprettet to statsejendomme på en del
af jorden, så der kun var 83 tdrl. tilbage. Det var slet ikke efter planen,
men Hans` forældre blev nødt til at
acceptere. De drev gården traditionelt efter den tid med både køer og
grise. Der var både heste og traktor
på gården. I 1953 blev der skiftet
traktor til en grå Ferguson. Hans husker, at hestene blev solgt i 1955.
Uddannelse
Hans har aldrig arbejdet andre steder end på Vinderslevgård. Da hans
far pludselig døde i 1966, skulle der
findes ud af, hvordan fremtiden
skulle være for familien og Vinderslevgård. Hvis Hans skulle drive gården, skulle han have "grønt bevis",
(en landbrugsuddannelse). Han var
i 1967-68 på Hammerum Landbrugsskole. I den periode passede
Jens Christian Laursen fra Mausing
gården.
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Hans Hvid med sin hund foran stuehuset på Vinderslevgård

Fra 1951 viser fra venstre en karl på en IH traktor (bemærk forhjulene),
Jakob Jørgensen (nabo og daglejer), de to heste, på den ene hest Karsten
Mortensen (Vinderslev), foran: fodermesteren og ægtefælle, Hans` mor,
Niels, tjenestepige, "Ynne", Hans` far og Hans
Hans kom tilbage og overtog gården.
Hans mor og søskende blev boende.
Gården blev fortsat drevet med grise
i den ene stald og køer i den anden.
I 1972 skulle der tages stilling til, om
kostalden skulle moderniseres. Det
resulterede i, at man besluttede
fremover kun at satse på svin.
Heste
I 1968 købte Hans sammen med sin
yngre bror, Niels en ridehest. Den fik

et føl, og der blev også redet på hesten. For Hans blev det starten på et
liv med heste.
Efter nogen år havde han 15 heste
af racen, dansk varmblod. Hans
mener ikke, at han i starten havde
så meget forstand på heste, men det
kom efterhånden. På dyrskuer mm.
møder man andre med samme interesse, og her har Hans suget til sig.
Endvidere er han af og til taget til
foredrag om heste. Noget må Hans

det, Vinderslevgård blev kendt på i
lokalbefolkningen. Mange har gennem årene købt jordbær fra marken
på Vinderslevholmvej. For nogen år
siden syntes Hans, at arbejdet med
jordbærrene blev for omfattende, og
marken blev igen inddraget til
landbrugsjord.

Hesten er en vallak, helbror til den omtalte hest, der kostede 275.000 kr.
Rytteren er den daværende beridder på Ikast Rideskole

Efterløn
Man plejer at sige, at landmænd altid klager sig. Men Hans mener nu,
at det var bedre at være landmand
end "efterlønner". Jorden blev i 2003
udlejet i 5 år på "uopsigelig kontrakt".
Hans beholdt nogen af hestene, og
der blev trukket 70 kr. af efterlønnen
for hver time, han brugte på dem.
Det var en dårlig forretning.
Hans fyldte i april 66 år og har dermed været pensionist det sidste år.
18,5 hektar er blevet solgt til en nabo,
så der nu er 20 hektar tilbage.
Livets gang
Som tidligere nævnt blev Hans` mor
boende på gården. Efter en kortere
sygdomsperiode i 2002 døde Else
Hvid 83 år gammel. Næsten til det
sidste passede hun huset og sørgede hver dag for kosten til de to. Det
blev en stor omvæltning for Hans
pludselig at skulle klare det hele selv.

Fra Eliteskuet på Christiansborg Slot 1989. Det er Hans Hvid selv, der
holder hesten.
have lært, for i 1989 fik en af hans
heste sølvmedalje ved et eliteskue
på Christiansborg (se billedet). Det
foregik på ridebane-anlægget bag
slottet. Hestene var opstaldet i de
kongelige stalde. Ud over, at det
udløste en pokal, var det en helt speciel oplevelse.
På ungskuet året før fik den 24 point
og ærespræmie. To bronzemedaljer
og en hel del pokaler er det også blevet til.
Når man tager til dyrskue med sine
dyr, og de opnår gode resultater, har
det også en reklameværdi. Andre
bliver opmærksomme på pågældende opdrætter.
Generelt har Hans beholdt sine føl

til de er 3-4 år. Så er de ved at være
gamle nok at ride på. En enkelt gang
solgte Hans en hest til 275.000 kr.
95% af hopperne bliver insemineret.
Hans køber sæden, som leveres
uden at have været nedfrosset. Den
må max. være 2 dage gammel.
Nu har Hans tre heste tilbage. Planen er, at de skal have føl. De har
ikke fået føl de sidste par år.
Jordbær
I 1989 oprettedes I/S Vinderslevgård. Hans` yngste bror, Søren, blev
medejer af gården. Hans mener, at
det var Sørens ide, at de skulle dyrke
jordbær. Det startede de så med
først i 90`erne. Det er nok noget af

Fremtid
Hans gik lidt på jagt for år tilbage.
Ellers har han ikke haft en hobby,
med mindre man kan sige, at hestene har været hans hobby, blot
med den forskel, at det også var en
del af hans levevej.
Hans ser ikke pensionisttilværelsen
som en tid, hvor man ligger og driver den af på sofaen. Det tror han
ikke fører noget godt med sig. At
beholde de tre heste, der er tilbage,
er passende til at holde sig i gang.
Så man kan sige, at Hans nu kan
have sin tidligere levevej som hobby.
Og hvem ved, hvad det kan udvikle
sig til, hvis det går efter planen, så
hestene får føl?
K.H.

I næste nummer af Lokalbladet
bringer vi en artikel om Vinderslevgårds historie skrevet af vores lokale historiker, Verner Brink
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Malmhøj
Kalenderen
Hver tirsdag: Åbent center 9-11:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa og nørkledamer kl. 13:30
OBS banko er flyttet til mandage
Juli
6. kl. 9:30 Banko
August
3. kl. 9:30 Banko
17. kl. 9:30 Banko
31. kl. 9:30 Banko
September
14. kl. 9:30 Banko
28. kl. 9:30 Banko
Zenitta Kaalby

Kæpheste
Vi er om tirsdagen gået i gang med
en ny udfordring: Kæpheste i miniformat. De kan bruges som bordpynt
til konfirmation og andre festdage.
De laves på bestilling i farver, der
matcher servietter osv.

Nyt fra Brugerrådet
Løvspringstur
Brugerrådet ved Malmhøj havde i år
inviteret hjemmets beboere og områdets pensionister på løvspringstur
onsdag den 13. maj. Vejret var fint
uden at være for varmt, og selvom
foråret kom meget tidligt i år, var skoven stadig fin og lysegrøn. Turen gik
ad småveje via Lemming og
Resenbro til Silkeborg. Herfra fortsatte vi langs Gudenåen gennem
den nyudsprungne skov til Gammel
Laven, inden vi drejede nordpå gennem Linå og Voel, og da vi nåede
Svostrup Kro, var alle kaffetørstige.
Efter kaffe, kringle og lagkage var
der lejlighed til at se på nogle af de
mange gamle ting, der er samlet på
kroen eller gå en tur ned til åen. Derefter gik turen hjemad gennem Grønbæk og langs Hinge Sø. Der var i alt
51 deltagere med på turen.

Tøjdemonstration
Det næste arrangement på Malmhøj,
som vi stod for, var en tøjdemonstration den 20. maj. Beboere på hjemmet har ved en intern
undersøgelse givet udtryk for, at sådan et arrangement kunne de godt
tænke sig. Beboerne i området blev
også inviteret til at deltage, og den
invitation var der en del, der tog

Der var mange ting
at se på i gården på
Svostrup Kro

Café med klaver
Den 20. april havde vi café med klaver. Bente Sørensen kom og spillede
til fællessang, og der blev serveret
hjemmelavet tunmousse. Det blev
en hyggelig aften med gæster fra
byen. Den 15. juni prøver vi igen med
Café, hvor vi fejrer de nye kartofler.
Det er 11.30, men tilmelding er nødvendig af hensyn til pladsen.
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På vej ud af porten, Svostup Kro

med vedtægter som i en vennekreds.
Man kan kalde sig, hvad man vil, men
det kan have betydning, at det sker
som en vedtægtsændring. I vores
vedtægter står der, hvordan pengene
i nuværende brugerråd skal bruges,
hvis dette ophæves. Pengene skal
ikke fordeles ved en vedtægtsændring, da det så er samme brugerråd, bare med ændrede vedtægter.

imod. Der var truffet aftale med
Pasgaard, et firma i Herning, som
har specialiseret sig i at vise og
sælge tøj til voksne/ældre. De kom
fra morgenstunden med en lastbil
fyldt med herre- og dametøj i mange
modeller og størrelser, som det ellers kan være vanskeligt at få fat i.
Da stativerne var blevet kørt ind, fik
vi lidt at vide om kvalitet og fik vist
forslag til kombinationer, og derefter
var der god tid og lejlighed til at undersøge og prøve tøjet.

Generalforsamling

Det kan også have betydning for bestyrelsen, da den så fortsætter.
Men vi ændrer sammensætningen
af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer udefra og fra
Malmhøj.
Ved ændringen blev det til en
medlemsforening. Generalforsamlingen skal fastsætte kontingent,
men kontingentet kan være på hvad
som helst, det bestemmer generalforsamlingen. Da vi har en god kassebeholdning, bliver det på 0 kr.. Det
drejer sig først og fremmest om at
have medlemmerne, da det på nuværende tidspunkt kan have betydning for tilskuddet fra kommunen.
Vi holdt et møde i februar med alle
vore hjælpere, brugere og beboerne
og i øvrigt alle, vi kunne få med. Der
må gerne være medlemmer, som
ikke er pensionister. På mødet
sendte vi en liste rundt, hvor vi opfordrede de fremmødte til at skrive,
om de ville være med i en ny vennekreds. Af de 52 fremmødte skrev de
50 sig på. Skulle der være nogle
blandt dette blads læsere, som ønsker at være med, men ikke har fået
tilbudet, kan man henvende sig til et
af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen er nu:
Flemming Grønkjær, Formand
Børge Stenholt, Næstformand
Agnes Hansen, Kasserer
Birthe Clausen, Sekretær
Ruth Jensen
Inga Guldborg

Lokalleder Else Jensen fortæller
om Malmhøj

Birthe Clausen

Mandag den 25. maj var der generalforsamling i Brugerrådet. På mødet skulle der tages stilling til et forslag om vedtægtsændring, fremsat
af Brugerrådet.
Som konsekvens af Folketingets
vedtagelse af, at der skal være et
Beboer- og Pårørenderåd ved alle
plejecentre, skulle man nedlægge
eksisterende brugerråd, men man
blev opfordret til at oprette vennekreds/centerråd ved hvert plejecenter.
Vi foreslog en vedtægtsændring i
vores Brugerråd, så vi kan fortsætte
med at kalde os Brugerråd, men

Vi fik dejlig lagkage til kaffen

15

VIF
NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

DAMEGYMNASTIK
Nyt tiltag i gymnastikafdelingen i Vinderslev Idrætsforening:
Ud over vores meget populære børnegymnastikhold for 3-6 årige i vinterhalvåret, som selvfølgelig fortsætter
på samme vis som sidste år med de to eftertragtede ledere Solvej Pedersen og Margrethe Stenholt,
er det nye tiltag et gymnastikhold for damer under af ledelse af Karin Pedersen med start
7. september kl. 19.00 i gymnastiksalen på Vinderslev skole.
Tilmelding vil ske på aftenen, så bare mød frem og tag
naboen og veninden med, så vi kan få det op at stå.
Skulle der være spørgsmål, er I velkommen til at ringe til Henrik Holdgaard på 26247804

Fodbold

Sportslige hilsner
Vinderslev Idrætsforening

De dygtige drenge og piger på u8 holdet går alle i 1 klasse. De vandt kampen den 25. maj 7-1
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KIRKENYT
Sognemenigheden
G
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5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Hartvig Wagner, Herning)
Hinge 9.00 (Daniel Søgaard Lind, Århus),
Vinderslev 10.15 (Daniel Søgaard Lind, Århus)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro)

2. august
9. august
16. august
23. august
30. august

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Gospelgudstjeneste)

6. september Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
13. september Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
20. september Hinge 14.00 (Daniel Søgaard Lind, Århus),
Vinderslev 19.00 (Knud Ove Mandrup)
27. september Vinderslev 10.15 (Høstgudstjeneste),
Hinge 19.00 (Musikgudstjeneste v/Gia og Filip Gade)
(K) = Kirkekaffe

Foredrag
Den 24. marts havde vi i Vinderslev
Sognehus besøg af seminarielærer
og senere forstander for Uldum Højskole, Helge Bekke-Hansen, der
med stort engagement tog os alle
med på en lang rejse, geografisk
ad en del af den gamle hærvej gennem de egne og steder, som for os
er bedst kendt, nemlig strækningen
fra Viborg til lidt syd for Jelling og i
tid fra ca. år 5000 f.Kr. (Klosterlundkulturen) til religionskrigene og
magtkampene i reformationstiden. Vi
så slægternes spor i stort og småt:
Mosefund, kirkens kvadre, vognhjulet, redskaber, mønter, gamle
skimlede skrifter, Tollundmanden og
Egtvedpigen. Altsammen fortalte de
om udviklingen gennem bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen
og vikingetiden, til den historiske tid
begynder omkring 950.
Vi blev nu rejsefæller med den gamle
hedning, Kong Gorm og hans helt
usædvanlige dronning, Thyra, deres
søn, Harald Blåtand, der indførte
kristendommen og rejste Jellinge-

(O) = Offergang

(Skr.) = Skriftemål

stenene, og som lod bygge den fan- skarernes vej“: Munke, der til fods
var undervejs til Spanien for at betastiske Ravning-bro i Vejle Ådal.
søge Sct. Jakobs grav for med en
Vi var med ved bygningen af de 2000 sådan pilgrimsrejse at skaffe sig afkvaderstenskirker i middelalderen, lad. Der var hærførere og oksevar med i slaget om kongemagten på drivere med deres flokke af kreatuGrathe Hede, hvor Svend blev dræbt rer. Men med de mange rejsende
af Gråbonden, og Valdemar blev ad Hærvejen fulgte også pesten,
konge. Det var netop på den tid, da der gjorde hele landsbyer folkeVinderslev Kirke blev bygget. Vi var tomme, hvorfor vi også måtte en tur
med i Finderup Lade, da Erik Glip- til Randbøl Kirke.
ping blev myrdet af Marsk Stig og
hans følge. Vi oplevede fejden mel- Til sidst mødte vi de første lutherlem Niels Ebbesen og Den kullede ske konger og deltog i deres politiGreve. Vi så de rejsende på „hær- ske magtspil fra ca. 1450 til ca.
1550. Her blev rejsen af tidsmæssige årsager desværre afbrudt.
Vi havde gode guider, f.eks. Saxo,
Blicher, der kendte egnen fra sine
jagtture, og f.eks. H.C. Andersen,
der havde oplevet egnen på sine
utallige rejser med postvogn og ikke
at forglemme, Helge Bekke-Hansen, der gav os en fin aften, hvor vi
grundigt fik genopfrisket vores Danmarkshistorie.
Metha Giversen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Søndag den 3. maj var der konfirmation i Vinderslev Kirke. Mange flagede i dagens anledning og var med
til at gøre dagen smuk. Konfirmanderne tog sig godt ud i flot nyt
tøj, og man kunne se, de glædede
sig til dagen, men spændingen ved,
at de skulle over i kirken, kunne tydeligt mærkes.
Den smukt pyntede gamle kirke var
en god ramme om festgudstjenesten, som en konfirmation er. Derefter var det med at komme over i
Sognehuset efter de mange telegrammer, der var kommet til de forskellige og så hjem til festen med
familie og venner og endnu flere
gaver.
Til lykke alle!
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Katja i Vinderslev Sognehus
Katja, der er gift med Max og bor i
Honduras, var sammen med sin familie, mand og fire børn, hjemme og
besøge Katjas forældre, der bor i
Mausing.
Vi benyttede lejligheden til at høre
dem fortælle om deres liv på børnehjemmet Emmanuel, hvor der er ca.
400 børn.
Max startede med at fortælle, og da
det foregik på spansk, var det nødvendigt, at Katja oversatte. Han fortalte, at han hver morgen mødtes
med nattevagterne, der så tog hjem.
De kom til aften igen, hvor Max tog
imod dem. Om formiddagen tog en
del af børnene med i skoven, hvor
de fældede brænde til køkkenerne.
Om eftermiddagen underviste han i
forskellige fag, bl.a. landbrug. De
skal altid være konsekvente over for
børnene, ellers kører det ikke.
Katja sidder på kontoret med alle de
problemer, der er i Honduras. Hun
arbejder hårdt på at få fødselsattester til børnene, for uden dem
er der ingen uddannelse, intet kørekort, osv. og meget svært at få
arbejde. De prøver at få dem uddannet. Nogle drenge er gode til at arbejde i træ, nogle piger er gode til
madlavning, og andre børn kommer
på universitetet.
Økonomien: Der gives ikke fast tilskud fra det offentlige. Man hutler
sig igennem ved at søge stipendier,
og nogle private giver sponsorstøtte
til børnehjemmet. Børnehjemmet
drives meget i Guds ånd, og det skal
være et eksempel for børnene.
En lærerig aften der viste, at Honduras er anderledes end her hos os.
Tak til Katja og Max.
Jens Thorn Jensen
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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
j
e
n
e
s
t
e
r

5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

4. søndag e. Trinitatis
5. søndag e. Trinitatis
6. søndag e. Trinitatis
7. søndag e. Trinitatis

Hørup
INGEN
Hørup
INGEN

2. august
9. august
16. august

8. søndag e. Trinitatis
9. søndag e. Trinitatis
10. søndag e. Trinitatis

23. august
26. august
30. august

11. søndag e. Trinitatis
Tirsdag
12. søndag e. Trinitatis

Hørup kl. 19. Derefter kirkekaffe med højskolesang i salen
Vinderslev
INGEN. Midt- og vestjyske valgmenigheders højskoleuge på
Rødding Højskole
INGEN, men hverdagsaftensgudstjeneste følgende tirsdag
Hørup kl. 19. Derefter kirkekaffe med højskolesang i salen
Sensommerudflugt kl. 9 fra Kirkebakken 13
(kl. 8.50 fra Vinderslev Kirkeplads)

6. september
13. september
20. september
27. september

13. søndag e. Trinitatis
14. søndag e. Trinitatis
15. søndag e. Trinitatis
16. søndag e. Trinitatis

INGEN
INGEN
Vinderslev, Høstgudstjeneste
Levring

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.
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.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, 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
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup

tlf. 86 88 19 41
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)
tlf. 86 88 80 06
tlf. 86 88 88 26
tlf. 86 89 37 38

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Løvspringsturen
foregik i år torsdag eftermiddag den
7. maj med 30 deltagere. Vejret startede i det grå, men blev bedre, som
dagen skred frem. Vores ture arrangeres fortsat af Inga Nielsen, som
kører ruten igennem inden dagen.
Vi besøgte Veng Klosterkirke og fik
udførlige forklaringer af Jes Lau Jørgensen, som havde været med i hele
restaureringsforløbet frem til kirkens
genåbning for et par år siden. Det er
den ældste klosterkirke i Danmark,
helt tilbage fra 1100-tallet, hvor den
blev
bygget
af
engelske
cisterciensermunke.
Senere var vi på bibelhøjskole ved
Saksild Strand, hvor vi fik et lille foredrag af Aage Augustinus, der sammen med sin kone Eva Bach er forstander for Pensionisthøjskolen
Rude Strand. Vi hørte om højskolen
med input af digteren Benny Andersen, og højskolens bestyrelsesformand havde også ordet. Kaffen ventede med skærekage, og vi nød udsigten ud over Kattegat. Der var også
lejlighed til at røre stemmerne med
højskolesange. I bussen sang vi flittigt af Inga Nielsens sangblad lavet
specielt til turen.
Hjemvejen gik ad en anden rute end
udturen ad små krogede veje med
vidunderligt grønne udsigter og langs
med Silkeborgsøerne. Vi var ikke
hjemme før kl. 19 efter en dejlig tur.

Den 10. til 16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole
fra mandag til søndag. Temaet er:
Grænseland - filosofisk, etisk, historisk og kunstnerisk. I samarbejde
med forstanderparret Anja og Mads
Rykind Eriksen står Kjellerup Valgmenighed for årets højskoleuge for
de grundtvigske valgmenigheder i
Midt- og Vestjylland.
Folder er fremlagt ved møderne og
kan rekvireres hos Karen Marie Ravn
på 86881110 eller e-mail
kmravn@ofir.dk. Læs mere om
højskoleugen på www.kjellerupvalgmenighed.dk.
27. august kl. 19.30
Velkomstaften for konfirmandfamilierne 2009-10. Undervisningen
finder sted i Valgmenighedens hus
på Kirkebakken 13 i Kjellerup og
begynder først i uge 38, da præsten
holder forsinket sommerferie i de to
første uger af september, men inden
da holdes indledningsaften torsdag
den 27. august i Valgmenighedens
sal. Her bliver der sunget fællessang,
og Karen Marie Ravn fortæller om
betingelserne for at blive konfirmeret, om sin undervisning og om de
ture og arrangementer, der planlægges til den nye sæson.

30. august kl. 9
Sensommertur til Thy med formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Afgang fra Kirkebakken 13. Se
annonce i Kjellerup Tidende med tilmelding, pris og nærmere program,
som indbefatter fuld forplejning.
Hjemkomst ved aftenstid.
15. september kl. 9.30
Babysalmesang i Vinderslev Sognehus starter forløb på 8-10 gange på
tirsdage v/Karen Marie Ravn. Gratis
deltagelse med Hinge-Vinderslev
Menighedsråd som arrangør.
15. september kl. 19.30
Litteraturkredsen i samarbejde
med Aktive Kvinder under ledelse af
Karen Marie Ravn holder indledningsaften i Alhuset med valg af sæsonens romaner. Ingen forhåndstilmelding.
17. september kl. 14
Eftermiddagsmøde i Valgmenighedens sal med musikindslag om
Søren Kierkegaards og Benny Andersens forfatterskab: Da spidsborgeren gik fra snøvsen med Søren Kristian Vad, der som troubadour
synger viser, og Helle Erdmann
Frantzen, der fortæller og læser op.

Konfirmandens dåbsattest medbringes! Ring til Karen Marie Ravn på tlf.
86881110, hvis I har behov for flere
oplysninger inden den 27. august.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Gruppeweekend til
Vranum Bakkehus
Lørdag den 4. april mødtes vi glade
og forventningsfulde ved Spejderhuset. Ca. 45 personer i alt: Ulveunger, spejdere, ledere, forældre og
nogle fra Grupperådet.
Vi kørte til Vranum Bakkehus, hvor
vi startede med flaghejsning. Vejret
var med os - solen skinnede fra en
skyfri himmel. Stedet var fantastisk
med udsigt over Hald Sø og et naturskønt område. Det kunne kun
blive en god weekend!
Alle blev indlogeret og fik pakket
soveposerne ud og vigtigst af alt:
Valgt lige præcis den køjeseng, man
ville sove i.
Temaet for weekenden var Robin
Hood, og som noget af det første
skulle vi alle have et Robin Hood
look. Eva havde været på handlen
og havde købt de flotteste stykker
stof og nogle tæpper, så alle blev
iført kapper eller kjortel efter ønske.
Så var vi klar til udfordringerne.
Peter fortalte alle, at når der blev ringet med den store klokke, betød det,
at man skulle gå til samlingspunktet
ved flagstangen. Det virkede fint på
hele turen.
Til den første aktivitet blev vi delt i to
lige store hold. Holdene fik hver udleveret en fane, som det gjaldt om
at beskytte. Så gik det ellers over
stok og sten, gennem skov og krat,
lige til det ene hold var nedkæmpet.

Nu skal fanen forsvares!
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Efter en medbragt madpakke og saft
skulle vi i gang med alle Robin Hood
legene. Det var skud med bue og pil,
sejlads i kano, båltænding, roekast
og andre sjove ting. Her var vi delt i
bander, der kæmpede mod hinanden. Lederne og forældrene stod for

Så var det blevet tid til aftensmad.
En hakkebøf med bagte kartofler,
bearnaisesauce og salat. Det var
bare lækkert og veltilberedt.

Madpakkerne fortæres

de enkelte poster.
Imellem legene var der også plads
til en eftermiddagspause med kaffe,
saft og hjemmebagt kage. Det var
lige, hvad vi trængte til!

Legene fortsatte, og holdene sluttede af med at kæmpe mod hinanden - stående på en stamme over
for hinanden med hver sin sovepose
(venligst udlånt af Thomas og Peter!).

Efter aftensmad fik vi besøg af en
voksen spejder fra Kjellerup Gruppen. Han kunne trylle og underholde
til stor morskab for forsamlingen. Vi
sang også en masse sange og hyggede os med saft, kage, frugt og det
medbragte slik. Der var selvfølgelig
også lejrbål, men det skal lige tilføjes, at vi var inde i hytten, for selv
om det havde været dejligt vejr, blev
det koldt om aftenen.
Det var en flok trætte ulveunger, der
gik i seng ved 22-tiden. De store
spejdere havde slået telt op udenfor
og krøb i soveposerne samme tid,
og de påstod næste morgen, at de
ikke havde frosset.
Morgenen startede med morgenmad
- der var forskellige ting at vælge
imellem og selvfølgelig den traditionelle havregrød med vingummibamser.
Efter flaghejsning kørte vi af sted til
Hald Hovedgård, hvor vi gik en lang
tur langs søen og så ruinerne og stederne omkring de „5 Halder“. Vi var
også inde i laden, hvor der er en stor
udstilling med naturen som emne.

Emma og Kathrine i forsigtig soveposekamp

Da vi kom tilbage til lejren, var der
gjort rent og stillet frokost parat. Det
var dejligt. Efterfølgende tog vi flaget ned og sluttede af for denne
gang. Det var en super god tur!
Til sidst skal der lyde en STOR TAK
til Pia, Ole, Louise, Jan og Leif for
den fantastiske opvartning. Det er
nemmere for os ledere at koncentrere sig fuldt ud om aktiviteterne, når
der er andre, der sørger for det praktiske. Mange tak!
Også en STOR TAK til Bodil og Lone
for hjælpen. Det er skønt, når forældre tager med, hjælper og bakker op.
På alles vegne
Charlotte Vindum

Simon og Jakob slår sig løs
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Børnehjørnet i Vinderslev
Lige en lille hilsen fra Børnehjørnet
i Vinderslev.
Børnehjørnet i Vinderslev Sognehus
er for alle børn i alderen 4 - 7 år hver
tirsdag kl. 16.15 - 17.15.
Forældre er altid velkommen til at
deltage.
Vi lytter til bibelfortælling, og vi spiser frugt samt hygger os og finder
på sjove ting.
Der er altid åbent i Børnehjørnet, så
børn og voksne er velkommen til at
kigge indenfor, hvis I har mulighed
for det. Børnene kan blive afhentet
ved børnehaven af lederne, hvis der
er brug for det.

Børnehjørnet på besøg ved Vinderslev Kirke. Vi var oppe ved klokkerne, og vi
var inde i kirken

Opstartsdato efter sommerferien
2009 bliver tirsdag den 1. september.
Flere oplysninger om Børnehjørnet
fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Vejen Najbjerg,
tlf. 86889777

Børn og voksne hygger sig med frugtstænger og sandwich i Sognehuset

Vinderslev Borgerforening
Tur til TV2 Midt-vest
Den 23. september arrangerer borgerforeningen en tur til TV2 Midt-vest.
Der er afgang kl. 17:30 fra Vinderslev Forsamlingshus og ankomst til TV2
Midt-vest kl. ca. 19:00. Vi skal overvære direkte tv udsendelse kl 19:30.
Derefter er der rundvisning på stationen, og der er kaffe med kage.
Pris pr. person er 100 kr.
Der vil senere blive annonceret i Kjellerup Tidende.

24

Anna Marie Ammitzbøll

Hauge Marked

Hauge Marked afholdes fra den
30. juni til den 5. juli

ler fredag aften i det store markedstelt, hvor der er spisning forinden.

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 Milles, som spil-

De lokale linedancere giver opvisning lørdag. Kig forbi og se deres
flotte optræden. Lørdag aften er der
koncert med Midt om Natten i
markedsteltet. Er man mere til Country, så spiller det tyske band
Westend i søteltet.
Geo-Caching er et af de nye tiltag
om søndagen på Hauge Marked.
Man møder op med egen GPS og
deltager i en slags orienteringsløb.
Det er gratis, og man behøver ikke

tilmelde sig på forhånd. Der er allerede nu stor interesse for denne aktivitet, så kom og deltag og se hvad
det er.
Derudover vil vi gerne fremhæve
Børneloppemarked søndag kl 10.
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. Søndag optræder Mek Pek kl. 13, Tørfisk kl. 14
og 16 samt Wrestling Show kl. 15.
Tag familien med og få en søndag
med gang i den.
Vi glæder os meget til at se jer alle
på Hauge Marked.
På gensyn
Pia Winter
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Dagplejen
Dagplejens dag
Den anden onsdag i maj er det traditionen tro dagplejens dag. En dag
hvor de forskellige dagplejegrupper
har mulighed for at gøre dagplejen
mere synlig.
Igen i år havde dagplejen fra Vinderslev valgt at tage i heldagslegestue
i Mausing Forsamlingshus. Det var
en dejlig dag med flot solskin, og op
ad formiddagen kom det, især de
større børn havde glædet sig til. Vi
fik nemlig besøg af en brandbil og to
brandmænd, Lars Madsen og Bjarne
Betzer fra Silkeborg Brand og Redning. De ankom med blå blink og sirenen i gang, og nøj hvor er sådan
en brandbil altså stor, når man selv
kun er mellem et og tre år, og det
endda selv om det vist kun var det,
brandmændene kaldte en lille brandbil, men flot rød var den, og den havde
mange blå blink. Mange børn prøvede at komme op at sidde i bilen og
den tunge brandmandshjelm. Så
kom vandslangen ud, og børnene fik
prøvet at sprøjte med vand. Det var
mægtigt sjovt, især da et par stykker
fandt ud af, hvordan man regulerer
fra lidt vand til stort sprøjt, og en del
børn blev meget våde, men de morede sig herligt. Og som brandmand
Bjarne Betzer sagde, " fik de lejlighed til at vise børnene, at de ikke var
farlige, for det kan jo virke voldsomt
for så små børn, når de kommer brølende med fuld udrykning". Alle børn
vinkede glade, da de kørte videre til
næste besøg hos dagplejen i Ans,
stadig med alle blink tændt og for
fulde horn. Vi siger mange tak til de
to brandmænd for en god oplevelse.
Så var det tid til at få noget tørt tøj
på og noget frokost, før middagsluren ventede. Da denne var vel overstået, kom landmanden, som har
marker op til forsamlingshuset og
satte sine kvier på græs. Det måtte
vi selvfølgelig også ud og se nærmere på. Han kom flere gange med
traktor og vogn og satte kvier ud, som
kåde tog marken i besiddelse. Dette
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var også en kæmpe oplevelse for
børnene, så det var rigtigt dejligt, at
vi også fik den oplevelse med, og det
var nogle trætte børn, der tog hjem
den dag fulde af oplevelser. Der var
nok at fortælle forældre og søskende
og meget at snakke om de følgende
dage i dagplejen.

Heldagslegestue

Billedcollage med sanseindtryk fra heldagslegestue den 20. marts, hvor
sanserne var i fokus
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Vinderslev Skole
Vi er nu i slutningen af maj måned.
Skolen er midt i en emneuge, og det
summer af liv og engagement ude
og inde.
De yngste arbejder med dyr - både
de dyr, der kan fanges i skolens dam
og de dyr, man kan søge oplysninger om i bøger og på nettet. 3. - og
4. klasse laver blandt meget andet
deres eget papir, som bruges til flotte
æsker, og andre arbejder med
regneark eller folder figurer i papir. I
de ældste klasser arbejder 5. klasse
med at skrive en avis, og 6. klasse
tegner og konstruerer en ungdomsbolig, som skal præsenteres på deres egen hjemmeside, så mulige lejere bliver interesserede i at flytte ind.
Planlægningen af næste skoleår har
stået på i flere måneder og er nu
næsten på plads. Planlægningen
baserer sig på elevtallene pr. 1. april,
og på dette tidspunkt var der elever
til 2 børnehaveklasser, men i løbet
af april måned meddelte en familie,
at de flyttede til Silkeborg, så nu er
der kun elever til én klasse. Vi glæder os meget til at modtage 28 glade
børnehaveklassebørn, og de kan se
frem til en ekstra god bemanding.
Af nye pædagogiske tiltag ser vi
meget frem til at afprøve et nyt
Læsebånd - motionsbånd.
20 minutter hver dag midt på formiddagen er afsat til, at hele skolen læser stillelæsning eller arbejder med
læsetræning. Når vi nu kalder det et
læse- og motionsbånd, hænger det
sammen med, at vi først og sidst på
skoleåret vil bruge nogle at gangene
til 20 minutters ekstra motion for at
sætte lidt mere fokus på vigtighed
af den fysiske sundhed.
Hen over efteråret skal lærerne på
3 små kurser, hvor vi skal blive
endnu bedre til at udnytte elevernes
forskellige læringsstile (den måde,
den enkelte elev lærer bedst på). Det
er ikke tanken, at skolen skal være
en "læringsstilskole", men arbejdet
med læringsstile skal udvide den
brede vifte at undervisningsformer,
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som lærerne benytter sig af. Dette
kursusforløb og evt. det efterfølgende arbejde med læringsstilene
sker i et tæt samarbejde med
Sjørslev Skole.
Thorkild Skovbo

På tur til Kompedal

Fredag aften den 15. maj var 4.
klasse fra Vinderslev Skole på tur til
Kompedal sammen med deres forældre.
De fleste af både børn og voksne
havde bemærket, at der på Kompedalvej, godt ind til siden, stod en
udenlandsk bil fyldt med cigaretpakker. Denne bil blev da også meldt
til politiet, der var ude at kigge på
bilen.
Hjemmeværnet blev sat på opgaven
med at finde smuglercigaretter, der
var gemt i Kompedal Skov. De kunne
imidlertid kun stille med en mand, og
han bad 4. klasse og deres forældre
om hjælp. Alle frivillige hjælpere blev
delt op i 3 hold, der hver skulle afsøge et område i skoven. Hvert hold
fik udleveret en Walkie-talkie, så de
kunne rapportere tilbage til
hjemmeværnets mand, der blev i lejren, om de så nogle smuglere, eller
om de fandt cigaretter. De fik også
udleveret gummihandsker, så evt.
fingeraftryk på cigaretterne kunne
bevares, og en sæk til at komme
fundne og mistænkelige genstande
i. Alle hold så en, der kunne være
en smugler-Men nej det var en kondiløber. Alle
hold fandt smuglercigaretter og de
blev leveret tilbage til hjemmeværnets mand. Da alle hold var samlet, blev en af pakkerne åbnet for at
se, om der var cigaretter eller hash
i. Det viste sig at være tyggegummicigaretter, der blev "røget" af alle
børn, der fik udleveret en pakke hver,
som tak for hjælpen. Dette sjove og
realistiske indslag var arrangeret af
forældrerådet i 4. klasse, det samme
var turen til Kompedallejren, der var
med overnatning for både børn og forældre. Det er 5. år i træk, at der er
lavet et sådant arrangement i Kompedal for denne klasse og deres forældre.
Birgit Lykke

Nyt fra skolebestyrelsen
I skolebestyrelsen diskuterer vi løbende, hvordan vi kan medvirke til

at skabe nogle gode overgange for
børnene, når de skal starte i børnehaveklasse, og når de efter 6. klasse
skal fortsætte i overbygningen på en
anden skole.
Jeg tror, at alle forældre til et kommende skolebarn gør sig mange
overvejelser om, hvordan skolegangen vil forme sig for deres barn. Jeg
er sikker på, at de fleste har et håb
om, at deres barn falder godt til i
trygge rammer blandt lærere og
gode kammerater, og at mange opfatter det som en forudsætning for,
at barnet kan få det optimale ud af
skoledagen.
Et af de overordnede mål for Vinderslev Skole er at skabe en god og tryg
skole, der danner grundlag for dannelse af egne holdninger, og hvor
børnene udvikler faglige og sociale
kompetencer. Dette mål er et fælles
anliggende mellem skole og hjem og ansvaret rækker længere end til
ens eget barn! Alle børn og alle forældre har et fælles ansvar for hele
klassens trivsel og for at udvikle fællesskabet i klassen.
Ordene er fine, og alle kan sikkert
nikke bekræftende til dem, men
hvordan kan vi tage højde for det i
en stor forældregruppe, hvor mange
forskellige holdninger gør sig gældende?
Som et skridt på vejen har vi i skolebestyrelsen som noget nyt valgt at
invitere forældre til kommende
børnehaveklassebørn til et fællesarrangement, som bliver afholdt d.
11/6. Formålet er at drøfte vigtigheden af et godt forældresamarbejde
samt forældrenes rolle i forhold til
klassens trivsel. Vi håber på et rigtig
godt møde, hvor holdninger, forventninger og synspunkter bliver udvekslet, og at forældrene får styrket deres opfattelse af egen rolle i forhold
til klassens trivsel. Vi håber herved,
at forældrene føler sig godt klædt på
til det kommende forældresamarbejde.
Med ønsket om en god sommerferie samt en god skolestart for børn
og forældre i den nye børnehaveklasse.
Ellen Høstrup
Formand
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Hvor blev de af ?
Hvor blev de af?
Denne gang fortæller
Sten Holmgaard Sørensen
"I de sidste 10-20 Aar har der
uformærket dannet sig en ny og interessant Type i vort Samfund, nemlig den danske Mejerist. Han er
udgaaet fra Bondestanden, men er
D kkkk
kkkklet at kjende fra Bonden i
D
særdeles
Almindelighed. Han udmærker sig
frem for denne ved støre Belevenhed og en betydeligere Intelligens.
Det massive og tunge har hos Mejeristen veget Pladsen for noget kvikt
og adræt, der var den Stand fremmed, fra hvilket han gik ud…".
Jeppe Aakjær: Mejerister. Her gengivet fra
Aakjær, Jeppe: Samlede Værker, 4. Bind,
Kjøbenhavn 1919.

dil og Jørgen og min fem år yngre
lillebror Flemming. Jeg startede i
Vinderslev Skole i 1969 og har gode
minder derfra. Jeg blev matematisknaturfaglig student i 1982 fra Viborg
Katedralskole, og herefter var jeg i
lære som mejerist på Sinding Mejeri
hos Møller-Madsen, hvor Jens Thorn
Jensen var ostemester. Jeg husker
min læreplads som et godt sted både
fagligt og menneskeligt. I 1988 tog
jeg eksamen som mejeritekniker.
Da vi flyttede ind på gården i Mausing,
var der både høns, grise og køer.
Gården blev omlagt til mælke- og
slagtekalve-produktion og i 1973-74

Rolig, det citat kommer jeg tilbage til!
Jeg fik en henvendelse fra Lokalbladet,
hvor jeg blev spurgt.
om jeg kunne tænke
mig at fortælle lidt om
mit liv og vejen til, hvor
jeg står i dag. Jeg blev
oprigtig glad, da
Mausing-egnen stadig
har en stor betydning
for mig.
Jeg er mejeritekniker og har især arbejdet med undervisning og fremstilling af yoghurt og andre syrnede produkter i næsten hele verden. I nogle
år havde jeg op til hundrede rejsedage om året. Det var hårdt, men
sjovt, og ikke mindst er det tankevækkende, at vores hjemlige problemstillinger ind imellem virker ret små i forhold til de udfordringer, man møder
rundt omkring i verden.
Jeg er født i 1962 på Tanghusgaard
i Nørskovlund, som i dag er nabo til
Osteriet Hinge, og i efteråret 1967
flyttede vi til Holmsløkkevej 5 i
Mausing. "Vi" var mine forældre Bo-
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byggede vi selv en moderne kostald
baseret på løsdrift og med malkestald. Jeg er glad for at kunne sige,
at her 35 år senere bygges moderne
kvægstalde i det store og hele efter
de samme principper. Selve stalden
var egentlig ret enkel, da den var uisoleret og med naturlig ventilation, hvilket betød, at der var samme temperatur inde som ude både sommer og
vinter.
Selvom jeg ikke er uddannet landmand, har jeg mange gange diskuteret kvægbrug på mine rejser. Jeg
har f.eks. besøgt en kvægfarm med
tilhørende mejeri så langt væk som
på Madagaskar, hvor stalden på

mange måder lignede mine forældres. Mejeriet var velfungerende, og
en del af udstyret var fra det danske
firma Pasilac, i dag APV. Bestyreren
på farmen var en fin amerikaner,
som ivrigt diskuterede kvægbrugstekniske emner, lige så snart jeg
havde fortalt om mine forældres
gård.

D
D

Ejeren af farmen var ingen ringere
end republikken Madagaskars præsident, Marc Ravalomanana, og jeg
var så heldig at være i audiens hos
ham i præsidentpaladset i hovedstaden Antananarivo. Han var nem og
ligetil at snakke med og var interesseret i at høre om mine forældres
gård. Han fandt et
Europakort frem, hvor
jeg udpegede Silkeborg. Marc Ravalomanana kendte udmærket Silkeborg, da
han flere gange havde
besøgt Pasilac, det
nuværende APV. Jeg
måtte for øvrigt love at
hilse Anders Fogh
Rasmussen, når jeg
kom hjem igen. Marc
Ravalomanana blev
afsat i år efter en del
politisk uro.
Derudover har jeg
mest rejst i Mellemøsten. Fra år 2000 var jeg i regionen
mere end 35 gange og har specielt
fulgt Dubais udvikling. Hver gang jeg
med få måneders mellemrum var
dernede, var der skudt nye bydele op.
Dubai er en hypermoderne og
fascinerende, men lidt kulturløs by,
der op til starten af 1960érne var et
mindre fiskerleje. Så blev der fundet
olie, og investeringerne kom i gang,
og derefter er det gået så stærkt, at
byen ikke rigtigt har fået sjælen med.
Dubai kan karakteriseres som et
forbrugsmekka i luksusklassen, der
står midt mellem muslimsk tradition
og den vestlige verden.
I dag bor jeg midt i København sam-
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men med min kæreste Mikael. Her
er jeg faldet godt til, og Mikael, der er
organist i Reformert Kirke, har den
største del af sin familie i hovedstadsområdet. Jeg har siden
gymnasietiden været vant til at rejse/
pendle meget, så jeg har ikke de
store problemer med, at min familie
bor i Jylland. Det var lidt mere problematisk for familien, da jeg flyttede
herover i 1992. Fra København til
Mausing er der ca. 300 km, men ind
imellem virker det, som om der er
3.000 km den modsatte vej!
Nu tilbage til Jeppe Aakjærs ord om
mejerister, som jeg begyndte med.
Ordene faldt ganske vist for mere

end hundrede år siden, men i dag,
hvor jeg er ansat på Kold College i
Odense
som
uddannelseskoordinator for mejeristuddannelsen,
synes jeg, det er en del af mit ansvar, at de unge mejerister lever op
til Aakjærs rosende beskrivelser. Forhåbentlig vil fremtidens mejerister
være både kvikke og adrætte!
Jeg vil slutte med at ønske jer bag
Lokalbladet fortsat god vind. For os
der er flyttet fra sognet, er det en god
måde at holde kontakten på, og jeg
glæder mig hver gang til at læse om
stort og småt "hjemmefra", når bladet udkommer.

Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
Fortsættelse... fra januar udgaven.
Ved forstander A. Hønholt fra bogen „Fra Midtjylland“ Kultur- og
slægtsoptegnelser.
Venskab
Undertiden har jeg søgt at udrede
for mig selv, hvad det var, der bandt
de to gamle mænd så stærkt sammen, for det var ikke deres krigsoplevelser alene. Der fandtes nemlig andre veteraner i Pederstrup,
men det var som om de ikke rigtig
talte med. Jeg er derfor også kommet til det resultat, at de har haft
fælles karaktertræk, som jeg i min
drengetid ikke havde øje for: Virketrang, sund sans, udsyn og overblik
samt evne til at tilrettelægge et større
arbejde og få det gennemført. Måske havde de også en fælles kærlighed til gården Hønholt. For min
bedstefars vedkommende var det
selvfølgelig nærliggende, men for
Knud var det måske lige så naturligt. Hans far, som ligger begravet
ud for kirkedøren på Vinderslev Kirkegård, hed Jens Jensen Hønholt.
Han var nemlig født i Hønholt, som
hans far solgte til min bedstefars
bedstefar. De var i hvert fald begge
meget interesseret i, hvorledes Peder drev gården, og de var ikke altid
helt tilfredse dermed.
Da Peder Hønholt fik lungebetæn-

delse og døde efter få dages forløb,
boede jeg omme hos bedstefar i
aftægtshuset. Der var smitsom sygdom hjemme. Dagen efter dødsfaldet kom Knud og foreslog, at bedstefar og han skulle gå over og se
Peder og tilbyde Mariane deres
hjælp, hvis hun havde brug for den.
Som sædvanlig var de hurtigt enige,
og de bestemte tillige, at jeg, som
vel var en syv-otte år, skulle med.
Jeg kunne have godt af at se et lig.
Kort efter var vi på vej ad stien ned
over dalen til Hønholt. Det må have
været hård frost, for stien var fuld af
frosne fodspor og var vanskelig at
gå på, men jeg brugte benene og
fulgte godt nok med. Straks vi var
kommet derover, gik Mariane med
os op i storstuen. Der var hængt lagner for vinduerne, og midt i stuen på
et par stole stod den åbne kiste med
Peder i den hvide ligdragt. Jeg kunne
sagtens kende ham. Det spurgte de
mig om, men jeg syntes alligevel
ikke, han rigtig lignede sig selv. Det
var denne forandring i hans udseende tillige med lugten af ligdragtens
vokspapir og kistens maling, der
gjorde stærkest indtryk på mig. Jeg
hørte bedstefar tale med Mariane om
ligsynsmænd, attester, anmeldelse
og den slags, men der var ikke glemt
noget. Mariane var en ualmindelig
dygtig kone, og hun havde jo også
flere voksne sønner til at hjælpe sig.

Da vi atter kom ned i dagligstuen, fik
jeg et stort stykke kage, og de voksne
drak kaffe. Knud og bedstefar rådede
Mariane til selv at beholde gården.
Det havde de talt om allerede på vejen, da vi gik derover. Hun var sikker
nok til det, sagde de, og det var hun
også. Hun sad enke i mange år og
styrede gården på det bedste.
Krathuset
Knud Henrik Jensen boede i Krathuset, den gård, der ligger på venstre side af vejen fra Pederstrup til
Vinderslev. Han havde skipperskæg
ligesom bedstefar, var af middelhøjde og temmelig svær. Som oftest
havde han sine egne velbegrundede
meninger og var dertil fremtalende
uden persons-anseelse.
De havde flere børn, og der skete
det sørgelige, at en datter fik benedder i den ene fod. Hun kom på
Viborg Sygehus, hvor overlæge
Heiberg efterhånden opererede foden flere gange, uden at det hjalp.
Heiberg var ellers en samvittighedsfuld og dygtig kirurg, selv om hans
københavnske kolleger kaldte ham
Landsbyslagteren fra Viborg. Han
var måske lidt hurtig til at bruge kniven.
En dag kom der bud til Knud Henrik,
at Heiberg ville tale med ham. Da
Knud kom ind til overlægen, med-
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delte denne ham kort, at datterens
fod ikke var blevet bedre, og han
anså det for nødvendigt at amputere
benet under knæet, "men dertil skal
jeg have Deres tilladelse, Knud Henrik Jensen", sluttede doktoren.
Overlægen var sikkert vant til at få
sin vilje i sådanne tilfælde. Han var
jo dog sagkundskaben, men Knud
svarede: "Nej, det vel a et ha".
Heiberg studsede og begyndte at
forklare, at sygdommen efter al
sandsynlighed ville brede sig, og til
slut ville pigen dø af tæring. Knud
gav sig dog ikke. "Skuld et go så
gal", sagde han, "så må hun dø. A
hår alle hoer te en pigh mæ træbien
æ bløwen gywt". - "Ja, De har selv
ansvaret", sagde overlægen vredt,
"og De kan tage hende hjem med
det samme". Derved blev det.
Knud var naturligvis ikke mere hårdhjertet end andre mennesker, ej heller savnede han kærlighed til datteren. Han havde kun handlet efter,
hvad han anså for rigtigst, og fra
sygehuset kørte han en betydelig
omvej hen til en klog mand, som
havde ord for at kunne kurere benedder. Han så på foden og mente,
at den nok kunne komme sig. Pigen
skulle indtil videre ligge til sengs med
omslag på foden, og så gav han dem
noget urtesalve at smøre den med.
Et år derefter var foden kommet sig,
og pigen blev også siden gift.
Reformer
I rent praktiske forhold fulgte Knud
Henrik ligesom bedstefar godt nok
med tiden. De forstod begge værdien af moderne reformer inden for
landbruget: Engvanding, mergling,
dræning, m.m., og de deltog med
iver i tilrettelægningen af de forskellige større fællesarbejder, som tidligere er nævnt: Kirkens restaurering,
opførelsen af nye skoler og ikke
mindst udbygningen af sognets vejnet. Knud havde sikkert også en finger med i spillet, da hans bror i Oslo
forærede orglet til kirken. Bedstefar
var i en længere årrække medlem
af sognerådet og i flere år dets kasserer.
Sammen med købmanden i Peders-
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trup, Knud Pedersen, kaldet Knud
Høker, opførte han Pederstrup Vindmølle, et fuldstændigt mølleri med
grutte-, sigte-, gryn- og valseværk.
Den større avling og de større besætninger på ejendommene gav arbejde
for møllerne. I Vinderslev og Hauge
blev der også bygget vindmøller, og
Mausing Vandmølle fik foruden det
gamle grutteværk et helt nyt mølleri
ved selve gården.
Vinderslev Vandmølle blev derimod
nedlagt. Stedet hed fra den tid Øde
Mølle eller Ø-Mølle, der gav navnet
"Økilde" til Vinderslev Mejeri. Kilden
som forsyner mejeriet med vand, er
en artesisk boring, som ikke er ældre end mejeriet.
Vejnettet
Opgangstiderne stillede større krav
til samfærdselen, og det blev derfor
også nødvendigt at grund-forbedre
sognets udstrakte vejnet, dels ved
at de gamle énsporede jordveje blev
udvidet, indgrøftet og grusbelagt og
dels ved anlæg af helt nye veje. For
at forstå hvilken revolution, det i virkeligheden var, vil vi se lidt på det
gamle vejnet, der fandtes helt fra oldtiden.
Ved sognets vestgrænse lå
Jyllands gamle hovedvej,
Hærvejen, Studevejen eller
Kolding Landevej, der førte
fra Viborg til Kolding og videre til Hamborg. Silkeborg-Viborgvejen fører nu
over sognets østlige del,
men det er en ny vej, som
først blev færdigbygget efter 1864.
Det ældgamle Vinderslev
Sogn har da også helt fra
oldtiden haft sin egen nordsydvej og et vejknudepunkt
i Vinderslev, hvor den gamle
hovedvej med dens forgreninger blev krydset af en
lige så gammel øst-vestvej
fra Hinge og ud til Hærvejen
ved Knudstrup.
I store træk førte den gamle
nord-sydvej fra Viborg til
Kjellerup, hvor den delte

sig. En gren førte over Kjellerup Mark,
hvor den i nærheden af Vinderslev
mødtes med vejen fra Bøgild og
Thorning og kom så fra nordvest til
Vinderslev By og Markedsplads. En
anden gren førte over Almtoft og kom
fra nordøst til Vinderslev. Hovedvejen fortsatte sydpå til Vinderslev Kro
ved øst-vestvejen og gik videre til
Vinderslev Vandmølle (ved mejeriet),
derefter til Mausing Vandmølle, hvor
den fortsatte op gennem krattet, syd
om Mausing Skov og kom fra nordøst ind til Mausing, Tandskov, Sinding
og videre vest om Silkeborgsøerne.
Fra Mausing førte en vej mod nordøst til Hinge-Knudstrupvejen. En
anden førte mod vest til skolen, Frederiksdal, Bedehøj og Hærvejen.
Vejen mod nordvest ned til Mausing
Vandmølle er ny og skulle afløse den
gamle vej syd om skoven. I min barndom har jeg hørt folk kritisere den
nye vej. Den var ikke så god som den
gamle, for der var bolis på den i frostperioder. Det var for så vidt rigtigt nok
som der oven for møllen er et sted,
hvor der altid siver fugtighed op af
vejen, men det har da ikke generet
så meget, at man er vendt tilbage til
den gamle vej.

Fra Pederstrup førte en vej mod øst
til hovedvejen mellem de to vandmøller. Mod nordvest førte en vej fra byens Fart til Hauge og Knudstrup, en
anden mod sydvest til Frederiksdal
og videre. Vejen mod nord til Vinderslev er ny. Her fandtes oprindelig kun
en kirkesti, og vejen mod sydøst til
Mausing Skole er endnu nyere. Her
var i min barndom endnu en kirkesti.
Endelig gik der en hovvej fra Lysdal
syd om Pederstrup Krat til Vinderslev
Vandmølle og videre over markerne
til Hinge-Knudstrupvejen ved
Haurbak.
Af alle de gamle ensporede jordveje
findes nu kun vejen fra Vinderslev
Mejeri til Haurbak og så et stykke
hulvej fra Mausing Vandmølle op
gennem krattet til vejen syd om skoven. Denne hulvej er nu fuldstændig tilgroet, men den har i årenes løb
slidt sig så dyb, at den tydelig ses,
skønt den ikke minder meget om en
vej, og dog var det den Fr. d. 7. med
følge kørte ad, da han sidste gang
kom til Mausing på kongeskyds. Heste og vogne blev skiftet ved Mausing
Søndergård, hvor vejen havde en
udvidelse til sådant brug.
Kongen på besøg
Det var højt vejr med solskin og blå
himmel den dag, kongen skulle
komme, og der var sort af mennesker ved vejen og inde i gården. Folk
var kommet langvejs fra for at se
kongen og grevinden.
Eftersom de tilsagte vogne og heste kom, holdt de ud til siderne, så
der stadig var fri bane midt ad vejen, når vogntoget kom, men det trak
ud. Omsider rygtedes det, at nu var
toget på vej fra Vinderslev og måtte
snart være ved møllen. Så ville der
gå endnu en lille halv time, for vejen
gik jo opad, så det var ikke tænkeligt, at de ville køre i trav.
Endelig dukkede et par forridere op.
De var i militæruniformer og red i trav
frem til ud for gårdens port, hvor de
gjorde holdt, hver på sin side af vejen, og så kom vogntoget, også i trav,
med den kongelige rejsevogn i spidsen. Der blev råbt hurra i en uendelighed.

Kongen bar gardens uniform og røg
på en fin merskumspibe, og både
han og grevinden hilste smilende til
alle sider. De kunne naturligvis godt
være blevet siddende i vognen, men
det gjorde de ikke. De steg begge
ud og gik rundt mellem folk. Kongen
hilste på de fremmødte veteraner,
sognefogeden og flere andre, og
grevinden fulgte ham troligt. Så blev
de budt ind til en forfriskning i storstuen, hvilket kongen med glæde
modtog.
Inde i forstuen stod nogle kvinder,
deriblandt Ma Graae. Da kongen og
grevinden trådte ind, nejede kvinderne, og Ma Graae sagde: "Det æ
endda en kjøn kuen, wo kong han
hå". "Tak for de ord, morlille", svarede kongen, "det synes jeg også".
Gården var berømt for både sit øl
og sin brændevin og saltmadsfad, og
kongen og følget lod sig anretningen
smage, så der måtte hentes nye forsyninger fra kælderen. Nedgangen
hertil var i forstuen, og lemmen til
kælderen blev stående åben. Da de
kongelige siden skulle ud og til vogns
igen, rykkede folk bort fra storstuedøren for at give plads, og der skete
da det uheld, at Ma Graae med et
hvin faldt gennem den åbne lem ned
i kælderen. Der opstod et øjebliks
ængstelig stilhed, men da hun velbeholden kom kravlende op igen,
brød latteren løs. Ikke mindst Hs.
Majestæt morede sig kosteligt. Få
minutter efter var de kongelige til
vogns, og under kraftige hurraråb
rullede vognen videre sydpå.
Ved en lejlighed som denne var vejenes værste huller naturligvis
udbedret. Man kendte jo godt det
gamle ord: Hyvler i Grov og Hamler
i Gras, det er lie Kongkyring. Og man
ville gerne yde sit bedste, når det var
en så folkelig, elsket konge som Frederik den Syvende, der skulle
befordres.

Sygdom
Vi har i det foregående set et par
glimt af min bedstefar og hans nærmeste omgangsfælle som ældre, og
vi har hørt noget om tiden og dens

større arbejder i sognet. Men hvordan gik det Jette og Anders Hønholt
i det hjemlige i de mange år, fra de
blev gift, og til de som gamle gik på
aftægt.
Som helhed kan her siges, at de levede et arbejdsomt og meget lykkeligt liv. Der var aldrig et ondt ord imellem dem, og de gik frem i velstand.
Stuehuset, laden og gårdens vestre
længe blev ombygget, men de fik en
stor sorg efter få års forløb. Foruden
Jettes og Jens Bodders tre piger
havde de fået tre drenge, og de blev
alle angrebet samtidig af difteritis.
Der havde nogen tid i forvejen været forvarsler. De hørte således en
nat et vældigt smæld i sovekammerbordet, og de spekulerede
jo på, hvad det kunne betyde. At det
måske angik drengene, fik de også
en påmindelse om af en synsk
mand, der hed Anders Laustsen. Han
var på fattigvæsenet og gik på omgang i gårdene. Hans forudsigelser
var der altid noget om. Det vidste alle
gennem mange eksempler. Han
havde været på gården i nogle dage,
og da han skulle hen i sin næste
pleje, bad han om at komme til at tale
alene med bedstefar. De gik så ud i
forstuen, og her sagde han: I skal
passe på jeres drenge. Jeg så i nat
her, hvor vi står, Jette med den ene
på armen, og han var vistnok død,
for hovedet og armene hængte så
underligt på ham. Den anden var
død, for han lå på strå oppe i storstuen. Det kunne jeg se gennem
døren.
De passede naturligvis derefter særlig godt på drengene, holdt dem
borte fra vandhuller og sådan, men
det kom jo helt anderledes, da de fik
difteritis, og de to af dem døde i løbet af en nat. Netop morgenen derefter kom Anders Laustsen igen og
skulle være på gården. Han så da i
virkeligheden det syn, han havde
fortalt bedstefar om tre uger i forvejen.
Enhver vil kunne forstå, hvor stor en
sorg dette tab var for dem, og det er
på ingen måde sandsynligt, at den
var mindre for dem, end den ville
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være for nutidsmennesker. Men mine
bedsteforældre havde en hjælp til at
komme over den, en hjælp, som
mange mennesker nu om dage har
kastet fra sig. Det var deres faste tro
på, at sådan var det Guds vilje, og
den er altid til vort bedste, selv om vi
i øjeblikket ikke kan se det.
En sådan religiøs indstilling over for
livets tilskikkelser er imidlertid mere
end en hjælp til at komme over sorger og prøvelser. Den er som oftest
tillige bestemmende for syn og handlinger på andre af livets områder, og
den bidrog sikkert til, at den sidste
af drengene, min far, Jens Andersen
Hønholt, ligesom de tre piger ikke
blev forkælet, men fik en god opdragelse, lige langt fra hårdhed og
blødsødenhed.
Børnene
De fire børn voksede op og artede
sig godt. Pigerne var både kønne og
dygtige, og de manglede ikke friere,
da de kom i giftefærdig alder.
Stine blev gift med senere sognefoged Laust Jensen, Mausing
Østergaard. Der var mange børn i
ægteskabet, men flere af dem døde
som unge af tuberkulose. Den store
sorg herover var måske grunden til,
at hjemmet var alvorligere og mindre grundtvigsk præget end
søstrenes.
Maren blev gift med Carl Selmer
Nielsen, Mausing Søndergård. Også
her var der en stor børneflok.
Ane blev gift med gårdejer Anders
Sørensen, Resdal. De havde fire
børn.
Min far var jo den yngste, og han
skulle til sin tid have fødegården i
Pederstrup. Med det for øje var det
meningen, at han skulle have en god
uddannelse i moderne landbrug.
Foreløbig gik han i Mausing Skole,
hvor han var flink i regning, skrivning
og dansk. Han havde arvet sin fars
levende virketrang, men også sin
mors rolige og eftertænksomme
sind.
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En vinterdag med frostblæst, da han
sammen med Mads Isagers to
drenge, Peder og Lars, kom fra
skole, blev de enige om, at de skulle
prøve, om isen på Chr. Spillemands
dam kunne bære. Lars, der var den
mindste, skulle imens blive på land,
mens Jens og Peder vovede sig ud.
De kom dog ikke ret langt, før isen
brast under dem. Jens var den største, og i samme øjeblik de gik igennem, sprang Peder op på ryggen af
Jens, idet han sagde: "Du kommer
til at bære mig i land, Jens!" Det tog
ikke lang tid at komme i land, og så
gik det i skarpt trav ned gennem
byen. Anders Hønholt skældte kraftigt ud over "den forskjødte knejt",
men Jette skyndte sig at få de våde
bukser af ham og lagde ham i seng,
hvorpå han fik noget varmt øl at
drikke og et par varme sten ved fødderne. Han kom da også over det
uden men, skønt han langtfra var
nogen stærk dreng.
Efter difteritisanfaldet havde han således tilbøjelighed til at få ondt i halsen. En overgang havde han også
ofte ganske voldsomme mavesmerter. Der blev dog ikke søgt læge
i den anledning. Han opdagede nemlig, at smerterne blev mindre eller
helt gik bort, når han stod på hovedet. Han havde ude i laden en plads
i halmen, der egnede sig godt til
denne øvelse. Her søgte han hen,
når anfaldene kom. De blev dog efterhånden sjældnere og hørte til
sidst helt op. Derefter voksede han
sig både stor og stærk og havde et
ualmindeligt godt helbred, til han var
mellem 30 og 40 år.
I det daglige deltog han naturligvis i
gårdens forefaldende arbejde efter
alder og kræfter, men der blev også
sørget for, at han kom ud mellem folk
og var med, hvor der kunne være
noget at lære. Han var således altid
med, når gården skulle sende en
mand til ombudsarbejde som ved
skolebygning og kirkens restaurering.
Det var ved en sådan lejlighed, han
havde sine første samtaler med degnens døtre. Både pigerne og han var
ganske unge, kun en 17-18 år, men
Dorthea og han holdt sammen fra
den tid, og de fik også efterhånden

deres vilje sat igennem, så de blev
officielt forlovede. Om giftermål var
der foreløbig ikke tale. Dels var de jo
så unge og dertil kom, at Anders og
Jette ikke følte sig gamle nok til at
afstå gården. Jette havde nok undertiden astma, men Anders Hønholt var
rask og rørig. Jens skulle jo også ud
og lære noget hos fremmede. Det
sidste var der enighed om hos alle
parter. Udviklingen i landbruget
havde vist, at det kunne have stor
værdi, og det var nærliggende at
vente, at den kommende tid ville
bringe sine store fremskridt. Begyndelsen blev gjort med, at Jens
Hønholt kom på Testrup Højskole
om vinteren, og Dorthea fulgte efter
næste sommer.
Højskolen
Egentlig burde der vel her gives en
indgående skildring af den grundtvigske folkehøjskole, hvad den ville,
og hvad den nåede med sine elever
i disse første år, der uden tvivl var
højskolens mest værdifulde. Det vil
imidlertid føre alt for vidt, og emnet
er desuden behandlet af mange andre, der har langt bedre forudsætninger for at skrive herom. Jeg vil
derfor nøjes med at fortælle lidt om,
hvad mine forældre havde ud af deres højskoleophold, der så afgjort
havde en stor, ja, revolutionerende
indflydelse på hele deres livssyn.
Kristendommen blev her for dem til
noget personligt og levende, der stillede sine krav og pligter til hver enkelt, men på en sådan måde, at det
var en glæde og lykke at gå ind derunder. Og det var ikke noget forbigående, der tabte sig med årene.
Det var et livssyn og et personlighedsindhold, der varede livet igennem,
også i henseende til det folkelige og
nationale.

Fortsættes........

Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

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

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444

„
KVALITET TIL TIDEN“
ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
HF Jord & Beton ApS
v/Niels og Henning Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

Dennis Rasmussen, Hauge

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

Tel. 86 88 01 75

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
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GISSEL
Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

Kjellerup afd. telefon 8688 2500
Thorning afd. telefon 8688 0422

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00

Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse
Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

* 86 88 80 80 *
Hauge Forsamlingshus

Sportigan Kjellerup
Torvet 9
Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk
www.sportigan.dk
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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60168597
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

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
36

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

Laurits Hvam

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

NING

G
G H BELÆ

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup
Epoxybelægning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

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

... hos Birthe

Vognmand

Henrik Andersen

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86888513

Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup
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
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

www.fonet.dk

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9 3 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 3 Fax 86 88 85 80
mail:kurt@kkpederstrup.dk

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297

v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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

Klovbeskæring

Undervisning fra 0 - 9 klasse
Elkær Anlæg & Entreprenør

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

Kaj Andersen
86888003

z
z
z
z
z
z
z

Træfældning
Haveanlæg
Belægning
Omfangsdræn
Gravning af sokkel
Grubning
Salg af granit

Vi har anlæg for det meste!!!
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og Fritidsgården

Pensionistforeningen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Tlf. 86888515

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf: 86888279

Sognemenigheden

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Bølcho, Haugevej 10
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Rikke Melin, Solsikkevej 12
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Valgmenigheden
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86867476

Fmd.: Henrik H. Jacobsen, Vinderslevholmvej 18 K
Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Tlf. 86888165

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj

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

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Mausing Beboerforening

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

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

Menighedsrådet
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Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Tlf. 86888352

Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Tlf. 86888542

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888352

Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Tlf. 86888157

Tlf. 86888237

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Venstre Vinderslev

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

Soldatervennekredsen
Søndagsskolen - Mausing

Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 30205800
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32Tlf. 86880002

Tlf. 86888445

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73

Tlf. 86888408
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 86888308
Tlf. 86888521

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. august

BORGERFORENINGEN
23. september kl. 17.30
Tur til TV2 Midt/Vest med bus fra
Vinderslev Forsamlingshus

BØRNEHJØRNET
1. september kl. 16.15
Opstart efter sommerferien i Vinderslev

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup.
Lederne er
Karin Pedersen
86867459
Lilli Ravn
86867676

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
23. juli kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Henning
Hollesen, Aulum

23. august kl. 10
Søndagsskole i Mausing Missionshus,
evt. udflugt

13. august kl. 19.30
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev

20. september kl. 10
Søndagsskole i Mausing Missionshus

18. august kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Jens
Peter Lundgaard, Ans

Sognehus

HAUGE MARKED
MALMHØJ

27. september kl. 10.15
Vi deltager i Høstgudstjenesten i Vinderslev Kirke.

6. juli kl. 9.30
Banko

VALGMENIGHEDEN

30. juni - 5. juli

3. august kl. 9.30
Banko

10.-16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole

17. august kl. 9.30
Banko

27. august kl. 19.30
Velkomstaften for konfirmandfamilierne
i Valgmenighedens Hus

31. august kl. 9.30
Banko

30. august kl. 9.00
Sensommertur til Thy

14. september kl. 9.30
Banko

15. september kl. 9.30
Babysalmesang i Vinderslev Sognehus.
Gratis deltagelse med Hinge-Vinderslev
Menighedsråd som arrangør

28. september kl. 9.30
Banko

21. august kl. 18.00
F-aften v/fritidsbørnekonsulent Hanne
Ramskov Schmidt, Kibæk
3. september kl. 19.30
Møde v/missionær Jens Peter
Lundgaard, Ans
17. september kl. 19.30
IM’s fødselsdagsfest v/fritidsforkynder
Ejnar Lindbjerg, Videbæk
29. september kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder
Henning Hollesen, Aulum
2. oktober kl. 19.30
Høstfest v/missionær Jørgen Bech
Knudsen, Mårslet

15. september kl. 19.30
Litteraturkredsen i Alhuset i samarbejde
med Aktive Kvinder

12. oktober kl. 14.30
Danmissionsmøde

30. juli kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Børge Ladekjær,
Sørvad

17. september kl. 14.00
Eftermiddagsmøde i Valgmenighedens
sal

29. oktober kl. 19.30
Møde v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Rønde

11. september kl. 19.30
Høstfest v/fritidsbørnekonsulent Aase
Rigstrup Stoltenberg, Hjerm

8. oktober kl. 18
Fællesspisning i Valgmenighedens sal
med efterfølgende foredrag kl. 19.30 v/
Anna Marie Aggerholm

MAUSING
MISSIONSHUS

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
18. og 19. juli
Mausing Marked

MAUSING
SØNDAGSSKOLE

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
7. september kl. 19
Damegymnastik starter i gymnastiksalen på Vinderslev Skole v/Karin Pedersen

er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi
synger, leger og hører bibelhistorie.
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