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Mangler du 
Lokalbladet ?

Skulle der være husstande i 
lokalområdet, der ikke har mod-
taget Lokalbladet, bedes I rette 
henvendelse til redaktionen.
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Når du skal 
til et arrange-
ment, hvor du 
synes, det vil 
være oplagt 
med et billede 
til Lokalbla-
det, kan du 
låne Lokalbla-
dets kamera. 
Det er nemt at 
bruge.

Lån et kamera

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Solsikkevej 19 A Tlf. 22485426 --- Udlån af  kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430 --- Koordinator for aktivitetskalenderen 
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687  
Christian S. Laursen, Mausingvej 20 Tlf. 86886789 --- Kasserer / indbetalinger
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jan Sprogø, Mausingvej 57 Tlf. 86888894 --- Hjemmeside (www.lokalbladet.net)
Karsten Horup, Rosenvænget 14 Tlf. 41908237
Kirsten Haugaard, Lundgårde Tlf. 86888499  
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Tegnet af  : 
Mads  Johansen

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.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

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
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Leder

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. klasse 1981/82

Forreste række fra venstre: Tina Bjerre, Margit Damborg Sørensen, Karsten Jensen, Lars Lybæk Larsen, Leif  Sunds 
Madsen, Henning Pedersen, Karl Otto Mogensen, Morten Glargaard, Flemming ?
Anden række fra venstre: Birgit Rugaard (lærer), Anette Markussen, Anette Lykke, Bente Frølund, Tove Eriksen, 
Lars Peter Nordstrøm Nielsen, Britta Tøndborg, Johanne Nøhr Sørensen, Lise Rugaard.
Tredje række fra venstre: Britta Lind Nielsen, Else Margrethe H. Pedersen, Joan Hansen, Henriette Grønbæk-
Jensen (læs beretning inde i bladet), Frank Laursen, Tommy Pedersen, Kim Jensen, Maj-Britt Johansen, Dorthe Nygaard.

Sommeren er over os, og for mange betyder det ferietid, men LOKALBLADET går ikke på ferie! Faktisk er bla-
det inde i en spændende tid. Efter at tre af  redaktionsmedlemmerne har været på kursus i et nyt program, som kan 
give bladet et nyt look, har vi valgt at prøve det nye program lidt af. Samtidig har vi også haft en ny opsætter (fra 

-
blemer rundt i bladet, og det undskylder vi meget. Det er somme tider svært at få et gammelt og et nyt program 
til at samarbejde, og vi har i hvert fald haft lidt ekstra glæde af  den nye udfordring…. 

Vi vil meget gerne have lidt respons på dette blads opsætning – og på bladet i det hele taget – så nye tiltag bliver 
til gavn og glæde og ikke til irritation. Måske har I endda nye ideer til os? Skriv, ring eller sig det til redaktionsgrup-
pen! Tak!

Af  andre ændringer kan vi oplyse, at et bladabonnement fra næste år vil stige til 175 kr. pr. år grundet de forhø-
jede portotakster. Vi håber ikke, det vil skrække nogen væk, for vi er meget glade for vores abonnenter. Ligeså er 
vi selvfølgelig også meget glade for annoncører og alle I, der yder frivillig indbetaling, for I betyder, vi kan betale 
trykkeri- og omdelingsudgifter. Havde vi ikke alle jer, kunne vi ikke overleve. Tak til jer alle!

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig dejlig sommer med masser af  gode oplevelser.
Redaktionen
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Tillykke med dagen

Nyfødte

spejlet

Gade

Esther Nielsen, Vinderslevholmvej 
22, bliver 75 år den 8. juli.
Britta og Erling Ankersen, Hauge-
vej 62, har sølvbryllup den 26. juli
Karl Bjerre, Liljevej 11, bliver 70 år 
den 17. august.
Vita Pedersen, Oustrupvej 22, bli-
ver 60 år den 27. august.
Steffen Roed, Revl Mosevej 8, bliver 
60 år den 27. september

Legepladsen på Krokusvej renoveret

Efter en årrække med det danske vejrlig med nedslidning af  legeredskaberne 
og især legetårnet var det nødvendigt med et grundigt eftersyn. Det viste sig, 
at legetårnet havde udtjent sin tid, og de andre legeredskaber trængte til en 
kærlig hånd. Med grundejerforeningens bestyrelse i spidsen gik et bredt ud-
snit af  beboerne på Krokusvej i gang med at opføre et nyt legetårn. 

arbejdsfolkene havde været i sving både lørdag den 9. og 16. april, var der kun 
begrænsede opgaver tilbage, som kunne klares på et par aftener. 
Et par af  gadens beboere fandt ikke værktøjet naturligt i hånden. De sørgede 
i stedet for et righoldigt kaffebord til de to arbejdsdage. 
Arbejdsopgaverne gav en god kontakt imellem gadens beboere, og snakken 
gik godt. 
Så nu er der kun at ønske god legelyst til børn og voksne! 

Finn Najbjerg

Kasper og Winnie Danielsen, Vinder-

en lille pige. Hun blev født på Silkeborg 
Sygehus og vejede 3432 g og var 51 cm.  
Hun hedder Isabella. 

Den 13. marts blev Anders Jensen født 
på Silkeborg Sygehus. Anders vejede  
3250 g og var 50 cm, da han blev født.
Forældrene er Karen og Allan Jensen på 
Haurbak Vestergård, Kjellerupvej 67. 

På Haugevej 8 blev der født 2 små ge-
dekid af  boer racen (kødgeder). De blev 
født 19. maj og er en han og hun.

Christina Nielsen og Brian Vestergaard, 
Tulipanvej 7, er blevet viet i Alderslyst 
Kirke, Silkeborg.

Nygift
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Velkommen til !

Fællesspisning
Den 11. maj var ca. 80 til spisning i Mausing Forsamlingshus. Det vil blive gentaget 
i løbet af  året, da det må siges at være en stor succes.

spejlet

Gade

Lars Jensen, Grønningen i Kjellerup, har 

12 i Vinderslev. Lars er 49 år og arbejder 
hos Arla i Rødkærsbro.
Da husene er noget billigere i Vinder-
slev end i Kjellerup, valgte han huset på 
Haurbakvej. Så er der også penge til, at 
Lars kan sætte sit eget præg på huset.

Haurbakvej 12

Lasse Lund har købt sin fars hus på Vin-
derslevholmvej 45. I øjeblikket er han i 
gang med at sætte sit eget præg på huset, 
måske med lidt kvindelig hjælp.

Vinderslevholmvej 45

Den 1. januar er Susanne Dahl og René 

Mausing. 
Susanne (34) kommer oprindelig fra 
Hvinningdal og har altid boet i Silkeborg. 
Hun arbejder i Jyske Bank (Silkeborg) i 
uddannelsesafdelingen med kompeten-
ceudvikling. Susanne er hestepige -  har 
dog ingen hest nu, men mener der er 
plads til et par stykker på jorden, der hø-
rer til ejendommen. Af  fritidsinteresser 

deres labradorhvalp.
René (35) er oprindelig fra Esbjerg, men 
har boet i Silkeborg de seneste år. Han 
arbejder også i Jyske Bank i Silkeborg, er 
leder i afdelingen, Processer, hvor han 
arbejder med implementering. I fritiden 

2 børn på 8 og 10 år, der ikke bor fast 
ved ham.
Susanne og Renè venter barn sammen til 
oktober. 

Engholmsvej 13 Mausing Skolevej 5

Mausing Skolevej 5.
Søren har lejet 1. sal på gården. Siden 

at lave lejligheden i stand. Han spiller 
guitar i country-rock band sammen med 
Jytte, der danner par med Aage, der er 
ejer af  gården.
Søren er 48 år, har de sidste 15 år boet i 
Gjessø. Han er uddannet lærer, har siden 
videreuddannet sig til lektor i pædagogik 
(underviser på seminariet). Han arbej-
der som censor på lærer- og pædagog-
uddannelsen. Endvidere arbejder Søren 
som støttepædagog på vikarbasis. Han 
har en hjemmeside: ”professionsviden.
dk”.
Søren har en søn, Kristian på 20 år, der 
i øjeblikket er ude at rejse i Thailand, og 
en datter, Stine på 16 år, der bor ved sin 
mor.
Ud over musikken har Søren en anden 
hobby. Han har en sejlbåd, der ligger i 
Horsens.
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spejlet

Gade

Vidste du, at du har et valg i forbindelse med dagplejeplads til dit barn?

Den er et godt valg for dig, som selv ønsker at vælge dit barns dagplejer, frem for at 

ønsker at spare mange penge uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Jeg er som selvstændig erhvervsdrivende/privat børnepasser, godkendt af  kommunen, 
hvilket betyder at der gives økonomisk tilskud, og der føres løbende tilsyn med sikkerheden og kva-

liteten i dagplejen. Jeg tilbyder en hverdag med barnet i centrum. Hvor tryghed og nærvær er nøgleord, og hvor det 
personlige engagement er dagplejens eksistensgrundlag. Jeg prioriterer knus og kram, sjov og leg samt udfordring og 
oplevelse. Jeg har i skrivende stund en ledig plads, så kig evt. ind på min hjemmeside. 

www.lottesprivatedagpleje-vinderslev.dk 
Med venlig hilsen: Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53. Tlf. 31790052. 

I Pederstrup bor jeg, Majbrit Blohm Straagaard, som 
startede som privat dagplejer pr. 1. januar 2011 efter 
1 år som kommunal dagplejer. På grund af  faldende 
børnetal blev jeg desværre opsagt, hvilket jeg var me-
get ked af. Forældrene ville gerne have mig som privat 
dagplejer, og det er jeg lykkelig for. Mit mål er, at bør-
nene er stort set ble-fri, når de skal starte i børneha-
ven. 
Jeg bor på et 100% røgfrit, nedlagt landbrug, hvor der 
er ”højt til himlen” og masser af  plads. Børnene er 
udenfor en stor del af  tiden og hjælper bl.a. med at 
fodre dyr, lege i sandkassen og gå ture i nabolaget. In-

denfor synges der, læses historie eller leges med legetøj. Børnene spiser en sund og 
varieret kost, og det hele skylles ned med vand, mælk eller hjemmelavet sukkerfri 
solbærsaft.
Som private dagplejer er jeg en del af  fritvalgsordningen under Silkeborg Kommune. 
Forældre kan spare ca. 8500,-/årligt i forhold til det kommunale tilbud, og der gives 
også søskenderabat.
Jeg har pt. 1 ledig plads, men til juli er der 2 pladser. 
Kontakt mig på 61168219 for yderligere information.

artikler af  Verner Brink, blev han opfor-
dret til at skrive sine erindringer i bog-
form.
Verner er en handlingens mand, og som 

-
tegnelser, men da mange af  dem var 
skrevet i hånden, gik der lidt tid, inden 

-
puter (det var et krav fra forlaget), og 
Verner har ikke en selv.
Han har så siden været i Mokka på TV 
MIDT/VEST, og her er han i gang med 
at signere sin bog ”En bondedrengs 

skete ved boghandleren i Kjellerup den 
9. juni.

Skærtorsdag var bl.a. Keld Lund og Fol-

for Hanstholm.

113 cm. Det regnes for en af  rekorderne, 
da det var med stang.
Et mundparti eller gebisset fra en helle-

-
som et gevir fra en kronhjort er det for 
en jæger.

kr./kg, så det var noget af  en fangst, 
Keld gjorde.
Der blev også fanget en del torsk, bl.a. 
en på 9 kg. En fra selskabet fangede en 
på 16 kg, så der kan blive fortalt nogle 

Privat dagplejer

Fisketur

Erindringer i bogform
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Den 1. april blev Andreas Bech, Vinder-
slevholmvej 23, udlært som tømrer ved 
H.B.J byg i Hvam.
Her ses Andreas med sit svendestykke, 
en kvist til et tag på et hus. 

Der var noget at kigge på for både store og små, da garagen på Vinderslevholmvej 
23 blev væltet. Der er så siden bygget en ny, som pynter i landskabet.

Så lukkede købmanden i Vinderslev! Der 
var ophørsudsalg fredag den 6. maj. 
Havde der bare været så mange menne-
sker hver dag ved købmanden!
Dagen efter var hylderne tomme.

Slut med købmand 
i Vinderslev

20 personer var den 3. april samlet til kaffe og rundstykker på Malmhøj, inden de gik 
i gang med indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Distriktsleder Sanny  Krogsgård vil 
gerne sige tak til sponsorerne, Hanne Christensen, Spar Vinderslev og Rema 1000
og en stor tak til Malmhøj, for at vi kan mødes der. 
Resultatet blev 8.691 kr. mod 6.213 kr. i 2010.
Der skal lyde en stor tak til både indsamlere og givere, og Sanny siger på gensyn den 
25. marts 2012.

Kræftens Bekæmpelse

spejlet

Gade

Svendestykke

Ombygning
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Danmarks Naturfredningsforening havde i weekenden den 2.-3. april landsdækken-
de affaldsindsamling. 
Beboerforeningen ” Æ Bydam” havde tilmeldt sig, og der blev samlet skrald i Mau-
sing og langs indfaldsvejene ind til byen.

Efter et par timers arbejde havde vi sækkene fulde. 
Hilsen Marianne W. Kristensen

spejlet

Gade Affaldsindsamling

Speciale om helhedsorienteret landsbyplanlægning. Landskabsforvalter-studerende arbejder med Mausing

Mit navn er Lene Meklenborg, og jeg læser til landskabsforvalter på KU LIFE (som tidligere hed Land-

således som fjernstuderende. Efter en periode, hvor jeg har været hos Silkeborg Kommunes planafdeling 
som et led i min uddannelse, er jeg netop begyndt på mit speciale, som jeg også udarbejder delvist i sam-
arbejde med Silkeborg Kommune. 

I løbet af  mit ophold hos kommunen fandt jeg ud af, at der er behov for at udarbejde strategier for kom-
munens landsbyer, som sætter nogle overordnede mål for landsbyernes fremtid. Dette er for at kommu-

lokalplan, bevarelse/styrkelse af  den historiske landsbystruktur og samspillet med/afgrænsningen mod 
det omgivende landskab. Desuden bør kommunerne udpege bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, og denne udpegning 
mangler for en stor del af  Silkeborg Kommunes landsbyer og deres omgivelser. Kommunen er meget interesseret i at få nogle 
metoder, som kan bruges til dette arbejde, og som sikrer at beboerne inddrages i et sådant omfang, at man føler ejerskab til den 
planlægning der laves.

Derfor har jeg valgt at undersøge i mit speciale, hvordan man kan gribe dette arbejde an, på en helhedsorienteret måde, så man 
både ser på landsbyen og landskabet omkring den – hvilke kvaliteter og svagheder er mest iøjnefaldende – og hvad kan man 
gøre fremadrettet – og sidst men ikke mindst – hvordan kan I, som bor i landsbyerne, bidrage med de lokale historier, ideer og 
ønsker?

Jeg vil i første omgang tage udgangspunkt i Mausing som en eksempel-by og udarbejde et oplæg til kommunen, som kan danne 
baggrund for deres videre arbejde med Mausing og alle de andre landsbyer. Jeg har kontaktet formanden for Mausing Beboer-
forening, Marianne Kristensen, der har lovet at være behjælpelig med kontakt til nogle beboere fra Mausing, som forhåbentlig vil 
hjælpe mig med inputs til projektet. Hvis der er andre, som er interesserede i at høre nærmere om projektet og eventuelt komme 
med gode ideer til fremtidens Mausing, er I meget velkomne til at kontakte mig på mail: lenemek@dsr.life.ku.dk

Landsbyplanlægning

Otto og Palle Kristensen har taget turen til 
Mausing Skole og retur.

Affaldsholdet af  3.april
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Som afslutning på gymnastiksæsonen i 
VIF valgte vi i år at lave en gymnastik-
opvisning lørdag den 26. marts. Det var 
et helt nyt tiltag, så alle vi trænere var 
meget spændte på denne nye begivenhed 
i Vinderslev. Vi havde støvet den gamle 
fane af, så den kunne danne fortrop un-
der indmarchen. Efter fane og fanebærer 
fulgte først de allermindste gymnaster 
sammen med deres mor eller far. Der-
efter kom børnehavebørnene, 0.-1.klasse 
og til sidst mandagsdamerne. 

Efter indmarchen præsenterede hvert 
hold en smagsprøve på, hvad de har lavet 
i løbet af  sæsonen.
Børnene var rigtig dygtige til at ”være 
på”, men også særdeles tålmodige og 
nysgerrige, når det var de andre hold, der 

diplom overrakt med et billede af  deres 
hold på. Mandagsdamerne har stadig de-
res diplom til gode.

Da selve opvisningen var slut, blev der 
stillet redskabsbaner frem i gymnastik-
salen, som alle børn kunne bruge frit. 
Imens havde voksne såvel som børn mu-
lighed for at gå ned i skolens fællesrum 
og drikke kaffe/saftevand og spise kage. 

Da arrangementet var slut, kunne vi kon-
statere, at det havde været en rigtig festlig 
dag for både gymnaster og tilskuere. Det 
var skønt at have denne anledning til at 
vise, hvad der sker i VIF´s gymnastikaf-
deling i løbet af  vinteren, og vi håber at 
have skabt endnu en lokal tradition.
Alle billeder fra opvisningen kan ses på 
www.vinderslev-if.dk

Venlig hilsen
Betina Grene Thygesen  

Gymnastikopvisning

”Rosen” tildeles denne gang gymnastik-
instruktørerne. 
Gymnastik om torsdagen for 1. klasse er 
guld værd. Instruktørerne gør torsdage-
ne til glade gymnastikdage med høj mu-

Øverst fra venstre: Connie Andersen, Margrethe Stenholt, Jytte Krogh, Karin Pedersen, Lotte 
Anckersen, Freja Anckersen
Nederst fra venstre: Kasper Stenholt Winkler, Lone Mikkelsen, Alice Friis, Betina Thygesen, 
Michelle Skov.

Uddeling af  en Rose
sik og bevægelse - et sted, hvor ungerne 
elsker at komme. En rose for et stykke 
frivilligt arbejde!

Med venlig hilsen
Bodil Birkbak
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                            Hauge Skole
Lokalbladet er kommet i besiddelse 
af  et skolebillede fra Hauge Skole ca. 

her  på egnen endnu. Det har fået os 
til at kigge tilbage i tiden. Teksten i 
boksene er uddrag af  en artikel som 
gamle elever fra Hauge Skole skrev 
i Vindposten (Vinderslev Skoleblad) 
1989. Hauge Skole på adr. Haugevej 
43 blev bygget i 1897. Den sidste 
lærer på skolen var Otto Andersen. 
Både han og hans ægtefælle

konstitutionsbrev  dat. 20/10  1929, 
der fortæller, at Otto Andersen  blev 
ansat på prøve 
som lærer på 
Hauge Skole. 
Efter prøvetiden 
bliver lærer 
Andersen
fastansat, som 
det fremgår af  
et ”kaldsbrev” 
1. jan. 1931. Det 
er underskrevet 
af  biskoppen i 
Århus og blev 
læst op i Grathe 
Kirke. Om den 
senere biskop 
Hoffmeyer i Århus fortælles 
denne historie: Biskoppen havde 
som fritidsinteresse at samle og 
undersøge sommerfugle, som 
der under krigen fandtes mange 

Han gik derfor rundt ved søer 

eksemplarer. En dag havde han 
været ved Hauge Sø for at studere 

tilbage mod Silkeborg, det foregik 
til fods, nåede han til Hauge gamle 
Skole, hvor der netop var frikvarter 
og alle børn udenfor. Nu oplevede 
børnene at se en mærkelig gammel 
mand i korte bukser og stor hat, 
som standsede op for at snakke 
med dem. Disse midtjyske børn 
havde aldrig set en voksen mand gå 

sådan klædt. At bære korte bukser 
var tegn på, at man var et lille barn. 
Så derfor opstod den spontane 
tanke, at der var noget meget 
underligt ved manden, og derfor 
råbte og skreg man de mærkeligste 
og uartigste ord efter manden. Det 
var til stor gene for lærer Andersen, 
der mente, at man altid skulle tale 
pænt til fremmede, men denne 
fremmede forstod tilsyneladende 
børnenes voldsomme opførsel, for 
der kom aldrig en klage fra den 
formummede biskop til stor lettelse 
for lærer Andersen og hans frue. 

i god opførsel, og så var historien 
glemt og ude af  verden. Andersen 
var lærer indtil 1968, hvor han blev 
pensioneret 70 år gl. Lønnen som 
førstelærer var 179,- pr. måned. 
Som supplement have han to køer 
og nogle grise. Der hørte 5 tdrl. 
til skolen. Lærer Andersen havde 
ingen hest, men han havde bil. Den 
blev også brugt, hvis der var akutte 
transportproblemer i lokalområdet, 
som f.eks. hvis der skulle hentes 
jordemoder.
 Skolen var to-klasset, nemlig ”bette 
klas” og ”stuer klas”. Skoleåret 
begyndte dengang d. 1. april. I 
begyndelsen gik de store to dage om 

og to dage om vinteren. Grunden 
til det var, at de store skulle hjælpe 
til derhjemme, og det var nemmest 
for de små at komme afsted om 
sommeren. Det blev dog ændret 
omkring 1950, så de små gik tirsdag, 
torsdag og lørdag. De store gik så 
mandag, onsdag og fredag. Om 

15. Om sommeren mødte de store 
kl. 7-13 og de små kl. 8-14. Skolen 
bestod af  en skolestue + gang. 
Toiletterne var i starten ”lokummer”. 
Det blev i løbet af  vores skoletid 
ændret til ”træk og slip”. 

På et tidspunkt var 
der på Hauge Skole 
72 børn fordelt på to 
klasser. Lige inden 
skolen lukkede, var 
der 16 børn, der 
efter sommerferien 
1965 startede i den 
ny Vinderslev Skole. 
Otto Andersens 
ægtefælle, Nicoline, 
var også uddannet 
lærerinde. Efter de 
var blevet gift, var 
der ikke job til hende, 

fordi der var overskud af  lærere. 
Dog underviste hun, når lærer 
Andersen var vikar på andre skoler 
f.eks. i Gråmose. Hun underviste 
også i håndarbejde. 

På vores første skoledag var det 
almindeligt, at vores mødre var med. 
De blev trakteret med kaffe hos fru 
Andersen. Vores første lærebog var 
”Musebogen”, en bog som både 
var læse-stavebog, til at skrive tal og 
bogstaver i og malebog. En skoledag 
startede altid med morgenandagt: en 
salme, trosbekendelsen + fadevor og 
en salme. Så blev vi hørt i salmevers, 
derefter havde vi bibelhistorie. 
Til sidst havde vi hovedregning. 
Anden time var regning, så var der 
skrivning, herunder afskrivning, 
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Øverst: Lærer Andersen, Jens Nielsen, Hans ?, Svend Åge Henriksen, Hans Åge Nielsen, Frede Bech, Bent Braüner, Jens Erling 
Nørskov, Anker Nielsen, Henning Stenholt, Ib Vestergaard, Fru Nikoline Andersen.
Midten: Henry Pedersen , Anders Peder Nielsen, Anne Margrethe Laursen, Ragnhild Hjort Olesen, Asta Andersen, Edith 
Nørskov, Elly Gødvad Christensen, Aase Sørensen, Lis Nielsen, Åse Nørskov, Flemming Bech, Kalmar ?,
Siddende: Anna Marie Bech, Tove Hjort Olesen, Åse Johansen, Inger-Lise Pedersen, Inger Braüner, Bente Thomsen.

diktat og genfortælling. Når avisen 
kom, sad vi gerne med noget, vi selv 
kunne klare, mens lærer Andersen 
læste.  Lærer Andersen havde den 
vane at læse sin avis, når posten 
kom. Så vidste børnene, at de 
skulle være stille. De sagde sådan: 
Så gav han os nogle meget svære 
regneopgaver. Vi havde også læsning, 

små havde om Danmark og de 
store om udlandet. Ind imellem 

Når Andersen var ”ude som vikar”, 
havde vi fru Andersen som lærer. 
Havde vi respekt for Andersen, var 
det ikke mindre for fru Andersen. 
Noget vi husker er, at i hendes timer 
havde vi gerne gymnastik ved siden 
af  bordene. I ”stur klas” havde 
pigerne syskole i vinterhalvåret. Det 
var ved fru Andersen, som havde 
hjælp af  Metha Henriksen. Det var 
meget alsidigt, hvor vi lavede lige fra 

strikning, hækling og syning til orkis 
og knipling.Vi måtte tage arbejdet 
med hjem, så der blev fremstillet 
mange forskellige ting fra broderi til 
beklædning. Der var syskole mandag 
og onsdag, 1 time pr. gang efter kl. 
15. Det blev altid megte længere, da 
vi fandt det så spændende, at vi altid 
syntes, det var for tidligt at gå hjem. 
Dog var der en dag, hvor ingen 
protesterede, da vi skulle pakke 
sammen. Det var den dag, da alle 
skulle sy knaphuller. En af  de sidste 
dage af  skoleåret var der eksamen. 
Det var en festdag, hvor børnene 
typisk havde penge med til slik, de 
købte i brugsen. Skolekommisionen 
og præsten overværede eksamen.

Vi var alle klædt i vore nyeste tøj. 
Det varede et par timer, og alle 
skolekommisionens medlemmer 
sad langs væggene. Lige så nervøse 
som vi var for ikke at kune svare, 

tror vi , at lærer Andersen var for 
at spørge om noget, vi ikke kunne 
svare på. Når en af  eleverne havde 

Af  de bøger vi havde var f.eks. i 
regning tre bøger, den gule, den 
blå og så den grå. I læsning var det 
”Folkeskolens Læsebog” fra 1917 
og  ”Dansk Sproglære” fra 1923 
og ”Katekismus”. Bøgerne blev 
dog ændret, idet de to sidstnævnte 
gled ud, og regnebøgerne blev 
ændret. Mellem timerne havde vi 
jo frikvarter. De blev ofte brugt 
til rundbold på gårdspladsen 
eller antonius over udhuset. Eller 
håndbold på sportspladsen. Det 
kunne vi nemt liste lærer Andersen 
til at være med til eller være dommer. 
Når han spillede med, var det bedst, 
at det hold, han var på, kunne vinde, 

Ligeledes var vi ofte henne i Hauge 
Sø for at bade. Enten gik vi, eller 
også cyklede vi. Andersen 

Skolebillede Hauge forår/sommer 1955
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slaget på Grathe Hede. Og det blev 
et kæmpe slag, som alle børnene 
huskede i mange år frem. Det 
kunne hænde, at de som voksne 
kom forbi Grathestenen, og altid 
mindedes de det store slag, de var 
med i netop ført af  lærer Andersen. 
Otto Andersen sluttede sit lærerjob i 
1968 som 70 årig – de sidste 3 år på 
Vinderslev Skole. I ”Beretning for 
skoleåret” 1970/71 skrev daværende 
skoleinspektør på Vinderslev Skole, 

Knud Sørensen bl.a : Andersen 
var en samvittighedsfuld og meget 
afholdt lærer.

Han forstod i sjælden grad at 
tale med børnene og vinde deres 
fortrolighed. Han var for dem 
som en fader. Andersen  udførte 
et stort stykke arbejde i skolen og 
sognets tjeneste. - Og om ægteparret 
Andersen: Otto og Nico Andersen 
var utroligt gæstfrie og meget 
hyggelige at besøge. 

Sammen opbyggede de i Hauge 
Skole et hjem, hvor døren altid stod 
åben.

hjem. Det er almindelig kendt, at 
københavnerbørn under krigen kom 
på landet på sommerferie. Efter 
krigen, hvor man tænkte meget på 
sammenhold i hele landet, kom 
provinsbørn også på ferieophold 
København. Det var også en af  
lærer Andersens opgaver at tage 
på tur med sine elever. Det kunne 
være ”en særdeles spændende” 
oplevelse at være ene lærer med en 

En af  gangene overnattede de på 
”Fregatten Jylland”, der på det 
tidspunkt lå i hovedstaden. Det 
fortælles, at engang på sådan en 

pludselig tordenvejr, og en lille dreng 
fra det midtjyske blev bange og 
spurgte en fremmed dame, om han 
måtte overnatte hjemme hos hende. 
Heldigvis var det er fornuftig dame, 
der forstod den rette sammenhæng. 
Lærer Andersen havde et glimrende 
tag på børn. Han viste dem rundt 
i omegnen og fortalte især om 
Slaget på Grathe Hede, hvor Svend 
og Valdemar kæmpede hårdt om 
magten. Lærer Andersen samlede 
skolebørnene, og de deltog alle i 

kom for langt ud eller ikke opførte 
sig ordentlig, blev man kaldt ind.

At være lærer på en skole som 
Hauge indebar, at man havde mange 
andre  forskellige opgaver. Lærer 
Andersen var også distriktssanger. 
Det betød, at han fungerede 
som kirkesanger til bryllupper 
og begravelser for de lokale i 
skoledistriktet. Det var 

også hans opgave, med hjælp fra 
naboer, at arrangere juletræsfest i 
forsamlingshuset 5. juledag. Her 
mødtes de lokale børn og deres 
forældre. Chr. Stenholt var klædt i 
julemandskostume, og der blev delt 
slikposer ud og danset om juletræ, 
mens der blev sunget julesange og 
salmer. Dagen efter blev der holdt 
juletræsfest for de unge. Hauge 
Skole lagde også hus til f.eks. koppe 
vaccination. Der kom en hvidklædt 
læge – det var meget skræmmende 
for børnene. På skolen var der 
også bibliotek for de lokale voksne. 
Det bestod af  et skab med bøger, 
hvor man kunne låne bøger med 

På billedet ses den allerførste lærer Andersen med sin hest og vogn med familie og tjenestefolk.
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Vinderslev Skole har afholdt VM i samarbejde, som står for Vinderslev Mesterskaberne i samarbejde. Samtidig 
er det overskriften på den emneuge, som skolen netop nu (den 25. maj) er i fuld gang med. Eleverne er opdelt 
på hold med ca. 12 elever på hvert hold, og på hvert hold er der elever fra samtlige klasser. Holdene bliver 
præsenteret for en række opgaver, som skal løses i fællesskab. Når opgaverne er stillet, stiller lærerne sig i 
baggrunden, og holdene skal (næsten) uden hjælp løse opgaverne, så alle bidrager til løsningen. Det er meget 
interessant at observere, hvordan de forskellige grupper går i gang med opgaverne. Hvem tager styringen? Hvem 

sørger for, at alle er med? Hvem holder humøret oppe? 
Hvor er der ”magtkampe”, som kan ødelægge resultatet.
Umiddelbart vil man tro, at det altid vil være de ældste 
elever, som leder og fordeler arbejdet, men sådan 
hænger det bestemt ikke altid sammen. Indimellem ser 
man en stille pige fra 2. klasse stå frem og sige, ”at vi 
er altså nødt til at gøre sådan, hvis det skal lykkes”, og 
eleverne fra 5. – og 6. klasse gør, som der bliver sagt.

Onsdag i emneugen er hele skolen i Badelandet i Ikast. 
Økonomisk er det overskuddet fra skolefesten, som er 
med til at betale turen. Som altid, når vi er ude med 

forstår at opføre sig ordentligt. Det er rart at høre, 
at nogle børn går til buschaufføren og siger ”tak for 
turen”.
Selv om mange børn jævnligt besøger et Badeland, er 
der ingen tvivl om, at alle har en rigtig god oplevelse, 
som man husker længe efter. Det at være af sted med 
klassen og endda med hele skolen har stor værdi.
Alt i alt en fantastisk emneuge, hvor eleverne lærer 
meget om, hvor vigtigt det er at samarbejde, både for det endelige resultat, men også for måden at være – og 
tale sammen på. Hvis eleverne kan tage nogle af disse erfaringer med sig i fremtiden, vil målet med ugen være 
nået. Sådan en emneuge er vel ret beset et billede af samfundet, hvor samarbejde og sammenhold er med til 
at holde et lokalsamfund i gang. Et positivt eksempel er det blad, som du netop læser i. Der skal ildsjæle til at 
trække i trådene og til arbejdsmæssigt at udføre et stort arbejde, men hvis ikke samarbejdet om bladet fungerede, 
ville det gå i sig selv. Det er vigtigt med den lokale opbakning. Et negativt eksempel er lukningen af byens 
butik. En initiativgruppe har ofret rigtig meget tid og sikkert også nogle penge på at holde butikken i gang, 
men opbakningen har tilsyneladende ikke været tilstrækkelig stor til, at omsætningen kunne komme op på et 
tilfredsstillende niveau. Det er ærgerligt, for en butik har stor betydning for et lokalområde. 
Kommunalt har man besluttet at se 0 – 18 års området under et, og samtidigt besluttet, at børnehaverne skal 
sluttes sammen i større enheder. Dette lægger op til, at skoler og børnehaver og måske i lidt mindre målestok 
dagplejere skal samarbejde om børnene i et område. Lokalt betyder det, at skole og børnehave undersøger, 
hvordan man kan samarbejde til gavn for børnene. Samarbejdet kan teoretisk omhandle alle forhold fra det rent 
administrative, over fælles personaleudvikling til afstemning af det pædagogiske grundlag. 

Det er mit håb, at det vil være muligt at få skabt et frugtbart samarbejde til glæde for børnene, og skal det lykkes, 
må vi sætte alt ind på at vinde VM I SAMARBEJDE.

Thorkild Skovbo

VM i samarbejde
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Det grønne løb 

Det grønne løb handler om at få motion.
Hjemme på Vinderslev Skole har eleverne trænet til løbet den 14. maj 2011. Eleverne har trænet to gange 
om ugen tirsdag og torsdag ved at løbe en rute i Vinderslev by. 
De synes, det har været hårdt at løbe ruten på 1 km.
en. 14. maj 2011 startede eleverne med at møde op inde i Kjellerup på torvet. Da de havde fået nummer, 
skulle de stille op nede ved startfeltet nede ved butikken (Bog og papir).

startede med lidt regn, så blev det bedre vejr; men til sidst kom der meget regn. 
Ca. klokken 12 skulle nogle af  børnene have løbet en rute; men den blev udsat hele 30 min.

                                                                              Lavet af  Pernille og Kamilla K fra 4.klasse 

Redaktionen ønsker til lykke med pokalen, som Vinderslev Skole modtog 
for at deltage med det største hold (88).

Vinderslev Forsamlingshus

ØLSMAGNING I FORSAMLINGSHUSET
                         Igen i år vil vi lave en aften med 

    ØLSMAGNING
Det bliver lørdag den 8. oktober kl. 18.30

Så fat manden, konen, naboen, genboen og vennerne og mød op til en hyggelig aften i Vinderslev Forsamlingshus. 

I år får vi besøg af  Jelling Bryghus, og der vil naturligvis også være spisning. Mere herom senere.

                                                                                                                             Vi ses - Bestyrelsen.
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Dagplejerne 
Fastelavnsfest i heldagslegestuen
Fredag den 11. marts havde dagplejerne fra Vinderslev 
området inviteret forældre og børn til fastelavnsfest i 
heldagslegestuen i Mausing. Vi var ca. 50 børn og voksne 
samlet om formiddagen til en omgang fest, tøndeslagning 

alle slags kostumer lige fra cowboy, Peter Plys, Bjørne, 
Postmand Per, Kylling, Teletubbies, små mus, Spiderman, 
klovn osv. Vi startede med at synge nogle fastelavnssange 
og nogle af  de nye sange, som vi har lært fra vores besøg 
af  musikpædagogen i gymnastiksalen. Vi synes, at det er 
rigtigt rart, at vi herved får mulighed for at præsentere 
forældrene for nogle af  de nye sange, vi lærer og synger 
meget med børnene, og som de sikkert også prøver at 
synge derhjemme. Dernæst blev der slået katten af  
tønden. Der blev slået godt til tønderne, men det er ikke 
så nemt med så små børn, så bunden måtte løsnes, og 
ud kom rosinpakkerne. Så var det tid til fastelavnsboller, 
kaffe og vand samt hyggeligt samvær. Vi siger mange tak 
til de forældre, som var så søde at bage til os. Bagefter 
var der lidt tid til leg, før mange af  børnene tog med 

var tid til middagslur, godt trætte efter en rigtig hyggelig 
fastelavnsfest.

Teletubbies 
      dukketeater i Vinderslev
Dagplejen i Vinderslev havde onsdag den 14. april besøg 
af  nogle elever fra produktionshøjskolen i Silkeborg, 
som ville vise os Teletubbies dukketeater. Det var nogle 
grønne pædagoger fra deres pædagogiske værksted. Her 
beskæftiger de sig bl.a. med at lave dukker til dukketeater 
og naturbundne aktiviteter, som de viser for dagplejen 
eller andre institutioner i Silkeborg Kommune. De unge 
mennesker forsøger derved at blive afklaret, om de har 
lyst til at arbejde med f.eks. børn eller ældre. Vi havde lånt 
en af  SFO’ens lokaler på Vinderslev Skole, og her viste 

håndlavede teletubbies dukker. Historien var bundet op 
på historien om bukkebruse, som er en historie, børnene 

sang også nogle forskellige børnesange sammen med 

med de forskellige dukker. Alle børn var meget optaget 
af  dukketeateret, og vi havde alle en god og lærerig 
formiddag. 

Dagplejens dag i Vinderslev
Onsdag den 11. maj var det landsdækkende Dagplejens 
Dag, en dag hvor alle kommunale dagplejehold gør noget 
ekstra for at markere og synliggøre dagplejens arbejde. 
Dagplejen i Vinderslev havde valgt at rykke dagen til om 

vi besøg af  en stor blå traktor med vogn, og i vognen 
var der korn, som børn og voksne kunne komme op i. 

Det var rigtigt sjovt at få sko og strømper af  og mærke 
kornet med de bare tæer. Ydermere var der gemt en skat 
i kornet, så der blev ledt godt og grundigt og frem kom 
rosinpakker, karameller og chokolade, en rigtig nydelse 
sådan en formiddag. Det var også rigtig spændende at 
komme op og sidde i traktoren, og mange af  drengene 

parate til at komme ned igen. Det regnede og blæste også 
lidt, men alle havde en rigtig dejlig formiddag, og der var 
nok at fortælle forældrene om, da de kom for at hente 
børnene. 

Vi siger tusinde tak til Mads’ far, Henrik Franck, fordi han 
tog sig tid til at komme forbi med traktor og vogn. Det 
var bestemt et hit og en stor oplevelse for alle.
                                     På dagplejens vegne

Susanne Vad Westergaard
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Onsdag den 18 maj var en særlig dag 
for de store børn i børnehaven. Der 

station, og selv om vi er så heldige, 
at vi ofte kan tage en lille tur til Kjel-
lerup eller et andet sted i nærområ-
det, er det ekstra spændende, når der 
bydes på både brandbiler, politihunde 
og helikoptere.

Udstyret med små rygsække til 
regntøj og en god frokostmadpakke 
steg vi forventningsfulde på den store 
turistbus. Glædeligvis var alle børn 
og voksne friske og raske til turen. 
Heldige var vi også, at Birgit, som 
har været dagplejer igen-
nem mange år, havde 
tilbudt sin assistance, og 
her som alle andre steder 

hænder og øjne der er, jo 
sjovere bliver turen for 
alle.

-
ten var hovedvagten på 

Frank, som er soldat, på 
bussen, og han skulle så 
guide os rundt på turen. 
Børnene var dejligt nys-
gerrige. De ville gerne vide, om det 
nu også var en ægte soldat, om han 
havde en skyder og mange andre 

besvaret, for bussen stoppede, og nu 
skulle vi se på hunde.
Vi så, hvor hundene kom til dyrlæge, 
og hvor de svømmede i bassin. Der-
efter var der rundvisning i hundeken-
nelen, som er topmoderne. Det er her 
samtlige militærhunde i Danmark ud-
dannes. Der var ikke mange hunde at 
se. Frank fortalte, at hundene var på 
arbejde. De er uddannede til blandt 

Vi afsluttede hundene med en tur 
over på deres træningsbane. Her 
var vi heldige: To soldater var ude 

med deres hunde, og vi måtte gerne 
klappe og snakke med dem. De viste 
os, at hundene kan lide at lege “hente 
bolde”, balancere og at de er lydige. 
Børnene syntes, det var spændende 

og fornøjede sig herefter med selv at 
lege på træningsbanen.

Vi kørte videre, og inden næste stop 

mad. Så var det tid til at se helikop-
teren og tage billeder, som kan vises 
til mor og far. Derefter gik turen til 
brandstationen.

På brandstationen stod brandman-
den Gert klar til at modtage os. Han 
fortalte om brandbilerne, hvad de 
kan, og hvordan de kan hjælpe ved 

lov til selv at prøve kræfter med en 
brandslange. Børnene mærkede, at en 
brandslange kan være svær at tæmme, 

når der først er tryk på vandet.

rammes med vandstrålen, så spanden 
under stativet blev fyldt, og der var 
tydelig glæde hos mange, da span-

den endelig blev fyldt. 
Der er nok et par styk-
ker der har tænkt, at de 
skulle være brandmænd, 
når de blev voksne. Som 
afslutning kørte en af  
brandbilerne af  sted 
med udrykning, og den 
viste de kæmpestore 
vandkanoner, der kunne 
sprøjte fra både tag, 

front og under bilen. 

lige et lille sprøjt med slangen til stor 
fornøjelse for alle.

farvel og tak for denne gang til Frank. 
Bussen triller igen mod børnehaven.
Det har været en oplevelsesrig ud-

om derhjemme, men lige nu er vi 
mætte af  indtryk og lidt trætte, så det 
bliver dejligt at komme hjem igen.
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Tiden efter  9. kl. på Vinderslev Skole:

Efter Vinderslev Skole fortsatte jeg 
med skolegang og tog en EDB As-
sistent uddannelse. Jeg tog dog et år 
som au-pair i Washington DC, USA 
efter HF, og inden jeg gik på EDB 
Skolen i Skive.

EDB support, men efter 2 år i Kø-

har jeg boet siden. 

Jeg bor i staten New Jersey og starte-
de med at arbejde med EDB support 
af  software. I 1998 startede jeg med 

New York City og er meget glad for 
New York City. Jeg arbejder i øjeblik-
ket downtown New York for et inve-

Jeg har en søn på 16 år, og om som-
meren er han gerne hos sine bedste-
forældre i Kjellerup.

Hvor blev de af -  Henriette Grønbæk Carroll

Udrugning i 
børnehaven

Er det virkelig en rigtig levende kyl-
ling, der kommer ud af  ægget?” – og 
ja, det er en rigtig levende kylling, der 
kommer ud af  ægget. Det er næsten 
ikke til at forstå, men vi har selv set 
det med vores egne øjne. 
I børnehaven har vi i maj måned ud-
ruget kyllinger, et fantastisk spæn-
dende projekt. Marie T. Ah-
renfeldt kom med æggene den 
28. april, og de blev lagt i ruge-
maskinen, og så var det om at 
vente tålmodigt 21 dage. Vente-
tiden er blevet brugt til at lyse 
æggene. Vi brugte en papkasse 
med et hul lidt mindre end æg-
gene, en standerlampe under 
og så et helt mørkt værksted. 
Vi havde lyst alle æg, inden de 
kom i maskinen. Så havde bør-
nene styr på, hvordan et æg så 

vi igen, og begejstringen var stor, da 
det første æg med ”spindelvæv” viste 
sig. Det betød nemlig, at der var liv i 
ægget. 10 æg med spindelvæv var der. 

det var helt uvirkeligt, at der voksede 
en kylling i ægget. Vi har billeder af  
processen fra den første dag, ægget 
lægges i maskinen, og til kyllingen 
kommer ud. Børnene har fulgt med, 
set æggene i maskinen og bagefter set 
på billederne, hvor mange dage der er 

endnu. Et æg holdt op med at vokse, 

del om årsagen uden helt præcis at 

mere ”sorte”. Det var, fordi kyllin-
gerne efterhånden fyldte hele ægget. 
Så kom dagen, hvor vi kunne se et 
hul i det ene æg, den 18. maj. Det 
tager omkring et døgn for en kylling 

at komme ud. Det er en sej omgang 
at hakke hele vejen rundt. Der kom 

sidste fem er uvist. Måske har vi lyst 
for meget, måske var der for varmt, 
måske var ægget for lille, måske var 
der ikke fugt nok, måske…….  For-
klaringer var der mange af, men vi er 

vi udruger kyllinger, er vi helt sikkert 
mere heldig.
Samtidig har vi jo fulgt vores fugle-
kasser i Spejderskoven. Der er mejser 

i den ene kasse, musvitter i den anden 
og falke i falkekassen. Dem holder vi 
øje med gennem glasset i siden af  
kassen. I falkekassen har vi via fjern-
syn fulgt med, fra æggene blev lagt, 
og til ungerne var udruget. Kirsten 

billeder i falkekassen, så vi også har 
haft noget på papir.

Vi kunne bruge kyllingeæggene 
til at vise, hvad sker i fugleæg-
gene. Det er jo samme proces. 
Mange børn har siddet mellem 
træerne og holdt øje med ægge-
ne i fjernsynet. Det er der også 
kommet mange gode snakke 

dage, før æggene klækkede, at 
de havde set falkeungerne hak-
ke i ægget. Der er kommet 6 
falkeunger. Datoen for falkeda-
gen er endnu ikke fastlagt. Det 
afhænger af  Lars Ulrik.
Nu ser vi alle ungerne, både kyl-

lingerne og fuglene vokse sig større 
og større. Kyllingerne tager vi ud i 
kaninkravlegården. Så kan de få luft 
og motion, og børnene kan røre for-
sigtigt ved dem. Når de har fået fjer, 
kommer de i hønsegården. Så kan vi 
holde øje med dem der.
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Sognemenigheden
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  3. juli  Hinge 9.00 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro, 
   Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup, Grønbæk
10. juli  Vinderslev 9.30 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro)
   Hinge 11.00 (Knud Ove Mandrup, Grønbæk)
17. juli  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30 (K)
24. juli  Hinge 8.30 (O), Vinderslev 9.30 (O)
31. juli  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30

  7. august  Hinge 8.30, Vinderslev 9.30
14. august  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30 (K)
21. august  Hinge 8.30 (Degnetjeneste), Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup, Grønbæk)
28. august  Vinderslev 8.30 (O), Vium 9.30 (dåb), Hinge 11.00 (O)

  4. september              Vium 9.00, Vinderslev 10.30, Hinge 19.00
11. september              Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
18. september              Vinderslev 10.30 (Johannes Østerlund Nielsen), 
    Hinge 19.00 (Knud Ove Mandrup)
25. september              Vium 9.00 (Høstgudstj.), Vinderslev 10.30 (Høstgudstj.), Hinge 19.00

  2. oktober  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30 (Høstgudstj., Gia & Filip Gade medvirker)
   Grønbæk 19.30

(K) = Kirkekaffe  (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

FOLKEKIRKEN!

Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde

Sådan synger vi i en salme. Vinder-
slev Kirke er uden tvivl Vinderslevs 
ældste bygning, men tårnet er ikke 
ved at falde. 

Der er nok nogen, der har undret sig 
over, hvad der foregår ved Vinderslev 
Kirke her midt i maj måned, og hvor-
for tårnet er pakket ind. Forklaringen 

-
mer med kalkens vedhæftning. Nu er 
tårnet blevet sandblæst for fjernelse 
af  gammel kalk og er blevet kalket 
igen. 

Prisen for en sådan omgang er 
175.000 kr., så det har krævet store 

overvejelser at sætte det i gang, 
men menighedsrådet føler, at det 
var nødvendigt.

Murene på kirken kan godt virke lidt 
ekstra tykke nu, men døren er stadig 
åben!

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

  3. juli  2. søn.e. Trinitatis  INGEN
10. juli  3. søn.e. Trinitatis  Hørup
17. juli  4. søn.e. Trinitatis  Vinderslev kl. 14.00
24. juli  5. søn.e. Trinitatis  Hørup
31. juli  6. søn.e. Trinitatis  INGEN

  7. august  7. søn.e. Trinitatis  INGEN
14. august  8. søn.e. Trinitatis  Vinderslev
21. august  9. søn.e. Trinitatis  Levring
28. august  10. søn.e. Trinitatis  INGEN. Rønshoved Højskoleuge for de
       Midt- & Vestjyske Valgmenigheder

  4. september 11. søn.e. Trinitatis  Hørup kl. 9.00. Derefter afgang kl. 10 for

11. september 12. søn.e. Trinitatis  Vinderslev (Høstgudstjeneste)
18. september 13. søn.e. Trinitatis  Levring
25. september 14. søn.e. Trinitatis  INGEN

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

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

forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
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 menig-
hed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af  dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekun-
dært 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.   

Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  lige over for Hørup Kirke med mødesal med 

lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand. 

Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup    tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,   tlf. 86 80 40 52
            (bedst aften)
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk  tlf. 86 88 88 26
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk  tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup,      tlf. 86 88 67 89

Løvspringsturen
torsdag den 5. maj 2011

Turen gik til Kragelund Kirke, gen-
nem Kompedal Plantage til Klo-
sterlund Museum og videre til En-
gesvang, hvor vi besøgte Bøllingsø 
Bryghus.

Vejret viste sig fra sin bedste side, og 

havde meldt sig til årets løvspingstur. 
Der blev samlet op i Kjellerup og 
Vinderslev og – som noget nyt – også 
i Mausing. Turen var tilrettelagt, så vi 

træer på vejene mellem vores ” po-
ster”.

I Kragelund kirke fortalte Karen Ma-
rie Ravn om billedhuggeren Eriks 
Heides forbindelse til kirken. Han 
har udført støbejernsaltertavlen og 
anden udsmykning rundt i kirkerum-
met bl.a. fugle både på alterkranken 
og som pynt på orgelet. Kunstneren 
havde netop dagen før været på be-
søg i kirken, og Karen Marie kunne 
krydre sin fortælling med dette, da 
hun også selv havde været forbi og 
truffet ham i kirken. Efter at vi havde 
sunget et par salmer, gik turen videre.

Rasmus Østerby (som er gift med 
næstformand Inge Østerby) lavede 
herefter en fantastisk informativ og 
inspirerende guidet rundtur i Kom-
pedal plantage. I den ca. 200 år gamle 
plantage kørte vi i zig-zag rundt på 
grusvejene, mens Rasmus gav en en-
gageret og fyldestgørende beskrivelse 
af  både naturvidenskabelig og histo-

risk karakter. Der var fuld opmærk-
somhed fra bussens passagerer, mens 
vi kiggede nærmere på sandpletter, 

-
bunker og forskellige træsorter. Tu-
ren i plantagen førte os nærmest di-
rekte videre til næste stop. 

Klosterlund Museum og Naturcen-
ter har udstillinger om Klosterlund-
bopladsen, som blev udgravet i 1936, 
og de seneste års udgravninger ved 
Bølling Sø. Afdelingsleder Søren 
Poulsen fortalte løvspringsdeltager-
ne om stedets historie, både det tid-
lige liv på stedet og den tørveudgrav-
ningsaktivitet, der har været. Inge og 
Kis havde bagt dejligt brød til kaffen, 
som blev indtaget i museets lokaler. 
Under kaffen fortalte Søren Poulsen
igen, og efter et kig på udstillingen 
forlod vi stedet. 

Bøllingsø Bryghus har til huse i den 

tidligere kro i Engesvang. Bryggeriet 
har én brygmester og slår af  prin-
cip ikke større brød op, end de kan 
bage. Formanden Claus Thorhauge 
fortalte om bryggeriet, mens vi som 
deltagere smagte på øllet. Claus for-
talte, at bryggeriet balancerer på 2 
ben: Det ene hedder markedsføring 
og salg, mens det andet er de aktivi-
teter, der satses på som events og lo-
kal virksomhed. Det er bl.a. at holde 
åbent hver fredag eftermiddag, det er 
at have musikarrangementer samt de 
mange rundvisninger, der er i løbet 
af  året. Vi kunne høre om øl med 
navne som: ”Mosekonen”, ”Tol-
lundmanden”, ”Lyng-Else” og ”Rak-
keren”. Der var stor interesse for at 
se selve bryggeriet under kyndig for-
klaring. Stemningen var god – og lige 
til en sang, så dette blev afslutningen 
på aftenen, inden vi kørte hjem med 
bussen.

Marianne Weigelt Kristensen

Deltagerne i Løvspringsturen samlet foran det gamle stuehus på Klosterlund
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Valgmenigheden
fredag den 20. maj

1) Hvad har været bedst ved at gå til præst?
2) Er du blevet klogere?

De hyggelige morgener, lys på bordene, 
ild i pejsen.
Ja, jeg har lært mange ting, som jeg kun 
havde hørt lidt om i forvejen.

Det har vel været, at vi skulle lytte.
Ja, jeg har lært noget om evangeliet.

Sidsel

Thomas

Astrid

Ja, der har været nogle krige.

Maria

Jeg synes, jeg har lært lidt.
Ja, en smule. Det har især optaget mig 
det med, at Jesus genopstod.

Cecilie

Det har været dejligt, at vi ikke skulle 
skrive så meget ned.
Ja, jeg har lært lidt om kristendom.

Elisabeth

Det har været at møde nye mennesker – 
og at lære noget.
Jeg har lært noget om påske.

Karen

Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg har lært trosbekendelsen.

Michael

Det har nok været at lytte til det, der blev 
fortalt.
Jeg har lært noget om Bibelen. De tek-
ster, jeg har læst højt, har jeg tænkt mest 
over.

Sebastian

Det har været pauserne, hvor vi har fået 
noget lækkert.
Jeg synes, jeg har lært lidt.
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Børnehjørnet 
Bibelfortælling i 
Børnehjørnet
I Børnehjørnet udfoldes de kreative 
evner både hos børn og voksne, når 
der fortælles bibelhistorie. En bage-

-

-
nezaret sø.

Levende bibelfortælling, sang, leg og 
kreativitet samt drama er noget af  
det, der bla. samler børnene i Bør-
nehjørnet. Inden længe holder vi 
sommerferie, men vi starter op igen 
tirsdag den 16. august kl. 16.15 i Sog-
nehuset.

Børnehjørnet er for børn fra 4 år og 
opefter, og forældre er velkommen til 
at deltage.

I løbet af  sommeren er der tilbud 
for børn i alle aldre om at komme på 
sommerlejr ude i Kjelsø-lejren ved 
Ans. Lejrprogrammer +  Børnehjør-
ne-oplysninger kan fås ved henven-
delse til Børnehjørnet.

Med venlig hilsen 
 Børnehjørnet 

(Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler)

v/Anne Marie Najbjerg

Indre Mission
10 år i Albanien 
To måneder efter kommunismens 
fald i Albanien i marts 1991 blev pa-
stor Ankjær Poulsen, Viborg udsendt 
til landet for at påbegynde genrejs-
ningen af  den kristne kirke. 

Landet var på dette tidspunkt i den 
yderste fattigdom og forarmelse på 
alle områder. 

I kommunismens tid blev der udøvet 
så hård en afstraffelse af  al religiøs 
virksomhed, at ægtefæller ikke en-
gang turde fortælle hinanden om de-
res forældres religiøse tilhørsforhold. 

års ægteskab og kommunismens fald, 
fortalt hinanden om deres religiøse 
tilhørsforhold. I nogle tilfælde opda-
gede de, at den ene var med kristen og 
den anden med muslimsk baggrund. 

En situation, som gjorde det svært at 

Sådanne forhold og meget mere for-
talte Ankjær Poulsen om ved efter-
middagsmødet tirsdag den 24. maj, 
som denne gang ikke var i Missions-
huset, men hos Anne-Marie og Finn 
Najbjerg på Krokusvej. 

Der var 25 deltagere til mødet, som 

kirke. Forhold der virker så uvirkelige 
for os i et frit land, og som dog var 
europæisk virkelighed for få år siden. 

Flere, som ikke tidligere har været 
med til eftermiddagsmøderne havde 
fundet vej til mødet.

Næste møde er onsdag 
den 10. august kl. 14.30 
i Missionshuset.

Eftermiddagsmøderne 
henvender sig til alle 
i alderen 50+. Alle er 
velkomne. 

Finn Najbjerg 
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Skolebestyrelsen 
    Er vores pedel på vej væk .....  
Omkring det tidspunkt, hvor dette 
indlæg skrives, har kommunens Øko-
nomiudvalg taget stilling til et forslag 
om fælles ejendomsdrift af  de kom-
munale bygninger. Forslaget udsprin-
ger af  et ønske om at få et driftsmæs-
sigt tilsyn af  hele bygningsmassen 
i kommunen, hvor der i dag er ca. 
25%, der ikke har tilsyn. Man ønsker 
derfor at fjerne pedellerne fra sko-
lerne og samle dem i en administra-
tiv ny og centralt styret organisation. 
Skoleledere og servicemedarbejdere 
(pedellerne) for ALLE 31 folkeskoler 
i kommunen har gjort samlet indsi-
gelse mod dette forslag, da det bety-
der en voldsom serviceforringelse i 
skolernes hverdag. Denne indsigelse 
bakkes til fulde op af  samtlige skole-
bestyrelser - selvfølgelig også skole-
bestyrelsen ved Vinderslev skole. 
At have vores egen pedel er af  uvur-
derlig betydning og værdi. Vi har én 
fast tilknyttet person, som kender 
skolen ud og ind, ved hvor alting er, 
og hvilke områder der trænger til et 
ekstra eftersyn. Det er den person, 
som ud over alle driftsopgaverne 
også laver alle de vigtige småting, som 
får hverdagen til at hænge sammen 
– samler det glemte tøj, hænger bør-

nenes produkter fra billedkunst på 
væggene, deltager i emneuger, laver 
kulisser til skolefesten og undervis-
ningsmaterialer til naturfagsmaraton, 
stiller borde og stole op til forældre-
arrangementer, skifter pærer i Smart-
boards’ene, laver kaffe til forældrene 
på forældredage – ja, utallige større 
og mindre opgaver. Det er også ham, 
der har mulighed for at tage Hans el-
ler Peter med, når koncentrationen 
ikke rækker til matematikundervis-
ning, og det hele bliver lidt for uroligt 
for alle parter i klassen. Vores pedel 
er en helt uundværlig blæksprutte, 
med kæmpestor betydning for vores 
skole, og dette forsvinder, når vi i ste-
det får et samlet driftskorps, hvor en 
servicemedarbejder på en arbejdsdag 
skal udbedre en lille ting i en børne-
have i Gjern, herefter skifte pærer på 
plejehjemmet i Silkeborg Midtby og 
endelig klare et problem på Vinder-
slev Skole.
I skolebestyrelsen har vi fulgt pro-
cessen, som har forløbet over det se-
neste års tid. Det har mest været på 
sidelinjen, men vi har dog også sendt 
protestskrivelse til vores byrådspoliti-
kere, lige såvel som fagfolk har gjort 
det; både for at påpege de ovenfor 

nævnte store forringelser for skolerne 
og for at stille spørgsmål til, hvorvidt 
det kan underbygges, at man vil opnå 
den forventede store besparelse. Det 
har været aldeles forstemmende og 
foruroligende at opleve, hvordan vi 
dels ikke får svar på vores spørgsmål, 
og i særdeleshed hvorledes man fra 
embedsstyret eller politisk side på 
intet tidspunkt har ønsket at gå ind 
i reel dialog med de mennesker, der 
ved mest om området og bliver mest 
berørt af  de ændringer, der kom-
mer til at ske. Den dialog som vore 
byrådspolitikere i øvrigt har som et 
af  7 udsagn for nærdemokratiet i 
kommunen (se ”Kodeks for godt 
nærdemokrati” på Silkeborg Kom-
munes hjemmeside). Og til trods for 
at vi som skolebestyrelse og dermed 
menige borgere har henvendt os til 
vore politikere, oplever vi, at vi ikke 
bliver lyttet til, men at vi blot sættes 
på plads af  embedsstyret. Man kan 
undre sig over, hvem det egentlig er 
der sætter dagsordenen i vores kom-
mune, og hvem der mon har magten? 
Og sætte et stort spørgsmålstegn ved 
forvaltningen af  den!

Tove Kamp Hansen

Da de gale mænd fra Mausing mødtes til traktortræk + drive-in bio blev det også til besøg i 
nr. 22, hvor der var kø denne dag. Jesper Mortensen blev vinder af  traktortræk med sin stærke traktor. Hele optoget 

-
skærm på Bakkegården ved Knud Haugaard, hvor alle holdt parkeret på deres køretøjer. Rasmus Østerby lavede en 
supergod aftensmad til alle.                                                                       Ole Nymann
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Malmhøj
Kalenderen
Tirsdage: Åbent center 9:30
Torsdage: 1. torsdag i hver måned er 
der gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der Mother Theresa  
kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15

Juli FERIE
August        8. + 22.
September   5. + 19.

Livets gang på 
Malmhøj
På Malmhøj går livet sin stille gang med 
enkelte faste aktiviteter i løbet af  ugen. 
Om foråret har vi nogen traditioner, som 
skal overholdes, f.eks. kommer Lions al-
tid med påskeliljer, og vi holder forårs-
fest for beboere og deres pårørende, i 
år med Degnekapellet. Men det er også 
tiden, hvor vi skal ud på f.eks. køreture 
eller bare ud i drivhuset, som er gjort klar 
til tomater og agurker. Noget helt nyt i 
år er, at vi i den ene boenhed (øst) har 
fået en redekasse med kamera af  bruge-
rådet. Allerede inden for den første uge 
begyndte en blåmejse at bygge rede, og 
hun er nu i gang med fordringen af  10 
unger. Det kan ses tydeligt inde på tv-
skærmen, det er hyggeligt. Noget andet 
nyt er vores nye græsslåmaskiner, som 
selv kører rundt og klipper. Det giver an-
ledning til en del snak. 

Zenitta Kaalby

Lions deler påskeliljer ud

 Harry, Henri og Thomas har gjort drivhus klar

 Den nye græsslåmaskine

Beboere og pårørende hygger sig til forårsfesten
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Generalforsamling i 
Brugerrådet fredag 
den 6. maj

Der var et pænt fremmøde til general-
forsamlingen. Formanden, Flemming 
Grønkjær, nævnte de aktiviteter og ar-
rangementer, Brugerrådet har stået for i 
det forløbne år, og hjemmets leder, Else 
Jensen, fortalte lidt om den seneste pe-
riode på Malmhøj. Efter at forsamlingen 
havde godkendt regnskabet, var der valg 
til Brugerrådet, som nu har følgende 
sammensætning:
Formand: Flemming Grønkjær
Næstformand: Inga Guldborg
Kasserer: Agnes Hansen
Sekretær: Birthe Clausen 
Øvrige medlemmer: Ruth Jensen og 
Børge Stenholt. 

En lidt anderledes
løvspringstur med 
Malmhøj

Løvspringsturen, som Brugerrådet hvert 
år arrangerer for Malmhøjs beboere og 
områdets pensionister, fandt i år sted 
torsdag den 12. maj. Turen var noget an-
derledes end de foregående år, idet man 
i stedet for en lang række af  privatbiler 
kørte i én stor bus og en enkelt mindre 
bus. Heldigvis var der lige så mange som 
sædvanligt, der havde lyst til at deltage i 
turen, og det blev mindst ligeså hygge-
ligt, som det plejer. 

Turen gik gennem det dejlige forårsland-
skab og den nyudsprungne skov for til 
sidst at ende ved Himmelbjerget, hvor 
kaffebordet ventede. Der var dækket op 
til os i salen med den storslåede udsigt 
mod Ry, så vi kunne nyde den, mens vi 
drak kaffen og sang et par forårssange, 
der passede til lejligheden.

Birthe Clausen
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Så lykkedes det Vinderslev og omegn at få et    

 Lokalråd!!

Efter et godt initiativ fra Henrik Jakobsen, Charlotte 
Vindum og Jane Vibjerg blev der på et borgermøde 
i Vinderslev Forsamlingshus den 14. april valgt et 
Lokalråd. Lokalrådet har – som det så smukt hedder – 
konstitueret sig og er nu som følger:

Jane Vibjerg       : Formand

Knud Haugaard : Næstformand

Henry Lund        : Kasserer

Lone Sandberg  : Medlem

John Iversen      : Medlem

Benny Schläger : Medlem

Hanne Pinholt    : Sekretær

Lokalrådet, der dækker Hauge, Pederstrup, 
Mausing og Vinderslev (afgrænset ved Vinderslev 
Skoledistrikt), har fået navnet Vinderslev og 
Omegns Lokalråd.

Lokalrådet er et upolitisk samarbejdsorgan og har til 
formål:

- at beskæftige sig med emner af almen lokal 
interesse efter henvendelse fra foreninger, 
forældrebestyrelser, borgergrupper eller enkelte 
borgere.

- at fremme trivsel og kontakt mellem borgerne 
indbyrdes.

- at formidle kontakt mellem borgerne og 
Silkeborg Kommune i sager, der har almen 
interesse.

Lokalrådet vil nu bruge det næste stykke tid på 
at udarbejde vedtægter samt få sig etableret i 
samarbejdet med Silkeborg Kommune. 
Her i Lokalbladet vil ”rådet” naturligvis sørge for, at 
alle holdes opdateret.

Skulle I allerede nu have noget på hjertet, er I meget 
velkomne til at kontakte et af Lokalrådets medlemmer 
eller Formand Jane Vibjerg, tlf. 3526 6010.

Vi glæder os til samarbejdet
Vinderslev og Omegns Lokalråd

    Hvad er det mon for en underlig en...?
Vi har denne gang en lille sommerkonkurrence i bladet:  ... Vi har fundet en 
lille mærkelig ting, og vi vil gerne have nogle bud på, hvad den er til ?

Det er ikke en gammel ting ... faktisk helt ny - og en verdensnyhed, og så er det en her fra 
egnen, der har opfundet denne ting. 

Kom med et bud, send svaret til os på lokalblad@hotmail.com. Så trækker vi lod om 

bytter vi til en stor pose slik. 

Vi bringer vinderen og et uddybende svar i næste nummer af  Lokalbladet til oktober.  
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Bagagerumsmarked

Markedsstemning på torvet i 
Vinderslev søndag den 29. maj.

Fotograf: Dorrit Hvam, 
Kjellerup



28

Orientering
fra bestyrelsen!
På grund af  manglende tid og af  person-
lige årsager har formand, Martin Graves, 
valgt at udgå af  bestyrelsen.

Indtil næste generalforsamling er næst-
formand, Bjarne Madsen, pr. 29. april 
2011 fungerende formand. 

Til sidst vil vi opfordre alle til at komme 
ned på stadion og bakke holdene op, når 

kampprogram i klubhuset eller på www.
vinderslev-if.dk 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fodboldkampe

VIF

Fodboldsæsonen
Fodboldsæsonen 2011 er nu kommet 
godt i gang.

I år har vi kunnet samle 10 hold fra de 
helt små på ”Børn og leg” til de mere 
rutinerede på veteranholdet.

Efter lidt hiv og sving er det lykkedes at 
skaffe dygtige frivillige  trænere og hold-
ledere til alle holdene, hvilket vi er meget 
glade for. Hvis der er nogle, der kunne 
tænke sig at give en hånd med næste år, 
er de meget velkomne til at kontakte mig 
på tlf. 40539183 til en uforpligtende snak 
om mulighederne. 

Seniorholdene startede den 5. marts. 
Ca. 25 spillere, primært herrespillere, 

Næstformanden bød velkommen. Der-
efter var der en let gang træning, inden 
den obligatoriske suppe ventede i klub-
huset.

Det ser generelt fornuftigt ud på senior-
siden. Der er god opbakning til de en-
kelte hold. Dog kunne vi godt bruge lidt 

Ungdomsholdene startede den 3. april. 

os. Efter næstformandens velkomst blev 
børnene fordelt ud på de respektive hold, 
hvor trænerne var klar med lidt øvelser 

VIF Herre senior forår
Foråret for Herre senior holdet i Vinder-
slev IF, som spiller i JBU’s serie 6 turne-
ring, blev lidt en blandet fornøjelse for 
holdet.
Vi startede den 8. april på en stormfuld 
fredag i Engesvang mod Engesvang 
Fremad. Det blev grundet vejrforholde-
ne en meget svær kamp for begge hold, 
og vi måtte se os slået med et 2-1 ne-
derlag. 
Så motivationen var stor, da vi den næ-
ste spillerunde skulle møde Lemming på 
Vinderslev Stadion. VIF var også i et me-
get stort spilovertag hele kampen igen-
nem, men vi formåede aldrig for alvor 
at blive skarpe foran målet, hvilket var et 
stort problem den første del af  foråret, 
så kampen mod Lemming endte 1-1.
Herefter stod programmet på to af  de 
rigtig gode lokalopgør. Den første var 
imod Hauge UGF på Thorning Stadion, 
et hold som vi ikke har formået at få 
point imod siden foråret 2009, hvilket 

også er den eneste gang, vi har vundet 
over Hauge.
I denne kamp måtte vi dog se os en lille 
smule bortdømt af  dommeren, og efter 
1. halvleg var vi bagud 3-0. Men efter en 
snak og en lille opsang i pausen, gik vi ud 
og spillede en ganske fornuftig 2. halv-
leg, som vi vandt 2-1. Men det betød jo 
så, at resultatet af  kampen blev en 4-2 
sejr til Hauge UGF, så heller ikke denne 
gang skulle vi tage point fra Hauge des-
værre.

Lokalopgør og tilskuerrekord
Søndag den 1. maj skulle vi så spille det 
vigtige lokal-brag mod Kjellerup IF, og 
holdet havde sørget for at reklamere for 
kampen rundt omkring til venner og 
bekendte, folk blev inviteret via FACE-
BOOK osv., hvilket også resulterede i, at 
vi spillede for det største publikum i en 
serie 6 kamp, som vi har oplevet. Om-
kring 100 mennesker havde fundet vej til 
Vinderslev Stadion den solrige søndag. 
Selve kampen startede også rigtig for-
nuftigt for hjemmeholdet, da vi efter 1. 
halvleg stod med en 2-0 føring. Målene 
blev sat ind af  klubbens tidligere topsco-
rer Jonas Johansen, og vores ’lånespil-
ler’ fra old boys, Morten Revsbeck. Men 
2-0 er som sagt den farligste føring, og i 

hvilket også blev kampens resultat. Men 

opbakning på stadion, hvilket vi godt 
kunne tænke os, ville ske igen.
Kampen efter på Kragelund Stadion 
mod FK73 er der ikke meget at sige om. 
Et 7-5 nederlag, hvor den defensive del 
laver nogle små fejl, som FK får udbytte 
af.
Så var vi færdige med den første halv-
del af  sæsonen, hvor vi stod med 2 point 
for 5 kampe, som gav os en 6. og sidste 
plads i puljen.

pointhøsten, først med en sejr på hjem-
mebane, 3-1 over Engesvang Fremad. 
En sejr som bl.a. blev bygget på godt 
presspil og 2 selvmål af  Engesvang. Og 

ude i Lemming. Det ene var sæsonmål 
debut af  Mads Josiasen og debutmål af  
René Palmkvist, så vi havde fået kæmpet 
os væk fra sidstepladsen og var nu med i 
kampen om 2. pladsen.

med bold. Efter træningen var der pølser 
og sodavand til alle børnene. 

Siden opstarten er der kommet endnu 

vel næsten 70 børn, hvis alle er til stede. 
Det er fantastisk at være på stadion, når 
der er så mange børn i gang med bolden. 
Man kan stadig nå at være med. Bare 
mød op på stadion tirsdage mellem 17 

Til sidst en opfordring til at se vores 
hjemmeside: www.vinderslev-if.dk, hvor 
I kan læse mere om de enkelte hold. Se 
lidt på oversigten over hjemmekampene 
og kom på stadion og bak op om hol-
dene og fællesskabet.

Henning  

Slutkampe

Oldboys hjemmebane

10. aug kl. 19:00 mod IF Centrum
  7. sep kl. 18:45 mod B74 Silkeborg - 2
28. sep kl. 18:00 mod Virklund BK - 2



Og næste kamp var mod Hauge, som 
med kun 1 nederlag i 7 kampe, resten 
vundet, allerede havde sikret sig 1. plad-
sen i puljen. Men i sådan et lokalopgør 
ville de ikke bare stille sig tilfreds med 
dette. De ville stadig vinde over os lo-
kal-rivaler. Men det samme ville vi, Vin-
derslev, og med stadig bedre boldspil på 
banen, følte vi, at vi efterhånden godt 
kunne være med mod selveste topholdet 
i puljen. Kampen blev også en meget tæt 
affære, og kampen var da også målløs ef-
ter 1. halvleg. Men spillet var rigtig godt, 
og med 2 hold, som stod rigtig godt i 
forsvaret, var det svært at komme til de 
store chancer. Men i 2. halvleg bragte To-
bias Mangaard hjemmeholdet foran på 

have vi godt fat i deres offensive spil, og 
Hauge kommer ikke til de store chancer. 
Men på et langt frispark får Hauge ud-
lignet vores føring. Efter det fortsatte vi 
vores overtag i spillet, og Hauge havde 
ikke andet end de lange bolde, som de 
prøvede at spille på. Til sidst i kampen 
blev vi godt nok snydt for et klokkeklart 

tavs, og kampen endte 1-1, hvilket også 
-

te tophold. Og vi kan stadig kalde os det 
eneste ubesejrede hold på hjemmebane.

Fra efteråret vil vores hjemmekampe 
være fredag aften kl. 19:00, og vi håber 
selvfølgelig på opbakning. Det er altid så 
rart, at folk kigger forbi til en fodbold-
kamp. Kampprogram vil komme heri, 
på JBU.DK, og muligvis i Kjellerup Ti-
dende.

Michael H. Døssing

Sommerfest
Sidste år genoptog vi en gammel tradi-
tion og startede igen på at holde som-
merfest i Vinderslev med gadefodbold, 
sodavandsdiskotek og middag med dans. 
Vi syntes alle, at dette var så stor en suc-
ces, at vi gentager det igen i år og håber 
på stor opbakning.

Så Vinderslev IF arrangerer sommerfest 
den 26. og 27. august 2011.

Fredag vil vi igen i år lave noget for børn 
og de helt unge. Vi laver børneaktiviteter 
samt sodavandsdiskotek med mulighed 
for dagens ret til billige penge fra Louise.

TILMELDING TIL GADEFODBOLD, KLIP UD OG AFLEVER !!!!!!!

Navn på ansvarlig  ...........................................................
Tlf. nummer       ............................................................
Antal spillere         ...........................................................
Gadenavn             ............................................................

AFLEVERES TIL JAKOB SØRENSEN, 
TULIPANVEJ 8,

TLF 61697469 
SENEST DEN 1-8-2011

I år har vi valg at dele teltet op, så voksne 
og børn bliver adskilt. Dette har vi valgt 
for at give de unge en mere fri aften.

Lørdag er der igen mulighed for de mor-
genfriske at få morgenmad i teltet samt 
aktiviteter for børnene om formiddagen. 
Vi gentager successen med gadefodbold 
igen i år og håber på lige så stor opbak-
ning som sidste år. Dette var en super 

hyggelig dag, og om aften holder vi mid-
dag med musik og dans til den lyse mor-
gen. Tilmeldingsskema kommer senere, 
så hold øje med posten.

I kan besøge Vinderslev IF hjemmeside, 
hvis I har lyst til at se billeder fra sidste 
års sommerfest på www. vinderslev-if.dk

På forhånd tak for hjælpen
Jakob

Glimt fra sommerfesten 2010

Fredag den 26. august
15-17    Børneaktiviteter
17-19    Aftensmad, dagens ret
18-12    Sodavandsdiskotek

Lørdag den 27. august
8-10     Morgenmad i teltet
9-12     Legeland åbnet
10-12   Børneaktiviteter
13-17   Gadefodbold
18-??    Sommerfest i teltet

Program for sommerfesten 2011
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Pindsvin

Min hobby 

Jeg har en hobby, som kræver meget tid 
fra august til november, lidt tid fra no-
vember til maj og næsten ingen tid fra 
maj til august. Min hobby er pindsvin i 
nød.

Det startede, da min datter Maibrith var 
5 år i februar måned 2001. En morgen, 
vi havde været i Kjellerup, og jeg havde 
kørt bilen ind i indkørslen, kommer Mai-
brith løbende: Mor, mor der ligger et 
pindsvin i indkørslen, og den har ikke 
noget hoved. Jeg troede først, jeg havde 
kørt den over, men den havde heldigvis 
bare rullet sig sammen. Jeg tænkte, at jeg 
bare kunne sætte den ud igen, men det 
kan man ikke. Så Stik blev installeret på 
badeværelset i 2 papkasser, en lille til so-
veværelse og en stor til spisestue/toilet. 
Det lugter, og ifølge sønnen, som havde 
værelse ved siden af, så lagde den sig ikke 
til at sove igen. Den sjoveste oplevelse 
med Stik var den morgen, hvor den var 
væk, og der var en der ikke havde luk-
ket badeværelsesdøren. Vi ledte i skabe, 
under møbler, inde på værelserne, og 
den kunne faktisk også være røget ned 
ad trappen og rende rundt i undereta-
gen. Stor opstandelse og panik. Til sidst 

badeværelset, som han havde smidt på 
gulvet, og bukserne hvæsede. Stik kom 
tilbage til sin kasse. Da vi nåede hen i 
maj, blev Stik sat ud i haven, og den kom 
længe hver aften for at spise. 

Herved blev min interesse vakt for det 
meget søde lille dyr, og det har udvik-
let sig til en ”besætning” på 28 pindsvin 
denne vinter. 

Fakta: Pindsvin sover hele vinteren og 
vågner sidst i april/først i maj, når der 

ikke er nattefrost mere. Så skal der ædes, 
så hunnerne når op på over 800 g, så de 
kommer i løbetid. De får unger i juli/
august. Kuldene er på 5-10 unger, som 
fødes med små hvide bløde pigge. Pig-
gene bliver mere stive for hver dag, og 
når de er 14 dage gamle, er de mørke og 
stikkende som deres mor, og de får øjne. 
De bliver sammen med moderen i ca. 2 
måneder, og så må de klare sig selv. Der 
skal spises godt, inden de går i hi i no-
vember, for i løbet af  vinteren taber de 
ca. 1/3 af  deres vægt. 

Pindsvin soler sig aldrig. De er natdyr. 
Hvis man ser et pindsvin ude om dagen, 
så er der noget i vejen. Tag det ind i en 
kasse og læg et håndklæde over og ring 
efter hjælp. Pindsvin må ikke få mælk, de 
bliver syge, og små pindsvin dør af  det. 

Jeg er medlem af  og plejer i foreningen 
”Pindsvinevennerne i Danmark”. Når 

tlf. nr. på nettet, og så ringer de som re-
gel til vores formand Kirsten Fournais i 

den plejer, som er tættest på, og den som 
-

Som plejer er der nemlig rigeligt at se til 
i forvejen. Der er også nogen i forenin-
gen, som ikke vil være plejer, men som 
gerne vil være ”ambulance”, og det er 
dejligt. Vi arbejder alle gratis. Vi får me-
dicin, modermælkserstatning og foder af  
foreningen, men torskerogn og avocado 
må vi selv betale. Det koster ca. 300 kr. at 

-
digt med medlemmer og at søge fonde. 
Et medlemskab koster 80,- /år. 

Når man får et pindsvin ind, starter vi 
-

ens æg, som sidder som små hvide kager 

specielt omkring øjne, ører og hårkant. 
De skal fjernes hurtigt. Æg klækkes efter 
24 timer og bliver til maddiker, som be-
gynder at spise af  pindsvinet, mens det 
er levende. Pindsvinet dør en smertefuld 
død, hvis ikke der gøres noget. 

-
ter, tjekkes der for sår, hundebid, skære-
mærker efter fodboldnet/insektnet fra 
bærbuske, skader efter fald i lyskasser, 
forbrændinger eller påkørsler. Eventu-
elle skader behandles. Pindsvin har som 
regel lopper, men det er deres helt egne, 
som ikke går på mennesker. De kan fjer-
nes med et bad, f.eks. kamillete. Kamil-
lete er også godt til at rense sår og rifter. 

Er der alvorlige skader, som vi ikke selv 
kan behandle, kan det være nødvendigt 
med et besøg hos dyrlægen, oftest til af-
livning. 

Hvis det er et stort pindsvin, vil den bli-
ve installeret i en 2-værelses papkasse og 
kommer hos mig til at stå i drivhus eller 
legehus. De fodres med kattetørfoder, 
men er de afkræftede, får de torskerogn 
og avocado, til de er i bedring. Alt efter 
tid på året og skadens omfang har jeg 
dem op til 6-8 mdr. Pindsvin er et vildt 
dyr og må derfor ikke tages ind som kæ-
ledyr. Derfor er der en lov, der siger, at 
man ikke må have dem i mere end 1 år. 
Er det små pindsvineunger, så skal de 
have modermælkserstatning til killinger. 
Det kræver tid og tålmodighed og lidt 

døgnet. Her hos mig sover de fra 23-6. 
Jeg vil også have min søvn. Man lærer 
dem hurtigt selv at drikke af  en under-
kop, og efterhånden får de torskerogn og 
mælk, torskerogn/mælk/opblødt katte-
tørfoder, og langsomt kommer de over 
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på tørfoder og vand. 

De er jo små og skrøbelige, så i starten 
må de stå på badeværelset med gulvvar-
me. Jeg sætter dem først sammen efter 
et par dage, når jeg er sikker på, at de er 
friske. Derfor kan der nogen gange være 
trængsel som f. eks. sidste efterår, hvor 
jeg havde 4 papkasser og i løbet af  af-

i seng, så hun vidste ikke, at der var så 
mange. Hun råbte temmelig højt næste 
morgen, da det vat umuligt at komme i 
bad for bare papkasser. Det kræver en 
forstående familie. 

Efterhånden som de bliver større og kan 
klare sig selv, kommer de ud i drivhu-
set og derefter videre ud til andre, som 
gerne vil passe dem med foder hele vin-
teren. Jeg har nogen steder, der har sat 
en hestebås og staldhjørne til rådighed. 
Der går de hele vinteren og vokser sig 
store. Nogen pindsvin går i hi og sover, 
mens andre bliver ved med at spise hele 
vinteren.

Når det så bliver forår, og vi er ovre nat-
tefrosten, skal alle pindsvinene ud igen. 
Nogen skal tilbage, hvor de kom fra, an-
dre skal have et nyt hjem. Vi sætter ikke 
tilbage, hvis man f.eks. har hunde i om-
rådet, der tager pindsvin, hvis man bor 

sprøjter med ukrudts-og sneglegift osv. 

jeg som regel ro, indtil næste kuld kom-
mer. Der kan dog komme syge og tilska-
dekomne pindsvin ind i løbet af  som-
meren.

Selvom man gør alt det, man kan, er der 
desværre mange pindsvin, der dør efter 
de kommer ind. Nogen pindsvin har 
ligget ude og er blevet kolde, kan være 
meget små, dehydrerede og angrebne af  
spy osv. Selvom de virker friske, efter de 
er blevet varme, kan deres organer godt 
have lidt skade. Der kan dog gå uger, før 
de dør. 

For at udbrede kendskabet til pindsvine-
ne, som faktisk er en truet dyreart, tager 
jeg ud på skoler og i børnehaver om ef-
teråret, når jeg har små unger. Nogle ste-

har virkeligt hørt efter, og det lover godt 
for fremtidens pindsvin. Hvis man har 
fået lyst til at hjælpe, er man velkommen 

til at kontakte mig. Jeg kan bruge hjælp, 

der har en tom stald, de vil låne ud om 
vinteren, tager jeg gerne imod tilbuddet.

Zenitta Kaalby,
 tlf.  86888670
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Windir Spejderne

Spejdernes høstmarked 
lørdag den 13. august 2011
kl. 10-17 på Mausing Mølle

Der er mulighed for at opleve en 
spændende og anderledes dag lørdag 
den 13. august på Mausing Mølle, når 
Anne Marie og Hans Henrik Chri-
stensen stiller deres mølle med omgi-
velser, skov og et par marker til Win-
dir Spejdernes rådighed.

grunde: Windir Gruppen har eksiste-
ret i 30 år, og det vil vi gerne markere 
med dette festlige arrangement. Vi 
vil samtidig gøre reklame for spejder-
livet ved at lade vores spejdergruppe, 
bestående af  både ulve og store spej-
dere, arrangere forskellige aktiviteter 
omkring møllen som f.eks. rapelling, 

med pandekager samt et historisk løb. 
Sidst, men ikke mindst, vil vi meget 
gerne tjene nogle penge til fremtidige 
aktiviteter som tilskud til lejre og ture, 
uddannelse af  ledere samt materialer 
til de ugentlige møder.

Vi håber, vores program vil tiltrække 
familiegrupper bestående af  børn, 
forældre og bedsteforældre, som kan 
have en interesse i at se forskellige 
tiders høstmetoder i praksis. Derud-
over vil der på gårdspladsen være bo-

-
ning, ost samt spejdernes tombola. 
Der kan hele dagen købes kaffe, 
brød, øl, vand, pølser samt is, og man 
kan sætte sig og få en snak, når be-
nene trænger til hvile.

Dagens program:

Kl. 9.30              P-pladsen åbner. Det koster 20 kr. at parkere
Kl. 10  Høstmarkedet åbner med Harmonika-Orkestret
Kl. 10-11 Spejderaktiviteter
Kl. 11  Der høstes med le, selvbinder og mejetærsker
Kl. 11.45 Harmonika-Orkestret spiller igen
Kl. 12-14 Spejderaktiviteter
Kl. 13  Guidet rundtur v/Anne Marie Christensen med mødested 
  ved trappen til stuehuset
Kl. 14  Der høstes med le, selvbinder og mejetærsker
Kl. 15-17 Spejderaktiviteter
Kl. 15.30 Guidet rundtur v/Anne Marie Christensen
Kl. 16  Folkedans på græsplænen
Kl. 16.30 Tærskeværket i drift i laden

Programmet 
spænder vidt: 
Fra sejllads 

på mølledammen 
og rapelling i 
trætoppene til 

duften af  
friske havreneg
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Windir Spejderne

Gruppeturen
blev afviklet den første weekend i 
april med god tilslutning af  både 
børn og forældre. Vejret artede sig 

weekenden. Gruppen havde igen i år 
valgt Vranum Bakkehus ved Hald Sø 
som lejrsted. Det ligger meget smukt 
med udsigt over Hald Sø og i en pas-
sende afstand fra Vinderslev.

Årets tema var ”vikinger”, så formid-
dagen blev brugt på at lave sværd 
og skjolde, stridsvogne, tinsmykker, 
hjelme og kjortler, så alle kunne blive 
passende påklædt. Om eftermidda-
gen skulle livet som vikinger så leves, 
og der blev dystet på livet løs i samar-
bejdets svære kunst. Der skulle kæm-

fremstilles og spises ”Arme riddere”. 
Der skulle angribes med vandballo-
ner i kastemaskinen - alt sammen til-
føjet diverse pauser til indtag af  kage 
og saftevand. Dagen sluttede med 
hakkebøffer og hyggeligt samvær.

Søndag skulle der ryddes op og pak-
kes sammen, inden gruppeturen slut-
tede sidst på formiddagen.

LOPPER EFTERLYSES!

Lørdag den 16. juli har spejderne 
som sædvanligt loppemarked i for-
bindelse med Mausing Marked. Der 
skulle gerne komme en masse penge 
i kassen den dag, for det koster en del 
at drive en spejdergruppe med ud-
gifter til udstyr, kurser og lejrtilskud. 
I mange år har loppestalden været 

før markedet, men i år er den mærke-

ligt nok kun halvt fuld. Det er svært 
at sige, hvad det kan skyldes, men vi 
vil i hvert fald gerne opfordre til, at 
Lokalbladets læsere kigger efter, om 
de skulle have nogle brugbare lop-
peeffekter. Alt i hel stand kan bruges 
bortset fra tøj og hvidevarer. Tingene 

-
derstrupvej 66, og har man brug for 
afhentning, kan man ringe til Anna 
Arhøj, tlf. 86888430.

Deltagerne skulle selv snitte deres bestik
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ONSDAG DEN 13. JULI
Kl. 19.00 Stort lotterispil i teltet.

Gevinster for ca. 18.000 kr.

FREDAG DEN 15. JULI
Kl. 19.00 - 02.00 Sommerbal i dalen. Stort teltbal

Menu: Marineret spareribs og hamburgerryg med tilbehør, salat og 
hjemmebagte flutes. Citronfromage til dessert.
Musik: Under spisningen underholder Anker Svendsen. Efter spisningen 
spiller Jan & Sunnyboys op til dans.
Entre: Med spis hvad du kan: 195 kr.
Uden spisning: 100 kr.
Bordbestilling senest 11/7 
på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.

LØRDAG DEN 16. JULI
Kl. 09.00

Kl. 10.00-16.00

Kl. 11.00-18.00
Kl. 19.00

Kl. 21.00

Mausing Marked åbner.
Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle markedsbøffer i forsamlingshuset.
Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
Underholdning i teltet: Anker Svendsen
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Markedsbal i forsamlingshuset
Musik: Wos Tow
Entre: 60 kr.
80’er Aften i det Store Telt m/Moonlight Band
Entre: 60 kr. / Arrangør: Vinderslev IF

SØNDAG DEN 17. JULI
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 11.00-16.00
Kl. 14 & kl. 16
Kl. 17.00

Mausing Marked fortsætter, boderne er åbne.
TopHat underholder i teltet
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
The Powls optræder i det store telt.
Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.

Så er der gået et år igen, og Mausing Marked begynder at ruste sig til det 35. 
marked i den smukke dal ved Mausing Forsamlingshus. Der lægges ud med 
kokagesamling på græsmarken søndag den 10. juli kl. 13. Der skal samles på 

nemmer er det. Der skal også rejses telt søndag eftermiddag.
Er der nogen, der vil hjælpe til i løbet af  ugen, er de velkomne til at kontakte 
Ingerlise eller Bent Busk på tlf. 86 88 82 00.
Vi håber på et stille og solrigt, tivoli-frit marked i skønne naturomgivelser.

Markedsudvalget Mausing Marked

Mausing Marked for 35. gang
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Tømrermester
Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og 

montagearbejde

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 84 44

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

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

Dennis Rasmussen, Hauge

Denne annonce
kan blive din 

for 750,- årligt

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.

Kloak problemer / Nedsivningsanlæg
TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på 40 59 90 45  eller 86 82 90 44

                           Støt vore annoncører,
                       de støtter LOKALBLADET

”

“
J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
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 Sportigan Kjellerup
 Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00

E-mail : kjellerup@sportigan.dk
www.Sportigan.dk  

GISSEL
Statsautoriseret

ejendomsmægler, valuar MDE
Chr. 8.vej 24,  8600 Silkeborg

86 81 38 00

Pederstrup Tagservice

Miljøgodkendt afrensning af  eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af  alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf.  86888181         61348671

Hauge Minimarked
Haugevej 33

8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr.  86 88 80 13

PEDERSTRUP
                                   VOGNMANDS-
                                   FORRETNING
                                   KURT KNUDSEN A/S

       Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Tlf. :  86 88 81 70  / fax : 86 88 81 30

www.kkpederstrup.dk
Kran og blokvognskørsel

container udlejning

Levering af:

EL-installationer udføres i
-boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af  konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af  styrings-

tekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71
Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

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

 FOTOGRAF  &  FOTOHANDEL

Klinik for fysiurgisk massage
   v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A,  3 etage,
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: zika.mausing@mail.dk

Velvære for krop og sjæl

Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

*   86 88 80 80  *

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383

Hauge Forsamlingshus

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

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

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
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 ... hos Birthe        

  Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

 Klovbeskæring
 Frysemærkning

               Kaj  Andersen
                 86 88 80 03

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90   

Mæglerne
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   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.  

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

Tlf.  86 88 01 75

Mausing Forsamlingshus

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

MALERMESTER

Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Tlf.     86888266
                        Mobil  40428266
                    Se nr :  25158105

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

                
Leverandør af  edb løsninger,

kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/

 kontormaskiner



38

Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8      Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1    Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

   
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl Mosevej 6 Tlf. 86888542

Indre Mission i Mausing    
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11 Tlf. 86867476

Indre Mission i Vinderslev   
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Malmhøj Tlf. 89704080
Boenhed Øst Tlf. 89704083
Boenhed Vest Tlf. 89704085
Aktivitetscenter Tlf. 89704087

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 8689373

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1  Tlf. 86888406

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459
Menighedsrådet    
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66           Tlf. 86888430

Pensionistforeningen    
Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101     

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34 Tlf. 86888906

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

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

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

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Valgmenigheden    
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30 Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup  
Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K    

Tlf. 28728290
Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup Tlf. 24484070 

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

    
Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir Spejderne    
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. august.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BLICHEREGNENS
MUSEUM
28. august

HAUGE 
FORSAMLINGSHUS
Hver mandag kl. 19
Linedans

Hver tirsdag kl. 19
Squaredans

8. december kl. 17.30
Fællesspisning med Lucia-optog

1. februar 2012 kl. 19.30
Generalforsamling

INDRE MISSION, 
MAUSING
5. juli kl. 19.30
Samtalemøde hos Ingrid Larsen, Mausing 
Skolevej 13

9. august kl. 19.30
Samtalemøde hos Bodil & Jakob Lundgaard, 
Lundgårde 11

23. august kl. 19.30 i Missionshuset
Møde v/Miss. Christen Peter Olesen, Ej-
strupholm

13. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Nielsen, Lundgårde 
15

20. sept. kl. 19.30 i Missionshuset
IM’s fødselsdagsfest v/Finn Najbjerg, Vin-
derslev

30. sept. kl. 19.30 i Missionshuset
Høstfest v/fritidsforkynder Oda Mølgaard 
Hansen, Ølgod

INDRE MISSION, 
VINDERSLEV
12. juli kl. 19.30 i Missionshuset
Møde v/pens.missionær Jens Peter Lundga-
ard, Ans

10. august kl. 14.30 i Missionshuset
Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder As-
ger Eskesen, Tjørring

16. august kl. 19.30 i Missionshuset
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg, Vinder-
slev

9. sept. kl. 19.30 i Missionshuset
Indre Missions 150 års fødselsdagsfest v/
missionær Martin Christoffersen, Lemvig

10. sept. kl. 10 i Missionshuset
”Åbent hus” i anledning af  Indre Missions 
150 års fødselsdag v/børnekonsulent Jens 
Kr. Plougmann, Videbæk.
Aktiviteter hele dagen - nærmere program i 
Kjellerup Tidende

15. sept. kl. 14.30 i Missionshuset
Indre Missions 150 års jubilæumseftermid-
dag v/missionær Per Dyrholm, Skarrild

MALMHØJ
8. august kl. 9.45
Kaffe og banko kl. 10.15

22. august kl. 9.45
Kaffe og banko kl. 10.15

5. september kl. 9.45
Kaffe og banko kl. 10.15

19. september kl. 9.45
Kaffe og banko kl. 10.15

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS
3. september
Medhjælperfest

11. september
Start på banko

21. september
Fællesspisning

25. september
Banko

MAUSING MARKED
13. juli kl. 19
Lotterispil i teltet

15. juli kl. 19-02
Sommerbal i teltet

16. juli kl. 9
Mausing Marked åbner

17. juli kl. 9.30
Mausing Marked åbner

VALGMENIGHEDEN
21. - 27 august
Højskoleuge på Rønshoved Højskole ved 
Flensborg Fjord

4. september kl. 10
Sensommertur til Daugbjerg Kalkminer

15. september kl. 14
Musikalsk eftermiddag i Valgmenighedens 
sal v/Carl Erik Lundgaard

28. september kl. 17
Fyraftenssang og samvær i Valgmenighe-
dens sal

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
8. oktober kl. 18.30
Ølsmagning

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
10. august kl. 19
Oldboys hjemme mod IF Centrum

26. august kl. 15-23
Sommerfest på Stadion:
15-17  Børneaktiviteter
17-19  Aftensmad, dagens ret
18-23  Sodavandsdiskotek

27. august kl. 8-??
Sommerfest på Stadion
8-10   Morgenmad i teltet
9-12   Legeland åbnet
10-12 Børneaktiviteter
13-17 Gadefodbold
18-??  Sommerfest i teltet

7. september kl. 18.45
Oldboys hjemme mod B74 Silkeborg-2

28. september kl. 18
Oldboys hjemme mod Virklund BK-2

WINDIR SPEJDERNE
16. juli kl. 9
Loppemarked v/Mausing Marked

13. august kl. 10-17
Høstmarked på Mausing Mølle
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