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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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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Solsikkevej 19 A Tlf. 22485426 ---  Udlån af  kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430 ---  Foreningsvejviser + Aktivitetskalender 
Hanne Bak, Vinderslevvej 37 Tlf. 25169111
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
Ruth Knudsen, Pederstrupvej 41 Tlf. 40978318    ---  Kasserer / indbetalinger

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have inter-
esse i at få Lokalbladet, så giv et 
abonnement i gave ! 
Det koster 175 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

Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb 
til bladet - stort eller lille - kan det 
indbetales i Nordea på Lokalbla-
dets konto nr. 9266 - 5902942531  
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.

Ved henvendelse til redaktionen 
kan I også få tilsendt et indbeta-
lingskort.
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Leder

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. klasse 1985/86

Forreste række fra venstre: Jacob Bärthel, Lissi Nygaard, Agnete Lundgaard (se side 6), Frank Würtz, Peter Mogen-
sen, Mette Plambeck Pedersen.
Anden række fra venstre: Bo Agerskov, Britta B. Madsen, Charlotte Konradsen, AnneGrete Nielsen, Leif  Peder-
sen, Linda Vad, Lotte Damsgaard, Trine Hansen. Andreas Pretzmann (lærer).
Tredje række fra venstre: Lydia Lund Madsen, Erik Holmberg Kristensen, Jacob Lemming, Birthe S. Madsen, 
Gitte Hansen, Susanne Guldborg, Poul Henrik Jensen, Pia Svenningsen, Mette Møller Jensen.

Forsiden øverst fra venstre: Madpakken fortæres på KFUM-Spejdernes gruppetur til Vranum Bakkehus, India-
nertema på Vinderslev Skole, Kirsten Anneberg Jacobsen, Dagplejens dag ved Mausing Forsamlingshus, Andreas 
Pretzmann

Bagsiden øverst: Motiv fra Liljevej, Gadefodboldholdet fra Vinderslevvej (bedste udklædning)

Farvel og goddag
Charlotte Vindum er stoppet i redak-
tionsgruppen. Charlotte har været 
med i 10 år og ydet en stor og fin ind-
sats som journalist. Vi takker Char-
lotte for godt samarbejde og håber, 
hun sommetider vil have mulighed 
for lidt freelance arbejde for bladet. 

Heldigvis er der så kommet en ny 
i redaktionsgruppen, Hanne Bak. 
Hanne bor på Vinderslevvej 37 sam-
men med Lars Mølgaard og sønnen 

Martin. Hanne arbejder ved Kingo 
Karlsen, hvor hun laver tilbud på ind-
vendig nedbrydning. Fritiden bruges 
bl.a. på skolebestyrelsesarbejde ved 
Vinderslev Skole. Hanne er vant til at 
arbejde med computer, bl.a. tekst- og 
billedbehandling, men starter ud som 
journalist ved LOKALBLADET.

Opfordring
Når I indbetaler et beløb til LOKAL-
BLADET, vil vi meget gerne, at I 
skriver jeres navn ved indbetalingen. 

Det vil lette vores arbejde meget. Vi 
har af  og til nogle indbetalinger, hvor 
vi ikke kan se afsenderinformation. 
Det vil betyde, vi kan komme til at 
rykke for en indbetaling, som måske 
allerede er sket, eller vi stopper leve-
ring af  bladet, fordi vi tror, der mang-
ler indbetaling. Sker dette på urigtig 
baggrund, beklager vi meget – så 
husk afsenderinformation! Tak!

GOD LÆSELYST!
Redaktionen
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Tillykke med dagen

spejlet

Gade

Anita Hansen, Vinderslevvej 42, 
blev 50 år d. 19. april
Ole Jepsen, Lundgårde 17, blev 60 
år d. 24. april
Lene & Steen Lange, Pederstrupvej 
80, havde sølvbryllup d. 25. april
Steen Lange, Pederstrupvej 80, blev 
50 år d. 28. april
Else & Poul Jensen Vinderslev-
holmvej 52, havde sølvbryllup d. 23. 
maj
Minna & Leif  Jensen, Vinderslev-
vej 47, havde sølvbryllup d. 5. juni
Gunhild Sørensen, Haurbakvej 17,  
blev 70 år d. 21. juni
Tut & Tot Christensen, Peder-
strupvej 37 har sølvbryllup d. 3. juli
Ruth Knudsen & Kaj Benneds-
gaard, Pederstrupvej 41, vies den 14. 
juli kl. 13.30 i Vinderslev Kirke
Lene Andersen, Gl. Revlvej 4, bliver 
50 år d. 22. juli
Frede Sørensen, Tøndborgvej 32 
bliver 70 år d. 26. juli
Lene Lange, Pederstrupvej 80, bli-
ver 50 år d. 27. juli
Lene & Karl Åge Bech, Gl. Revlvej 
2 A, har sølvbryllup d. 8. august
Per Rhiger, Silkeborgvej 116, bliver 
60 år d. 17. august
Lene Duracella Nielsen & Lasse 
Rumle Rahbek, Vinderslevvej 46, 
vies d. 18. august kl. 13 i Vinderslev 
Kirke
Knud Haugaard, Lundgårde 1, bli-
ver 60 år d. 8. september

Michael og Susanne Bjerregaard, Tre-
kronevej 3, fik d. 6. maj en lille dreng 
på 3250 gram og 54 cm. Efter en no-
get turbulent fødsel kom Emil til ver-
den kl 19.29 på Viborg Sygehus.

Johanne og Jacob Toldam, Anemo-
nevej 9 fik d. 20. maj en lille pige. 
Hun blev født kl. 16 og vejede 3460 
gram og var 52 cm. Olivia, som hun 
hedder, har også to ældre brødre, Ra-
phael på 11 år og Jonatan på 1½ .

Daisy Berg er flyttet ind på Mausing 
Skolevej 5 i Mausing sammen med 
sin kæreste, John og schæferhunden. 
De har lejet underetagen på gården. 
Daisy (33) er født i Aarhus, men har 
det meste af  livet boet omkring Silke-
borg - Sejs, Skærbæk og Nisset - sidst 
i Silkeborg.
Daisy arbejder på Tvilum-Silkeborg 
Møbelfabrik og har gjort det siden 
1998. Hun ”kører maskingade”. Der 
laves bl.a. sokler og lister til møbler. 
De sidste fire år har Daisy været til-
lidsrepræsentant for kollegaerne. I 
den forbindelse kender hun Aage, der 
er ejer af  gården.
I fritiden kan hun lide at male, mest 
abstrakt og læse skønlitteratur, f.eks. 
historiske romaner.

Vinderslevvej 113

Anitta Petersen på 33 og Torben 
Knudsen på 42 samt pigerne Pernille 
på 14 og Mathilde på 10 er flyttet her 
til byen fra Hornslet.  
Anitta arbejder ved Elite Miljø, og 
Torben er ved Stark i Aarhus.
Pigerne går i skole i Kjellerup. I øje-
blikket har de travlt med at få styr på 
både huset og haven, hvor de bl.a. har 
anlagt et lille bassin til guldfisk. 

Ros

Ros til de eller den person, der har sat 
disse skilte op ved alle indfalds veje 
til Vinderslev. Skiltene kan evt. bru-
ges igen, så man kan hvad der sker i 
området. Håber de bliver brugt flit-
tigt, godt initativ.

Velkommen til !
Mausing Skolevej 5

Nyfødte
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spejlet

Gade

Vi har lige haft storken på besøg i dag mandag d. 16. april her på Anemonevej 
i Vinderslev. Mandag morgen kl. 7:30 fik vi et særsyn, for da vi kiggede ud ad 
køkkenvinduet, gik en stork rundt på Anemonevej og var på besøg hos vores 
naboer. Her på Anemonevej er der 4 børnefamilier, der tilsammen har 9 børn, 
og nr. 10 er på vej. Men gad vide om storken nu bringer et barn mere til vores 
dejlige børnefamilie-gade?
Vi synes, det var en meget speciel oplevelse. Vi har aldrig set en stork før på 
denne måde, og det vil vi gerne dele med andre og sender derfor billedet til 
Lokalbladet.

 Med venlig hilsen
Lisbeth og Laurits Christensen, Anemonevej 6

Stork på Anemonevej

Årets skralde-hold i 
Mausing samlede søn-
dag den 22. april 50 kg 
skrald i og omkring byen

Årets skralde-hold i 
Mausing

Som bekendt blev Liljevej bymester 
igen i år og altså for andet år i træk. 
Det er tydeligt, at de er stolte af  deres 
pokal.

Bymestre

Nygift
Trine Martine Malthe og 
Martin Kalsgaard blev 
viet i Hinge Kirke lørdag 
d. 10. september 2011. 
Vi vil gerne takke for de 
mange hilsner, blomster 
og gaver, vi har fået fra 
bekendte i hele lokalom-
rådet.

Hilsen 
Trine og Martin
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Hvor blev de af  - Agnete Lundgaard

I 1986 sluttede min skolegang på Vin-
derslev Skole efter 7. kl. Overbygnin-
gen var fjernet, flere af  vores lærere 
sammen med den. Det positive for 
mig blev, at jeg skiftede folkeskolen 
ud med efterskolelivet. Det var selv-
følgelig vemodigt at skulle væk fra 
klassen, ikke mindst da de fortsatte 
samlede (næsten) til Kjellerup, hvor 
de oven i hatten blev genforenet med 
Tove som klasselærer.

Men jeg fortrød aldrig springet, da 
jeg fik 3 gode år på efterskole. Fan-
tastisk oplevelse, som jeg kun kan 
anbefale til andre, og som gav rigtig 
mange gode oplevelser og fællesska-
ber. Jylland blev med et MEGET 
STØRRE. Vennerne var spredt over 
store dele af  Midt- og Vestjylland, og 
Kjellerup/Silkeborg var meget langt 
væk fra alting. Derfor fortsatte jeg de 
næste år med at bevæge mig rundt 
i Vestjylland. På grund af  vennerne 
besluttede jeg mig også for at tage 
HF i Nr. Nissum. Lille by langt ude 
på landet, men pragtfuldt studiemiljø.

Det gav endnu flere bekendtskaber, 
og Danmark blev endnu større, så jeg 
drog herefter en tur til København, 
hvor jeg arbejdede som ufaglært 
hjemmehjælper. Dette viste sig hur-
tigt at skulle blive mit springbræt til 
valg af  uddannelse, og jeg gik efter få 
år i gang med at læse til sygeplejerske.
 

Inden da var nysger-
righeden dog vakt til at 
udfordre udlandet. Det 
bevirkede et ophold på 
Grønland og senere en 
rygsækstur til Indien. To 
meget kontrastfyldte op-
levelser. Roen og stilhe-
den på Grønland med de 
utroligt store, åbne vid-
der, og de kaotiske, meget 
beskidte og farverige ga-
der og markeder i Indien. 
Men begge lande klart en 
oplevelse værd.
 

Så var jeg ved at være klar til at stu-
dere. Studiebyen blev Silkeborg, og 
jeg nød faktisk at komme til at lære 
denne by at kende, som jeg er op-
vokset så tæt ved, men kendte så lidt. 
Faktisk blev jeg så glad for Silkeborg, 
at jeg sidenhen er blevet ved med at 
vende tilbage til byen.
 
Under studietiden startede skolen et 
udvekslingssamarbejde, så de skulle 
have fundet nogle studerende, som 
var klar til en udfordring. Det gav mig 
en god oplevelse med at være i prak-
tik i Norge og på et studieophold på 
Tenerife. Senere skulle jeg tage mig 
af  bl.a. østrigske studerende på op-
hold i Danmark, så der fik jeg endnu 
engang reddet mig en alternativ ferie 
i form af  togtur til Østrig.
 
Efter endt uddannelse fik jeg arbejde 
i Århus. Senere flyttede jeg til Vejle, 
inden jeg igen vendte hjem til Silke-
borg. Jeg fik prøvet nogle forskellige 
afdelinger på sygehusene, inden jeg 
blev nødt til at skifte fra den praktiske 
udøvelse af  sygepleje. Som operati-
onssygeplejerske fik jeg håndeksem. 
Da jeg stadig var glad for mit fag, gik 
jeg i gang med en master uddannelse 
i Public health. Denne var jeg færdig 
med i sommeren 2009 og var så klar 
til arbejdsmarkedet igen.

I dag er jeg assisterende områdeleder 
i Horsens. Har i 2 år ledet 35-40 so-
cial- og sundhedshjælpere og har pr. 
1. maj skiftet medarbejderne ud med 
ca. 25 sygeplejersker. 

Privat bor jeg sammen med Lars og 
2 skønne piger på 5 og 10 år i Them. 
Lars arbejder hos Rømer Produkt, 
som forhandler økologiske fødevarer.

Fritiden er der alt for lidt af, men der 
bliver dog tid til at være tilskuer til 
gymnastik, svømning og dans, hvilket 
jeg sikkert har tilfælles med mange 
andre børnefamilier.  Rygsækturene 
er skiftet ud med charterture og ung-
domsboligerne/kollegieværelserne 
skiftet ud med parcelhus. 

Nyder dagligt at jeg indtil videre har 
haft et indholdsrigt og glædeligt liv 
med masser af  oplevelser, særligt i 
dagligdagen og sammen med menne-
sker omkring mig. Føler mig privile-
geret over stadig at have mine foræl-
dre og tilknytningen til Mausing.  
Livet handler jo i bund og grund om 
at glædes over hverdagens små ople-
velser og udfordringer. 

Med venlig hilsen
Agnete Lundgaard
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Hjertestarter i Sognehuset
For 2 år siden var Menighedsrådet og 
de ansatte ved Vinderslev Kirke på 
førstehjælpskursus. Instruktøren an-
befalede alle at få en hjertestarter, og 
efterfølgende drøftede Menighedsrå-
det emnet flere gange. 

I efteråret 2011 tog de kontakt til alle 
institutioner, foreninger m.v. i områ-
det, og siden er det gået stærkt. Thor-
kild Skovbo skrev en artikel til Lo-
kalbladet, hvori ønsket om en hjerte-
starter blev beskrevet, herunder øko-
nomien. Lotte og Henrik Andersen, 
Vinderslevholmvej 20 læste artiklen i 
Lokalbladet og meldte sig som spon-
sor af  hjertestarteren. Flot initiativ! 
Da Menighedsrådet ville tage sig af  
opsætning, vedligeholdelse, lyssen-
sor i gangen m.v., var den sag klar, og 
hjertestarteren blev bestilt. 

Hjertestarteren er blevet sat op i Sog-
nehuset i forgangen, hvortil døren 
altid er åben, og indvielsen/præsen-
tationen af  hjertestarteren blev ar-
rangeret.

Ved indvielsen den 16. april mødte 
ca. 50 lokale borgere op. Johannes 
Lauritsen fra Menighedsrådet havde 
lavet en aftale med instruktør Niels 
Andersen om at fortælle om hjerte-
starteren. Niels gjorde meget for at 
informere, så flest mulige fik fjernet 
berøringsangsten.

Niels Andersen fortalte bl.a.: Hjer-
testarteren er batteridrevet. Når 
hjertestarteren åbnes, fortæller den 
automatisk, hvad man skal gøre. Man 
følger anvisningen og klæber klister-
mærker på som anvist på klistermær-
kerne. Herefter finder hjertestarteren 
selv ud af, om der ER hjertestop el-
ler ej, og hjertestarteren fortæller så, 
hvad der skal gøres. Efter brug smi-
des klistermærkerne væk, og en ny 
pakke lægges parat. Er der fejl eller 
mangler vedrørende hjertestarteren, 
SKAL Menighedsrådet  kontaktes. 
Der er service på hjertestarteren, og 
lyser den grønt, er alt ok. Lyser den 
rødt og bipper, er der noget galt. Ma-
skinen fortæller selv, hvad der er galt. 
Hjertestarteren laver endvidere selv-
test hver nat. Der hænger en lille før-
stehjælpstaske på hjertestarteren med 
bl.a. saks til at klippe tøj og en rasér 
til at fjerne evt. behåring.

 – Og det er totalt ufarligt at benytte 
hjertestarteren!

Hjertestarteren er ingen garanti, men 
sandsynligheden for at overleve øges 
betragteligt, når der benyttes hjerte-
starter. Det er dog altid en god ide at 
holde sig á jour med et førstehjælps-
kursus.

• Husk hvor hjertestarteren er: 
Sognehuset, Vinderslevholmvej 
– det røde hus mellem kirken og 
skolen   

• Hent den - eller få den evt. bragt 
i dagtimerne tirsdag til fredag af  
Christian, graver ved Vinderslev 
Kirkegård

• Betjen den: Følg anvisningerne

Denne hjertestarter er sponsoreret af  
lokale, så brug den! 

Den er tilmeldt DK-hjertestarter, 
hvilket oplyses, når der ringes 1 1 2. – 
De oplyser også muligheden for evt. 
at få hjertestarteren bragt.

En stor TAK skal lyde til Lotte og 
Henrik Andersen samt til Menig-
hedsrådet ved Vinderslev Kirke.

IO

Lotte og Henrik Andersen
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Malmhøj

Kalenderen

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

Mandag ulige uger 
Åbent center 9:30

Torsdag: 1. torsdag i hver måned er 
der gudstjeneste kl. 15:00.
Øvrige torsdage er der Mother 
Theresa  kl. 13:30

Fredag i ulige uger
Sang kl 10

Zenitta Kaalby

Nyt fra brugerrådet

Tøjdemonstration
I april havde Malmhøj endnu engang 
besøg af  Pasgaards Tøjservice, som 
kom med bussen fyldt med tøj i man-
ge forskellige størrelser og model-
ler. Der var god tilslutning både fra 
Malmhøj og fra beboere i omegnen, 
og både tøjfirmaet og vi var godt til-
fredse med handlen.

Løvspringstur
I en periode, der vejrmæssigt var 
præget af  regn, blæst og kulde, var 
vi så heldige at gennemføre årets 
løvspringstur i godt vejr den 9. maj. 
Efter en dejlig køretur ad småveje 
gennem det flotte forårslandskab nå-
ede et selskab på 55 personer frem til 
Hjarbæk Kro ved kaffetid. Der blev 
serveret kaffe og te med boller og 
lagkage, og undervejs blev der sunget 
et par sange. Efter kaffen var der en 
del, der benyttede sig af  muligheden 
for at komme en lille tur ud på mo-
len, inden vi igen satte kursen sydpå 
til Vinderslev.

Generalforsamling i brugerrådet
Onsdag den 23. maj holdt brugerrå-
det generalforsamling. Der var gen-
valg til alle poster, og efter mødet 
konstituerede man sig, så bestyrelsen 
ser ud som før:
Formand:         Flemming Grønkjær
Næstformand:  Inga Guldborg
Kasserer:          Agnes Hansen
Sekretær:          Birthe Clausen
Øvrige medlemmer:
Børge Stenholt og Ruth Jensen

Birthe Clausen

Pasgaards Tøjservice ankommer

Tøjet studeres

Tøjet vises frem

Gåtur på molen i Hjarbæk

Til højre øverst: Hjarbæk Kro
Nederst: Ved kaffebordet
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester
 
   1. juli  Hinge 9.30 (Degnetjeneste), Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup)
   8. juli  Vinderslev 8.30 (Degnetjeneste), Hinge 11.00 (Andreas Engelbrecht Hansen, Frederiks)
 15. juli  Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup), Hinge 19.00 (Knud Ove Mandrup)
 22. juli  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30, Vium 11.00
 29. juli  Hinge 8.30, Vinderslev 9.30

   5. august  Vinderslev 8.30, Hinge 10.30 (Orgelindvielse) og 14.00 (Koncert)
 12. august  Hinge 10.00 (Radiogudstjeneste), Vinderslev 19.00 (Nadver)
 19. august  Vinderslev 9.30, Vium 11.00, Hinge 14.00 (Familiegudstjeneste)
 26. august  Vinderslev 8.30, Hinge 9.30

   2. september Hinge 8.30, Vinderslev 9.30, Vium 11.00
   9. september Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 16. september Hinge 9.00 (Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro), Vinderslev 10.30 (J.Ø. Nielsen, Bjerringbro)
 23. september Vinderslev 9.00, Vium 10.30 (Høstgudstjeneste), Hinge 14.00
 30. september Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (Høstgudstjeneste)

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

Menighedsrådsvalg
Kirken flytter sig. Og du har sikkert 
en holdning til, hvor den skal flytte 
sig hen, der hvor du bor. En leven-
de og aktiv kirke kræver mennesker, 
der kan og vil gøre en forskel lokalt. 
Mennesker der vil tage ansvar for at 
skabe gode rammer for livet i kirken. 
Er det dig, skulle du overveje at stille 
op til menighedsrådsvalget den 13. 
november 2012.

Leder og igangsætter
Menighedsrådene har både admini-
strative og kirkelige opgaver. Ledelse 
af  kirkens medarbejdere, økonomi-
styring – og muligheden for at forme 
det liv, der er i kirken med aktiviteter 
for børn, unge, familier og ældre.

Som medlem af  et menighedsråd kan 
du være med til at skabe fællesskaber 
gennem nye initiativer, styrke kultur-
livet lokalt og sætte rammen for de 
store begivenheder i livet. Du kan 
kort sagt gøre en forskel.

Der afholdes orienteringsmøde den 
13. september kl.19.30 i Sognehu-
set, hvor der vil være en gennemgang 
af  valgregler og orientering om arbej-
det i menighedsrådet, og hvad der er 
sket i den forløbne periode.

Ved dette møde er det også muligt at 
opstille en liste til valget, og såfremt 
der ikke kommer andre lister, vil den 
være valgt, hvilket der har været tradi-
tion for igennem mange år i Vinder-
slev. Men mød op og giv din mening 
til kende.

Hjemmesideredaktør
www.vinderslevsogn.dk  er adressen 
til Vinderslev Kirkes hjemmeside, 
hvor der løbende bliver opdateret 
med nyheder, og her kan kirkebladet 
også findes. Ligeledes er det også mu-
ligt både at læse og høre prædikerne. 
Menighedsrådsmøderne og referat 
herfra er også tilgængeligt, og det 
samme gælder budgetter og regnska-
ber. 

Vi synes selv, at det er en god hjem-
meside, men efter mange år som re-
daktør på den, kunne jeg ønske, at 
der var en, som havde lyst til at tage 
over. 

Derfor: Hvis du har lyst, så vil jeg 
gerne hjælpe dig i gang med opgaven, 
hvortil der også gives et mindre ho-
norar.

Med venlig hilsen
Svend Erik Pedersen 

tlf. 86 88 82 49 / 
60 49 82 74
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Grathe Sognemenighed

Gudstjenester
24. juni  3. søndag e.trin.   Thorning 8.00

  1. juli  4. søndag e.trin.   Thorning 10.30 (Karen Marie Ravn)
  8. juli  5. søndag e.trin.   Thorning 9.30, Grathe 10.30
15. juli  6. søndag e.trin.   Grathe 9.30, Thorning 10.30
22. juli  7. søndag e.trin.   Thorning 9.30 (Knud Ove Mandrup)
29. juli  8. søndag e.trin.   Thorning 8.30 (Lotte Boas)

  5. august  9. søndag e.trin.   Thorning 10.30 (Helle Bærnholt)
12. august  10. søndag e.trin.  Thorning 9.30, Grathe 10.30
19. august  11. søndag e.trin.  Grathe 9.00, Thorning 10.30
26. august  12. søndag e.trin.  Thorning 10.30 (Preben Salomonsen)

Friluftsgudstjeneste
I år har vi et projekt i støbeskeen om 
at afholde friluftsgudstjeneste i Grå-
mose. Vi vil kalde det en ”Bigballe 
Gudstjenste”, og vores formand, 
Verner Pedersen, vil køre et stort an-
tal bigballer til Gråmose for at samle 
dem til en slags halmkirke. Datoen 
bliver den 9. september. 

Efter Gudstjenesten vil menigheds-
rådet være vært for et lettere trakte-
ment.

Hold øje med dagspressen efter klok-
keslæt. 

Vi håber på godt vejr og stort frem-
møde.

Vel mødt!
Grathe Menighedsråd

 

Indskrivning 
af  årets kommende konfirmander vil 
ske i forbindelse med høstgudstjene-
sten i Thorning søndag den 16. sep-
tember.

Menighedsrådsvalg i
Grathe 2012
Nu skal der være menighedsrådsvalg 
igen. Måske vækker det interesse ef-
ter den megen mediedebat om folke-
kirken?

Jeg prøver lige at skrue tiden lidt til-
bage. For omkring 100 år siden kæm-
pede beboerne i Hauge, Voer og Grå-
mose for at få deres egen kirke. Det 
har sikkert betydet meget for områ-
det, at det kunne blive virkelighed i 
1917, hvor Grathe Kirke blev indviet.
Som behovet var dengang, er det der 
vel stadigt? Kirken står og lyser op, 
spørger ikke, hvornår vi kommer, el-
ler hvor tit vi kommer, men byder al-
tid velkommen.

Der sker lidt ændringer med sogne-
strukturen, da der skal spares præste-
stillinger i Viborg Stift. For Grathe og 
Thorning betyder det, at Vium kom-
mer med i pastoratet.

Det er vigtigt for Grathe, at det er 
en lokal forankret kirke, hvor sognet 
selv er med til at præge kirkens liv.
Med den nye sognestruktur er der nu 
lidt færre gudstjenester i Grathe, men 
derfor behøver de kirkelige aktiviteter 

ikke at skrumpe ind. Der har været 
nogle lidt anderledes aktiviteter, f.eks. 
Nytårskur, Kyndelmissegudstjeneste, 
Forårskoncert og den traditionsrige 
Adventsgudstjeneste med efterføl-
gende samvær i Hauge Forsamlings-
hus.

Når vi nu nærmer os menighedsråds-
valget, bliver der indbudt til menig-
hedsmøde. Datoen kender vi allerede 
nu. Det bliver onsdag den 12. sep-
tember kl. 19.00. Omtale følger i næ-
ste kirkeblad. Mød den dag op med 
opbakning til de mennesker, som skal 
repræsentere sognet de næste 4 år.

Formand 
Verner Pedersen

Menighedrådsvalg - Sæt kryds i 
kalenderen:
Grathe: Orienterings og opstillings-
møde onsdag den 12. september 
kl. 19.00.
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Pilgrim for en dag
De seneste år har mange moderne 
mennesker grebet pilgrimsstaven. Pil-
grimsvandring handler om at søge ef-
ter rødder, identitet og sammenhæng. 
Men det handler også om opbrud fra 
tidens materialisme og selvoptaget-
hed og om en søgen efter helt andre 
værdier, som stikker dybere end de 
rent videnskabsbaserede. Længslen 
er drivkraften, som kan føre os ud på 
nye veje.

Hvordan kan det være, at en gammel 
og næsten glemt tradition fra Mid-
delalderen pludselig genopstår lysle-
vende i vor tid? 

I en tid med mange hurtige skift, en-
deløse informationsstrømme, højt 
tempo og overfyldte kalendere frem-
står pilgrimstanken som en anden 
livsstil med tid til stilhed, eftertanke, 
langsomhed, enkelhed og indre ro. 

Evangeliet må ”have ben 
at gå på”, og vandringen i 
det ydre, fysiske landskab 
afspejler den indre rejse, 
bønnens vej mod Gud. En 
pilgrim går ”ud i det indre”. 
Den ydre, fysiske vandring 
hører sammen med den 
indre, åndelige vandring. 
Føddernes monotone gang 
bliver en meditativ rytme, 
en slags klosterliv til fods. 
På en pilgrimsvandring 
”beder man med fødder-
ne”! Pilgrimmen ser det in-
dre landskab bag det ydre: 
En usynlig, ekstra dimen-
sion bag denne verdens ti-
melighed. Undervejs bliver 
fordommene færre og tan-

kerne klarere. Men først og fremmest 
vil deltagerne kunne glæde sig over 
sommeren i ’Vorherres grønne kate-
dral.

Undervejs lever gruppen ind i ”de 
syv pilgrimsnøgler”: Langsomhed, 

frihed, enkelhed, bekymringsløshed, 
stilhed, fællesskab og åndelighed. På 
vandringerne får man et Guds ord 
med på vejen. Det sker bl.a. i form af  
gudstjenester og andagter undervejs. 
Vejleder er pilgrimspræst Elisabeth 
Lidell, som for 6. år i træk vandrer på 
Hærvejen.

Atter i år inviteres sognets beboere 
med på en dags vandring: Onsdag 
den 22. august. Man behøver ikke 
melde sig til på forhånd, men møder 
blot op på herberget i Kragelund gl. 
præstegård, Sinding Hedevej 2, 8600 
Silkeborg kl. 8.45 medbringende 
madpakke og drikkelse til frokost. Vi 
går ca. 20 km og er fremme på Thor-
ning gl. Skole, Blichersvej 31, Thor-
ning, 8620 Kjellerup ud på eftermid-
dagen. 

Alle er velkomne!
Elisabeth Lidell 

pilgrimspræst

Kragelund Herberg
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Valgmenigheden

Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

24. juni  3. søndag efter Trinitatis  Vinderslev kl. 10.30

  1. juli  4. søndag efter Trinitatis  Levring kl. 9 
  8. juli  5. søndag efter Trinitatis  Vinderslev kl. 10.30
15. juli  6. søndag efter Trinitatis  Hørup kl. 10.30
22. juli  7. søndag efter Trinitatis  INGEN
29. juli  8. søndag efter Trinitatis  Hørup kl. 19 (Unna Pernille Gjørup, Sejling)
       Derefter kirkekaffe og højskolesang i salen.

  5. august  9. søndag efter Trinitatis  INGEN
12. august  10. søndag efter Trinitatis Vinderslev kl. 10.30
19. august  11. søndag efter Trinitatis Levring kl. 10.30
26. august  12. søndag efter Trinitatis INGEN

  2. september  13. søndag efter Trinitatis Levring kl. 10.30
  9. september  14. søndag efter Trinitatis Levring kl. 9. Derefter afgang kl. 10 på familieudflugt til Aarhus
13. september  Pensionistgudstjeneste  Hørup kl. 14. Derefter fælles med Sognemenigheden
       kaffebord med høstunderholdning i Hørup Kirkecenter
16. september  15. søndag efter Trinitatis INGEN
23. september  16. søndag efter Trinitatis Vinderslev kl. 10.30 (Høstgudstjeneste)
30. september  17. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 10.30

  7. oktober      INGEN

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

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer man til Thorning Taxa, 
tlf. 86880175 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af  den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses 
på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan 
man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission. 
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på 
generationernes bekendelse og fejring af  dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften. 
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af  må-
derne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af  grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.   
Valgmenighedens præst  Karen Marie Ravn træffes på tlf.  86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk 
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt 
nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens 
formand. 
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup     tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,   tlf. 86 80 40 52 (bedst aften)

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, mette.moller@nielsen.mail.dk   tlf. 86 88 67 89
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Valgmenigheden
Vellykket løvsprings-
tur med 30 deltagere
Torsdag den 10. maj var der busaf-
gang kl. 17.30, hvorefter vi kørte 
over Vinderslev og Mausing og alle-
rede var på de kønne veje under op-
samlingen af  passagererne. 

Det lysegrønne kunne have stået 
skarpere, men efter en regnfuld dag 
var det eneste, der manglede nogle 
solstråler. Det regnede ikke og var 
ganske lunt i vejret.

Vi besøgte som første stop en af  Sil-
keborgegnens nye kirker, Virklund 
Kirke, opført i 1994 af  arkitekterne 
Inger og Johannes Exner. 
Inger Christensen, der er formand 
for Virklund Menighedsråd, gav os 
en kyndig og levende fremvisning af  
kirken lige fra lamperne - oprindeligt 
365, en for hver dag i året - til livstræ-
et i murstensmønste bag altret - med 
glaserede himmelblå kakler imellem. 
Og så var der døbefonten, der er 
fin, hel og glat i granitten i dåbsfa-
det og på soklen er ufærdigt hugget. 
Når spunsen åbnes, kan LIVS-vandet 
løbe fra fontens dåbsfad ad en rende 
ned i gulvet og ud i jorden i dødens 
have, kirkegården. Liv og død er tæt 
på hinanden i dåben, og vandet og 
livsløftet til os gælder i både liv og 
død. 

Vi sang to salmer, og efter besigtigel-
se af  kunsten på væggene i forgan-
gen (våbenhuset) kørte bussen videre 
til Hjejlekajen i Silkeborg, hvor vi 
steg ombord i Rylen. 

Under sejladsen sang vi af  sangbla-
det en del højskolesange og fik dejligt 
hjemmebag - både pølsebrød og sød 

kage - til kaffen. En rigtig behagelig 
stemning ved bordene mens søbred-
derne gled forbi, og Dannebrog va-
jede i stævnen.

Løvspringsturen tilgodeså vore ældre 
medlemmer, mens det for gangbe-
sværede vil være lidt mere proble-
matisk at deltage i Valgmenighedens 
sensommerbustur den 9. septem-
ber, da vi den dag bl.a. skal færdes på 
toppede brosten. 

Sensommerturen er en familietur, der 
er åben for alle vore medlemmer, og 
vi håber, at alle aldersgrupper bliver 
repræsenterede.

Carl Nielsen og den
folkelige sang.
18. september kl. 14
Sæsonen i valgmenighedens sal indle-
des traditionen tro med en eftermid-
dag i musikkens tegn. Vi får besøg af  
Tove og Hans Thomsen, Bording, 
der er henholdsvis organist og lokal-
historiker/tidligere lærer 

Vi hører om Carl Nielsen og den 
folkelige sang og synger en række 
indlagte fællessange fra Højskole-
sangbogen, ledsaget af  Tove og Hans 
Thomsen på klaver og violin. 

”Min pige er så lys som rav” og 
”Hvem sidder der bag skærmen” er 
jævne, men geniale folkelige melodi-
er, som Carl Nielsen skrev med hen-
blik på almindelige menneskers fæl-
lessang i forsamlinger og foreninger, 
og hvor ellers der synges! 

Han var opvokset med fynsk folke-
lighed og landsbyens spillemandstra-
ditioner, men brød ud og kom på 

konservatoriet, blev violinist i Det 
kgl. Kapel og komponerede samti-
dig med international anerkendelse 6 
avantgarde-symfonier. 

Carl Nielsen glemte dog aldrig sit 
udgangspunkt og gik også med i det 
praktiske arbejde, da man i 1920 ud-
gav en første melodisamling til Høj-
skolesangbogen.

Det er denne folkelige side af  men-
nesket og komponisten Carl Nielsen, 
der er hovedindholdet af  eftermidda-
gen, hvor vi også vil hygge os i pau-
sen omkring kaffebordet. 

Sammen med adventseftermidda-
gen den 6. december bliver denne 
eftermiddag valgmenighedens eneste 
eftermiddagstilbud i den kommende 
sæson. Derfor skal opfordringen  
lyde til jer, der ikke tager ud i aftenti-
merne: Mød op og vær med og benyt 
mødebilen fra dør til dør ved opring-
ning på 86 88 01 75 helst dagen før.
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Pretzmann - Mit liv
Andreas  Pretzmann er valgt til i dette 
Lokalblad at fortælle om sit liv.

Navnet
Kollegaerne kaldte ham ”Dres”. Un-
dertegnede har forsøgt, men til trods 
for at man nu kalder alle ved fornavn, 
så vedbliver det nu at være ”Pretz-
mann”. 
Og hvor stammer det specielle navn 
fra? Oldefaderen hed det til mellem-
navn. Hvis man arbejdede på en stor 
gård, gav man ofte sit barn gårdeje-
rens efternavn til mellemnavn. Pretz-
mann stammer fra Hanherred. Her 
sejlede man direkte fra stranden og 
f.eks. til Norge. Måske kontakten til 
andre lande kan have været medvir-
kende årsag til navnet.

Forældrene
Pretzmann er født den 1. juli i 1932 i 
Vester Thorup i Jammerbugten, som 
nummer tre i en søskendeflok på otte, 
først en pige, så seks drenge og til 
slut en pige. Forældrene havde et lille 
landbrug. Farfaderen var også land-
mand, men morfaderen var skrædder.

Landmand
Pretzmann gik syv år i ”den stråtækte 
skole” med 16-18 elever og en læ-
rer. Han husker skoletiden som en 
god tid. Som landmandssøn var det 
dengang naturligt at gå i faderens 
fodspor. Så efter skoletiden startede 
Pretzmann med en plads på landet. 
Sådan gik tre år med en ny plads 

hvert år.

Inger
Så tog den unge mand et halvt år på 
Ask Højskole ved Malling. Gennem 
en højskoleveninde fra Ask mødte 
han en sjællandsk pige, Inger. Hun 
kom fra en gård ved Slagelse. Inger 
var sygeplejeelev på Slagelse Sygehus 
og blev færdig med sin uddannelse 
foråret 1955.

Nye planer
Efter højskoleopholdet arbejdede 
Pretzmann igen på landet. Det blev 
til et halvt år, inden han skulle ”ind 
som soldat”. Dengang varede solda-
tertiden 1½ år. Herefter arbejdede 
han igen et år på en gård ved Slagelse. 
Pretzmann var ikke helt tilfreds med 
den plads, han året efter fik på en 
gård ved Viborg. Så han gik og pus-
lede med andre fremtidsplaner. I nyt-
året 1955-56 blev han klar over, at det 
ikke var landmand, han skulle være. 
Han havde lyst til at læse videre og 
tage en uddannelse som skolelærer.

Uddannelsen
Dengang kunne man tage en for-
beredelse til læreruddannelsen, hvis 

man ikke havde studentereksamen. 
Det var forgængeren for HF og be-
stod af  et halvt år som ”for-præp” 
på Winthers Seminarium, hvor man 
skulle bevise, at man havde evner til 
at læse videre. Herefter fulgte et år i 
”præp-klassen”. Pretzmann startede 
her august 1956.
Bl.a. husker Pretzmann fra den tid, 
at seminariet var meget interesseret i, 
at eleverne lærte at spille på et mu-
sikinstrument. Han forsøgte sig med 
orgel, men valget faldt på violin. Han 
tænker stadig på den stakkels musik-
lærer  –  det lød ikke godt, når de spil-
lede.

De unge mennesker, der havde taget 
studentereksamen og gerne ville star-
te på læreruddannelsen, ”læste med” 
nogle måneder i ”præp-klassen”. Så 
var der eksamen, og herefter valgte 
seminariet blandt alle.
En liste blev hængt op: 
• Bestået og optaget
• Bestået men ikke optaget 
• Ikke bestået

Pretzmann hørte heldigvis til den 
første gruppe.

Bryllup og bolig
Inger fik først arbejde på Viborg Sy-
gehus, siden på Sanatoriet i Silkeborg.
Den 31. marts 1956 blev Inger og 
Andreas Pretzmann gift i Ottestrup 
Kirke ved Slagelse, hvor der for øv-
rigt er kalkmalerier af  samme kunst-
ner, som lavede Vinderslev Kirkes 
malerier.
Det var et lille bryllup i stuen på In-
gers forældres gård. Der var strejke i 
landet, der omfattede typografer (in-
gen aviser), bryggeriarbejdere (ingen 
øl) og raffinaderierne (ingen olie eller 
benzin), men det lykkedes Pretzmann 
at tage et tog til Fredericia. Her hop-
pede han på ”ekspressen”, der kom 
sydfra. Han satte sig med ”Norddeut-
sche Zeitung”, og han blev aldrig 

Fylder 80 år den 1. juli 2012 
Lærer på Vinderslev Skole  
1961 – 1992
Gift med Inger 1956 til hendes 
død i 1997
Tre børn: Rie (55), Ole (51) og 
Søren (49)
I Vinderslev Vandværks be-
styrelse i 25 år
I Vinderslev Idrætsforenings 
bestyrelse i mange år
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bedt om at vise billet.

Pretzmanns forældre, der var med til 
festen, lejede en bil. De nygifte kørte 
med dem til Jylland.

Tilbage i Silkeborg flyttede det unge 
par ind i en 2-værelses lejlighed på 
Søndergade. Allerede samme år køb-
te de et lille  rækkehus på 55 kvm på 
Nyvangen 27 i Alderslyst for 16.500 
kr.

Første barn
Inger fortsatte med at arbejde på Sa-
natoriet, indtil det lukkede i juli 1956. 
Herefter søgte hun arbejde på syge-
huset. Ærlig som hun var, fortalte hun 
afdelingssygeplejersken, frk. Højris, 
at hun muligvis var gravid. Det resul-
terede i, at hun ikke fik arbejde.

Anne Marie, kaldet Rie, kom til ver-
den i februar 1957. Herefter havde 
Inger 6 ugers barsel. Den 1. april var 
der arbejde til Inger på Silkeborg Sy-
gehus. Rie blev passet i Ringgårdens 
vuggestue/børnehave. 
Inger cyklede om morgnen de 4 km 
til sygehuset, arbejdede derefter 4 ti-
mer og hentede Rie. Ca. kl. 14 kom 
Pretzmann hjem fra seminariet, og 
Inger kunne så tage på arbejde igen 
kl. 15 til 19.

Seminariet
Dengang tog læreruddannelsen fire 
år. Pretzmann kunne godt lide at gå 
i skole. De lærte mange interessante 
ting. Han valgte geografi og biologi 
som liniefag. Hvert år var der opryk-
ningsprøve, som eksamen blev kaldt. 
Praktikken foregik dels på seminari-
ets egen skole, ”Øvelsesskolen” og 
dels på de andre skoler i Silkeborg.
På 3. årgang kom de lærerstuderende 
”på græs”. De skulle først en måned 
på en skole i Silkeborg. Herefter fire 
måneder på enten en lille skole på 
landet eller på en stor skole i byen.

Pretzmann ønskede en lille skole på 
landet, men kom på Lindholm Skole 

ved Aalborg med 1000 elever. Pretz-
mann husker, at han bl.a. havde en 
lille klasse med skoletrætte drenge på 
14-15 år  –  det var en udfordring! El-
lers blev han brugt som vikar i flere 
klasser. Han skulle f.eks. have fransk 
i en 3. realklasse med flest piger. Han 
syntes lige så godt, at han kunne star-
te med at fortælle, at han ikke kunne 
et ord på fransk, så de fik lov til at 
lave lektier. Han oplevede også at 
have håndarbejde. De fire måneder, 
fra februar til maj i 1960, mens han 
var i praktikken, havde han værelse 
i Nørresundby og tog kun hjem i 
weekenden. Det skal nævnes, at den-
gang startede en weekend lørdag ca. 
kl. 14.

Første gang, Pretzmann stiftede be-
kendtskab med Vinderslev Skole, var 
i juni 1960, hvor han sammen med en 
medstuderende, Lundby, var i prak-
tik. Han husker, at han bl.a. havde 
Laurits Kusk som elev.

Fritidsjob
Under uddannelsen var det nødven-
digt at tjene lidt penge. Så Pretzmann 
hakkede roer i Ebstrup, ordnede in-
den høsten bindersegl (til selvbinde-
ren) i Virklund og havde natarbejde 
på bryggeriet ”Neptun” i Silkeborg. 
Her skulle han bl. a. fylde vogne op 
med fyldte ølkasser – altså dem af  træ 
med 50 flasker i! Det foregik manuelt.

Søge arbejde
I foråret 1961 begyndte de lærerstu-
derende at søge arbejde. Sammen 
med en seminariekammerat, Karsten 
Gustavussen, tog Pretzmann rundt 
forskellige steder i Jylland i lejet bil. 
Han søgte bl.a. i Vinderslev, hvor han 
jo også havde været i praktik. Han 
fik besøg af  skoleinspektøren, Knud 
Sørensen og formanden for skole-
kommissionen. Pretzmann havde 
altid været gymnast og været med til 
mange landsstævner. Det var noget 
man i Vinderslev lagde vægt på. De 
havde brug for en person, der kunne 
lede gymnastikken. Så han fik jobbet 

fra august.

Vinderslev
Efter bestået eksamen startede et 
nyt kapitel i Inger og Andreas Pretz-
manns liv. De solgte deres hus til 1. 
august. I Vinderslev var en ny læ-
rerbolig ved at blive opført på Vin-
derslevvej 10. Maler Hinderskov og 
Egon Klok skulle lægge sidste hånd 
på byggeriet, men det trak ud, så  som 
en midlertidig ordning måtte Inger,  
Andreas og Rie flytte ind i en meget 
lille lejlighed i østenden oven på sko-
len. 
Inger var højgravid og fødte Ole den 
22. august.

Skolen
På skolen var der i forvejen tre lærere 
ansat: Anna og Knud Sørensen samt 
frk. Andersen.
Vinderslev Skole rummede dengang 
syv klasser, men på forskellige adres-
ser. 1. klasse var i Missionshuset, 2. 
og 3. klasse var sammen i den vestlige 
del oven på skolen – altså den gam-
le skole, der lå, hvor nu sognehuset 
ligger. 4. og 5. kl. var sammen i den 
vestlige del nedenunder, og 6. og 7. 
var sammen i den østlige del.

Gymnastik foregik i forsamlingshu-
set om vinteren og på sportsplad-
sen (Vinderslev Idrætsforening) om 
sommeren. Kommunekontoret (nu 
Karen og Flemming Grønkjær) blev 
også brugt som undervisningslokale.
Pretzmann mindes engang, hvor 
han cyklede med en flok drenge, der 
skulle på sportspladsen. De cyklede 
pænt to og to, da pludselig en mand 
gik på vejbanen. Det var en af  brød-
rene Vestergaard, der boede over for 
smedjen. Han kom op at hænge på 
forhjulet på en af  drengenes cykler.

Ekstra timer
Dengang arbejdede en lærer 37 timer 
om ugen ved katederet, seks dage om 
ugen. Møder og kurser lå udover om 
aftenen og sidst på eftermiddagen. 
Ud over det havde Pretzmann også 
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drengene fra Mausing Skole til gym-
nastik i Mausing Forsamlingshus. Om 
vinteren skulle Gerda Jensen fyre op 
inden. Der var ofte temmelig tilrøget, 
når de skulle i gang. Så foregik op-
varmningen udendørs, mens der blev 
luftet ud. Engang havde Pretzmann 
mistænkt drengene for, at de havde 
lukket for trækket, så der var for tæt 
røg til, at de kunne være derinde. Så 
det endte med en time på kælkebak-
ken i stedet for gymnastik i forsam-
lingshuset.

Gymnastik og Idræt
Allerede den første vinter i Vinder-
slev 1961-62 var der brug for den 
nye lærer i byen i forsamlingshuset til 
gymnastik for karle, drenge og mænd.
En sæson sluttede typisk med gym-
nastikopvisning i Silkeborg Hallen.

Også badminton har været et af  de 
områder, Pretzmann har været med 
til at sætte i gang, træne og selv spille 
i. Specielt at få børn til at spille bad-
minton, arbejdede han en del med.

Sommeren 1962 startede Pretzmann 
som fodboldtræner og trådte sam-
tidig ind i bestyrelsen i Vinderslev 
Idrætsforening. En dag om ugen ef-
ter kl. 16 trænede Pretzmann dren-
gene og efter kl. 19 karle og mænd.

Årgang 1954 var en af  de klasser, 
Pretzmann havde et specielt godt 
forhold til. Nogle af  drengene havde 
han haft til gymnastik siden første 
klasse. Til skolens 25 års jubilæum 
husker Pretzmann stadig Aage Bechs 
kommentar: ”Kan du stadig stå på 
hænder?”

Det var en travl tid. Børneflokken 
blev udvidet med endnu en dreng, 
Søren, i 1963. Inger fulgte ofte med 
sammen med børnene, når der skulle 
ske noget specielt. Pretzmann husker 
især, da han var med et hold gym-
naster til landstævne i Århus i 1966. 
Mens gymnasterne marcherede ind 
på banen, kørte Kong Frederik rundt 
i bil. Folk stod meget tæt på tilskuer-
pladserne, og Inger stod der med de 
tre børn. Pludselig så hun Søren stå 
og tisse midt inde i menneskemylde-
ret. Der var ikke noget at gøre, det 
var umuligt at komme derfra. Og der 
var såmænd ingen, der bemærkede 
noget. Alle havde fokus på kongen.

Den nye skole
I 1965 i øsende regnvejr flyttede man 
ind på den nye skole. Den skulle også 
erstatte Mausing og Hauge Skole. En 
ny flok lærere blev ansat: Rasmus 
Gregersen, Jytte og Regner Nielsen 
foruden Ellen Schou, Inger Brok, 
Inga Brink og Otto Andersen, de to 

sidstnævnte fra henholdsvis Mau-
sing og Hauge. Siden kom Henning 
Bitsch, Birgit Rugaard, Inga Ploug-
mann, Birthe og Ole Clausen til.

Det var en stor udvidelse af  lærere, 
og det gav mange gode og sjove op-
levelser. Pretzmann husker, at Inger 
Brok underviste i gymnastik, dagen 
før hun fødte. En anden oplevelse var 
en periode, hvor Pretzmann åbenbart 
havde sild med i sin madpakke. Da-
gen efter serverede lærer Andersen 
en snaps til frokosten. Han mente, at 
”silden skulle svømme”.

Pretzmann underviste i dansk, ma-
tematik, geografi, biologi, historie 
og tegning, der efterhånden blev til 
formning. Han underviste ikke i fy-
sik, sløjd og sprog. Han husker, hvor-
dan han i geografi lavede bjerge i pap 
for at anskueliggøre for eleverne, 
hvordan det så ud i virkeligheden. I 
formning blev det efterhånden popu-
lært at arbejde i papmaché.

Udviklingen
Som elevtallet voksede, bl.a. på grund 
af  at 8. og 9. klasse også kom til, blev 
der også ansat nye lærere. Ca. 1970 
kom Helga Søgaard og Knud Poul-
sen. Senere kom Merete Touborg, 
Anna Marie Kristensen, Margit Høg 
og Margit Daubjerg.

Da man ophørte med realklassen, 
kom der igen flere elever til i overbyg-
ningen og flere lærere. Peter Bitsch, 
Steffen Volder, Tove Nielsen, Bente 
Daugaard, Birgitte Rugholm, Gun-
hild Hansen og Torben Pedersen 
m.fl.

Da kommunen i 1984 pludselig be-
sluttede, at hele overbygningen skulle 
flyttes til Kjellerup, blev lærerstaben 
igen reduceret.

Ud over det skete der store omvælt-
ninger i skolens kerne, som der også 
skete i resten af  samfundet.

Som Pretzmann udtrykker det: I 

Fra gymnastikopvisning i 60’erne. Forrest fra venstre: Papsø, Agner Sørensen, Viggo 
Jensen, Peter Sørensen, Anker Pedersen. Bagest fra venstre: Ejner Mølgaard, Kresten 

(mejerist), Henry (Post) Nielsen, Kresten Rasmussen, Andreas Pretzmann
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60`erne passede lærerne skolen og 
forældrene det derhjemme. I 70`erne 
og fremad blev der større forældre-
indflydelse, og de deltog mere i sko-
lens liv. Hvis man var utilfreds med 
en lærer, startede man en under-
skriftsindsamling. Det var utænkeligt 
tidligere.

Da Vinderslev Skole i slutningen af  
60`erne startede på at undervise i 
overbygningen, blev eleverne delt i 
grundkursus og udvidet. I den for-
bindelse oplevede Pretzmann, hvor-
dan mange af  dem, han havde på 
grundkursus, blomstrede op, når de 
”dygtige” elever var væk.

Da Ritt Bjerregaard i ca. 1974 var 
undervisningsminister, havde hun et 
motto, fortolket sådan: ”Hvis ikke 
alle kunne lære det, skulle ingen”.

Bornholm
I mange år havde Pretzmann et tæt 
samarbejde med Margit Daubjerg. De 
startede med at have en første klasse. 
Fagene var fordelt, så Margit havde 
dansk, og Pretzmann havde mate-
matik. Således sluttede Pretzmann i 
1992 en 6. kl.

Skolen har også været på mange ture. 
Pretzmann har været på Bornholm 
10 gange. Mange af  årene sammen 
med Knud Poulsen.

Bestyrelsesarbejde
Pretzmann har været kasserer i Vand-
værkets bestyrelse i 25 år. Han holdt 
i 2011.
I Idrætsforeningens bestyrelse  har 
han været med i  mange år, både som 
formand og kasserer.
Begge dele gav bekendtskaber og 
mange berøringsflader i lokalsamfun-
det.

Endvidere var der et ønske i Vinder-
slev om at tage dilettant op. Så det 
startede i 1962. Den bedste og vel 
også den største forestilling var Kaj 
Munks ”Kærlighed” i 1963/64 med 

Henrik Olsen som instruktør. Man 
vekslede gerne, så man hvert andet 
år spillede revy. Pretzmann har været 
med til det hele både på og bag sce-
nen.

Da Lokalbladet startede i 1998, var 
Pretzmann også med her. Det var 
han i flere år. Han sluttede med at 
være korrekturlæser på bladet.

Pensionist
Som pensionist bliver der tid til an-
dre ting. Pretzmann var i flere år med 
på et hold, der under kyndig vejled-
ning af  Henny lærte ”madlavning 
for mænd”. Det var både sjovt og 
meget socialt. Og de lærte ”at læse 
en opskrift”. I den forbindelse kom-
mer Pretzmann i tanke om, dengang 
Verner Lund glemte at komme gær i 
kringledejen.

En fast dag hver 3. måned mødes 
seks tidligere lærere på Vinderslev 
Skole i ”pensionistklubben”. Det er 
en god anledning til at mindes gamle 
dage og samtidig at snakke med no-
gen, der har en del af  de samme op-

levelser ”i rygsækken”.

Ud over det spiller Pretzmann sta-
dig badminton om vinteren sammen 
med tre andre i skolens gymnastiksal 
en gang om ugen. Fysikken fejler ikke 
noget, alderen taget i betragtning. For 
fire år siden fik han indlagt ny åre i 
venstre ben og har for øvrigt ikke 
røget siden. Begge dele har nok haft 
indflydelse på det gode helbred. 

Inger, der først arbejdede mange år 
på Kjellerup Sygehus, startede 1977 
på ”Rydalsminde”, hvorfra hun gik 
på efterløn i 1991. Inger og Andreas 
Pretzmann fik fem år sammen som 
pensionister.

Pretzmann har syv børnebørn i alde-
ren 13-29 år, fordelt rundt i verden. 
Inger fik lov at opleve de fleste af  
dem. Hun døde i 1997.

Store ændringer
Der skete store ændringer i folke-
skolen fra 1961 – 92. F.eks. 37 timers 
katedertid om ugen, der blev til 25 
timer. Pretzmann undgik netop ind-
førelsen af  Ø-tid og F-tid i 1993, der 
ganske vist gjorde lærernes arbejdstid 
synlig, men også gav en masse admi-
nistrativt arbejde.

Tilbageblik
Når Pretzmann ser tilbage, blev rigtig 
mange ting anderledes end det, han 
havde lært på seminariet. Men hele 
samfundet ændrede sig også.
Pretzmann føler, han har haft en god 
tid på Vinderslev Skole. Mange gode 
oplevelser har han haft med udgangs-
punkt i skolen. Mange af  de ting, han 
har været en del af, har været udlø-
bere fra skolen.

Stadig med adresse på Vinderslev-
vej 10 holder Pretzmann selv hus og 
have og kan nyde frugten af  mange 
års engagement i mange sammen-
hænge og  anerkendelse fra alle sider 
for en stor indsats for lokalområdet. 

KHa

Pretzmann sammen med Grethe Lyngholm 
Sørensen i ”Kærlighed”
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               Vinderslev Skole  
Emneuge om indianere
I den sidste hele uge af  maj havde vi 
planlagt en emneuge på skolen. Det 
overordnede emne var indianere, og 
næsten alle aktiviteter var planlagt til 
at foregå udendørs. Derfor var det 
helt ideelt, at sommeren netop holdt 
sit indtog i denne uge.

Eleverne var delt op i fire stammer, 
og hver stamme skulle skabe sin egen 
boplads med tipier, totempæl og bål-
plads, og hvad der ellers hører til i en 
indianerlejr. 

I løbet af  emneugen var der mulig-
hed for, at eleverne kunne fremstille 
udstyr og smykker, som vi forbinder 
med indianerkulturen, og de ældste 
børn fik lært at skyde med bue og pil.
En anden vigtig opgave var at få lavet 
mad over bålet, og en del af  indianer-
ne fik smagt på mad, som de ellers 
ikke troede, de kunne lide, for bålmad 
smager altid (næsten altid) godt.

I en sådan emneuge ser vi nye sider 

af  eleverne. De sociale kompetencer 
bliver tydeligere og får måske endnu 
større betydning. De store elever hjæl-
per de små og omvendt. Elever, som 
er kreative og har hænderne skruet 
godt på, blomstrer op og hjælper an-

dre, som måske ikke har de samme 
praktiske færdigheder. Jo, det er rigtig 
godt at bryde undervisningen helt op 

i perioder.

Onsdag havde vi besøg af  en dansker, 
som havde levet flere år blandt india-
nere, hvor han havde lært sig sproget 
og den indianske kultur. Ydermere 
var han gift med en indianer. Han 
fortalte om den indianske kultur og 

legende tradition, og han sang nogle 
indianske sange, så man følte sig hen-
sat til gamle indianerfilm – meget im-
ponerende.

Efter en pause dansede han indianer-

danse iklædt et flot indiansk danseud-
styr, og vi fik mulighed for at lære – 
og deltage i nogle af  disse danse.

Elevtalsprognoser
Det er vist ikke længere en hemme-
lighed, at der ikke fødes så mange 
børn i skoledistriktet, som der gjorde 
tidligere. Det vil jo i første omgang få 
betydning for børnehaven, når bør-
netallet falder, og kort efter for sko-
len. Hvilken betydning det vil få, kan 
man på nuværende tidspunkt kun gis-
ne om, men at det vil ramme os hårdt 
på den ene eller den anden måde, kan 
der ikke være tvivl om.

I skolebestyrelsen har vi selvfølgelig 
drøftet de noget dystre udsigter for 
skolen og lokalområdet, og vi har en 
forhåbning om, at børnehaven og 
skolen sammen kan finde en løsning, 
som kan gøre os så robuste, at vi kan 
imødegå de udfordringer, som måtte 
komme. Lykkes dette ikke, kan jeg på 
lidt længere sigt være bekymret for, 
om lokalområdet vil have en børne-
have og en skole.

Thorkild Skovbo
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               Skolebestyrelsen 
I det skønneste pinsevejr skriver jeg 
dette indlæg til Lokalbladet, som bli-
ver mit sidste som skolebestyrelses-
formand. Siden sidste blad har vi af-
holdt valg til skolebestyrelsen, hvilket 
var en meget nedslående oplevelse, 
da der kun deltog én forælder! Med 
hiv og sving (forlænget opstillings-
frist, telefonrundringning og kraftige 
personlige opfordringer) lykkedes det 
at få opstillet kandidater nok til, at vi 
også efter sommerferien kan køre vi-
dere med en fuldtallig bestyrelse. 

Ud over skuffelse og frustration har 
den manglende opbakning til valg-
mødet også givet anledning til stor 
selvransagelse i bestyrelsen med en 
erkendelse af, at vi må gøre arbejdet 
med at fortælle, hvor vigtigt arbejdet 
i skolebestyrelsen er, bedre.
 
Betydningen af  bestyrelsesarbejdet 
bliver ikke mindre væsentlig set i lyset 
af  de seneste prognoser for udviklin-
gen af  børnetallet over de næste 10 

år; det er svært skræmmende læsning, 
der forudser meget lave børnetal al-
lerede inden for de næste 5 år, og 
hvor vi må forvente klassekvotienter 
i Vinderslev på under 20 pr. klasse 
– måske helt ned til 15. Det vil give 
en skole med ca. 110-120 elever mod 
nuværende 150, hvilket vil give me-
get store udfordringer i forhold til at 
få en skolehverdag til at hænge sam-
men. Samtidig ved vi, at skolestruktur 
bliver et hedt emne i den kommende 
valgkamp til næste byrådsvalg, og det 
vil være tosset at tro, at Vinderslev 
Skole ikke kommer i søgelyset under 
sådan en debat. Bestyrelsen er derfor 
gået i tænkeboks i forhold til at finde 
en løsning i den, for skolen, endog 
meget vanskelige situation. Vi er i 
bestyrelsen meget enige med hinan-
den om, at vi ikke alene kan finde en 
løsning, men at en fremtid med eller 
uden en skole i Vinderslev til gengæld 
også er noget, der vedkommer og be-
rører alle borgere i lokalområdet, og 
det uanset om man har børn/børne-

børn på skolen eller ej. 

I første omgang har vi henvendt os til 
børnehaven i håbet om, at vi sammen 
kan finde en model, som styrker beg-
ge vore institutioner. Det håber vi at 
have en afklaring på, inden skolen går 
på sommerferie. Uanset om vi finder 
en løsningsmodel ad den vej eller ej, 
er der ingen tvivl om, at skolen, nu 
mere end nogensinde, har brug for, 
at alle står sammen og bakker op om 
vores skole og dermed også vores lo-
kalsamfund.

Med disse alvorsord vil jeg sige tak 
for en fantastisk tid i skolebestyrel-
sen. Det har været et privilegium at 
få lov til at præge skolens og dermed 
også børnenes hverdag.

God sommer!

Tove Kamp Hansen

Sanseprojekt i 
heldagslegestuen i Mausing

Fredag d. 30. marts havde vi besøg 
af  Produktionsskolen fra Silkeborg 
med elever fra den grønne pædagog-
linje. De havde lavet et projekt, som 
omhandler brugen af  sanser. Man 
kan gå på Produktionsskolen i op til 
et år, hvor der følges forskellige lin-

Dagplejerne
jer eller en linje hele tiden for at blive 
målrettet med hensyn til videre ud-

dannelse. Mange af  de ele-
ver, der går på den grønne 
pædagoglinje, ønsker at gå 
videre på SOSU skolen. Vi 
havde besøg af  8 elever og 
2 lærere, som hjalp børnene 
og os igennem forskellige 
sanseaktiviteter. Der var 
forskellige dufte, som man 
kunne prøve, f.eks. kaffe, 
vaniljesukker, eddike, ma-
krel, saft m.m. Der var rø-

rekasser med kogt spagetti, ris, mel, 
kokos, havregryn, frugt, pølsestykker 
og ostepops, hvilket tiltrak mange af  
børnene op til flere gange, da de jo 
her både kunne smage og røre. Der 
var også en sansebane, hvor de skulle 

gå i sand, blade, aviser, bolde, sav-
smuld, sten, kapselplade og kartoffel-
melsvandblanding. 
Vi havde været lidt spændt på, hvor-
dan børnene ville tage imod udfor-
dringerne, da vi jo pt. har mange små 
og nystartede børn, men alle syntes, 
at det var spændende og deltog ivrigt 
i aktiviteterne. Det gav en hel del ro-
deri på gulvet, især savsmuld og mel 
hang godt ved og kom ud over det 
hele, så der var godt brug for opryd-
ning og støvsugeren bagefter, men 
alle havde en rigtig god formiddag. 
Alle børn hyggede sig og fik nogle 
sjove, spændende og ikke mindst læ-
rerige sanseoplevelser. 

Vi siger tak til Produktionsskolen for 
det gode arrangement.
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Dagplejerne
Sanglegeprojekt fra 
Produktionsskolen
Mandag d. 16. april havde dagplejen 
fra Vinderslev området igen besøg 
af  Produktionsskolen fra Silkeborg. 
Denne gang var vi samlet i gymna-
stiksalen på Vinderslev Skole, hvor vi 
fik besøg af  6 elever og 1 lærer, som 
havde arbejdet med et sanglegepro-
jekt, som de introducerede os i. Alle 
elever stod for en sangleg, en vigtig 
del af  en læringsproces, hvor de lærer 
at tage ansvar og stå frem over for så-
vel børn som voksne. De prøvede, så 
godt de kunne, at få så mange børn 
med som muligt, men for nogle børn 
i vores aldersgruppe bliver det hur-
tigt for meget, når man er så lille, men 
eleverne gjorde det rigtig godt.

Vi gennemgik forskellige sanglege 
2 gange for ligesom at få børn og 

Dagplejens dag
Onsdag d. 9. maj var det dagplejens 
dag, en dag hvor dagplejegrupperne 
landet over gør noget ekstra ud af  
dagen for at synliggøre dagplejen og 
vores arbejde med børnene. Vi havde 
igen i år valgt at flytte dagen hen til 
fredag og så holde heldagslegestue i 
Mausing Forsamlingshus. 

Da alle var mødt ind, og vi havde 
sunget samt spist boller og frugt, var 
vi klar til at komme i tøjet og ud foran 
forsamlingshuset. Her holdt Mausing 
Expressen klar til at køre med os, flot 
pyntet med bøgegrene og flag. Mau-
sing Expressen er 2 lukkede vogne 
med bænke og overdækket tag, truk-
ket af  en traktor. Lottes mand Henrik 
havde taget fri og kørte os en tur op 
gennem Mausing, ned forbi Mausing 
Mølle, ad Rosenvænget og igennem 
Pederstrup tilbage til forsamlings-
huset. Det var en rigtig god tur. De 
fleste synes, at det var ganske sjovt. 
Det blæste en del, så lidt køligt var 

voksne med, bl.a. 
en goddagsang, 
”Jeg gik mig 
over sø og land”, 
”En lille and”, 
”Kaj og Andrea 
sangen”, en lø-
besang ”Stop 
krop” og ”Bal-
der”, hvor de 
brugte en masse 
bamser til at van-
dre omkring på 
kroppen. ”Bro, 
bro, brille”, ”Frugtplukkeren”, hvor 
vi strakte os, plukkede frugt og smag-
te på ”det” og en farvelsang. Nogle 
sange sang vi selv, mens andre blev 
afspillet på CD. Mange af  sangene 
er fra Lotte Sallings ”Spring sproget 
frem” bog og CD og Tina Høyberg 
Mynters ”Balder” bog og CD sæt.

Vi havde en dejlig formiddag, hvor 
vi lærte nogle nye sange og fik pul-
sen lidt op. Formiddagen sluttede af  
med, at eleverne uddelte vand til alle 
børnene. 

Tak til Produktionsskolen og deres 
elever for et godt arrangement.

det også, men vi fik set en masse på 
køreturen.
Vi siger tak til Henrik 
Andersen, fordi at han 
ville tage en fridag for 
at køre med os og tak 
til Niels Brink for lån 
af  traktor til at trække 
Mausing Expressen, 
som er lavet af  Ole 
Nymann. Også en tak 
til ham for lån at den!

Vi havde en dejlig dag.
Efter så mange op-
levelser var alle godt sultne, før det 
blev tid til middagssøvn, og bagefter 
sluttede dagen af  på fornøjelig vis, da 
vi igen i år var så heldige at få at se, 
at bondemanden satte køerne ud på 
græs bag forsamlingshuset. 3 gange 
kom han med traktor og vogn fyldt 
med køer, som kåde løb og dansede 
på marken, da de var kommet ud af  
vognen, så det var endnu en stor op-
levelse for alle.

Vi fik helt bestemt fejret dagplejens 
dag på behørig vis.

På grund af  faldende børnetal har vi 
desværre måttet sige farvel til vores 
kollega, Helle Bølcho, som stoppede 
pr. 31. maj 2012. Vi siger held og 
lykke og tak for godt samarbejde til 
Helle.

Susanne Vad Westergaard
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Nyt fra Lottes private dagpleje
Efter at vores tilbygning er blevet 
færdig, har dagplejen nu fået nyt og 
fint legeværelse. Det er blevet rigtig 
hyggeligt, og børnene trives godt i det 
nye miljø. Vi bruger stadig det meste 

af  huset, for børnene 
elsker at være aktive. 
Der bliver kørt mange 
kilometer på twister og 
scootere, og det kræver 
jo lidt plads. Det nyeste 
er at sætte vogne efter 
scooteren og så bare 
drøne af  sted. Men in-
tet kan måle sig med en 
rask køretur ude i ma-
skinhuset. Op og ned, 
frem og tilbage går det, 
i susende fart.

Lige efter jul påbegynd-
te vi ”Projekt kreativ”. 
Jeg ville gerne, over en 
periode, have lidt ekstra 
fokus på kreativiteten. Selv om bør-
nene er små, er der en masse ting, 

man kan lave sammen. Vi lavede 
hånddukker af  gamle strømpebuk-
ser, malede krus, som blev til skøre 
mænd, vi malede og tegnede, klip-
pede og klistrede. For mig er det at 

være kreativ ikke kun det at sætte 
sig og lave et produkt. Det hand-
ler også om at få børnene til at ar-
bejde med forskellige materialer, 
oplevelsen af, at ting kan bruges 
på en anden måde, end det plejer. 
Det drejer sig om at skabe nysger-
righed og at give børnene en lyst 
til at være undersøgende og prø-
vende.
Det at bruge et færdigt produkt 
som et middel til at opnå en pro-
ces giver selvfølgelig børnene en 
glæde ved at have skabt noget, og 
det fjerner ligesom lidt fokusset 

fra, at der er et mål med det, vi nu 
laver.   

”Projekt kreativ” afsluttede vi med en 
lille udstilling i Mosaikken og bibliote-
ket i Kjellerup. 
I Påske havde vi besøg af  påskeharen. 
Den havde gemt en masse små farvede 
æg i haven. Børnene gik på opdagelse 
og fandt æg både i krukker, i græsset, 
oppe og nede. Det var en super hyg-
gelig formiddag, som sluttede af  med 
frokost i haven og et æg til dessert.
Børnene er rigtig glade for vores ka-
niner. Vi bruger en del tid på at passe 
dem, give dem mad og grønt og lukke 
dem på græs. Men allerbedst er det, 
når der er kaninunger. Vi følger unger-
ne fra tiden i reden, til de er salgsklar. 
Det er en fornøjelse at se børnene, når 
ungerne titter frem fra reden, og når 
de senere er store nok til at komme ud 
på græs. Vi venter i øjeblikket på kuld 
nummer to.

Desuden har vi sendt et af  børnene 
fra dagpleje til børnehave. Dagplejen 
har været på besøg i børnehaven nog-
le gange, så overgangen er nemmere 
for barnet. Det betyder rigtig meget, 
at barnet kender stedet og har mødt 
både børn og voksne inden starten. 
Det letter overgangen. Børnehaven i 
Vinderslev fortjener stor ros for deres 
imødekommenhed. Det er et dejligt 
sted at komme. 

Vi har sagt velkommen til Anders. 
Det er jo super dejligt, når der starter 
et nyt barn. Jeg synes, det er spænden-
de at lære det lille menneske at kende 
og ser frem til den tid, vi har i vente. 
Ellers glæder vi os over den skønne 
tid på året, vi er i. Det er dejligt at 
kunne pakke det varme tøj væk og i 
stedet nyde solskinsdage med skovtur 
og madpakker. 

www.lottesprivatedagpleje-                           
vinderslev.dk
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Børne- og Fritidsgården
Kære Kirsten

Jeg har sådan glædet mig til at holde 
tale for dig. Rigtig rose dig. Jeg kan 
jo ikke hele historien om dig i denne 
børnehave og slet ikke om dig i al-
mindelighed, - der ligger jo efterhån-
den en del år bag, men jeg kender dig 
jo fra de sidste 5 år, hvor vi fik ældste 
barn i børnehaven.
Man kan jo sige, at jeg burde rose dig 
løbende. Nu har jeg jo været din for-
mand i et par år, og jeg har da også 
prøvet, men der er bare det ved det, 
at du har sådan nogle raffinerede tek-
nikker til at afværge ros: Dine skulder-
træk, de talende hænder og dit smil, 
mens du med et afværgende vrik med 
hovedet siger noget om, ”at sådan er 
det bare blevet”. Men ingenting bli-
ver til noget af  sig selv. Du har haft 
stor betydning for, hvad Vinderslev 
Børne- og Fritidsgård er i dag. Fak-
tisk er det vigtigste at sige, at der står 
mennesker bag enhver organisation, 
og at du har mestret på én gang at 
præge børnehaven og lade alle mulige 
andre bidrage med deres del. Derfor 
rummer børnehaven i dag så mange 
kvaliteter. Det er kvaliteter, der for-
tæller om, hvordan du har mestret at 
være vores leder:

Vi har 3 overordnede visioner 
De har gennem hele børnehavens 
eksistens omhandlet at udnytte det 

15.000 kvadratmeter store eventyr-
lige legelandskab, at udvikle og af-
prøve nyt på baggrund af  solid erfa-
ring og viden, og at gøre hverdagen 
og børnehaven et trygt sted at være 
for børnene. Det er ikke bare luftige 
og fjerne visioner, men noget der i 
dagligdagen bliver realiseret på utal-
lige måder, det være sig ved velkomst 
af  nye børn, kemiforsøg – vistnok 
kraftigt inspireret af  Kuni og Tysk-
land, udrugning af  kyllinger, avl af  
larver, kamera ved falken, indførelse 
af  mobbeprojekt og meget andet.

Et fælles projekt
Hvis man har oplevet at sidde om-
kring bestyrelsesbordet i børneha-
vens personalestue, så ved man, at 
alles mening er vigtig, at du hører og 
handler ud fra en fælles interesse. Og 
går man længere ud, vil jeg fremhæve 
dig i gummistøvler og rød anorak 
på en arbejdsdag – så kan ingen vist 
være i tvivl om, at du samarbejder og 
værdsætter alles indsats.

En jordnær børnehave
Ikke for at fornærme dig, men du er 
ikke en fornem dame, og dine briller 
er ikke højeste mode, men du er til 
stede i det, du gør og værdsætter i høj 
grad kreativitet og fantasi. Det bety-
der, at simple ting pludselig kan blive 
til prinsesser, rumfartøjer, og jeg ved 
ikke hvad. Det passer nu godt til en 
børnehave, og den evne med at se det 
store i det små kunne vi godt bruge 
lidt mere af  ude i voksenverdenen, så 
behold endelig stilen!

En børnehave, der overhol-
der sine budgetter 
Der hører jo noget med penge til alt, 
også dig og din indsats i børnehaven. 
Ikke at du synes, at det er det aller-
mest interessante, og slet ikke at du 
synes, det er fedt, at pengene bliver 
mindre, men jeg må jo rose dig for 
alligevel at have holdt styr på den side 

også. Det er jo også et ansvar, som 
vi i bestyrelsen bærer, men trygt har 
kunnet uddelegere til dig – det skal du 
vide er meget bekvemt. Mig bekendt 
har du hvert år sørget for at lave et 
lille overskud, sådan at der altid har 
været lidt ekstra at starte det nye år 
med?? Lige noget børsspekulanter 
skulle tage at høre lidt mere om!

En atmosfære med plads til 
forskellighed og nyt
Du har om nogen været inkluderende 
og anerkendende, længe før det blev 
modeord i den pædagogiske verden. 
Du mestrer forbilledligt at genfortæl-
le andres synspunkter respektfuldt og 
forstår samtidig at stå ved din egen 
mening med et sødt lille ”men det er 
bare det at…” Du skal have ros for 
ikke at komme med lange og diplo-
matiske udredninger. Det er ikke dig 
at tale om prioriteter og management, 
så hellere ”fidus” eller ”mening”, og 
du er bare god til at få lavet en kon-
klusion, alle kan acceptere. Det får 
mig til at tænke på dengang, det halve 
Danmark – mindst – skældte ud på 
en regering, der indførte obligatorisk 
madordning til landets børnehave-
børn, og det varede så i øvrigt kun, til 
det knapt var igangsat. Det havde du 
ingen indflydelse på, men jeg husker 
stadig, hvordan du forholdt dig. Du 
kiggede fremad med sætningen: ”Det 
bliver en kulturændring af  rang” og 
gik så i gang med at løse opgaven på 
en meget god måde.

En selvstændig enhed
De fleste børnehaver i denne kom-
mune og rundt i landet har efterhån-
den fusioneret i større enheder. Det 
kan der være mange gode grunde til, 
bl.a. for i fællesskab at klare alle de 
lovgivningsmæssige forhold, regler 
og regulativer, der er knyttet til det at 
drive en juridisk enhed. Men vi er os 
selv, og du ser aldrig grøn ud i hove-
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det af  den grund. Jeg har indtryk af, 
at personalet får sin berettigede løn til 
tiden, og jeg har ikke hørt om nogen 
advarsel af  nogen art fra nogen myn-
dighed. Du passer dit kontor, men vi 
ser dig mest passe børn og kaniner, 
og du afklarer og sparrer løbende 
med dit personale. Hvor København 
har Thyra Frank, har Vinderslev Kir-
sten Anneberg.

Jeg vil ikke tale om sygdom, men sige, 
at det gjorde indtryk at høre dig sige, 
mens det stod på, at du slet ikke kun-
ne forstå, at det skulle være sådan, og 

at du, næsten før det var ovre, vendte 
det om til, at du slet ikke kunne for-
stå, det havde været sådan. At det 
slet ikke var virkeligt. Jeg synes, det 
er udtryk for en optimisme, der har 
gjort et stort indtryk på mig. Ikke for 
at sammenligne i øvrigt har jeg lagt 
mærke til, at du har samme indstilling 
over for det faktum, at vi i dette sam-
fund bruger stadig færre penge på 
vores børnehaver, så jeg venter bare 
på den tid, hvor vi kan kigge tilbage 
og sige: ”Vi kan da slet ikke forstå, at 
det har været sådan”. Men ærlig talt, 
Kirsten – går der ikke lidt tid endnu??

Jeg skal til at slutte af  nu, og det vil 
jeg gøre ved at sige dig tak for, at du 
har været altomfavnende og varm. 
Tak for din indsats og din stil, Kir-
sten. Jeg vil ønske dig et rigtigt godt 
otium sammen med Kuni og alt jeres 
i det gule hus og deromkring. Jeg sy-
nes, det vil være helt på sin plads, at 
vi rejser os og råber Kirsten et længe 
leve!

Knud Friis
Formand for 

Vinderslev Børne- og Fritidsgård

Nystartet klinik i Pederstrup
Jeg har lige åbnet klinik i Pederstrup, 
hvor jeg tilbyder forskellige former 
for massage, f.eks. wellness massage 
og fysiurgisk massage. 

Jeg er uddannet fysiurgisk massør i 

2011 og videreuddanner mig fortsat. 

Klinikken er etableret i mit eget hjem 
på Tøndborgvej 23, hvor jeg holder 
åbent efter aftale og derfor har meget 
fleksible åbningstider. 

Jeg kan kontaktes på tlf. 25 30 60 23.

Med venlig hilsen 
Tanja Aagaard, 

Klinik MaSé
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     Lokalrådet 
Møde med 
Nærdemokrati-
udvalget: 
Onsdag d. 16. maj havde Lokalrådet 
møde med Nærdemokrati-udvalget, 
som er et udvalg under byrådet, hvor 
både byrådsmedlemmer og repræ-
sentanter fra flere af  kommunens 
frivillige foreninger sidder. Det var 
udvalget, som havde bedt om at mø-
des med os. Hvert andet møde holder 
de rundt hos de forskellige lokalråd 
i hele kommunen – og nu var det så 
blevet vores tur. I mødet deltog også 
Torsten Christensen, som er by-an-
svarlig for Vinderslev, dvs. han er den 
embedsmand i kommunen, som vi 
kan kontakte direkte for at få hjælp.
 
Vi fortalte dem om opstarten af  lo-
kalrådet i vores område, og hvordan 
vi lige så stille er ved at finde fodfæ-
ste i dette frivillige arbejde. Vi har nu 
fungeret som lokalråd i et år og har 
allerede haft flere kontakter til kom-
munens politikere og embedsmænd. 
Bl.a. har vi sendt høringssvar til kom-
munens ”Udviklingsstrategi 2024”, 
været i dialog med både politikere og 
Midttrafik om forbedringer af  bus-
forbindelser for egnens unge men-
nesker, etableret et samarbejde med 
lokalråd i gl. Kjellerup kommunen, 
deltaget i dialogmøde vedr. trafiksik-

 Vinderslev Forsamlingshus 
Vi har her i  Vinderslev Forsamlingshus haft generalforsamling og dermed fået ny bestyrelse.
Den nye bestyrelse er som følger:  
Formand/sekretær: Nina Hansen, 
Kasserer: Jens Peder Koch, 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ole Farsø, Jytte Dahl , Svend Jacobsen.

Samtidig vil vi gerne rette en  ”STOR TAK ”  til de udtrådte: Ivan Klok og Jette Bertel - tak for stort engagement 
til begge.                                                                                                                       
                                                                                                                                       Nina Hansen

kerhed, haft logo-konkurrence. Vi 
har været vidt omkring det første år 
som lokalråd.

Da lokalrådets medlemmer meldte 
sig til arbejdet var det med især to 
opgaver for øje: 

1. Hvordan styrker vi lokalsamfun-
det? Og hvordan sikrer vi udvik-
lingen af  Vinderslev og Omegn, 
så her også i fremtiden vil være 
attraktivt at bo?

2. Hvordan synliggør vi lokalsam-
fundet over for kommunen?  

Allerede nu kan vi konstatere, at 
kommunen ikke holder sig tilbage 
med at bede om input, så vi skal 
hele tiden holde hinanden fast på, 
at vi både vil samarbejdet med kom-
munen og samarbejdet med vores 
lokalsamfund. Dette fik vi også mu-
lighed for at diskutere igennem med 
Nærdemokrati-udvalget. 

Huskeseddel:
Som lokalråd har vi mulighed for at 
indsende en huskeseddel til kommu-
nen, hvor vi kan påpege de områder, 
som vi ønsker fokus på. I år har vi 
valgt at fremhæve to områder: 

1. Sikre skolevejen mellem Kjelle-
rup og Vinderslev – og her tæn-

ker vi især på Vinderslevvej, hvor 
kombinationen af  en smal tunnel, 
blinde vinkler og høj fart ikke ind-
byder til at cykle. Silkeborgvej er 
også med, når vi ønsker at sikre 
skolevejen. 

2. Øge trafiksikkerheden ved Haur-
bak-krydset – både af  hensyn til 
de skoleelever, som bor øst for 
Kjellerupvej og af  hensyn til den 
generelle trafiksikkerhed jf. den 
høje fart og mængden af  trafik. 

Vi er selvfølgelig i dialog med lokalrå-
det i Kjellerup, da de også har en stor 
interesse i netop disse forhold. 

Kommuneplan:
Lokalrådet skal her hen over somme-
ren lave en lille video om vores lokal-
samfund – en film som skal være et 
indlæg til kommunens arbejde med 
en ny kommuneplan, og som samti-
dig skal fungere som en lille reklame. 

Alle er selvfølgelig velkomne til at 
kontakte lokalrådet – uanset om det 
er spørgsmål, behov for hjælp eller 
bare en god idé.         

Formand 
Jane Vibjerg, 
tlf. 35266010 

jane@vibjerg.com
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    Min interesse for speedway
Fart i blodet

Jeg hedder Lucas Bølcho, er 7 år, bor 
ved Vinderslev og går i 1. klasse på 
Vinderslev Skole. Jeg vil gerne for-
tælle lidt om min interesse.

Jeg har altid været vild med fart, så 
jeg fik en 4-hjulet ATV, en Suzuki 
5o cc i 4 års fødselsdagsgave. Jeg har 
kørt meget på marken herhjemme, 
men det gør jeg ikke så tit mere. Nu 
kører min lillesøster Mie på den. Jeg 
er begyndt at køre speedway i stedet 
for. Det bruger jeg meget tid på.

Min interesse for speedway kom ef-
ter, jeg havde set min fætter Nick 

Agertoft køre – det så spændende ud. 
Nick blev dansk mester i 
holdløb i 2010 for 50 cc. 
Nick er nu 10 år og kører 
80 cc – det ligner en rig-
tig speedwaycykel. Sådan 
en skal jeg køre på næste 
år. Jeg begyndte at køre 
speedway sidste år i august. 
Min mor ringede til Peter 
fra Silkeborg Speedway-
klub og spurgte, om jeg 
måtte prøve en 50 cc. Det 
måtte jeg gerne, så vi kørte 
derud. Jeg lånte udstyr og 
en 50 cc af  klubben. De 
fortalte, hvordan jeg skul-
le sidde, og hvordan jeg 
skulle have benene rundt 
i svingene. Det var vildt 
fedt!

Nicks far Brian (min mors storebror) 
kendte en, der havde en 50 cc maski-
ne til salg. Turen gik til Skærbæk for 
at prøve den. Den kørte godt og var 
flot. Ind i bilen med den – det kunne 
ikke gå hurtigt nok. Jeg manglede så 
bare udstyret, støvler, slæbesko, tøj, 
hjelm, halskrave, brynja, knæbeskyt-
ter, nummervest til løb samt et licens-
kort. Vi hentede maskinen om lørda-
gen, og om tirsdagen var jeg klar til 
træning i Silkeborg.

Den klub, jeg hører til i, er Silkeborg 
Speedwayklub, SSC. 

Jeg kører holdløb 
og individuelle løb. 
Jeg træner hver 
tirsdag i Silkeborg 
fra kl. 17 – 20. 
Torsdag træner jeg 
i Holstebro og lør-
dag i Silkeborg el-
ler Holstebro, hvis 
jeg ikke skal køre 
løb et andet sted i 

landet. Hver gang jeg har været ude 
at køre, bliver cyklen vasket og får 
nyt filter, så den er klar til næste gang. 
Man oplever meget i Silkeborg Speed-
wayklub. For kort tid siden var Nicki 
Pedersen i Silkeborg med 6 stk. 500 
cc speedwaycykler. Nicki Pedersen 
er en af  verdens bedste speedway-
kørere. Landstræner Erik Gundersen 
kommer også nogle gange for at se 
de danske speedwaytalenter køre. Jeg 
blev inviteret til at køre til Open By 
Night i Vojens i september 2011.

Mit første løb var i Holstebro okto-
ber 2011. Jeg havde kørt i godt 2 må-
neder, men ville gerne prøve at køre 
et løb. Løbet foregik over 2 dage, lør-
dag og søndag. Lørdag kørte alle mod 
alle. Jeg kørte mod nogle af  de bedste 
50 cc kørere i Danmark. Søndag skul-
le de 16 bedste køre i A-gruppen og 
de 16 andre i B-gruppen. Jeg kom i 
B-gruppen og kørte en 5. plads hjem.
I SSC kører jeg holdløb sammen med 
Sune, Mikkel, Mille, Bastian, Lasse og 
to nordmænd, Jesper og Ragnvald. 
Vi kører 2. Division for 50 cc og skal 
køre 7 holdløb rundt i landet. Jeg skal 
også køre så mange individuelle løb 
som muligt.

Hvis nogen kunne tænke sig at køre 
speedway, så ring og få en snak el-
ler se på SSC´s hjemmeside. Der er 
plads til alle, også selv om man bare 
er til træning en gang om ugen. SSC 
er en klub, hvor der altid er hygge-
ligt at komme, og der er altid folk i 
klubhuset. Vi kører tirsdag kl. 17 – 20 
og lørdag kl. 10 – 14. Man kan køre 
både 50 cc, 80 cc og 500 cc, og så er 
speedway en sport, hvor ens forældre 
kan være med. Speedwaysæsonen er 
fra april til oktober.
                             Lucas Bølcho

             Her er nogle af  mine holdkammerater
           ( Sune, Bastian, Lucas, Ragnvald, Lasse )  
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Windir Spejderne

Windir gruppetur 
14.-15. april
Årets gruppetur gik (igen) til, vel nok 
en af  Danmarks bedst beliggende 
spejderhytter, nemlig Vranum Bakke-
hus ved Hald Sø. I år var der stor til-
slutning af  såvel børn og ikke mindst 
forældre. Ca. 35 børn (ulve, spejdere 
og søskende) og 20 forældre, ledere 
og ”grupperødder”. Vejret var lidt 
blandet aprilvejr, men heldigvis uden 
alt for meget regn.

I år stod der indianertema på pro-
grammet. Der var afgang fra spej-
derhuset kl. 09.00 med efterfølgende 
parade og flaghejsning ved hytten. 
Lørdag formiddag blev brugt til for-
beredelse til indianerdysten. Der blev 
lavet klæder, krigsmaling, smykker, 
våben, bue og tomahawk  mm. med 
god hjælp af  forældrene. 

Efter at de medbragte madpakker var 
fortæret, startede indianerdysten med 
bueskydning, lassokast (redningsreb-
kast), bålsnack mm. Efter en lang dag 
med mange timer i vind og sol stod 
grupperødderne for lækker middag 
med ”bisonbøffer” med indianertil-
behør. Herefter lejrbål med spejder-
tryllenumre i høj kvalitet.
  
Kl. 22 blev ulvene (+ lederne) lagt, 
og der gik ikke mange minutter, før 
der var ro. Desværre ikke længe, idet 

spejderne havde planlagt natløb. Kun 
1 (kommende) ulv vågnede ikke til 
grydelågslarmen. Op igen, i tøjet og 
ud i mørket. Lille løb og herefter 
popcorn i bålhytten. Efter lidt plagen 
fik de lov til at gå ind i den varme 
sovepose igen.

Søndag morgen startede i fint vejr, 
parade, flaghejsning og herefter guld-
graverleg med 2 stygge toldere (Tho-
mas og Karina), som skulle undgås, 
hvis man ville nå frem, hvor man 
kunne købe noget for sit guld. Der 

blev kæmpet bravt og løbet op og 
ned ad skrænterne, og ikke mindst 
tolderne morede sig. Man kunne 
købe frugt, kage og vingummier for 
sit guld, sidstnævnte dog til overpris.
 
Turen sluttede til middag med opryd-
ning og parade. Jeg tror, såvel ulve, 
spejdere, søskende som forældre hav-
de en god weekend. Der blev i alle 
tilfælde snakket, hygget og leget hele 
weekenden igennem.

Peter Haahr
Ulveleder

Loppemarked
afholdes på Mausing Marked lørdag 
den 28. juli kl. 9, hvor det gælder om 
at komme først til mølle! Der er sta-
dig plads til lopper i loppestalden, Pe-
derstrupvej 66 i Pederstrup, og man 
er velkommen til selv at levere dem. 
Hvis man har brug for hjælp til af-
hentning, kan Anna Arhøj kontaktes 
på tlf. 29715842/86888430.

Høstmarked
I år gentages succesen fra sidste år: 
Windir, KFUM-spejderne fra Vinder-
slev afholder Høstmarked på Mau-
sing Mølle. I år afholdes markedet 
lørdag den 11. august kl. 10 – 16. 
Der vil blive høstet på gammeldags 

manér, og der er allerede tilmeldt en 
del gamle køretøjer, og selvfølgelig 
skal der også høstes med le. På gårds-
pladsen samt i møllebygningen vil 
der være diverse boder med husflid, 
og der sælges kaffe med hjemmebag, 
grillpølser m.v. Hyggen på gårdsplad-
sen leveres af  det harmonikaorke-
ster, som var en stor succes sidste år. 
Overskuddet fra høstmarkedet går til 
Windir. 

Er der frivillige, der har lyst til at 
hjælpe med de forskellige opgaver 
på markedet, vil Ingerlise Olesen fra 
Windir gerne kontaktes – også gerne, 
hvis det drejer sig om gamle høstred-
skaber m.v.

IO

Ludvig og Thor i fuld krigsmaling!
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Gymnastikopvisning
Lørdag den 24. marts 2012 var der 
for andet år i træk gymnastikopvis-
ning i gymnastiksalen på Vinderslev 
Skole. 

Festlighederne startede kl. 10.00, og 
masser af  folk stimlede til i det flotte 
solskinsvejr. Salen var flot pyntet og 
gjort klar til opvisning.

I alt 4 børnehold og et voksenhold 
var ”på gulvet”, og det hele startede 
med en festlig indmarch ført ind af  
fanen. Der var godt humør og lidt 
sommerfugle i maverne rundt om-
kring!

Efter en fin opvisning var der kage-
bord og frugt til alle. Det var rigtig 
hyggeligt igen i år at gentage succesen 
fra sidste år, og mon ikke vi har fået 
en dejlig ny tradition i Vinderslev…?

Vi vil også gerne her rette en stor 
TAK til alle de forældre, der kom 
med festlige kager til kagebordet og 
TAK til Støttepillerne for frugt, så 
der således også var et dejligt sundt 
islæt! TAK til Nordea for sponsorat 
af  gaver.

Der var i alt 101 betalende gæster. 

Dertil kom så alle gymnaster og sø-
skende. Så flot opbakning! TAK 
til alle jer der kom og var med til at 
lave en festlig dag som afslutning på 
en god gymnastiksæson i Vinderslev 
Idrætsforening.

På vegne af  gymnastikken i VIF,
Alice Grene Friis

Pinsefesten 
er netop overstået og sikken dog en 
fantastisk dag! 

Dagen startede kl. 1100 med åbning 
af  aktiviteterne for børn og unge. 
Gymnastikafdelingen havde opstillet 
et antal poster, hvor der kunne prø-
ves forskellige ting lige fra boldkast 
mod dåser til sanseoplevelser. Endvi-
dere havde de taget initiativ til bør-
neloppemarked, hvor børn og unge 

kunne sælge deres aflagte lege-
tøj. Ca. 8 familier havde taget 
den idé til sig og tømt skabe og 
skuffer. De fik alle solgt noget, 
og ja, nogle fik såmænd også 
købt noget igen!
 

Støttepillerne havde sponsoreret den 
store hoppeborg og bungee run, to 
ting som altid er en succes, og som 
hurtigt beskæftiger et stort antal.

Støttepillerne havde også arrangeret 
ponyridning, hvilket mange børn nød 
godt af. Den stakkels pony havde det 
dog noget hårdt i det varme vejr, men 
hvem havde ikke det?

Endvidere havde de opstillet en bod, 
hvor forældre kunne købe et stykke 
kage med kaffe eller en pølse med 
brød. Børnene brugte deres penge 
på den meget populære slush ice ma-
skine. 

Leif  og Minna holdt naturligvis kio-
sken åben, så der også kunne købes 
is og slik. 

Da klokken nærmede sig 1300, be-
gyndte de forskellige gadefodbold-
hold at køre ind på stadion. Det skete 
under stor interesse fra de fremmød-
te tilskuere og øvrige deltagere. Alle 
hold havde gjort utroligt meget ud af  
udsmykningen af  deres vogne og de-
res udklædning.

Da alle hold var samlet, startede pa-
radekørslen rundt i byen. I år var der 
en del mennesker, der havde stillet sig 
ud til vejen for at nyde synet af  de 
deltagende hold. 

Da holdene igen var landet sikkert på 
stadion, begyndte gadefodboldturne-
ringen. Der var desværre kun 5 hold 

Holdene og fanerne er opstillet klar til opvisning

Kaffe og kage efter opvisningen

VIF
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i år, så der blev spillet en turnering, 
hvor alle hold skulle møde hinanden. 
Kampene blev afviklet i god ro og or-
den under dommer Asp og med en 
positiv stemning.

Et hold gik ubesejret igennem og blev 
derved de suveræne vindere. Så da 
præmieoverrækkelsen skulle ske, var 
der ikke den store tvivl om, at Robin 
Hood’erne fra Liljevej var vinderne. 
Et stort tillykke til dem!

Der var i år en pokal mere, nemlig 
æren af  at være det bedst udklædte 
hold. Denne pokal gik til huleboerne 
fra Vinderslevvej. Også et stort til-
lykke til dem!

Efter bad og omklædning skulle alle 
mødes igen kl. 1800. Da var der nem-
lig kaldt til pinsefest i teltet. 92 perso-
ner havde tilmeldt sig festen, hvilket 
var ok, men der kunne nu godt have 
været plads til flere.

Jens Pedersen havde brugt dagen på 
at grille to pattegrise, som smagte 
fantastisk. Louise Bech leverede til-
behøret, som sagtens kunne matche 
de to grise. Til sidst en gang islagkage 
til dem, der stadig havde appetit. En 
helt igennem stor kulinarisk oplevel-
se!

Midt på aftenen mødte det lokale 
band, Popcrawl, op. De spillede hur-
tigt op til dans i teltet og bidrog til 

underholdning med god musik og 
festlige lokale indslag. Et par enkelte 
festdeltagere vovede sig endda op i 
en pause og gav lidt irsk underhold-
ning. Tak til Morten og Jan!

Den største overraskelse kom dog, da 
Lasse Asp faldt på knæ for Christi-
na Würtz Jensen og friede til hende. 
Christina svarede heldigvis ja, så nu 
mangler vi bare at få en dato. Stort 
tillykke til jer begge!

Den gode fest sluttede i løbet af  nat-
ten, og vi skal straks beklage, hvis der 
var folk i byen, der på grund af  støjen 
ikke fik deres nattesøvn.

En dag med rigtigt godt vejr og fest-
stemte deltagere gjorde, at pinsefe-
sten blev en meget stor succes – en 

god dag at være en del af.  

Et forsigtigt gæt er også, at dagen ikke 
giver underskud, men måske endda et 
lille overskud. 

Sådan en dag bliver selvfølgelig ikke 
til uden en masse arbejdsomme men-
nesker og foreninger. Jeg vil derfor 
gerne takke Støttepillerne for deres 
aktiviteter og sponsorat, Borgerfor-
eningen for lån af  telt, gymnastik-
afdelingen for deres aktiviteter, Jens 
Jørgen Kylling for opstilling af  alt el, 
Jakob og Signe Sørensen for lån af  
musikanlæg m.m. Jens Pedersen med 
familie for grilning af  grisene, alle de 
øvrige hjælpere der passede baren, 
dækkede bord osv. VIF bestyrelsen 
for deres indsats og til sidst, men ikke 
mindst alle deltagere og besøgende. 
Tak for en god dag!

Hvad er der ellers sket 
i klubben? 
Gymnastikafdelingen har afholdt de-
res opvisning, som markerer afslut-
ning på endnu en god sæson med 
endnu flere medlemmer end sidste 
år, super flot! 

Der har været opstart for både ung-
doms- og seniorafdelingen i fodbold. 
Begge dage havde mange valgt at 
trodse det kolde vejrlig og var mødt 
op til en let gang træning, afsluttet 
med lidt godt til ganen og hygge i 

Loppemarked for børn og unge

Vinderne af  gadefodbold anno 2012 - Robin Hood’erne fra Liljevej



klubhuset. 

Old boys holdet brugte efterfølgende 
resten af  dagen til social hygge og 
teambuilding. Det resulterede i en 
VIF sang lavet af  old boys holdet om 
klubben og til klubben. Den kan fin-
des via linket på vores hjemmeside: 
www.vinderslev-if.dk 

Sæsonen er kommet rigtig godt i 
gang for vores forskellige fodbold-
hold. Medlemstallene er igen stigen-

de, hvilket har gjort, at vi i foråret 
har tilmeldt flere hold end normalt. 
Hvis du skulle have lyst at begynde at 
spille, så se holdene og deres kontakt-
personer på vores hjemmeside.

Inden vi får set os om, så begynder 
sæsonen for diverse spil i gymnastik-
salen. Igen i år er der booking af  ba-
ner ved Bjarne Madsen på 24484070. 
Sæsonen går fra midt i august måned 
til udgangen af  marts måned. 

Gymnastikafdelingen starter også op 
igen. Det sker i starten af  oktober 
måned. Når hold og tider er endeligt 
fastlagt, vil de fremgå af  hjemmesi-
den. 

Skulle der være et par instruktører, 
der har lyst til at hjælpe, så tag kon-
takt til Lotte Anckersen på 31790052. 
Specielt søges der en instruktør, der 
kan noget med dans eller lignende for 
piger eller drenge i 10-14 års alderen.      

Bjarne Madsen
Formand

Vinderne af  bedst udklædte anno 2012 - 
Huleboerne fra Vinderslevvej

Lasse Asp frier til Christina Würtz Jensen

Uddeling af  en Rose

Carsten Hansen, Mausing har ydet 
en stor indsats i forbindelse med re-
noveringen af  Mausing Forsamlings-
hus. 

Derfor synes Bent Kragh, Peder-
strup, at Carsten har fortjent at få 
Lokalbladets rose for sin rolle som 
tovholder i forbindelse med udskift-
ning af  tag og indvendig renovering 
af  forsamlingshuset. Han har været 
involveret i ansøgninger om økono-
miske midler og været drivkraften i 
planlægningen af  det frivillige arbej-
de. Desuden har han været kontakt-

person til håndværkerne gennem hele 
forløbet. Til fællesspisningen den 18. 
april kunne man høre Carsten for-
tælle om ombygningen og opfordre 
de fremmødte til at give et bidrag til 
gardiner til det nye gavlvindue, så selv 
om han er trådt ud af  bestyrelsen, 
brænder han stadig for sagen!
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Børne- og Fritidsgården
Sidste år samlede pædagogen 
Inger sammen med nogle 
børn sommerfuglelarver, som 
blev holdt i et netbur. Bør-
nene syntes, det var en spæn-
dende ”jagt”, men på grund 
af  brændenælderne også et 
vanskeligt foretagende. Det 
lykkedes at holde larverne, 
så de blev til pupper. At pup-
perne en dag blev til sommer-
fugle, var en speciel oplevelse. 
I år skulle succesen gentages, 
men i maj måned var der ikke 
sommerfuglelarver at finde. Inger gik 
på nettet og læste om et projekt med 
melormelarver fra en anden dagin-
stitution. Det gav ideen til et ”larve-
bille-projekt”.

De ca. 3 cm lange melorme, som er 
larver af  en bille med det mærkelige 
navn ”melskrubbe”, kan man købe 
i en dyrehandel som foder til nogle 

fugle eller reptiler. 
Hvert barn fandt sig 
en melorm og holdt den i et sylte-
tøjsglas med huller i låget som bur. 
Nu kunne de følge deres eget dyr fra 
larve til bille. Og at have sit eget dyr 
er af  stor betydning. For nogle børn 
var larven en slags kæledyr, som de 
tog ud af  dets lille bur (syltetøjsglas) 
og luftede det på deres arme. For an-
dre børn var det at røre ved disse dyr 
næsten grænseoverskridende. Mange 
gange i den forløbne måned har vi 
oplevet, at et barn er kommet og stort 
berettet, at ”Jeg har fået en bille!”

I uge 23, hvis alt går som forventet – 
kan vi afslutte projektet med, at bør-
nene kan tage deres bille med hjem 
eller lukke den ud i skoven. Også de 
fælles biller bliver så lukket ud i sko-
ven. 

Kirsten Anneberg Jacobsen    

Eftermiddage i 
gymnastiksalen

Vi kan godt lide at bevæge os og 
være ude. God motorik er altafgø-
rende for børns udvikling. I vinter-
perioden kan det være svært at være 
ude så meget, som vi gerne vil, og vi 
får os ikke rørt helt så meget, som vi 
ønsker. Der er flere årsager til dette. 
F.eks. kan det være rigtig koldt, og 
selv i flyverdragt fryser mange, især 
fingrene, og vil hurtigt ind i varmen 
igen - Vinteren kan også være me-
get, meget våd, og tøjet holder ikke 
tørt så længe. Flyverdragter hæmmer 
også bevægelsen. Når så børnene 
kommer ind og får alt overtøjet af, er 
det dejligt at bevæge sig, men med så 
mange bliver det hurtigt for vildt og 
kaotisk, og eftermiddagene kan blive 
lange og hårde.

Vi har så her efter nytår fået lov at 
låne skolens gymnastiksal hver an-
den onsdag/torsdag eftermiddage. 
Børnene kommer med på skift ca. 
15 stk. sammen med to voksne. Vi 
har en halv time i salen, og det pas-
ser perfekt. Her kan vi så få os rørt 
og være vilde, og vi får genopfrisket 
mange forskellige lege. Der er anlæg, 

så vi kan høre høj mu-
sik, ribber vi kan klatre 
i, forskellige redskaber 
til en forhindringsbane 
osv. Hjemme i børne-
haven er der stille og 
roligt, og de der ikke er 
med i salen hygger sig 
med mere plads. For os 
er det en WIN-WIN si-
tuation. Dejligt med et 
sådant samarbejde. 

Vi har et par gange la-
vet børnehaven om til 

en forhindringsbane, som går gen-
nem under- og overetage. Det har 
også været en succes, men det er no-
get helt andet at komme i gymnastik-
salen.

Grethe Juhl og 
Vinni Kristiansen
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Mausing Forsamlingshus har i årets løb fået en overhaling, nyt tag og nyt look indvendig og står klar til at overraske 
de mange, der ikke har set forvandlingen endnu. Der er lige nogle indledende manøvrer, der skal klares inden mar-
kedsweekenden. Der lægges ud med kokagesamling på græsmarken søndag d. 22. juli kl. 13. Der skal samles ca. 2½ 
tons, så har du tid og lyst, så fat skovlen og mød op! Jo flere vi er, jo nemmere er 
det. Der skal også rejses telt søndag eftermiddag.

Er du/I nye i lokalområdet, er det en supergod måde at møde nogle af  dem, der 
bor i området, og så er det rigtig hyggeligt at være med til at værne om en gam-
mel lokal tradition. Er der nogen, der vil hjælpe til i løbet af  ugen eller i selve 
markedsweekenden, er I meget velkomne til at kontakte Ingerlise eller Bent 
Busk på tlf. 86 88 82 00.

Vi håber på et stille og solrigt, tivolifrit marked i skønne naturomgivelser.

                                                      Markedsudvalget Mausing Marked   

Mausing Marked for 36. gang 

ONSDAG DEN 25. JULI
Kl. 19.00  Stort lotterispil i teltet.
  Gevinster for ca. 18.000 kr.  
FREDAG DEN 27. JULI
Kl. 19.00-02.00  Sommerbal i dalen. Stort teltbal
  Menu: Marineret spareribs og Hamburgerryg med tilbehør, salat og hjemmebagte flutes. 
  Ostelagkage til dessert.
  Musik: Under spisningen underholder Per Villekjær.  
  Efter spisningen spiller Bjørn & Okay op til dans.
  Entre: Med spis hvad du kan: 225 kr.
  Uden spisning: 100 kr.
  Bordbestilling senest 24/7 
  på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
LØRDAG DEN 28. JULI
Kl. 09.00 Mausing Marked åbner.
 Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle markedsbøffer i forsamlingshuset.
Kl. 10.00-16.00 Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
 Underholdning i teltet: Anker Svendsen.
Kl. 11.00-16.00 Helikopterrundflyvning over pladsen og lokalområdet.
Kl. 11.00-18.00 Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset.
Kl. 19.00 Markedsbal i forsamlingshuset.
 Musik: Per Villekjær
 Entre: 60 kr.
Kl. 21.00 80’er aften i det Store telt
 Musik: Hitfaktor
 Entre: 60 kr.
 ARR: Vinderslev I.F.
SØNDAG DEN 29. JULI
Kl. 09.30 Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Kl. 11.00 Jens Oluf underholder i teltet.
Kl. 11.00-16.00 Per Villekjær spiller i forsamlingshuset.
Kl. 11.00-16.00 Helikopterrundflyvning over pladsen og lokalområdet.
Kl. 14.00 & 16.00 Kisser & Søren optræder i det store telt.
Kl. 17.30 Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.
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En Storm i sit telt  
           

           Midt-West Teltudlejning - Bedst til fest!

Vi udlejer festtelte og partytelte i små og store størrelser til bryllupper, 
konfirmationer, havefester, sportsarrangementer, firmafester og lignende 
- alt hvad du skal bruge til din fest i Midtjylland. Teltene er i rød/hvide 

farver og kan være med eller uden bondehusvinduer. 
Teltene udlejes til billige og absolut konkurrencedygtige priser.

Vi leverer i Silkeborg, Viborg, Kjellerup, Herning, Holstebro, Skive og 
mange andre steder. Ring for yderligere information.
Til teltene udlejer vi også gulv-borde-stole og service. 

Vi har mere end 10 års erfaring og  hjælper gerne til med at skabe de 
rigtige rammer om jeres fest.

Sådan står der i pjecen eller på hjem-
mesiden for Midt-West Teltudlejning.

Firmaets ejer, Jan Storm, har tidligere 
boet i Mausing, men bor nu på Eng-
havevej i Kjellerup. Jan er gift med 
Inger, der var med til at starte Lokal-
bladet op i sin tid.

Starten 
Jan er en mand med stor erfaring i 
at sætte telte op. I ca. 20 år satte han 
telte op for en lokal teltudlejer.
Han fik lyst til at blive selvstændig og 
købte derfor et teltfirma i Holstebro. 
Den 15. april var det 10 år siden.

I starten var kunderne ofte fra Hol-
stebro, Lemvig og Harboøre. Siden 
er kundekredsen trukket nærmere til 
Kjellerup.

Hjælpere
Midt-West Teltudlejning er et en-
mandsfirma, men når der har været 
mest pres på, har børnene hjulpet me-
get til.

Firmaet er baseret på, at kunderne 
hjælper til med opsætning  og nedtag-
ning. Hvis der ikke er mulighed for 
det, kan Jan mod en merpris arrangere 
hjælpere.

Flere job
Jan er ansat ved Steens Møbler i Kjel-
lerup på fuld tid, men han har en af-
tale om at kunne tage fri efter behov 
i sommerhalvåret. Jan har ofte haft 
lange, travle dage, men han er de se-
nere år blevet bedre til at tage fri. En 
ting er sikker: Jan holder aldrig ferie 
om sommeren. Det venter han med til 

om vinteren.

Årstidsrytme
I firmaet er der en helt klar rytme. 
I januar gør Jan teltene rene. Det 
tager mindst en måned. Det fore-
går i en gammel afdeling af  Steens 
Møbler i Rødkærsbro. De næste 2 
– 3 måneder bruges til at forberede 
sæsonen. I år har Jan lavet nyt gulv, 
ca. 180 kvm. En hal på 236 kvm (fra 
det gamle ”Steens Møbelfabrik”), 
der ligger nabo til Inger og Jans pri-
vate bolig, fungerer som lager.

I april måned skal der vaskes borde, 
stole mm. inden starten af  teltsæso-
nen.
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Kunderne
Det er vigtigt for Jan, at firmaet lever 
op til kundernes forventninger. Han 
lytter meget til kundernes behov, så 
der leveres de varer., der er brug for.
Der har været mange faste kunder 
gennem årene. Sportsfesterne ligger 
på faste tidspunkter hvert år.
Priserne er faste og fremgår af  hjem-
meside/pjece. 

Vejret
Nu kan man jo tænke, at vejret kan 
være en hindring for at etablere en 
fest i et telt. Det kan det selvfølge-
lig, men Jan har kun været udsat for 
en gang i de ti år, hvor det blæste for 
meget til at rejse telt.

Lokale  fester
Generelt kan man sige, at man bli-
ver først interesseret i et festtelt, når 
man mangler det. Så der er nok ikke 
så mange, der tænker på, at Jan har 
været i gang med at rejse telt inden 

”open-by-night” i Kjellerup eller 
sportsfesten i Vinderslev.

Planlægning
Når Jan laver aftaler med kunderne 
om tid og sted, er der af  og til behov 
for, at der aflægges besøg på stedet 
inden. Specielt hvis grunden, teltet 

skal stå på, er skæv, eller hvis teltet 
skal bygges sammen med et hus. 
Ellers  rejses teltet typisk 2 -3 dage 
før festen , men som Jan siger, kan 
folk få det, som de vil have det.

Teltet
Når teltet skal rejses, starter man 
med at lægge gulv, hvis der skal 

være det. Så samles og rejses stæn-
gerne, og teltdugen trækkes på. 
Bagefter hænges sidedugene på. 
Hvis teltet skal bruges om aftnen, 
skal der også hænges lamper op. 
Ved konfirmationerne i foråret er 
der ofte behov for, at der etable-
res varme i form af  gasovne.

Jan kan klare telte til 20 personer og helt 
op til 4-500 mennesker. Ligeledes er der 
også borde, stole, alt i service mm. til 
mange mennesker.
Der kan leveres telte i alle størrelser i 6 
meters og 9 meters bredde. Hvis der skal 
etableres store telte, kan telte i 9 meters 
bredde bygges op ved siden af  hinan-
den.
At iagttage teltrejsning kan være me-
get fascinerende. Fra der kun er en flad 
gårdsplads, til der står et festtelt, går der 
ikke mange timer. Men det handler også 
om, at der er en person, der har over-
blikket. Og det har Jan! De hjælpere, 
der er til stede, skal blot lytte efter Jans 
ordrer, så glider arbejdet – det er ikke 
en overdrivelse, når Jan på sin hjemme-
side skriver: 

”Vi har mere end 10 års erfaring og hjæl-
per gerne med at skabe de rigtige ram-
mer om Jeres fest”.

KHa
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Fruerlunds dygtige Janka

Det rette navn er dog Thornvig’s Jan-
ka, og det drejer sig om en 3 år gam-
mel Weimaranertæve – født marts 
2009. Thornvig’s Janka ejes af  Ka-
ren Hansen på Fruerlundvej. Karen 
er ejer af  yderligere en Weimaraner, 
Aske, en ikke helt ung, men stadig 
velfungerende ”herre”, nogle heste 
og så driver hun tilmed en lille hyg-
gelig hundepension på Fruerlundvej.

Weimaraneren  kan spores tilbage til 
starten af  1800-tallet, hvor den blev 
holdt og opdrættet ved hoffet i Wei-
mar i Tyskland. Weimaraneren er ble-
vet renavlet og i det væsentlige holdt 
fri af  indkrydsning af  fremmede ra-
cer. Weimaraneren beskrives som en 
alsidig, letført, selvsikker og passio-
neret jagtbrugshund med et systema-
tisk og udholdende søg. Der findes 
ca. 500 Weimaranere i Danmark.

Karen har gået på jagt siden 1965, og 
da hun i 1980 var på udkig efter en 
stående hund, faldt blikket på Wei-
maraneren, hvilket hun aldrig har 
fortrudt.

Grunden til, der tales lidt ekstra om 
Thornvig’s Janka for tiden er, at net-

op denne unge Weimaraner er ble-
vet 6. vinder på Dansk Kennelklubs 
Mesterskabsprøve den 15. april 2012, 
hvilket er meget flot, især hundens 
unge alder taget i betragtning. Det 
drejede sig om et Danmarksmester-
skab i markprøve for kontinentale ra-
cer, som Janka og Karen var inviteret 
til at deltage i, da de blev 3. vinder 
(med Hæderspris) ved Danmarks Jæ-
gerforbunds vinderklasse i Grindsted 
i marts måned. Karen havde ellers 
fortrudt, at hun var kørt af  sted til 
denne prøve, syntes ikke at hunden 
var klar til det endnu og kørte faktisk 
også forkert på vej dertil. De andre 
hundefolk / konkurrenter ventede 
dog på hende uden sure miner. 

Dagens problemer fortsatte, da Janka 
løb ind i et elhegn under afprøvnin-
gen. Karen troede alt var tabt, hvilket 
viste sig at være helt forkert. Janka er 
en vinder.

Det kræver masser af  træning og god 
kondition hos såvel hund som fø-
rer. Karen træner med andre hunde-
sportsfolk rundt på forskellige mar-
ker og enge og deltager også på lokale 
fællestræninger og markprøver. De 
går over store terræner ved velvillige 
landmænd – og uden deres tilladelse 
var  det ikke muligt at dyrke denne 
sport.

Karen synes, det er en sjov og smuk 
sport og forventer sig meget af  sin 

unge tæve, som for resten lige har 
fået 1. præmie på Schweissprøve –  at 
finde et 3 timer gammelt, 400 m langt 
spor med 2 vinkelrette knæk, lagt i en 
skov. Der bruges 1 dl blod til sådan 
et spor!! Autoriserede schweisshunde 
bruges bl.a. til eftersøgning af  trafik-
skadede dyr også på fremmed mands 
område, men så dygtig er Janka ikke 
endnu.

Om Janka får flere flotte præstationer 
i år vides ikke, men måske præsterer 
den på en helt anden vis senere på 
året, da den lige er blevet parret. Det 
betyder i givet fald, at det er hvalpene, 
der prioriteres i efteråret, men mon 
så ikke Karen og Janka atter er at se 
ved prøver rundt omkring derefter?? 
Fremtiden tegner i hvert fald lys for 
den unge tæve. Et er sikkert: Er Jan-
ka ikke drægtig, skal der trænes med 
”ræveslæb”. D.v.s., en død ræv bliver 
trukket gennem en skov ca. 250 m, 
sporet har 2 knæk på ca. 130 grader. 
Hunden skal så følge sporet alene, 
samle ræven op spontant og bære den 
tilbage til føreren. Føreren kan ikke 
se hundens arbejde, så det er vældigt 
spændende. Indtil nu er der trænet 
med ræve op til 6 kg. Målet er 8 kg,  så 
der er ikke slækket på ambitionerne.

Karen træner Janka i forskellige ting 
flere gange om ugen og er med rette 
meget stolt af  sin Janka og håber på 
videreførelse af  Jankas gode gener 
samt flere gode præstationer.

IO
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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

   

   

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

   

                            Entreprenørfirma. 
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

Pris  750 kr.
for  4  numre. 



36

    Sportigan Kjellerup
 Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00

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

                  GISSEL
Statsautoriseret ejendomsmægler 

Joan Gissel
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:

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

    

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

  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

Tømrermester 

Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

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

montagearbejde

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44
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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

            • 4 - 8 pers. taxi
 • 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

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
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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
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30  Tlf. 86888178

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

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

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73                    Tlf. 86888147

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

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6            Tlf. 41418988

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

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

Støttepillerne
Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2 Tlf. 86888902

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

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.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33 Tlf. 23865486

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

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstsrupvej 30 Tlf. 26303732

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5 Tlf. 35266010

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

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Brink,  Haurbakvej 19  Tlf. 20458222

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.

GRATHE SOGNEMENIGHED
22. august kl. 8.45 v/Kragelund Herberg
Pilgrim for en dag

9. september kl. 10 i Gråmose
Bigballe-gudstjeneste

12. september kl. 19 i Hauge Fors.hus
Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg

16. september kl. 10.30 i Thorning Kirke
Indskrivning af  konfirmander

HAUGE MARKED
3. juli kl. 20.15
MC-træf  på markedspladsen

4. juli
Kl. 19 Veteran- og amerikanerbiltræf
Kl. 20 Thomas Warberg, stand-up-comedy

5. juli kl. 19
Bankospil i markedsteltet

6. juli
Kl. 18 Dahlgaards Tivoli åbner
Kl. 19 Tyrolerfest i markedsteltet

7. juli
Kl. 7 Hestemarkedet åbner
Kl. 8 Kræmmermarked og markedstelt
Kl. 9 Dahlgaards Tivoli
Kl. 11 Per Villekjær spiller i markedsteltet
Kl. 12 Damefrokost i Søteltet
Kl. 13 ”Find Holger” for børn
Kl. 15 ”Find Holger” for børn
Kl. 20 CD-musik i Søteltet
Kl. 20 Teltbal og koncert i markedsteltet
Kl. 21.30 Joey Moe m/band
Kl. 22.45 Allstars Deluxe Greased Lightning

8. juli
Kl. 8 Gratis morgenkaffe
Kl. 9 Kræmmermarked og 
Dahlgaards Tivoli
Kl. 10 Søteltet åbner
Kl. 10 Børnekræmmermarked v/Søteltet
Kl. 11 Frausing City Stompers i markedstelt
Kl. 11.30 Hauge New Style Squaredance 
Club i Søteltet
Kl. 12 Blue Boots Trio i Søteltet
Kl. 13 Jesper Grønkjær på friluftsscenen
Kl. 14 Tom Donovan i markedsteltet
Kl. 15 Jesper Grønkjær på friluftsscenen
Kl. 16 Tom Donovan i markedsteltet
Kl. 17 Mads Doss serverer i markedsteltet

INDRE MISSION, MAUSING
3. juli kl. 19.30 hos Edith Nielsen,
Lundgårde 15
Samtalemøde (1. Johs. 2)

17. juli kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Fritidsforkynder Thorvald Jensen, 
Kølvrå

7. august kl. 19.30 hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43
Samtalemøde (1. Johs. 3)

21. august kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Lærer Klaus Vibe, Menighedsfakul-
tetet, Århus

4. september kl. 19.30 i Mausing Mh
Mission Afrika v/Missionærer Ingelise & 
Regin Benner, Jos, Nigeria

18. september kl. 19.30 hos Elly & Jens 
Stenholt, Mausingvej 39
Samtalemøde (1. Johs. 4)

INDRE MISSION, VINDERSLEV
14. august kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Årsfest v/Miss. Finn Najbjerg, Vinderslev

23. august kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Per Hauge, 
Vinderslev, ”Guds skaberværk set gennem et 
kamera”

11. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Indre Missions fødselsdagsfest v/Landsdels-
sekretær Thorkild Vad, Videbæk

19. september kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Missionær Finn Naj-
bjerg, Vinderslev. Samtalemøde over tekster-
ne til den kommende søndag

25. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Høstfest v/Miss. Villy Sørensen, Hammel

MALMHØJ
Mandag kl. 9.45 i lige uger
Kaffe og banko

Mandag kl. 9.30 i ulige uger
Åbent center

1. torsdag kl. 15 hver måned
Gudstjeneste

Øvrige torsdage kl. 13.30
Mother Theresa

Fredag kl. 10 i ulige uger
Sang

MAUSING MARKED
25. juli kl. 19
Lotterispil i teltet

27. juli kl. 19-02
Teltbal

28. juli
Kl. 9 Mausing Marked åbner
Kl. 10-16 Anker Svendsen i store telt
Kl. 11 Markedsbøffer i forsamlingshuset
Kl. 11-16 Helikopterrundflyvning
Kl. 11-18 Henning Pedersen i fors.huset
Kl. 19 Markedsbal i forsamlingshuset
Kl. 21 80’er aften i store telt

29. juli
Kl. 9.30 Markedet åbner
Kl. 11 Jens Oluf  i store telt
Kl. 11-16 Per Villekjær i forsamlingshuset
Kl. 11-16 Helikopterrundflyvning
Kl. 14 og 16 Kisser & Søren i store telt
Kl. 17.30 VIF serverer i store telt

VALGMENIGHEDEN
9. september
Sensommerbustur

18. september kl. 14 i 
Valgmenighedens Sal
Carl Nielsen og den folkelige sang

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
13. september kl. 19.30 i Sognehuset
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

WINDIR SPEJDERNE
28. juli kl. 9 på Mausing Marked
Loppemarked

11. august kl. 10-16 på Mausing Mølle
Høstmarked
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