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

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

Giv en god gave
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.

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.

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
Karsten Horup, Rosenvænget 14
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.
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Tlf. 86888413
Tlf. 86888430
Tlf. 86888687
Tlf. 86886789
Tlf. 86888521
Tlf. 86888894
Tlf. 41908237
Tlf. 86888499
Tlf. 86888032

→ Udlån af kamera/ pressefotograf
→ Koordinator for aktivitetskalenderen
→ Kasserer / indbetalinger
→ Hjemmeside (www.lokalbladet.net)

Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober

Leder
Besparelser, servicenedgang, økonomisk krise….
Disse ord bliver vi mødt med overalt! Det er dog ikke, hvad der præger
dette nummer af LOKALBLADET ret
meget. Nej, vi har så meget overskud
(af stof/indlæg), at vi må starte Gadespejlet allerede på denne side! En

af grundene er de mange nyfødte
børn i området, og de skal helst præsenteres, så snart vi får kendskab til
dem - og vi præsenterer dem med
glæde!
Med hensyn til klassebilledet må vi
undvære en nærmere præsentation
af en af eleverne, da vedkommende

desværre meldte fra i sidste øjeblik.
Mon ikke vi kan prale med, det er den
eneste "besparelse" i bladet?
GOD SOMMER OG
GOD LÆSELYST!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole - 8. B klasse 1979/ 80

Forreste række fra venstre: Helle Knudsen, Kirsten V. Andersen, Gitte Jensen Nonbo, Lonni N. Hansen, Marianne Jensen, Helle D. Sørensen, Karin Nielsen, Lene Nørskov, Hanne Knudsen.
Anden række fra venstre: Knud Poulsen, Torben Grønbæk-Jensen, Henning Benner Larsen, Niels Østergård
Madsen, Per Bøge Andersen, Eddie Hansen, Jan Brokholm, Jan Nielsen, Jørgen Lindberg.

Velkommen til !
Vinderslevvej 45
Christian Thorsen på 25 og Jeanette Riis
Vestergaard på 22 har købt ejendommen på
Vinderslevvej 45.
Jeanette er advokatsekretær og har boet i Them.
Christian, som har boet i Kragelund, arbejder hos
Mascot i Silkeborg.
De har Oliver på 11 mdr. Det unge par købte ejendommen
på grund af, at den lå i en lille by med børnehave, skole, sfo
og så selvfølgelig en købmand.
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Haugevej 49

Peder Pedersens ejendom på
Haugevej 49 er blevet solgt til Tina
"Turner " Nielsen. Tina er 42 år og
arbejder i Troldhøj i Vium/Hvam og
har børnene Thor på 11 og Lauge på
8 år. De går begge på Thorning skole.
Tina bor sammen med Michael Villadsen på 33 år, som har et firma
sammen med en kammerat, E.M.
Montage, hvor de beskæftiger sig
med alt muligt - en form for et „handy
man“ firma.
Michael har et weekendbarn, Emily
på 11 år, og så har Tina og Michael
et bonusbarn, Oliver på 8 år, så der
er nok at se til i det lille hjem, når de
så samtidig er gået i gang med den
helt store renovering af Haugevej 49

Nyfødte

Mads og Rikke Nielsen, Krokusvej
7, fik den 18. marts en lille dreng. Han
blev født på Viborg Sygehus og vejede 2560 g og var 47 cm. Mathias
blev døbt den 27. juni i Vinderslev
Kirke.
Da Lokalbladet var på besøg, var han
lige blevet lagt ud for at sove, men
han sov trygt videre, selvom han blev
fotograferet.

Haugevej 66

Niels og Kristina Olesen fra Kjellerup
har sammen med Birgitte og Dennis Rasmussen, Hauge, købt Holger Bechs ejendom på Haugevej 66.
De har nu revet ejendommen ned.
Der skal sås græs der, så der kan
gå nogle Islænderheste. Om der på
et senere tidspunkt skal bygges noget på grunden, har de ikke taget stilling til endnu.

Mette Møller Nielsen og Christian
Skaaning Laursen, Mausingvej 20, fik
den 21. maj to små piger. Pigerne
blev født på Skejby Sygehus. De vejede 2710 g og 2160 g og havde en
længde på hhv. 49 og 46 cm. Hvad
de kommer til at hedde, er endnu ikke
besluttet.

edaG

teljeps

Tine og Bo Østergård, Vinderslevholmvej 22, fik den 3. juni en lille
dreng. Mikkel, som han skal hedde,
blev født på Viborg Sygehus kl. 11.02
og vejede 3818 g og målte 52 cm.
På billedet ses Tine med Martin på 5
år, som skal begynde i skole efter
sommerferien, og den lille ny Mikkel.

Tillykke med
dagen
Børge Madsen, Hønholtvej 10, blev
75 år den 30. april
Ole Clausen, Liljevej 37, blev 70 år
den 14. maj
Helle Krogh, Vinderslevvej 69, bliver 50 år den 1. juli
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5, bliver 60 år den 3. juli
Verner Pedersen, Haugevej 39, bliver 70 år den 20. september
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Marie Mikkelsen, Vinderslevholmvej
38, blev døbt i Vinderslev Kirke den
8. maj. Hun blev født den 5. april
kl.16.23 på Silkeborg Sygehus og vejede 3698 g og var 53 cm.
Hendes forældre er Lone og Nikolaj
Mikkelsen. På billedet ses deres tre
børn, Marie samt Astrid på 1½ og Jacob på 3 år.

Lene og Christian Lange, Pederstrupvej 74, fik den 30. november
2009 den lille Lærke. Lokalbladet har
desværre først fået kendskab til
Lærke nu, så derfor er det en noget
forsinket præsentation af Lærke.
Lærke er så heldig, at hendes storebror Mikkel skal i børnehave til
august. Så håber familien på, at
Lærke kan få hans plads i dagplejen ved Ann-Britt i Pederstrup.

Gade

spejlet

Hundelorte

Har man en hund? Og skulle den af med noget af denne slags, skal vi alle,
der er ude at lufte vores hunde, huske at samle det op.
Det er ikke rart at træde i eller køre det over evt. med en barnevogn.
SÅ SKAL VI IKKE GØRE VINDERSLEV TIL EN BY FRI FOR
HUNDELORTE?

Snittevognstest

Den 21. april fik Stine Jespersen og
Daniel Petersen, Vinderslevvej 41,
en lille dreng.
Han blev født på Silkeborg Sygehus
og vejede 3110 g og var 50 cm. Han
skal døbes den 4. juli i Vinderslev
Kirke og skal hedde Mathias
Bundgaard Jespersen.
Den lille Mathias fik ellers en hård
start på livet, da han kort tid efter
hjemkomsten igen blev indlagt i 16
dage med vejrtrækningsproblemer,
men nu er han helt frisk.

Landsforsøg med 6 forskellige snittevogne afholdtes hos Carl Ejnar Sørensen. Formålet var at bedømme vognene ud fra ydeevne og snittelængde
på græsset.

Bagagerumssalg

Landsby julefrokost !!
Den 20. november 2010 afholdes
landsby - julefrokost i Vinderslev
Forsamlingshus.
Der vil blive serveret buffet med traditionel dansk julemad, og Per
Villekjær spiller op til dans.
Mød op til en hyggelig aften med
naboer, venner og familie og gør
denne aften til noget særligt.
Med venlig hilsen
Louise Bech
Tilmelding skal ske til :
Louise Bech
Tlf. 86888080
Mob. 51522195

Den 6. juni afholdt Vinderslev Borgerforening og Vinderslev Forsamlingshus bagagerumssalg på p-pladsen ved forsamlingshuset.
Vi havde annonceret med 30 pladser, og de 29 var solgt, så det var bare
rigtig godt. Vejret var også med os denne dag, og der var en rigtig god
stemning hele dagen, og lige fra start summede der af liv på p-pladsen.
De 2 arrangører er rigtig glade for den gode opbakning, både fra de lokale
og dem, der kom udenbys fra. Vi mener selv, at det var en rigtig vellykket
dag, og vi vil selvfølgelig tage til efterretning, om sådan en dag skal være en
årlig begivenhed.
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Børne- og Fritidsgården
Forældrearbejdsdag
på Gården
Lørdag den 29. maj var den årlige
arbejdsdag, og der mødte nok 35
voksne og ligeså mange børn op
med et vældigt gå-på-mod, en enorm
energi og beslutsomhed, desuden i
strålende humør, som jo er afgørende for samarbejde, og måske
smittede det af på vejret. Min nervøsitet med hensyn til vejret, og hvordan det hele ville gå, forsvandt hurtigt, og det forudgående planlægningsarbejde gjorde, at arbejdet hurtigt kom i gang. Det var beundringsværdigt at opleve de enkeltes virken
såvel som de effektive selvledende
teams. Kirsten Ravn og jeg kunne
nøjes med at holde os parate, hvis
der var brug for os, så vi kunne ordne
mindre ting imens.
Ja, og hvad blev resultaterne af
denne aktivitetsdag?
Der blev syet 20 farvestrålende forklæder til børnene, hvor stoffet var
sponsoreret af en mormor. Nu kan
børnene være rigtigt påklædte, når
de hjælper Sonja eller Vinni med at
skrælle gulerødder, skære grøntsager eller forme boller. Syholdet nåede desuden at sy et madrasbetræk
og et forhæng til en lille børnehule.
Selv om vi har rengøring, så bliver
det vidunderligt flot, når fx en trappevæg og det tilhørende gelænder, der
var fyldt med mudderfingre fra
laaaaang tid, får en omgang rengøring med knofedt.
Udover rengøring blev der malet flere
vægge hos Flagermusene af det indendørs malerteam.
Som det er tradition, sørgede et
køkkenteam for en sund og indbydende frokost. Frokosten giver mulighed for et muntert samvær for hele
flokken inklusive børn. Børnene nød
at være på Gården i den specielle
stemning, hvor de skiftede mellem
de vante børnehaveaktiviteter og at
være tæt på arbejdet, og hvor det
kunne lade sig gøre at give en lille
hånd med.
Udendørs gravede man to stolper
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ned til det store solsejl over sandkassen. Det selvledende team kom hurtig til en rigtig holdbar løsning med
spade, motorpælebor og cement.
Placeringen krævede lidt overvejelser, da solen var tilbageholdende.
Der blev gravet ud med skovle og
spader og planeret og lagt gummimåtter som faldunderlag under
hængekøjen og på begge sider af
rutchebanen.
Ikke så synligt, men af stor betydning
var indsatsen af de to udendørs
malerhold. Med mange liter olie fik
scenen, træhestene, brændeskuret,
borgen, bålbænkene, plantekasserne og klatrestativet en grundig
omgang til gavn for et længere liv.
Svævebanestolperne er malet gule
og er på vej til at ligne 2 giraffer, og
endda skibet blev malet.
Ishuset, som børnene bruger meget,
blev repareret og fik endnu en ydre
forstærkning.
Rebet i hængebroen, som fører til
borgen, var slidt, så broen faldt i
"voldgraven". Den blev repareret, så
man nu igen kommer sikkert til borgen.
Kaninen "Plet" har fået unger igen,
og en ny løbegård gør, at børnene
trygt kan have kaninunger uden for
buret.
Et kaffe- og kagebord gav en hyggeligt afslutning på en intensiv arbejdsdag.
Kirsten Anneberg Jacobsen

CAMPINGTUR i
Vinderslev børne og fritidsgård
Det er torsdag - nemlig torsdag den
27. maj 2010 - solen skinner højt på
himlen, og det er en meget særlig
dag - og nat. I aften, når alle de andre børnehavebørn er gået hjem, skal
de ældste flagermusbørn nemlig
have hyggeaften og sove i børnehaven. Så JO - det er en meget særlig
dag for de store flagermusbørn.
Kl. 8 kom et glad barn slæbende
med taske, sovepose og underlag
under armen hen mod mig: Lene,
hvor skal jeg sætte min sovepose? jeg skal jo sove i børnehaven i
nat…… Midt på formiddagen spurgte
en anden: Bliver det ikke snart mørkt
og nat? - for jeg glæææder mig sådan til at sove her sammen med min
far og ven - og lidt senere sagde en
tredje: Lene, er klokken ikke snart 4,
jeg skal nemlig skynde mig hjem og
pakke min sovepose? - Jo forventningerne var helt klart store til den helt
fantastiske aften og nat i børnehaven
og ventetiden lidt lang.
Da vi pædagoger ankom kl. 18.30 i
børnehaven, mødte vi et fantastisk
syn. Hele græsplænen omme ved
ishuset var pludselig på meget kort
tid blevet omdannet til en campingplads - en hel teltgade stod der, med
masser af telte på begge sider. Det
så bare helt fantastisk ud, og der
summede af liv og aktivitet. Glade og
spændte børn sammen med deres
forældre og venner var travlt optaget
af at sætte telt op sammen og klargøre teltet til den kommende nat. Her
skulle man nemlig sove sammen
med sin far eller mor og venner. Andre forældre var i gang med at dække
et fantastisk flot "langbord" med
børnehavens haveborde og med frisk
blomsterpynt, for om lidt skulle man
nemlig sidde her og spise aftensmad. Bålet var tændt og hyggede allerede….
Da telte, soveposer og madrasser
var klar til natten, og børnene med
stolthed og glæde havde vist os, hvor
de sammen med deres forældre og
venner skulle sove, var alle nu sultne.
Vi havde kunnet dufte den dejlige af-

tensmad, som nogle forældre i mellemtiden havde lavet over bålet (pasta og millionbøf ) sammen med et
stort skønt salatbord med brød til. Da
vi havde spist os dejligt glade og
mætte og hygget os ved bordet,
skulle vi på et aftenløb, som forældrene også havde arrangeret. Man
var i grupper sammen med sine forældre og venner og kom ud på forskellige poster, hvor både børn og
voksne skulle prøve en masse ting
sammen. Bagefter sad vi alle omkring bålet og hyggede os med kiks
og dejlige jordbær. Nu havde børnene
jo prøvet SÅ meget og vidste, at de
voksne kunne finde på meget sjov,
bl.a. havde de smagt på forskellige
ting med bind for øjnene. SÅ hvad var
nu det for noget med jordbærrene??
Hvad kunne det mørkebrune mon
være, jordbærrene var dyppet i ?? ??så ét barn udbrød pludselig: Er det
mudder det brune på jordbærrene?,
- men NEJ - det var heldigvis bare
rigtig dejlig chokolade. Kl. 21.30 tog
vi pædagoger hjem - og da var bålhyggen slet ikke slut. Det bliver

spændende at høre i morgen, om
børnene har kunnet få puttet deres
forældre, eller om de har diskuteret
skolepolitik hele natten!
Et rigtig flot og godt afslutningsarrangement, kære flagermusforældre
og en stor tak for tiden med jer og
jeres dejlige guldklumper.
Held og lykke til jer alle, når nu skoleklokken ringer ind ……
Lene Lange
pædagog
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Nordsvenske brugsheste
Det hele startede med, at jeg flyttede
ud til Verner på Haugevej 39. Udover
at have fået en dejlig mand var rammerne der lige pludseligt også til at
få en barndoms-/ungdomsdrøm opfyldt. Drømmen om at få sin egen
hest.
Min første hest blev Sahara, en
svensk varmblodstraver. Selvom traverne her i Danmark ikke er særligt
høje i kurs uden for travverdenen, bliver de i Sverige flittigt brugt som ganske almindelige rideheste.
Verner, der i sin barndom har kørt
med heste især til markarbejdet, blev
snart smittet af interessen igen. Da
han vægter avlsarbejdet højt, som
man kunne læse i sidste nummer af
Lokalbladet, syntes han dog, at der
skulle en anden race til.
Længe drøftede vi forskellige muligheder. I mine unge dage havde jeg
drømt om at starte et stutteri med
Trakehnere, så tanken var nærliggende. Men det var ikke længere den
race, jeg kendte som barn, og jeg må
indrømme, at jeg synes, det er gået
dem som de fleste varmblodsracer.
Avlsmålene har ændret sig betydeligt, og det virker, som om hestene
bare skal blive større og større og
slankere og slankere. Det er nogle
gange skræmmende at kigge på de
efterhånden meget spinkle danske
varmblodsheste, som bliver udstillet
til dyrskuerne. Efter min mening skal
man passe på, at samtlige varmblodsracer ikke kommer til at ligne
hinanden mere og mere og mister
deres eget særpræg.
Så vi ville væk fra de her store heste, og den næste race, der stod for,
var islænderen. Den passede med
sin naturlighed meget bedre til vores
forestillinger, men selvom det siges,
at de uden problemer kan bære en
voksen rytter, havde jeg ondt af dem,
hvis de skulle bære rundt på mig ret
længe ad gangen.
Så ville skæbnen, at min veninde,
som havde lånt en nordsvensk
brugshest, som hun senere blev den
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lykkelige ejer af, skulle på weekendtur. Jeg sagde ja til at passe den unge
2 års hoppe Soccra, og jeg var solgt
på stedet.
Her var racen pludselig !!!
Racen er måske ikke så kendt i Danmark, men hvis man nu nævner, at
Emil fra Lønnebergs Lukas præcist
er et sådant eksemplar, har man en
bedre forestilling om den. Der er også
rigtig mange nordsvenske brugsheste med i filmen Arn Tempelridderen.
En dejlig alsidig race, som hverken
er for stor eller for lille. En rigtig god
ridehest, nogle starter endda både
spring- og dressurstævner på dem.
Og desuden en rigtig god køre-og
arbejdshest med et fantastisk godt
temperament.
I vinterferien 2007 var Verner og jeg
klar. Vi skulle op til Sverige for at se
på heste.
Det endte med købet af 3 heste:

Ronda, en hoppe på knap 3 år, og
Balder, en lille hingstunge på 9 måneder.
Maggie fik et velskabt hoppeføl,
Linnéa.
Det var starten på vores lille flok.
Vi fandt snart sammen med nogle
ligesindende. Der eksisterede en
landsdækkende dansk forening, men
grundet det lille antal medlemmer og
heste og de store geografiske afstande, fandt man det bedre at ændre strukturen.
I 2007 søgte vi om at blive et underdistrikt af den landsdækkende svenske forening FNH, Föreningen
Nordsvenska Hästen. Denne forening er opdelt i 27 underdistrikter,

Maggie på 8 år, som var drægtig med
den flotteste nordsvenske hingst, jeg
kender, Heirums Nils.

Balder til køretræning i Sverige

hvoraf de 3 er i Danmark. Vores distrikt hedder Jylland nord og midt.
Desuden er der distrikt Sjælland og
øerne. Det sidste distrikt, Fyn og
Sydjylland, er et hvilende distrikt,
som for tiden ikke har nok medlemmer til at danne et distrikt, men geografisk eksisterer de allerede.
Vi er en lille forening, som lægger
meget vægt på hyggelige arrangementer som køre-ride weekendture,
foredrag med forskelligt fagligt indhold, kørekurser, julearrangement
med f.eks. ringridning, horsemanshipkurser, fællesdeltagelse i dyrskuer - vores foretrukne er i Aulum,
møder som vi holder hos de forskellige medlemmer , så man lærer hinandens heste og hjem at kende, og
sidst, men ikke mindst, vores årlige
kåring, som finder sted her på
Haugevej 39 hver sommer, hvor vi
får den svenske dommer Morgan
Johnsson til at komme og bedømme
vores heste. I år er datoen torsdag
den 19. august fra klokken 16.00. Tilskuere er meget velkommen til at
overvære denne hyggelige eftermiddag sammen med os. Der er mulighed for at købe forfriskninger og kaffe
på dagen.

Kåring på Haugevej 39
Det er gået godt med vores avlsarbejde. Især hingsten Balder gjorde
det godt. Han blev færdigkåret i Sverige i år med 43 point. Og vi har nu
det første afkom efter ham til salg.
Det er en dejlig hobby for os. Det virker som ren terapi at færdes blandt
disse dejlige godmodige heste. Vi har
bestemt ikke fortrudt, at valget faldt
på disse skønne heste.

Balder til kåring i Sverige

Man kan læse meget mere om racen og vores lille forening på:
www.nordsvensk.dk
Andrea Schmidt
Haugevej 39

Vinderslev og Omegn går på nettet
Vinderslev og Omegn går på nettet:
www.voinfo.dk.
Vinderslev, Hauge, Mausing og
Pederstrup får nu en fælles hjemmeside for områdets foreninger.
På initiativ fra Vinderslev Borgerforening og Vinderslev Forsamlingshus
var der den 11. maj indkaldt til møde
i Vinderslev Forsamlingshus for et
lille udpluk af områdets foreninger.
Følgende foreninger/bestyrelser var
repræsenteret: Vinderslev Skolebestyrelse, Bestyrelsen for Børne- og
Fritidsgården, Windir Spejderne,
Vinderslev Købmand, Vinderslev Borgerforening og Vinderslev Forsamlingshus.
På mødet blev der drøftet fremtidigt
samarbejde angående en fælles
hjemmeside for områdets beboere
og foreninger. Det blev vedtaget, at

vi starter en hjemmeside op med en
fælles kalender, hvor alle foreninger
/bestyrelser kan få deres aktiviteter
og arrangementer lagt ind, og hvor
vi så vil udbygge denne hjemmeside
med links til de forskellige foreninger/
bestyrelsers egne hjemmesider, og/
eller en forening kan blive "koblet på"
www.voinfo.dk med en minihjemmeside.
www.voinfo.dk kan også være en
hjælp til tilflyttere og andet godtfolk,
der gerne vil vide, hvad der sker i og
omkring Vinderslev, Hauge, Mausing
og Pederstrup.
Webmaster på www.voinfo.dk er
Jens Ole Erlandsen fra Vinderslev
Borgerforening, og han har følgende
hjælpere:
René Borup fra Vinderslev Købmand
og Jette H. Berthel fra Vinderslev For-

samlingshus.
Der er sendt et brev ud til alle områdets foreninger og bestyrelser vedrørende dette nye tiltag, hvor vi opfordrer dem til at bruge denne
hjemmeside. Vi håber, rigtig mange
vil vende tilbage med aktiviteter til
kalenderen.
Områdets beboere opfordres til at gå
på www.voinfo.dk for at se, hvad der
sker i området, og der vil også blive
mulighed for at tilmelde sig til at modtage mail, når der bliver sendt
nyhedsbrev ud. Dette vil ske ca. hver
14. dag, hvis der er opdateringer til
kalenderen. Tilmeld nyhedsbrev
www.voinfo.dk er et nyt tiltag, vi håber, rigtig mange, både foreninger/bestyrelser og privatpersoner vil bruge.
Jette H. Berthel
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32 år med børn
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5, skal
til at vænne sig til et liv uden børn i
huset. Hun går nemlig på efterløn den
3. juli i år efter at have været dagplejer i 32 år. Hun har regnet ud, at hun
helt præcis har passet 63 børn + diverse gæstebørn. Mange af børnene
har været søskende, og det var dejligt, synes Birgit, for så kendte hun
familien i forvejen, hvilket gjorde samarbejdet meget lettere.
Som barn fortalte Birgit sin mor, at
når hun blev stor, ville hun passe
børn, og hvis hun ikke kunne komme
til det, ville hun være skraldemand!
Vi er mange her på egnen, der er
glade for, at Birgit ikke blev skraldemand! Hun førte sin drøm ud i livet
og tog en uddannelse som barneplejerske på Søfryd i Silkeborg, som
dengang var et børnehjem. I dag er
det en vuggestue.
I 1970 blev hun gift med Carl (bedre
kendt som Kalle!), og da Kenneth var
kommet til verden i 1971, arbejdede
hun i en vuggestue en kort periode,
indtil hun blev kommunal dagplejer i
Silkeborg. Familien blev forøget med
Glennie i 1973, og året efter flyttede
de så til ejendommen i Fruerlund,
hvor der er husrum og hjerterum med
masser af frisk luft og dejlig udsigt.
Birgit var privat dagplejer, indtil
Kjellerup Kommune i 1978 oprettede
kommunal dagpleje, hvor hun blev
ansat som én af de første dagplejere.
Hun var den eneste dagplejer i lokalområdet i 6-7 år, så hun og børnene
måtte med bus til Kjellerup for at
mødes med andre dagplejere til legestue, fastelavn og andre arrangementer. Mødestedet var som regel
Al-Huset eller Bjerget.
Når Birgit holder, er der 9 dagplejere
i vores område, og de har deres egne
arrangementer. I vinterhalvåret mødes de en gang om ugen i skolens
gymnastiksal. Derudover har de
heldagslegestue 8 gange årligt i
Mausing Forsamlingshus, og den
anden onsdag i maj fejrer de „dag-
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Birgit med sine sidste
børn: Sabine, Sofus,
Johan og Mads

plejens dag“ med et arrangement.
Når dagplejerne mødes med jævne
mellemrum, har det ikke kun til formål at give dagplejerne mulighed for
indbyrdes socialt samvær. Møderne
har også den fordel, at børnene lærer hinanden og dagplejerne at
kende, så det er lettere for dem at
komme i gæstepleje, når deres egen
dagplejer er syg, holder ferie eller er
på kursus.
Birgit har været på mange kurser i
årenes løb og synes, de har hjulpet
hende til at udvikle sig, og hun har
nydt at få inspiration til at give børnene en afvekslende hverdag.
Fra 1993 skulle alle børn over 3 år i
børnehave, og det betød en stor forandring for dagplejernes hverdag.
Indtil da havde Birgit passet nogle af
børnene, indtil de skulle i skole, og
med 4 børn i 5-6 års alderen kan man
foretage sig meget mere end med 4
børn på 1 til 3 år. De første år som
dagplejer fik Birgit også børnene allerede i 3 måneders og senere i 6
måneders alderen, så det giver
mange års kontakt med en familie,
når børnene bliver passet helt op til
skolealderen. Men uanset hvor
længe Birgit har passet et barn, er
det vigtigt for hende at bevare kontakten, og det er da også hendes
plan som efterlønner, at hun vil be-

søge Børne- og Fritidsgården af og
til for at følge „sine“ børn.
Der er sket meget på dagplejeområdet, siden Birgit startede. Arbejdstiden dengang kunne være på
55 timer om ugen, hvor den i dag er
højst 48 timer. Det var heller ikke
usædvanligt, at nogle af børnene
spise aftensmad hos Birgit og Kalle,
hvis forældrene havde sen fyraften
og først kunne hente børnene hen på
aftenen. En dagplejer skal også have
hegn omkring grunden nu, hvad Birgit og Kalle ikke har, så hun ved godt,
at hun ikke kunne blive godkendt
som dagplejer efter nutidens regler.
Det er nu gået fint alligevel, og børnene har hurtigt lært „de usynlige
grænser“ at kende, hvad flere forældre også har udtrykt deres anerkendelse af.
Et godt eksempel på både Birgits og
Kalles interesse for at have god kontakt til nuværende og forhenværende
familier er deres sommerfester/-udflugter. De startede i 1990 med en
tur til Himmelbjerget med Hjejlen og
fortsatte helt frem til 2008, hvor turen gik til Søndergaards Have i Skræ.
Turene er gået til „Hjortens Verden“
på Djursland, Djurs Sommerland,
Velling Koller, Verdenskortet i
Klejtrup, Givskud Løvepark, Safariparken i Sminge, Aqua i Silkeborg,

Tange Elmuseum, Hjerl Hede og
Haunstrup Zoo. Nogle gange har
Kalle også slået teltet op på Fruerlundvej 5 og inviteret på grillmad.
Det var dog ikke nok for Birgit og Kalle
med sommerturene, så i 1997 startede de også en tradition med julefester i Mausing Forsamlingshus,
hvor alle familier samledes den sidste lørdag i november kl. 14 til gløgg
og æbleskiver. Derefter var der hyggeligt samvær med klipning af julepynt til det store juletræ, forskellige
lege og sange for alle aldre. Hver familie medbragte en ret, og når modtageren af mandelgaven var fundet,
blev der danset om juletræet og sunget meget højt, så julemanden kunne
høre, hvor han skulle møde op. Det
lykkedes hvert år at få ham ledt på
rette vej, så pludselig stod julemanden og hans kone i døren til manges
fryd og nogles forskrækkelse. Julemandens kone havde en liste med
alle børnenes navne, og uanset alder fik de hver en slikpose. Den sidste julefest blev afholdt i 2006.
Lige over for Birgits og Kalles ejendom ligger Fruerlundgård, hvor Carl
Ejnar og Lone bor. Da Birgit startede
som dagplejer, boede Carl Ejnars
forældre, Bente og Holger, på gården.
Carl Ejnar og hans søskende, Marianne og Christian kom tit over til Birgit for at lege med alle „hendes„børn,
og Birgit har haft fornøjelsen af at
være dagplejer for både Carl Ejnars
og Christians børn, som aldrig har
haft problemer med at skelne imellem deres hjem og det at blive passet hos Birgit - heller ikke selv om de
var med hende hjemme for at be-

Emil og Kalle
nyder fredagsrundstykkerne

søge køerne og se, om traktorerne
havde travlt på marken.
Birgit har altid haft stor opbakning fra
sin familie, og dagplejebørnene har
været vant til, at der var en mormor
og en farmor, som kom på besøg.
Kenneth og Glennie har været som
store søskende, og især Glennie har
taget sig meget af børnene og leget
med dem. At baggangen var fuld af
barnevogne, og at gulvet flød med
legetøj har Kalle altid taget med godt
humør. Han lod gerne de store børn
deltage i sine aktiviteter med at passe
grise eller arbejde i haven, og det var
stort, at man kunne få lov at hjælpe
Kalle. Da han blev efterlønner for et
par år siden, blev det en tradition at
få rundstykker om fredagen. Senere
blev de udskiftet med „fiskedeller“ til
frokost, som Kalle hentede på torvet
i Kjellerup.

Der er god plads hos Birgit!

Efter Birgits mening har hun haft verdens bedste job og synes, hun har
fået meget anerkendelse. Hun fortæller, at de mange afskedsbreve samt
gaver, hvor forældrene har givet udtryk for deres tilfredshed, har varmet
meget. Hun har endda fået afskedsgave af en mormor til ét af børnene
og også af et gæstebarn, og det tyder jo på, at de har været tilfredse
med opholdet.
Lørdag den 3. juli bliver Birgit 60 år,
og i den anledning holder hun „åbent
hus“ fra kl. 13 for familie, venner og
naboer, og så glæder hun sig til at få
besøg af så mange af „sine“ børn
som muligt sammen med deres familie. Kalle sætter det store telt op
og sørger for mad og drikke - altså
den samme store gæstfrihed som
har præget Fruerlundvej 5 de forgangne 32 år!
A.A.

Børnene høster kartofler
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Så er fodboldsæsonen godt i gang
igen. Det er fantastisk at se næsten
80-100 børn træne hver tirsdag fra
kl. 17-18, mens forældrene sidder på
klubhusets terasse.
Igen i år har vi været heldige at skaffe
en masse dygtige frivillige trænere og
holdledere. Husk, kære forældre, at
støtte dem! Og hvis der er nogen,
der går med en lille frivillig træner eller leder i maven, må I endelig henvende jer til Henrik "Studi" - tlf.:
30312990. Vi kan altid bruge en ekstra hånd, og allerede nu ved vi, at vi
skal bruge nye kræfter til næste sæson.
I år har vi ni hold i gang fra Bold & leg
og op til veteranerne, og i år har vi
for første gang i mange år også fået
et pigehold. Det er første klasses pigerne, der har fået et 5-mands hold

med Maries far, Henning Fisker, som
træner. Det ser ud til at være en succes. Hele 11 piger er nu med på holdet, og hvis der nu er nogle 2. klasses piger, som får lyst til at spille pigefodbold, så kan I sagtens få lov til at
være med - bare mød op på stadion
tirsdag fra kl. 17-18.

ved første stævne. Vi glæder os alle
til at følge dem i denne sæson. Held
og lykke piger!!!
Se vores hjemmeside:
www.vinderslev-if.dk

Kommende aktiviteter
Hvorfor nu så vigtigt med pigefodbold??? Jo, det er bare sådan, at
piger gerne må spille med på et
drengehold, men det omvendte går
ikke. Sidste år så vi, hvordan pigerne
bare ikke er lige så fysisk stærke på
banen som drengene, og det kunne
være med til, at nogen ville miste
modet og falde fra, så vi besluttede
at prøve med et rent pigehold i år, når
nu de var så mange piger i denne
årgang. Det er med succes og løftede arme, pigerne spillede en kamp
uafgjort og vandt den anden kamp

Mausing Marked 17.-18. juli
Sommerfest 20.-21. august
Medhjælperfest Mausing august måned (tilgår senere)
Afslutningsfest ungdomsafdeling 8.
oktober kl. 17.00
Afslutningsfest seniorafdeling 30.
oktober kl. 18.30
Mette

Vinderslev Forsamlingshus
Dameaften
torsdag den 2. september
Vi får besøg fra Friendtex og
Bocajeans.
Friendtex kommer med tøj til damer
i alle størrelser, og Bocajeans har så
tøjet til ungerne i alderen 2 – 14 år.
Hvis du har interesse for deres kollektioner, kan man se mere på
www.Friendtex.dk og
www.bocajeans.com
Så snart deres efterårskollektioner er
udkommet, vil der være mulighed for
at afhente et katalog hos købmanden.
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Så tag veninderne med til en hyggeaften med masser af "tøjsnak", en
kop kaffe og ingen mænd til at
komme med "billige" kommentarer.

Ølsmagning

Julefrokost
Den traditionelle julefrokost for egnens erhvervsdrivende og andet
godtfolk bliver afholdt den 4. december.

lørdag den 25. september

Købmandsbutikken

Mød op til en hyggelig aften, hvor der
vil være mulighed for at få smagt
nogle forskellige øl.

Der vil komme opslag med mere info
i købmandsbutikken og flere steder,
så snart de sidste ting er på plads.

Juletræ for børn
Der afholdes juletræ for børn den 28.
november (1. søndag i advent).

Jette H. Berthel
Vinderslev Forsamlingshus

Knud Sørensen ... min tid ved militæret
Min tid ved militæret
Fortalt af Knud Sørensen, som bor
på Plejecenter Malmhøj i Vinderslev.
Knud Sørensen er 86 år og aktiv
trods synshandicap. Næsten hver
dag går han til sit hus på Vinderslevholmvej og ordner forefaldende arbejde. De senere år har budt på flere
rejser, bl.a. en tur til Island i 2008
(rejsefortælling i Lokalbladet nr. 42),
tur til Aurich i 2009 (denne artikel),
2010 til Mosel-/Rhinområdet og næste år, ja hvem ved, hvortil det bliver?
Denne fortælling blev til efter et par
telefonsamtaler, da det jo også skulle
passe ind i Knud Sørensens kalender - ja faktisk måtte han fravælge et
arrangement grundet denne aftale.
Sørensen var på alle måder velforberedt som altid og dikterede stille
og roligt, så fortællingen helt blev
hans egen. Ved tegn fra skribenten
holdt Sørensen inde for siden at genoptage, hvor han slap. Hans tid som
lærer skinnede klart igennem.
Knud Sørensen fortæller:
I begyndelsen af maj 1946 blev jeg
indkaldt til livgarden. Jeg var på det
tidspunkt endnu ikke færdig med min
uddannelse på lærerseminariet, så
jeg søgte udsættelse, hvilket blev
bevilget. November 1946 blev jeg så
indkaldt til Fredericia, men på daværende tidspunkt havde jeg fået stilling på Fyn som højskolelærer, og jeg
havde lovet forstanderen at søge udsættelse. Dette blev bevilget, og jeg
fik et halvt år på højskolen med karle
(om vinteren var der karle/drenge på
højskolen, og om sommeren var der
piger). 3. maj 1947 blev jeg indkaldt
til Viborg, og der drog jeg så til. Vi
havde en ung befalingsmand, der
mente, han kunne sige alt og behandle os, som han ville. Det ville jeg
ikke finde mig i og sagde det, men
det udløste et kæmpe møgfald. Jeg
bad da om en samtale med kaptajnen, hvilket ikke kunne nægtes mig.
Kaptajnen aftalte en samtale med en
premierløjtnant i løbet af to dage. Vi
fik en god snak og aftalte at snakkes
ved igen på et senere tidspunkt. Samtalen hjalp faktisk på måden, den
unge befalingsmand tiltalte os på!

Det første halvår er man rekrut, herefter fortsætter nogle som menige,
mens andre bliver beordret skole.
Jeg blev beordret kornetskole på
Kronborg ved Helsingør. På vej dertil træffer jeg på storebæltsfærgen
(det var før, der kom en bro) en gammel klassekammerat fra seminariet.
Han skulle samme sted, og vi kom
også i samme deling. Det første
halve år gik med teori og praksis.
Teorien foregik i klasselokalet,
mens praksis fandt sted i felten. Vi
havde en god kantine, hvor vi spiste
under opsyn af en officer, som sørgede for god bordmanér, samt at vi
ikke fråsede med maden - vi blev
dog altid mætte. Når vi var færdige

rækken. Han standsede ved mig, så
på mig, men sagde intet. Der var
også en kaptajn, som vi ikke havde i
noget fag, men som altid var mørk
som en tordensky. Han gjorde, hvad
han kunne, for vi ikke skulle blive interesseret i militæret. En dag i felten under kommando af Palne havde jeg
kommandoen for at lære det. Denne
dag kom kaptajnen og bad mig vise
de kort, som vi havde over terrænet og som vi altid skulle have på os, men
lige netop den dag havde jeg ikke kortene på mig. Foran kaptajnen gik
Palne. Palne opdagede, at jeg ikke
havde kortene og gav mig sine. Senere på dagen sagde Palne til mig "nu
er vi kvit!"

med aftenspisningen, læste officeren op fra en seddel, hvem der
havde forsyndet sig i løbet af dagen
og derfor skulle have sin straf. En
af de allerførste dage var navnet:
Knud Sørensen! Jeg skulle sidde
efter i et særligt lokale, da jeg ikke
kunne teorien i feltarbejder. Jeg gik
til officeren og fortalte ham, det måtte
være en misforståelse, da jeg ikke
var blevet hørt i teorien. Vi talte om
det, og han sagde "De skal jo alligevel læse i aften, så kan der vel ikke
ske noget ved, at De sidder der".
Det gjorde jeg så! Næste morgen,
da vi stod opstillet i gården, gik premierløjtnant Palne, som også var
vores lærer i feltarbejder, ned forbi

Efter et halvt år skulle jeg til Den Danske Brigade i Tyskland. Tyskland kapitulerede den 4. maj 1945 og blev
besat af bl.a. England. Der blev ført
mange forhandlinger mellem England
og Danmark om, hvorvidt Danmark
var et allieret land. Til slut godkendte
England os på grund af vores modstandskamp under krigen. Vi skulle
ned og deltage i besættelsen af Tyskland i det engelske område. Der blev
sendt 4000 mand derned fordelt på 4
steder: Oldenburg, Wilhelmshafen,
Jever og Aurich. Vores folk tog til
Aurich og havde Otto Olsen med. Han
bad mig om at lave et orkester dernede. Det fik jeg gjort, og 5-6 mand
spillede ved festlige lejligheder på de
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fire soldaterhjem. Kasernen i Aurich
var meget stor. Store flotte murstensbygninger som var blevet færdige
kort tid før. 3000 mand havde arbejdet på bygningerne i et år. Aurich ligger nær den hollandske grænse og
er på størrelse med Silkeborg. Kasernen lå i udkanten af byen. Vi havde
et godt og fredeligt halvår der. Vi
marcherede aldrig gennem byen og
havde kun øvelser ude i felten eller
på kasernen. Noget af det første, vi
fik at vide, var at vi ville få juleorlov i
februar! Hver uge gik der tog til Danmark og retur med forsyninger. Med
det tog skulle der en førselsofficer, 2
korporaler og 6 menige. Heldigvis var
jeg dog blevet sekundløjtnant, så jeg
blev førselsofficer på toget. Hver
gang toget standsede, skulle soldaterne gå vagt, så tyskerne ikke kunne
hugge fra toget. Da vi kom til
Padborg, havde vi fri i 3 dage, mens
der blev fyldt op med forsyninger. Jeg
tog hjem til min forlovede, Anna, som
var lærerinde i en by mellem Esbjerg
og Varde.
Fra Kronborg kom jeg til Viborg, blev
delingsfører i 4. Deling og havde godt
et halvt år der fra sommeren 48.
Oberstløjtnant Otto Olsen var en af
vores chefer. På en eller anden måde
havde han kastet sin kærlighed på
mig. En dag var han og jeg alene på
skydebanen for at skyde med pistoler. Han ramte hver gang - det gjorde
jeg ikke! Han spurgt mig, om jeg
kendte "det og det" spil kort, hvortil
jeg svarede nej. Han sagde da: "Jeg
troede ellers, det var det spil, De
tænkte på, da det spil handler om at
få færrest point". Senere viste det sig
heldigvis, at min pistol trængte til at
blive rettet!
Mens jeg var i Viborg, ville kaptajnen
have en samtale med mig og
spurgte, om jeg ville gå videre på officersskole. Han havde allerede
skrevet en anbefaling. Jeg var glad
for at være i militæret, men jeg havde
været forlovet siden 1944, så jeg ville
gerne drøfte det med Anna. Jeg fik
en fridag til det. Anna syntes ikke, det
var en god idé, da officerer flyttede
meget omkring. Hun var af jysk
bondeæt og syntes, at vi ville blive
rodløse. Jeg takkede derfor nej, hvilket jeg sidenhen har været glad for.
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imod os. Han hentede vagtkommandøren, som hentede stabschefen. De tog meget venligt imod os og
spurgte, hvad vi ville se. Vi måtte se
alt. Vi vandrede rundt i 2 timer og så
de forskellige afdelinger. Til sidst ville
jeg gerne se den lejlighed, som jeg
boede i dengang. Det blev en skuffelse! Der var ikke længere antydning
af en lejlighed. Det var heldigvis den
eneste skuffelse på turen.
Med til militæret hører også andet.
Kort tid efter, jeg kom til Vinderslev i
1952, blev jeg spurgt, om jeg ville
være chef for hjemmeværnet på egnen. Det var jeg i 4-5 år.

Ved påsketid i 1948 skulle vi have
påskeorlov og stod opstillet for at få
vores billetter. Det trak ud. Pludselig
fik vi besked om, at der ingen påskeorlov blev, da der var rygter om, at
russerne ville invadere Danmark og
gå i land ved Helsingør. Vi måtte i
kampuniform. Fik udleveret skarp
ammunition og sendt op på voldene,
hvorfra havneindløbet kunne beskydes. Russerne kom heldigvis ikke.
I april 49 forlod jeg igen Tyskland, tog
hjem til Danmark og blev hjemsendt.
60 år efter spurgte min søn Niels og
hans kone Anette, om jeg kunne
tænke mig at komme til Aurich igen.
Det kunne jeg. De satte sig i forbindelse med turistforeningen, som
kontaktede militæret, som så arrangerede et besøg på 3 dage. Vi havde
en dag på kasernen. Vi standsede
ved bommen, hvor en officer tog

Knud Sørensen kunne have fortalt
meget mere, men havde valgt at fokusere på disse ret positive minder
fra krigens tid.
I.O.

35 år med Hauge Minimarked
Dagen (1. maj) blev fejret med et
meget uformelt åbent hus hele dagen - der var øl på fad og pølsehorn,
chokolade og andet lækkert at hygge
med til de mange gæster, der kiggede forbi butikken i løbet af dagen.
Hovedpersonerne var omkring gæsterne hele dagen og nød den festlige stemning.
Folk kom og gik i en lind strøm dagen igennem.
Tina Ravn
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Vinderslev købmand
Nyt fra Vinderslev købmand ApS
I marts måned meddelte Pia Horup,
at hun ville stoppe som købmand.
Der blev derfor hurtigt taget initiativ
til at indkalde til et møde i Vinderslev
Forsamlingshus for at informere
området om Pias beslutning og for
at finde ud af, hvad man så kan gøre.
Der blev holdt to møder i Forsamlingshuset med en uges mellemrum.
Til hvert møde var der mødt godt 100
personer op. På det andet møde
fremlagde bestyrelsen for Vinderslev
og Omegn Invest ApS en plan for,
hvordan det kan lykkes at få en ny
købmand i Vinderslev igen. Bestyrelsen havde haft kontakt til Mona og
Claus Pedersen, som også var interesserede, da Brugsen lukkede i
2008, og man manglede en købmand. Den gang blev det ikke til noget på grund af, at man ikke kunne
få projektet finansieret. Bestyrelsen
var derfor denne gang indforstået
med, at man måtte hjælpe med finansieringen, hvis projektet skulle
lykkes. Planen var at samle kr.
600.000 ind for at stifte et nyt selskab:
Vinderslev Købmand ApS. Man skulle
samle 300.000 ind som anpartskapital og 300.000 ind som gældsbeviser.
For at gøre opmærksom på indsamlingen blev der blandt andet opsat et
telt på Vinderslev Torv en weekend,
hvor der blev solgt øl, sodavand og
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pølser til fordel for den nye købmand.
Ugen efter havde bestyrelsen arrangeret et anderledes bankospil i
Vinderslev Forsamlingshus. Her
råbte Karl Petersen fra Pederstrup
op, hvis han da kunne få ro til dette.
Karl blev jævnligt forstyrret igennem
hele aftenen. Først kom der en næsten nøgen mand løbende gennem
lokalet, mens han råbte: "I kommer
ikke herfra, før end I er klædt af til
skindet". Senere blev Karl forstyrret
af en mand med nogle uhyggeligt
grimme tænder. Manden fortalte, at
han sparede på tandlægeregningen
for støtte op om købmanden i stedet. Endelig kom der en kylling ind i
lokalet for at sælge påskeæg til fordel for købmanden. Det var Robin
Lundqvist fra Vinderslev, som gemte
sig bag alle figurerne til bankospillet.
Bankospillerne havde en rigtig hyggelig aften, hvor de morede sig over
de skæve og festlige indslag.
I starten af maj havde man solgt alle
anparter. Der blev derfor holdt stif-

tende generalforsamling den 4. maj
i Vinderslev Forsamlingshus. Der
blev valgt bestyrelse: Jens Sandberg, Charlotte Kristensen, Louise
Bech, René Borup og Henrik Andersen. Som suppleant blev valgt Michael Bjerregaard. Samtidig fortalte
man på generalforsamlingen, at man
havde fået Nordea med til at finansiere en del af projektet, således at
man "kun" skulle indsamle kr.
100.000 i gældsbeviser.
Vinderslev Købmand ApS er nu en
realitet. Arbejdet er gået i gang, og
bestyrelsen er konstitueret med Jens
Sandberg som formand.
Bestyrelsen har efterfølgende holdt
møde med vores nye købmandspar,
Claus og Mona, henholdsvis 37 og
35 år, som kommer fra Sørvad mellem Aulum og Holstebro. De har
begge mange års erfaring fra bl.a.
Dansk Supermarked og Superbest.
Mona beholder sit arbejde i Bilka Holstebro, hvor hun er afdelingschef og
har en flok ansatte under sig. Claus

blev der aftalt en handlingsplan for
opstarten af butikken. Vi overtager en
del inventar mv. fra Pia. Pia vil holde
butikken åben i juni måned, til den nye
købmand kommer pr. 1. juli. Der vil
på grund af ombygning/omrokering
være lukket nogle dage omkring
månedsskiftet for at åbne butikken
med en ny købmand den 8. juli med
åbningsfest på torvet den 10. juli.
Program følger. Helt sikkert er det,

at der vil ske noget, alle kan deltage
i. Men en ting er meget sikker: Uden
opbakning fra Vinderslev og omegnens borgere, ingen købmand.
Vi fra bestyrelsen vil holde jer orienteret, det bedste vi har lært, her i bladet.
På bestyrelsens vegne
Henrik Andersen

forlader en ledende stilling i
Superbest i Ringkøbing. Han har en
masse med sig i bagagen fra sine
17 år i dansk detailhandel, mange
kontakter inden for Supergros mm.
Alt i alt et rigtigt positivt par, som vi
alle, efter vor bedste overbevisning,
vil få glæde af i mange år. Det er hensigten, at de vil overtage butikken inden for en overskuelig årrække.
Ved sidste møde med Mona og Claus

Sommerfest for Vinderslev og omegn
Den 20.-21. AUGUST
Vinderslev Idrætsforening, Borgerforeningen for Vinderslev og omegn,
Vinderslev Forsamlingshus og spejderne i Vinderslev arrangerer i samarbejde et brag af en sommerfest på
Vinderslev Stadion fredag den 20. og
lørdag den 21. august. Forhåbentlig
vil alle fra Vinderslev-, Mausing- ,
Pederstrup- og Haugeområdet
støtte op om arrangementet, så det
kan gøres til en tilbagevendende tradition.

Fredag
vil især være for børn og unge.
Kl. 8 - 18:
DGI karavanen med det formål at inspirere børn og unge til endnu mere
bevægelse. DGI står for arrangementet. Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.
Kl. 8 - 10:
Fysisk aktivitet: 4., 5. og 6. klasse,
skolen

Kl. 10.15 - 12:
Fokus på leg og motorik: Dagplejen
og børnehaven/børn i denne aldersgruppe.
Kl. 12.30 - 15:
Gymnastik, motorik, redskabsbaner
og lege: SFO´en, 1., 2. og 3. klasse /
børn i denne aldersgruppe
Kl. 15 - 16:
Pause
Kl. 16 - 18:
Gymnastik og fodbold: Alle unge under 18 år
Kl. 18 - 22:
Alkoholfrit diskotek for alle under 18
år. Stadion er totalt alkoholfri! Fri entré. Mulighed for at købe pitabrød,
pølser, slik og sodavand. Lokal Dj
spiller op.

Lørdag
Kl. 9 - 10:
Fælles morgenbuffet á 35 kr. pr. person. Ingen tilmelding.

Kl. 10 - 14:
Spejderaktiviteter for såvel børn som
voksne.
Kl. 14 - 16.30:
Gadefodbold med special-regler.
TILMELDING SENEST DEN 11.
AUG. til Martin Graves, 24432888/
mgraves@live.dk eller brug "postkassen" hos Købmanden i Vinderslev. Husk at oplyse kontaktperson.
Kl. 18 - 02:
Fest for det voksne publikum. Entré
incl. 3 retters menu, dans til levende
musik og natmad: 150 kr./person.
TILMELDING SENEST DEN 11.
AUG. til Anna Marie Ammitzbøll,
86888286, Henrik Jacobsen (efter kl.
18) 28728290/hhj@live.dk eller brug
"postkassen" ved købmanden i
Vinderslev - husk at opgive antal og
navn og adresse (ret til ændringer
forbeholdes)
Begge dage vil kiosken have åbent,
og der vil være pølser på grillen.
MØD OP OG VIS AT VI VIL FÆLLESSKABET!
I.O.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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4. juli
11. juli
18. juli
25. juli

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Hartvig Wagner, Gullestrup)

1. august
8. august
15. august
22. august
29. august

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 ((O) (Skr.)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (K), Vinderslev 10.15
Hinge 10.15.00 (Skr.), Vinderslev 19.00 (Konfirmandvelkomst)

5. september
12. september
19. september
26. september

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

3. oktober
(K) = Kirkekaffe

Hinge 10.15 (Høstgudstj.), Vinderslev 19.30 (Musikgudstj. v/Gia & Filip Gade)
(O) = Offergang

(Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

Konfirmandtur til Viborg
Den 18. marts var der udflugt for
konfirmanderne til Viborg. Det er tradition, at vi holder sådan en udflugt
én gang om året, og det plejer at
være en god dag. De senere år har
Flemming Grønkjær været med som
ledsager (udover mig selv!), og det
var også tilfældet i år.
Bussen samlede de 12 konfirmander + 2 voksen-ledsagere op ved
Vinderslev Sognehus, og så gik turen i første omgang til Rødkærsbro,
hvor vi fra bussen kiggede på Faldborg Kirke. Ja, det er måske ikke alle,
der ved, at der er noget, der hedder
sådan, men det er der altså. Lige
uden for Rødkærsbro findes der en
lille runding, som skal markere resterne af koret fra den nedrevne
kirke. Det er nu slet ikke sikkert, at
den lige netop lå på dette sted, men
den har altså ligget der, og den blev
revet ned helt tilbage i 1655. På
samme måde har der ligget mange
kirker i Danmark, som nu er forsvundet. Det sker forhåbentlig ikke med
vores! I hvert fald ikke, hvis I gode
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Vinderslevborgere stadig er flinke til
at møde op, når der kaldes til gudstjeneste!
Turen gik så videre til Viborg, hvor vi
blev sat af på domkirkepladsen, hvorfra vi gik den korte vej op til stedet,
hvor der i sin tid lå en kirke, der hed
Gråbrødre Kirke. Det var her, reformatoren Hans Tausen i sin tid sprang

op på Løvenbalks gravsten og prædikede luthersk, som han ikke kunne
få lov til inde i kirken, og det blev begyndelsen på reformationen i Danmark 1536. Løvenbalks sten var for
øvrigt en overgang på Hinge Kirkegård, hvor den tjente som gravsten
for to herredsfogeder, men i forbindelse med reformationsjubilæet i
1836 bad man om at få stenen til-

KIRKENYT
Sognemenigheden
bage til Viborg. Det fik de lov til, og
Hinge Kirke fik i stedet den kopi, som
ligger der nu! Løvenbalks sten indgår nu i et noget specielt monument,
som blev lavet af kunstneren Bjørn
Nørgaard i forbindelse med 475-års
jubilæet for reformationens komme
til Viborg.

klaver, og landmand blev han heller
ikke.
Et fornemt guldur fik konfirmanderne
også lov til at se. En af hans forfædre
fik det helt tilbage i 1917, hvor der
blev samlet ind i Kjellerup, Levring,
Sjørslev m.m. til uret som tak for en
årrækkes missionærtjeneste.

I Viborg havde vi aftalt at mødes med
domprovst Arndt Jessen Hansen,
som bor i Viborgs ældste hus, som
daterer sig helt tilbage til 1500-tallet.
Vi fik lov til at se hans kontor med
den flotte udsigt over byen og søen,
og i den gamle konfirmandstue fortalte han os om sig selv og sit arbejde.

Næste punkt på dagsordenen var et
besøg i Asmild Kirke, hvor kirkens
organist, Anders Mørk, tog imod os.
„Nu må I passe på, når I går ind i kirken, for der er en hel meter ned, når
I kommer ind“, sagde han til os. „Nej,
vel er der ej, for i dag er det hele fyldt
op med skeletter!“

Konfirmanderne fik også at vide,
hvordan han som 10-årig stak hånden i en halmpresser, og derfor
mangler han det halve af den højre
hånd! Så var det slut med at spille

Så var tonen slået an, og vi fik en
masse spændende at høre om kirken og stedet, om den gamle bisp
Gunner, som virkede her fra han var
70, til han var 99, og som red hele

vejen til Portugal for at hente en prinsesse til kongen og skrev fortalen til
Jyske Lov som 90-årig!
Der var også biskop Eskild, som blev
myrdet foran kirkens alter af kong
Erik Emune! Kirkens orgel fik vi også
demonstreret, og til sidst så vi familien Bruuns gravsted, Danmarks
største, hvor der er plads til 80 personer!
Bussen bragte os til sidst til Bowl
n’Fun ved Tinghallen, og her fik vi
noget at spise og sluttede så dagen
med en times bowling, hvor der var
lejlighed til at demonstrere for
konfirmanderne, at selv om man er
en gammel præst, der nærmer sig
de 62, kan det godt lade sig gøre at
slå adskillige strikes!
Mon ikke konfirmanderne syntes, det
var en rimelig god tur? Det håber vi!
Frede Møller

Besøg i hjemmet
eller på sygehuset

Bånd fra
tjenesterne

Alle, der ønsker besøg af sognepræsten i hjemmet eller på sygehuset,
er velkommen til at ringe. Husk, at
præsten har tavshedspligt, så man
godt kan drøfte sine personlige problemer med ham uden at være
bange for, at andre får det at vide.
Skriftemål og hjemmealtergang kan
også aftales med præsten.

Der optages kassettebånd fra gudstjenesten i Vinderslev Kirke, som kan
lånes, hvis du af den ene eller anden
grund ikke kan deltage i gudstjenesten.

guds- Kirkebil til alle gudstjeneste i Vinderslev
Har man brug for kørsel til kirken, tilbydes kørselsordning. Ring til 86 88
23 00 (Jakobs Taxi) senest kl. 13.00
dagen før. Når der er skriftemål, køres der et kvarter før.

Henvendelse om at være med i ordningen kan ske til Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, Vinderslev, tlf. 86 88 83 54.
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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.
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4. juli
11. juli
18. juli
25. juli

5. søn.e. Trinitatis
6. søn.e. Trinitatis
7. søn.e. Trinitatis
8. søn.e. Trinitatis

INGEN
Hørup
INGEN
INGEN

1. august
8. august
15. august
22. august
29. august

9. søn.e. Trinitatis
10. søn.e. Trinitatis
11. søn.e. Trinitatis
12. søn.e. Trinitatis
13. søn.e. Trinitatis

Vinderslev kl. 19
Hørup
Vinderslev
INGEN
Hørup kl. 9 - derefter sensommertur m/afgang kl. 10
fra Kirkebakken 13

5. september
12. september
19. september
26. september

14. søn.e. Trinitatis
15. søn.e. Trinitatis
16. søn.e. Trinitatis
17. søn.e. Trinitatis

Levring
Vinderslev - Høstgudstjeneste
INGEN
Hørup

3. oktober
10. oktober

18. søn.e. Trinitatis
19. søn.e. Trinitatis

Vinderslev
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, møder og busture, ringer
man til Thorning Taxa, tlf. 86880175 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.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
samt i folderen, som man finder på 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.
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,
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tlf. 86 88 19 41
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)

KIRKENYT
Valgmenigheden
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup
e-mail: inge.oesterby@skolekom.dk
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup
e-mail: mausing@it.dk

tlf. 86 88 88 26
tlf. 86 89 37 38

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
19.-22. august
Da de Midt- og Vestjyske Valgmenigheders højskoleuge i 2010 ligger i
forsommeren, vil det være naturligt
at gøre opmærksom på kirkehøjskolens kirkeligt-folkelige møde på
Liselund ved Slagelse, som Kjellerup
Valgmenighedspræst, Karen Marie
Ravn, i en årrække har været med til
at arrangere og modtager tilmeldinger til.
Mødet varer fra torsdag den 19.
august kl. 18 til søndag den 22.
august over middag. Der er meget
fin forplejning på Liselund, og programmet er med foredragsholdere,
der taler om livsemner, som de er
undervejs med.
Se Den grundtvigske Kirkehøjskoles
hjemmeside: www.kirkehojskolen.dk
eller få derligere oplysninger hos Karen Marie Ravn, tlf. 86 88 11 10.
Søndag den 29. august kl. 10
Sensommertur efter gudstjenesten
ad kønne veje til bl.a. Museet for religiøs kunst i Lemvig med omvisning
på udstillingen om den danske modernist Henning Mortensen.
Frokost og kaffe inkluderet. Mulighed
for at deltage i valgmenighedens
gudstjeneste i Hørup kl. 9, inden bussen afgår til turen kl. 10 fra Kirkebakken 13.
Tilmelding og pris: Se annonce i
Kjellerup Tidende.

Torsdag den 9. september kl. 14
Fællessangseftermiddag i valgmenighedens sal med Jacob Vestager
Tybjerg, højskolelærer på Uldum
Højskole: Sangens fortælling og
fortællingens sang.
Der er tempo og engagement, når
Jacob spiller og fortæller. Han har
udgivet børnesange og fortællinger
på CD og er i øvrigt lillebror til Margrethe Vestager. Vi oplevede ham
hele ugen under højskoleugen på
Uldum i 2008, og alle, der var med
dengang, vil se frem til at mødes igen
med ham ved klaveret.
Torsdag den 30. september kl. 17
Fyraftenssang til temaet Frihed
som led i den landsdækkende
samtaledag på initiativ af Grundtvigsk
Forum.
Valgmenigheden giver en kop kaffe,
snacks og en øl/vand. Se nærmere i
Kjellerup Tidende.
Torsdag den 7. oktober kl. 18
Fællesspisning i valgmenighedens
sal. Forhåndstilmelding (kun) til spisning senest tirsdag den 5. oktober til
Karen Marie Ravn på 86 88 11 10
eller mail kmravn@ofir.dk.
Kl. 19.30 er der foredrag ved Pia Fris
Laneth, cand.adm.pol, journalist og
redaktør ved bl.a. DR og Dagbladet
Information: Lillys Danmarkshistorie, Kvindeliv gennem 4 generationer.

Fra en tilsvarende aften på Testrup
Højskole skrev forstander Jørgen
Carlsen:
„Pia Fris Laneth er ganske enkelt en
ypperlig fortæller, der med sit nærvær og store sprogtalent formår at
tryllebinde sine tilhørere - ung som
gammel. Foredragssalen var fyldt til
bristepunktet med højskoleelever og
folk fra lokalsamfundet. Aldersspredningen gik fra 18 til ca. 90, og
alle sad helt fremme på stolen og lyttede til et stykke levende og vedkommende danmarkshistorie, der på
mesterlig vis blandede et slægtshistorisk spor med den store historiske udvikling de sidste 150 år.“
Vi ser frem til også at få en god aften
i Kjellerup og Omegns Valgmenigheds sal efter vores fællesspisning. Enhver er velkommen.
Kommer man direkte til foredraget kl.
19.30, betaler man kun for kaffen.
Alle mødearrangementer er gratis,
men der betales for
Kaffe til foredragsaftner: Kr. 40
Fællesspisning inkl. øl/vand: Kr. 75
Vin og ost: Kr. 50
Valgmenighedens børnefamiliearrangementer er ikke med i denne
oversigt. Brunch/persillesovs for
børnefamilier annonceres direkte til
familierne i sæsonens løb, bl.a. via
mail.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Arbejdsdag
Søndag den 9. maj kl. 9.30 havde
grupperådet inviteret spejdere med
forældre til hygge-/arbejdsdag i
spejderhuset. Vi var ikke så mange,
men der blev arbejdet effektivt, så vi
nåede at få givet flagstangen en gang
maling. Vinduerne blev pudset, og
der blev ryddet grundigt op i kælderen. Ukrudtet omkring trappen fik vi
også fjernet. Indimellem tog vi os tid
til snakkepause med kage i det dejlige vejr.

tjene penge til gruppen. Andre frivillige er også meget velkomne!
Der er allerede kommet en masse
spændende ting ind i stalden, men
der er plads til mere, hvis man lige
har planer om at rydde op i møbler,
bøger, nips, osv. Vi modtager alt und-

tagen hvidevarer og tøj, men beder
dog om, at man på forhånd vurderer, om effekterne egner sig bedre til
Tandskov end til spejderlopper.
Lopperne kan afleveres i stalden,
Pederstrupvej 66, men kan også
blive afhentet ved henvendelse til
Anna Arhøj, tlf. 8688 8430.
A.A.

Ulvene
Der er i øjeblikket 11 i flokken med
Peter Haahr, Birgit Johansen og Katrine Søndergaard som ledere. Sommerlejren i år foregår som hike rundt
om Hald Sø fra den 4. til 6. juni, hvor
ulvene skal overnatte i telt 2 steder
ved søen.
Efter turen holder ulvene sommerferie frem til den første torsdag efter
skolestart, dvs. den 19. august kl.
16.30. Nye ulve (1.-4. klasse) modtages i begyndelsen af september.
Nærmere oplysninger herom vil
fremgå af Midtjyllands Avis og
Kjellerup Tidende.
Kamilla, Louise og Jakob svinger penslerne

Troppen
der består af 9 store spejdere, har
normale mødeaftner i hele juni og holder så en kort ferie indtil 24. juli, hvor
de sammen med deres ledere,
Louise Jacobsen, Lasse Mølgaard
og Thomas Olesen, tager på korpslejr i Skive sammen med flere tusinde andre spejdere. Troppen (5.
klasse og opefter) har også første
mødeaften torsdag den 19. august
kl. 19-21.
Loppemarked
Helt ferie holder spejdergruppen nu
ikke, for den bliver lige afbrudt af det
årlige loppemarked den 17. juli på
Mausing Marked, hvor vi håber, at
spejderne og deres forældre vil
møde op og give en hånd med at
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Tid til snak og kage!

Børnehjørnet i Vinderslev
Børnehjørnet er for alle børn i alderen 4 - 7 år hver tirsdag kl. 16.15 17.15 i Sognehuset. Mor/far er velkommen til at deltage. Vi leger, synger, hygger os, hører bibelfortælling,
m.m.
Flere oplysninger fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Vejen Najbjerg,
tlf. 86889777

Børnehjørnet medvirkede ved pastagudstjenesten den 23. marts. Børnene opførte et tale/dramakor over
den første påske, som er beskrevet i
Det Gamle Testamente. Børnene og
deres forældre var klædt ud som slaver i Ægypten.

Folk, som sad nede i kirken, fik lov til
at være med, og de fik også lov til at
bevæge sig, som om de var hårdtarbejdende slaver, der med Guds
hjælp blev befriet fra trællearbejdet i
Ægypten.

Det var en meget festlig gudstjeneste, og bagefter spiste vi alle pasta
og kødsovs i Sognehuset.
Med venlig hilsen
Børnehjørnet

Indre Mission
Lige en lille hilsen fra Eftermiddagsmøderne, som hver måned afholdes
i Vinderslev Missionshus. Onsdag
den 18. maj var samværet dog flyttet

til Krokusvej 15 hos Finn og Anne
Marie Najbjerg.
Taleren var Provst John Ørum Jør-

gensen fra Gjellerup, som fortalte om
tilblivelsen af sin bog: En vej eller
anden. Det var interessant, og John
Ørum kunne meddele, at han igen
er ved at udgive en bog, som udkommer senere på året.
Vi nød samværet med hinanden, og
solen og varmen havde lige præcis
denne eftermiddag valgt at vise sig
fra den allerbedste side.
Med venlig hilsen
Eftermiddagsmøderne
v/Finn & Anne Marie Najbjerg
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Vinderslev Skole
Motion på skolen

Det er alment kendt, at motion har
en positiv indflydelse på bl.a. indlæringen. Derfor er skolen meget opmærksom på, at eleverne har mulighed for at motionere i skolen. Det
foregår selvfølgelig i de to ugentlige
idrætstimer, hvor idrætslærerne er
opmærksomme på, at eleverne får
sig rørt, men en eller to gange motion om ugen er for lidt.
Skolen opfordrer derfor til, at alle elever kommer ud i frikvartererne og får
sig rørt. Det kommer langt de fleste
elever, men stadig er der børn, som
ikke bevæger sig nok.
I sommerperioden fra april til oktober bruger skolen derfor 20 minutter
tirsdag og torsdag til at give elever
lidt ekstra motion.
I disse "motionsbånd" har vi i den sidste tid trænet løb med henblik på at
deltage i "Det Grønne Løb" i Kjellerup
den 8. maj.
Ifølge avisens opgørelse deltog 83
løbere fra Vinderslev Skole i motionsløbet. Det var netop 4 løbere for lidt
til, at vi havde det største hold tilmeldt,
men pyt…. Alle løbere havde en rigtig god dag på trods af det noget kolde
majvejr.
Alle gav sig 100 %, og løberne fra
Vinderslev fik mange fine placeringer.
Godt gået! (nej løbet!)
Designa havde sponsoreret trøjer til
alle løbere fra Vinderslev, så vi kunne
fremstå som et hold. Tak til Designa.
I en af de kommende uger vil skolegården blive brugt til rulleskøjteløb,
skateboard kørsel, waveboardkørsel
og lignende.
Alt sammen er med til at give ele-
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verne motivation til at bevæge sig
endnu mere, men forældrene må
meget gerne motivere børnene til at
køre mere på cykel. Når skolen har
de årlige cykelprøver, ser det ud til,

at flere og flere elever cykler dårligere
og dårligere, og det er en uheldig
udvikling, som forældrene kan være
med til at ændre.
Thorkild Skovbo

Vinderslev Skole
Ny skolebestyrelse
I april blev den nye skolebestyrelse
fundet ved såkaldt "fredsvalg". Jytte
Krogh, Marianne Bolander og undertegnede forlader skolebestyrelsen,
og i stedet kan vi byde velkommen til
John Iversen, Claus Hansen og Jes
Christensen. Derudover består skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer af Lene Tind Ahrenfeldt, Tove
Kamp Hansen, Hanne Bak og Thomas Jensen. Skolebestyrelsen træder i kraft i det nye skoleår, og medlemmerne konstituerer sig på skoleårets første møde.
Min skole vores alle sammens skole
Jeg har nu haft to ti-årige perioder på

Vinderslev Skole. Først
som elev i 70`erne og 80`erne, og
gennem de sidste 10 år som forældre til Jeppe og Sine, som nu også
forlader skolen. Skolen var vigtig for
mig, da jeg selv var elev, men den
har fået endnu større betydning for
mig gennem årene. Det har været
imponerende at følge skolens udvikling både i forhold til elevernes faglige og personlige/sociale udbytte.
Samtidig er jeg taknemmelig for den
måde, skolen er med til at uddanne
og modne vores børn på, så de får
mod og lyst til livets videre udfordringer. Gennem de sidste års arbejde i
skolebestyrelsen er jeg blevet opmærksom på skolens betydning for
vores lille lokalsamfund og omvendt.

Vi har nogle gange været nervøse
for, om vores skole stod på politikernes liste over lukningstruede skoler,
og de kommende års besparelser vil
stille store udfordringer til skolens
ansatte i deres bestræbelser på at
løse opgaven på bedste vis. Vinderslev Skole vil også fremover være
"min skole", og derfor vil jeg fortsat
bakke op om dens eksistens. Det er
mit håb, at vi alle i lokalområdet yder
hver vores bidrag til at støtte op om
"vores alle sammens skole".
Med ønsket om god sommerferie til
alle og gode vinde til Vinderslev Skole
fremover.

Ellen Høstrup
formand for skolebestyrelsen

Malmhøj
Kalenderen

Lions

Kæpheste

Op til påske havde vi traditionen tro
besøg af Lions, som delte påskeliljer ud.

Hvornår bliver man for gammel til
kæpheste

Hver tirsdag: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl. 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa kl. 13:30
Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15
Juli
- ferie
August
- 9. og 23.
september - 6. og 20.
Zenitta Kaalby

Petanque
Så kom foråret, og vi kunne indtage
petanque banen. Tirsdagsholdet har
dog været i gang længe.

Zenitta Kaalby
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Tøj- og smykkedemonstration
Fredag i samme uge som løvspringsturen var der på Malmhøj demonstration og salg af tøj fra
Pasgaard og smykker fra Susanne
Guldborg. Mange beboere på hjemmet og en del folk fra området mødte
op og fik vist forårets mode, mens
der blev drukket kaffe. Bagefter var
der lejlighed og god tid til at se og
prøve i ro og mag.

Løvspringstur til
Elmuseet i Tange
Sidste år var vi på løvspringstur med
Malmhøj midt i maj måned, og det
var lige sent nok, for det år sprang
skoven ud allerede sidst i april. I år
var vi på tur tirsdag den 4. maj, og
indtil få dage før var vi spændte på,
om der overhovedet ville blive noget
udsprungent løv at se. Men så kom
der et par gode, ret lune dage, og
skoven stod med fine, spæde lysegrønne blade og et mylder af anemoner i skovbunden, da vi kørte ud i foråret. Ruten gik ad småveje til
Elmuseet i Tange, hvor kaffe, boller
og lagkage ventede os. Der blev god
tid til at snakke og synge sange, for
gåtur i området var vejret ikke til. Det
begyndte at regne og blæse ret kraftigt, kort tid før vi nåede dertil, men
så hyggede vi os indendøre i stedet.
Birthe Clausen

Stolene bliver spændt fast

Susanne Guldborgs smykkebod

Deltagerlisten tjekkes

Tøjet studeres

Der drikkes kaffe
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Flemming Grønkjær synger for

Ved kaffebordet

Generalforsamling i
brugerrådet
Det næste arrangement, som
brugerrådet holdt, var generalforsamlingen, der i år fandt sted den 26. maj.
Ved den lejlighed blev filmen "Aktion
Børnehjælp - Støtten til Mother
Theresas hjælpearbejde" vist, måske
især til glæde for den gruppe, der
jævnligt mødes på Malmhøj for at
fremstille ting dertil. I efteråret 2007
opholdt en dansk kvinde, MarieLouise Olsson, sig knapt et halvt år i
Indien. Hun arbejdede blandt andet
som frivillig ved Mother Theresas børnehjem i Kolkata, hvor hun producerede filmen.

10-års jubilæum
Den 6. juni var en festdag på Malmhøj. Den dag fejrede man nemlig
plejehjemmets 10-års jubilæum, og
det var der rigtig mange, der var mødt
op for at være med til. Det var beboere på hjemmet og mange af deres
pårørende, personale med pårørende samt beboere fra lokalområdet. I dagens anledning var der
stillet en flagallé op ude langs vejen,
så ingen kunne være i tvivl om, at her
foregik noget ganske særligt.
Første punkt på programmet var en
gruppe folkedansere fra SilkeborgLysbro Folkedansere. De dansede
en hel del danse og fortalte lidt om
deres flotte dragter. Vejret var meget
fint, og den del af programmet kunne
foregå udendørs. Plejehjemmet ligger smukt med udsigt ud over dalen, og den udsigt dannede en meget fin kulisse for dansen. Faktisk var
det så varmt, at der skulle tilføres
væske undervejs, både til tilskuerne

Svend Aage Olesen med gæster

Flag ved indgangen

Else Jensen og Zenitta
Kaalby åbner gaver

og danserne.
Efter folkedanserne gav lederen af
hjemmet, Else Jensen, ordet til tidligere skoleinspektør og borgmester,
nuværende beboer på hjemmet,
Knud Sørensen. Han fortalte lidt om
baggrunden for, at der skulle bygges
et nyt plejehjem her for 10 år siden
og om arbejdet med at få bestemt,
hvor og hvordan det skulle bygges.
Resultatet af det blev, at Vinderslev
nu har en række institutioner, hvor
børnehave, plejehjem, skole, sognehus og kirke ligger som en perlekæde
i vestenden af byen. Dernæst gav
Knud Sørensen udtryk for sin store
glæde og tilfredshed med at bo på
hjemmet og rettede til sidst en hjertelig tak til lederen Else Jensen og til
hele personalet for deres måde at
drive det på.
Endelig var det blevet tid til kaffen og
til at gå i gang med det overdådige
kaffebords mange forskellige slags
kager. Først blev man dog gjort opmærksom på, at kagerne på bordet
var resultatet af en kagekonkurrence,
som deltagerne skulle afgøre bagefter. Sikke en chance for de kage-

glade: Man var jo næsten nødt til at
smage på det hele for at kunne
stemme retfærdigt! Vindere af konkurrencen blev Lissi Stenholt og Anne
Marie Najbjerg, som hver fik et flot
glas som præmie.
Under kaffen blev der overrakt gaver,
to kirsebærtræer og et figentræ fra
beboerne og de ansatte. Karen
Mogensen fra personalet holdt en lille
tale, hvor hun gav udtryk for, at Malmhøj er en meget god arbejdsplads at
være ansat på. Brugerrådet havde
købt et par digitale billedrammer,
som formanden for rådet, Flemming
Grønkjær, overrakte.
Der blev naturligligvis også sunget
undervejs. I dagens anledning var der
trykt et fornemt sangblad, og dagen
sluttede med, at Else Jensen takkede
de fremmødte, der havde været med
til at gøre dagen til en festdag, og man
sang den sidste sang fra sangbladet.

Thomas overrakte figentræet

Karen Mogensen taler

Birthe Clausen
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Dagplejernes dag
Heldagslegestuen i Mausing
onsdag den 12. maj
Dagplejens dag, som jo altid er den
anden onsdag i maj, var i år også
onsdagen før Kristi Himmelfartsdag,
så altså en ideel dag til heldagslegestue i Mausing. Vejret var måske
ikke helt ideelt, da foråret jo har ladet
vente på sig, og det så var en temmelig regnfuld dag. Heldigvis småregnede det kun, mens vi var ude,
og med alle børn i regntøj kan alt jo
lade sig gøre. Dagen i heldagslegestuen startede med, at duften af
nybagte boller bredte sig i hele forsamlingshuset, og dem nød vi til vores formiddagsmad - og heldigvis
var der også nogle til om eftermiddagen sammen med vores frugt.
Og hvad finder man så på til sådan
en dag - tjae, nu er en af os dagplejere jo gift med en vognmand, så
vi fik Henrik Andersen til at komme
ned med en af hans flotte lastbiler.
Han havde så desuden fået en anden vognmand, Kurt Knudsen, til at
sætte en container fyldt med sand
derned, så nogle kom op og legede i
den store sandkasse, som nogle af
dagplejerne havde medbragt sandting til, mens andre fik en tur på
læsserampen op i lastbilen, som så
var fuld af scootere m. vogne og kegler til at køre rundt imellem. Der kan

råbes højt derinde, løbes stærkt og
stampes i sådan en lastbil.
Ikke alle børn var lige modige, men
jeg tror dog, de fleste børn fik nogle
gode oplevelser med ture op og ned
ad lastbilen, inden det blev for koldt,
og vi måtte ind igen.
Vi siger tusind tak til Henrik Andersen, fordi han ville bruge sin formiddag på at køre en lastbil til Mausing
og vise os dens finurligheder.

Efter veloverstået frokost var det tid
til middagslur, så alle dagens oplevelser kunne bundfælde sig lidt, inden børnene blev hentet i løbet af eftermiddagen.
Endnu en dejlig dag i heldagslegestuen, hvor vi samtidig fik fejret
dagplejens dag og de glæder, der er
ved at gå i dagpleje.

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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Læringsbus på Vinderslev Stadion
man kunne slappe af i puder, høre
klokkespil og få dejlig massage, samt
duftpuder med forskellige dufte,
f.eks. nelliker, kanel mm. Der var
baljer med vand og krus, så vandet
kunne hældes frem og tilbage. En
balje med vand til sæbebobler, som
der så kunne løbes efter.
Uden mad og drikke går det ikke, så
vi dagplejere havde medbragt kaffe/
te, boller, frugt og vand og det var dejligt at få lidt i maverne oven på alle
indtrykkene.
Der var fokus på motorik og sanser
for børn i alderen 0 - 3 år, og med
læringsbussens synliggørelse i lokalområdet blev dagplejens kompetencer og muligheder for at arbejde og
lære med børnene præsenteret.
Det var en herlig dag på stadion med
dejligt sommervejr og det var nogle

Tirsdag den 18. maj havde vi besøg
af læringsbussen på Vinderslev Stadion. Vejret viste sig fra sin bedste
side, det var faktisk den allerførste
varme herlige solskinsdag. De forældre, der havde mulighed for det,
kom og deltog sammen med os dagplejere.
Fire konsulenter fra område Vest
kom med læringsbussen fra Silkeborg Kommune og havde stillet op
med masser af aktiviteter for at aktivere og motivere børn og dagplejere
med et utal af sanseindtryk.

Børnene fik sko og strømper af, og
så kunne de ellers prøve at gå i beholdere med kaffebønner, kartofler,
korn, sten, kolde glaskugler mm. På
måtter med forskellige mønstre,
hårde, bløde pigge - osv. Der var
balancebomme, ringe og forskellige
gynger for at få alle sanser i gang.
Der var også et stort bassin, hvor

trætte børn der enten drog hjemad
eller spiste madpakker dernede før
de fik en god middagssøvn hjemme
hos deres dagplejer.

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard

29

Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
Fortsættelse... fra jan. 2010.
Ved forstander A. Hønholt fra bogen „Fra Midtjylland“ Kultur- og
slægtsoptegnelser.
Gården havde ca. 30 tdr. land under
plov, ca. 10 tdr. land eng foruden
skov og mose. Det daglige mandskab var Dorthea og Jens, en pige,
en karl og en stor dreng. Der holdtes
3-4 køreheste, en eller to plage og et
eller to føl og som allerede nævnt et
par stude. Der var 10-14 malkekøer,
1 tyr og noget ungkvæg samt 10-14
får og et forskelligt antal svin, sædvanlig en orne, 2 søer og 4-8 polte.
Der var rigeligt med hø og halm til en
sådan besætning, men for lidt kerne,
hvis ikke formalingskornet fra møllen
kunne have været anvendt. Da det
efter få års forløb hørte op, fordi møllen blev solgt, måtte der købes en ikke
ringe del af den billige russiske byg
samt oliekager. Hver eller hver anden lørdag måtte der vogn til Silkeborg efter kraftfoder. Det fyldte og
vejede betydeligt mere end det smør
og ost, der samtidig blev solgt.
Spørger man om, hvorvidt det kunne
betale sig at have al denne ulejlighed,
må svaret blive, at den øjeblikkelige
fortjeneste som oftest kun var ringe,
men det gav altid en stor mødding,
der havde sin værdi. Det sås hos
naboen, Anders Andersen, der ikke
mente, at det kunne betale sig at købe
kraftfoder. Hans besætning og avl
blev i løbet af nogle år så ringe, at
han måtte bytte gården bort for en
mindre ejendom. Han havde selvfølgelig ret i, at det at købe kraftfoder
gav større dagligt arbejde, men dertil kom, at han blev enkemand, så han
havde ingen kone til at behandle
mælken.
Mælkens behandling var nemlig et
stort arbejde, der egentlig kun var
begyndt med malkningen morgen,
middag og aften. Mælken skulle derefter afkøles og skummes, fløden
kærnes og smørret æltes, hvorefter
en del af skummetmælken skulle løbes og laves til ost, og det var kun
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en forholdsvis ringe del af, hvad en
landhusmoder havde at tage sig af i
de dage. Gårdens mandskab skulle
3 gange dagligt have varm mad foruden formiddags- og eftermiddagsmellemmad. Hus og børn skulle passes, arbejdstøjet efterses og strømperne stoppes. Hver 14. dag skulle
der vaskes, brygges og bages. Om
efteråret blev der slagtet et stort svin
og 7-8 får. Flæsk og kød skulle
saltes, røges og speges, så det
kunne holde sig og være rede til brug
helt til næste efterår. Det var både
tab og stor skam, hvis noget blev
harskt eller på anden måde mislykkedes. Om vinteren skulle den avlede fåreuld kartes, spindes og
tvindes. Strømper, uldtrøjer og andet
undertøj strikkes, og resten af garnet skulle sendes til væveren. Når
hørren var behandlet af mandfolkene,
skulle den også spindes og til væver.
Som medhjælp til alt dette og til deltagelse i markarbejdet i slet og høst
havde Dorthea kun en pige, Marie
Henriksen. Hun var kun 16 år, da hun
kom, men hun var dygtig og befandt
sig godt hos Dorthea, så hun blev i
gården i 8 år, hvorefter hun fik uddannelse som diakonisse. Hun blev
altid siden betragtet som hørende til
familien.
Mange nutidsmennesker vil sikkert
synes, at det her anførte indendørsarbejde var mere end rigeligt for Dorthea og hendes pige, ja, at de måtte
have megen hjælp for at kunne klare
sig, men det havde de ikke. De måtte
derimod deltage i udendørsarbejde,
om foråret med tørvene i mosen og
om sommeren i slet og høst, og det
var ikke engang imellem, men dagligt så længe arbejdet varede, og vejret var dertil. Hertil kom endvidere i
løbet af et par år også arbejdet i roerne.
I virkeligheden var gårdens mandskab - også udendørs - ganske utilstrækkeligt, og der holdtes da også
daglejer det meste af tiden både
sommer og vinter, og i de travleste

tider holdtes også koner og piger
omme fra byen til hjælp i eng og
mark. Man havde jo ingen maskiner,
så forefaldende arbejde måtte udføres med håndkraft, og det tog sin tid.
Om 8 timers arbejdsdag eller normal
arbejdstid kunne der ikke være tale.
Arbejdsdagen blev ofte 10 timer, undertiden mere, og arbejdstiden kunne
falde meget forskellig. En dygtig karl
kunne slå eller høste en tønde land
om dagen, men tiden dertil faldt i høj
grad forskellig. At slå græs gik lettest,
så længe det var vådt af duggen.
Derfor begyndte man med det kl. 4
om morgenen. At høste kunne derimod først begynde, når kornet var
tørt, og det kunne trække ud, undertiden til hen imod middag.
Det var kvindernes arbejde at sprede
græsset i skårene, "slå ud", og siden vende det, "hverre det", og til slut
rive det sammen i "rallinger", når høet
var tørt nok til at stakke. Under høstarbejdet skulle kvinderne "binde op"
efter hver sin høstkarl, og de skulle
siden rive stubmarkerne med håndrive. Ved indkørsel var de naturligvis
også med, men her kunne deres arbejde veksle.
Høst
En høstdag i 1886 kunne have følgende forløb: Høstarbejde begyndte
den dag ved 9-tiden. Hele gårdens
mandskab var i marken. Forrest gik
Jens og Dorthea med første skår.
Derefter fulgte karlen og pigen, og til
slut kom daglejeren med en kone fra
byen som optager. Drengen passede kreaturerne og de tre børn, der
også var med i marken, den mindste i barnevogn. Det var højt og varmt
vejr, og arbejdet gik rask fra hånden
indtil kl. 11.30, så kom drengen forbi
med køerne, og høstfolkene gik hjem
til middag, Dorthea med barnevogn
og pigen med de to største børn, en
ved hver hånd. Så snart de nåede
hjem, gik Dorthea ind for at få middagsmaden færdig, og pigen gik over
i kostalden for at malke. Karlfolkene
sleb imens leerne og efterså kratter
og river. Der var ofte noget at rette.
Drengen fodrede svinene og gav

kalvene mælk.
Kl. godt 12 kaldte Dorthea ind til middagsmad. Første ret var byggrynsgrød, kogt i mælk. Den havde stået i
høkasse og serveredes nu i to fade,
en til karlfolkene og en til kvinderne
og børnene. I hvert grødfad var der
et stort smørhul, og på bordet ved
siden af stod en kande med sødmælk og en anden med øl samt kopper, så hver kunne skænke og drikke
efter behag. Anden ret var æg og
flæsk med skåret brød til. Der blev
spist og drukket med god appetit. Hen
ad kl. 13 var de færdige med at spise,
og så var der middagssøvn til hen
ad kl. 14.
Dorthea og pigen fik dog ingen middagssøvn. De skulle smøre
eftermiddagsmellemmad, pakke den
og hælde øl på flasker, og så skulle
der laves kaffe. Et kvarter i 14 blev
der kaldt ind til kaffen, og kl. 14 præcis strøg Anders Hønholt igennem
gården på vej ned i marken for at
sætte negene i hobe. Høstfolkene
var dog også færdige, og så drog de
af alle sammen undtagen drengen,
der fik besked om ikke at sætte køerne ud før kl. 15, ellers ville de "bejs".
Eftermiddagsmellemmaden spistes
kl. 16.30. Så fortsatte høstarbejdet til
hen ad kl. 20. Kvinderne gik nu hjem
til indendørsarbejdet, og mandfolkene hjalp Anders Hønholt færdig
med at sætte sammen og tælle det
høstede stykke op.
Kl. 20.30 var der aftensmad, kogt
sødmælk med byggrød og derefter
smørrebrød med ost, knap-ost, spegepølse eller speget fårelår som pålæg. Næste dag fik et lignende forløb, blot med den forskel at arbejdet
da foregik ved aftægtshuset og på
Baktoften.
Nu om dage gøres det samme høstarbejde ved hjælp af maskiner på
meget kortere tid og med meget mindre mandskab, men det tog en snes
år eller mere at nå så langt.
Markarbejde
På et helt nyt område var arbejdet
endnu mere besværligt. Det var med

hensyn til rodfrugtdyrkningen. Efter
den nye inddeling af marken, hvor
også hel-brak var afskaffet, skulle der
nødvendigvis hvert år dyrkes en indtægt med rodfrugt, dels for at ukrudtet kunne holdes nede, og dels for at
man tillige kunne få et bedre foder til
malkekøerne og svinene. I de første
år dyrkedes således 1 td. land med
kartofler og 2 tdr. land med turnips
eller kålrabi.
Kartoflerne gik det forholdsvis let
med. De kunne lægges efter ploven,
og den kunne også rense og hyppe
dem, til kartoffelplanterne selv kunne
tage kampen op med ukrudtet. Værst
var det naturligvis med optagningen
om efteråret. Den krævede større
mandskab og kunne undertiden være
en både våd og kold omgang.
Med roerne var det imidlertid langt
værre, fordi man til dem hverken
havde såmaskine, radrenser eller
roehakker. Nutidsmennesker vil måske mene, at uden disse hjælperedskaber var roedyrkning af nogen
udstrækning en umulighed, men sådan tog man det ikke den gang. Man
såede, lugede og udtyndede med
hænderne.

gårdens mandskab også holdes
fremmed hjælp. Hver havde en
række, og så krøb man frem, alt
imens fingrene havde travlt med at
tynde ud og rykke ukrudt op. Hvis
roerne blev for store, og det af den
grund hastede, var der undertiden 810 mand ved siden af hinanden.
En sådan form for roedyrkning var
dog uholdbar i længden, og det varede da også kun et par år, før man
havde både såmaskine, radrenser
og roehakker. Den første radrenser
var konstrueret og udført af smeden
i Pederstrup, P. Chr. Pedersen.
Såmaskinen var fra N. Sennels, Hobro. Den blev lejet ud for 10 øre i timen.
På lignende vis gik det efterhånden
med dyrkningen af andre afgrøder.
Også her indførtes efterhånden maskiner, væsentligst for at spare tid.
Arbejdskraft kunne nemlig nok skaffes, og den var ikke dyr. Omkring
1890 fik en voksen karl 125 kr. i årsløn, en konfirmeret dreng og en voksen pige hver 80 kr. og naturligvis
ophold og vask. En mandlig daglejer
fik om vinteren 50 øre om dagen og
kosten. Om sommeren fik han 2 kr.,
kvinder 1,25 kr.

Først kammede man en ager op med
ploven. Så blev der "stempet" huller
i toppen af kammen med en "stemper". Hullerne havde en indbyrdes
afstand på ca. 15 cm og var et par
cm dybe. Derefter blev frøene sået.
De kom i en flaske, der blev lukket
med et stykke skind eller svineblære,
hvori der var prikket tre huller af passende størrelse. Når flaskehalsen
holdtes hen over et hul i kammen,
og flasken fik et let slag på bunden,
faldt der en 3-4 frø ned i hullet. Det
tog sin tid at få en ager tilsået på den
måde. Til slut blev kammene klappet efter med en skovl, så hullerne
skred sammen og dækkede frøene.

Sammenlignet med nutidens lønninger, hvor en voksen karl får mellem
3000 og 4000 kr. i årsløn, en pige
2000 kr. eller mere foruden ophold
og vask, var det jo en meget lav betaling. Når man alligevel efterhånden
gik over til anvendelsen af maskiner,
var det som allerede nævnt væsentligst for at spare tid. Navnlig i høsten
var det af stor betydning, at man
kunne få kornet høstet, når det var
tjenligt dertil, så det ikke skulle stå
og blæse af. En høstmaskine kunne
jo på én time høste lige så meget
som en almindelig gårds mandskab
på en hel dag.

Efter få dages forløb kunne man så
den næste ager. Det gik ikke an, at
for store stykker blev tjenlige til lugning og udtynding på samme tid, for
så kunne man ikke overkomme det.
Udtyndingen tog nemlig megen tid,
og skulle man nå at blive færdig dermed i rette tid, måtte der foruden

Mekanisering
Overgangen til brug af maskiner
strakte sig naturligvis over en længere årrække. Anskaffelsesordenen
var som regel: Ringtromle, hesterive,
tærskemaskine med hestegang, slåmaskine, høstmaskine og dobbeltplov. Det var en forholdsvis bekoste-
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lig historie. Markmaskinerne var da
også to gårde som oftest fælles om.
Høstmaskinen var der endog fire om,
skønt det kun var en aflæggermaskine. Fællesskabet varede dog
kun i få år. Senere fik man radsåmaskine og selvbinder, og tærskemaskinen afløstes mange steder af
motordrevet tærskeværk med
rense- og rysteanlæg. Ligeledes anskaffede mange sig motordrevet
gruttekværn, så man var fri for at køre
til mølle.
Denne betydelige mekanisering inden for landbruget er i de senere år
blevet yderligere fremskyndet ved
manglen på arbejdskraft og de høje
folkelønninger, men den har under
hele udviklingen været en nødvendighed.
Som det fremgår af det foregående,
kunne ingen i længden holde til
landbrugsarbejdet, som det formede
sig i begyndelsen af firserne. Der
måtte en aflastning til. Den kom også
ved hjælp af maskinerne, men for
adskillige kom den vistnok for sent.
Man blev slidt op før tiden i disse år.
Det gælder også i nogen grad Jens
Hønholt og Dorthea, hvis helbred var
dårligt, fra de var midt i trediverne,
skønt de fulgte godt med i udviklingen og også på anden måde søgte
at frigøre sig.
Møllen blev således solgt. Det betød
en mand mindre i kost, og navnlig var
det en lettelse for Jens at være fri for
aften- og natarbejdet på møllen, hvor
melstøvet forværrede hans astma.
Man holdt op med at avle hør, og uldens behandling blev overladt til fabrikant Hammer i Silkeborg, så man fra
fabrikken modtog strikkegarn og færdigt klæde. Endvidere blev gårdens
selvstændige mejeribrug nedlagt efter nogle års forløb. Der var oprettet
andelsmejeri i Sinding, og hertil
sendte man mælken, indtil Vinderslev
Sogn i 1886 fik sit eget andelsmejeri
med Mads Vestergaard som bestyrer. Han var en gårdmandssøn fra
Fly, havde været i England og var
meget dygtig både som mejeribestyrer og landmand. Efter at han var blevet gift med Kirstine Damsgaard fra
Vinderslev og således svoger til Jens
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Hønholt i Pederstrup, købte han
nabogården her og fik den i løbet af
nogle år drevet op til mønsterbrug,
som han siden solgte til Anton
Hønholt, der var gift med Else
Overgaard fra Elkjærgård. Da han og
Else siden skulle overtage hendes
fødegård, solgte Anton gården i
Pederstrup til sin svoger, Knud Peter Knudsen, Lysdal. Gården var da
flyttet ned på marken ved Vinderslevvejen. Den gamle gård oppe i byen
blev solgt til Marius Hønholt sammen
med det øverste af marken, og han
etablerede en købmandsforretning
her.
I økonomisk henseende viste årene
fra midten af firserne nogen fremgang. Priserne varierede nok noget,
og der var perioder, hvor f.eks. et
slagtesvin på 100 kg kun kostede 3033 kr. Det var ret nøjagtigt, hvad opfedningen kostede, så gødningen
alene måtte være betaling for røgt og
pasning, men tab gav det altså ikke.
Fremgangen fortsattes jævnt indtil
første verdenskrig, der bragte ret
betydelig økonomisk udbytte for landbruget. Senere fulgte krisen først i
trediverne, men den oplevede Jens
og Dorthea ikke. Jens døde 1914,
Dorthea 1926. Hun oplevede, at
kreditforeningslånet blev indbetalt.
Det var en stor tilfredsstillelse, selv
om renter og afdrag efterhånden var
blevet meget mindre generende end
i de første år.
Det åndelige liv
I øvrigt var tiden fra 1880 til 1900 præget af rigt åndeligt liv og en rivende
udvikling på næsten alle områder. I
firserne byggedes der ikke blot mejeri og forsamlingshuse i Vinderslev
Sogn. Der stiftedes også en lang
række foreninger, der alle virkede
kraftigt for deres formål. Man havde
kvægavls-, hesteavls-, hesteforsikrings-, landbo-, plantnings- og
biavlerforening. Endvidere afholds-,
foredrags-, skytte- og gymnastik-,
brugsforening og indkøbsforening for
foderstoffer. Der oprettedes også en
sparekasse for Vinderslev Sogn.
Jens Hønholt og Dorthea var med i
alt dette, og planerne til meget af det
blev lagt i deres dagligstue. Det var

således Hans Jensen (murer), søn
af Knud Henrik Jensen (Krathus),
der planlagde mejeriet og MausingPederstrup Forsamlingshus. Det sidste skyldtes egentlig Johanne Bjørn.
Hun var fynbo, hørte til den grundtvigske kreds og kom jævnligt hos
Jens og Dorthea. Da Vinderslev Forsamlingshus skulle bygges, kom hun
en aften til dem og foreslog, at man
skulle finde en anden plads til det forsamlingshus. Det var alt for nær ved
kroen, man ville bygge det. Jens var
enig med hende, men mente ikke,
byggeplanerne lod sig ændre. Kromanden havde foræret byggegrunden, sikkert i den bedste mening. Han
lagde jo ikke synderlig vægt på krovirksomheden, og i Vinderslev var
man enige om at modtage hans tilbud.
"Så synes jeg, vi skal få bygget et
forsamlingshus til i sognet", sagde
Johanne på sit syngende fynsk. "I må
ikke tro, at jeg er bange for, mine
drenge skal gå på kroen og drikke sig
fulde, men det er der sagtens andre,
som vil gøre, og derfor vil jeg ikke
have mine drenge med til fester i
Vinderslev Forsamlingshus". Hendes drenge var Jens, Hans og Niels
Bjørn, i flere år Gl. Skanderborg Amts
bedste gymnaster. Det viste sig
snart, at mange var enige med Johanne, og så blev der bygget forsamlingshus i dalen mellem Mausing og
Pederstrup. I kulturel henseende har
netop dette forsamlingshus fået stor
betydning for hele egnen. Her opbevares også Skytte- og Gymnastikforeningens gamle fane, hvis stang er
helt dækket af sølvplader, som kredsens ungdom i årenes løb har tilkæmpet sig. Det har krævet megen
øvelse og udfoldelse af vedholdende
energi og vilje, men det har også bidraget til at skabe en rank og viljefast ungdom, som den findes på egnen.
Jens og Dorthea havde selv seks
børn, som de skabte et ideelt hjem
for, både i selve hjemmet og i omgang med andre unge, dels inden for
den store familie og dels i den kreds,
der kom i forsamlingshuset. Det var
dem en stor sorg, da de mistede en
voksen søn, som døde af tyfus.

Der havde med mellemrum været
mindre tyfusepidemier i Pederstrup,
hvor så smitten kom fra. Brøndforholdene var måske ikke de bedste. Så blev der anlagt et vandværk,
og siden viste denne sygdom sig
ikke, men der kunne være sygdomme nok foruden. Jens led som
allerede nævnt meget af astma, og
Dorthea svækkedes af flere alvorlige
sygdomme som barselfeber, årebetændelse og tyfus. Sine sidste fem
år tilbragte hun i sengen. Også børnenes helbred lod undertiden en del
tilbage at ønske.
Sygdom kan jo imidlertid være en
prøvelse fra Gud, og de havde den
tro, at han ikke giver mennesker
mere deraf, end de kan bære, så
man måtte derfor ikke give op eller i
utilfredshed tabe modet. Skulle der
sættes et motto over livet, som de
og deres højskolekammerater tog
det, kunne det passende være
Grundtvigs smukke sang:
Et jævnt og muntert, virksomt liv på
jord
som det jeg ville ej med kongers
bytte,
opklaret gang i ædle fædres spor,
med lige værdighed i borg og hytte,
med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort her
neden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.

Ved afslutningen af disse optegnelser vil jeg gerne anføre, at mit formål
med dem kun har været at give et
kort rids af min hjemegn og de for-

hold, som den midtjyske befolkning
har levet under i de sidste halvandet
hundrede år. Det fortalte er ganske
vist i væsentlig grad samlet om personer i min slægt, men ikke anderledes, end det lige så godt kunne angå
andre af slægten eller andre af egnens befolkning, naturligvis med enkelte, men uvæsentlige ændringer.
Slægtstavler
CARL SELMER NIELSEN, gårdejer,
Mausing, født den 25/4 1838 i Lemming Nygaard, død den 6/7 1911 i
Mausing, gift med MAREN BODDER, født i Pederstrup den 1/6 1848,
død i Mausing den 4/1 1927
BØRN:
Sine Selmer Nielsen, født i Mausing
8/2 1868, død 14/1 1898, gift med
landmand Jens Bach, Sønder Vinge.
1 barn: Agnes Bach, født i Sønder
Vinge 8/5 1897, gift med Niels Kr.
Jensen, Gedsted v/Ålestrup. 2 børn:
Ernst, født 1926, Jenny, født 1933.

Andreette Selmer Nielsen, født i
Mausing 1/5 1871, død 1946, gift 1/5
1897 med mejeribestyrer Fr.
Mogensen, Thorning (født i Grundfør
14/1 1897). 4 børn:
Karl Mogensen, gårdejer i Pederstrup, født i Thorning 20/3 1898, gift
med Marie Hønholt, Pederstrup, født
10/3 1900.
2 børn:
Else Mogensen, født i Pederstrup 19/
10 1920, gift med Gunnar Isager Nielsen, født i Frederiksdal 11/10 1921.
2 børn: Karl Jørgen Selmer Isager
Nielsen, født 15/3 1946, Ole Selmer
Isager Nielsen, født 3/10 1948.
Gudrun Mogensen, født i Pederstrup
15/9 1924, gift med mejerist Laurits
Isager Nielsen, Silkeborg, født i Frederiksdal 7/1 1923.
Sigrid Mogensen, født i Thorning 12/
7 1900, gift med bilhandler Vilhelm
Thomsen, Viborg, født i Kjærsholm
6/1 1900.
Halvor Mogensen, mejeribestyrer i
Thorning fra 1943, født 16/10 1901,
gift med Gerda Møller, født i
Gammelby 18/1 1904, fhv. lærerinde
i Hvam. 1 bar: Agnethe Mogensen,
født 15/11 1935.
Frede Mogensen, portør i Silkeborg,
født i Thorning 15/9 1904, gift med
Inge Elmegaard Kristensen, født i Gl.
Revl 13/6 1912, lærerinde i Thorning.

.............Slut................

Vinderslev Borgerforening
Når bladet kommer ud, har vi forhåbentlig Skt. Hans vel overstået. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at gå på
vores hjemmeside, www.vinderslev-borger.dk og/eller holde øje med opslag ved købmændene i Vinderslev og
Hauge, hvor vi annoncerer kommende arrangementer.
Anna Marie Ammitzbøll
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DANBORING RALLY
14. & 15. MAJ

Porsche 911 3,0 RS
Per G. Hansen , Ringsted & Karsten M. Svensson , Hässleholm
Samlet var der 165 km hastighedsprøver at se på. Her på Hønholtvej var der fuld fart på bilerne på
grusvejen ud for Hønholt Landhandel. Max Christensen og Dorthe Ravn, Svenstrup/Horsens, vandt Danboring Rally fredag og lørdag på anden pladsen. 18 sekunder efter kom Karl-Åge Jensen og Freddy Pedersen, Viborg/Bjerringbro. Det lokale team Christian Jensen og Søren Tøndborg, Ans/Kjellerup, fik
transmissionsproblemer og endte på en syvende
plads. Den helt store overraskelse
ved Danboring Rally leverede Michael Broberg
og John Veis, Gjern/Fårvang.
Mandskabet vandt en af hastighedsprøverne
og sluttede på femtepladsen
– en overraskelse for alle – også holdet selv.
Vi var dog også kommet i nærkontakt
med forskellige ting på ruten. ”Et cykelskur
et skilt og en fasan “ men vores Subaru
kører bare så godt, så der er meget, vi
skal lære, og det har også gjort . . .
at vi har fået de forskellige
buler i dag.”

Fra Pederstrup og hele vejen ud ad Hønholtvej
var tilskuernes biler parkeret på en lang række.
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Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

Denne annonce
kan blive din
for 750,- årligt

g
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VIL DU VÆRE MOTIONSVEN?
Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med
et menneske i dit lokalområde, der har brug for motion, og som
ikke er i stand til at klare det på egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god
til idræt.Er du interesseret, og ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende
dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099.
Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, Ældre
Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
HF Jord & Beton ApS
Aut. Kloakmester
Høgedalvej 40, 8632 Lemming
Tlf. 20 45 84 31
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444
Tømrermester

Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev,
8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og
montagearbejde
Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

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

Dennis Rasmussen, Hauge

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

9><>I6AIGN@B#B#

Tel. 86 88 01 75

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
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Tlf. 7026 8620
Kjellerup Afdeling • Søndergade 17A • www.sparoj.dk

GISSEL
Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE
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. 60 16 85 97
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
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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
86 88 85 13

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
KURT KNUDSEN A/S
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 8688 8170 / Fax: 8688 8580
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning
Levering af:

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m

Mausing Forsamlingshus
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

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

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. 87703290
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

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

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

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

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86867476

Tlf. 86888308

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

Vinderslev Forsamlingshus
Tlf. 86888165

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14

Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj

Tlf. 89704080
Tlf. 89704083
Tlf. 89704085
Tlf. 89704087

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. 40982169

Vinderslev Borgerforening

Tlf. 86888352

Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Vinderslev Aftenskole

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888352

Tlf. 86888542

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888157

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16

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

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

Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888515

Venstre Vinderslev-Kjellerup

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

Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Søndagsskolen - Mausing
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 61168219
Tlf. 30205800
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Skolebestyrelsen
Sognemenigheden

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Bølcho, Haugevej 10
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Majbrit Straagaard, Hønholtvej 6
Rikke Melin, Solsikkevej 12
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888101

Tlf: 86880008

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

Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6

Tlf. 86888430

Tlf. 86888445

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73

Tlf. 24432888
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 86888308
Tlf. 86888521

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

MALMHØJ

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

9. august
Kaffe kl. 9.45, banko kl. 10.15

med efterfølgende foredrag kl. 19.30 v/
Pia Fris Laneth

8. oktober kl. 17
Afslutningsfest ungdomsafdelingen

23. august
Kaffe kl. 9.45, banko kl. 10.15

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

30. oktober kl. 18.30
Afslutningsfest seniorafdelingen

2. september
Dameaften

VINDERSLEV KØBMAND

6. september
Kaffe kl. 9.45, banko kl. 10.15
20. september
Kaffe kl. 9.45, banko kl. 10.15

MAUSING
MISSIONSHUS
1. juli kl. 19.30
Samtalemøde om Hebr. 10 hos Edith
Nielsen, Lundgårde 15
29. juli kl. 19.30
Møde v/pens.missionær Henry Thorsager Christensen, Ålestrup
5. august kl. 19.30
Samtalemøde om Hebr. 11 hos Edith
Eriksen, Tøndborgvej 43
2. september kl. 19.30
Møde v/missionær Preben Sørensen,
Viborg
16. september kl. 19.30
Samtalemøde om Hebr. 12 hos Bodil &
Jakob Lundgaard, Lundgårde 11
1. oktober kl. 19.30
Høstfest/familieaften v/Erik Bertelsen,
Thorsø

VALGMENIGHEDEN
19.-22. august
Temadage på Liselund
29. august kl. 10
Sensommertur til Lemvig
9. september kl. 14
Fællessangseftermiddag med Jacob
Vestager Tybjerg
30. september kl. 17
Fyraftens-sang til temaet Frihed

25. september
Ølsmagning
20. november
Landsby-julefrokost
28. november
Juletræ for børn
4. december
Julefrokost for erhvervsdrivende

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
17. og 18. juli
Mausing Marked
20. august kl. 8-22
Sommerfest på stadion for børn og unge
med DGI karavanen
Kl. 8-10
4., 5. og 6. klasse, skolen
Kl. 10.15-12
Dagplejen og børnehavebørn
Kl. 12.30-15
SFO, 1., 2., og 3. klasse
Kl. 15-16
Pause
Kl. 16-18
Gymnastik og fodbold for alle unge under 18 år
Kl. 18-22
Alkoholfrit diskotek
21. august kl. 9-02
Kl. 9-10
Fælles morgenbuffet
Kl. 10-14
Spejderaktiviteter
Kl. 14-16.30
Gadefodbold
Kl. 18-02
Fest for det voksne publikum

8. juli
Købmanden åbner
10. juli
Åbningsfest på torvet

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
8. juli kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Thorvald Jensen,
Kølvrå
12. august kl. 19.30
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev
19. august kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Christen peter Olesen, Ejstrupholm
27. august kl. 18.00
F-aften v/fritidsbørnekonsulent Aase Rigtrup Stoltenberg, Hjerm
10. september kl. 19.30
Høstfest v/fritidsforkynder Henning
Hollesen, Aulum
23. september kl. 19.30
IM’s fødselsdagsfest v/missionær Svend
Taulborg, Struer
30. september kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/pens. lærer Ida
Vestergaard, Herrup

WINDIR SPEJDERNE
17. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked
21. august kl. 10-14
Aktiviteter på stadion

7. oktober kl. 18
Fællesspisning i valgmenighedens sal
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