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Leder
Så er der gang i LOKALBLADET for Vinderslev, 
Pederstrup, Mausing og Hauge området. 
Det har været en lang og hård ” fødsel ”, men  
NU ER VI HER ! 
Vi håber, det bliver et blad, der vil blive brugt af 
rigtig mange i lokalområdet. 
En af betingelserne for det er, at vi alle bakker op 
om og hjælper det til at fungere. Vi håber således 
også, at I vil give respons på bladet både i form af 
stof, ideer, kritik ( både positiv og negativ ) og meget 
gerne økonomisk bidrag, som I vil få oplyst 
nærmere om i 1999. 
En meget vigtig ting er oplysninger til 
aktivitetskalenderen for næste kvartal ( jan - feb. - 
marts 1999 ). 
Modsat vil vi også gerne have foreninger m.m til at 
skrive en historie om afholdte arrangementer og 
meget gerne med billeder. 
Redaktionsgruppen har til dette første nr. været 
meget opsøgende. Vi håber selvfølgelig, at det 
fremover bliver en naturlig ting at kontakte 
LOKALBLADET, så der automatisk kommer en 
jævn strøm af godt stof til os, til glæde for alle. 
Skulle der sidde en læser fra Hauge området, som 
har lyst til at være med i redaktionsgruppen, vil  vi 
meget gerne høre fra vedkommende. 
Til slut vil vi takke for den opbakning, vi har mødt 
indtil videre, og til alle de sponsorer der har været 
med til at gøre tilblivelsen af bladet mulig. 

Redaktionen

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt 
Skulle der være husstande i lokal området der 
ikke har modtaget lokalbladet, bedes i rette 
henvendelse til redaktionen. 

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

Giv en god gave ( julegave )
Kender du en stakkel, der ikke bor i området, og 
som derfor ikke får Lokalbladet, så giv et 
abonnement i gave ! Det koster 75 kr. om året. 
Kontakt redaktionen for bestilling. 

LOKALBLADET udkommer næste 
gang først i januar 1999 

Sidste frist for indlevering af stof   
til LOKALBLADET er den   
15. november. 



Fra ide til virkelighed 
Formålet med et lokalblad skulle være at samle 
kræfterne, for at tilgodese de beboere der ikke ind- 
går i nogen større lokal sammenhæng ( unge uden 
børn, og ældre med udeboende børn ), og derfor har 
svært ved at følge med i, hvad der sker i området. At 
understøtte foreningslivet og sammenholdet både 
m.h.t. til de nuværende beboere og – ikke mindst for 
de fremtidige. Ved at forbedre informationsniveauet 
til beboerne og foreningerne indbyrdes, håber vi på 
at styrke lokalsamfundet. 
Det hele startede d. 6. maj 1997, hvor Vinderslev 
borgerforening afholdt en foredrags aften  
” Hvordan får vi liv i lokalsamfundet ” med 
foredragsholder Anne Knudsen, som er formand for 
Landsforeningen af landsbysamfund. På mødet kom 
der flere ideer til lokal projektarbejde. Et af dem var 
oprettelse af et fælles lokalblad med 
aktivitetsoversigt for området. Der var flere 
personer, der meldte sig som igangsættere, og 
denne gruppe skulle forsøge at føre projektet ud i 
livet.
Den 19. Nov. 97 blev det 1. informationsmøde 
afholdt, hvor alle foreninger og grupper i 
lokalområdet var inviteret til at høre om projektets 
ide og indhold, samt en høring om interessen for et 
sådant lokalblad. Der blev udvist god interesse for 
både et lokalblad og en aktivitetskalender. Flere 
personer meldte sig i arbejdsgruppen, som skulle 
undersøge det økonomiske grundlag. Der blev 
ansøgt om økonomiske midler til EDB, kamera, 
trykning og forsendelse af bladet det 1. år. Fra 
Indenrigsministeriets landdistriktspulje fik vi 50.000 

kr. Fra kommunens 5 % folkeoplysningspulje fik vi 
desværre afslag, da de mente, ambitionsniveauet 
var for højt.
Da de 50.000 kr. ikke kunne række til både trykning 
og forsendelse af bladet det 1. år, var det tvivlsomt, 
om lokalbladet kunne finansieres udelukkende via 
frivillig indbetaling fra firmaer, foreninger / grupper 
og private husstande, så vi måtte opsøge andre 
eventuelle indtægtskilder. Takket være mange  
sponsorer med lokal tilknytning, er det lykkedes at få 
lokalbladet op at stå.  
Så nu kunne det praktiske arbejde for alvor komme i 
gang. Grænsen for lokalbladets distrikt blev 
optegnet, og blev = Vinderslev Gl. sogn / Vinderslev 
skoledistrikt. Der blev indhentet tilbud på 
postbefordring af bladet, og man fandt frem til et 
passende trykkeri. EDB udstyr og kamera blev 
indkøbt.
Den 11. Juni 98 inviteredes  alle foreninger og 
grupper igen til et orienteringsmøde. Flere personer 
var kommet til den arbejdsgruppe, der i dag udgør 
redaktionen. Fra de forskellige foreninger og 
grupper var der flere personer, der  meldte sig som 
bindeled til lokalbladet. På mødet var også Per 
Larsen, som er med i et godt etableret lokalblad i 
Øster Brønderslev og Hallund området. Hele 
lokalblad projektet er opbygget på inspiration og 
rådgivning fra Per Larsen. 

Redaktionen

” Landsbytossen ” 
” Cirklen - ond eller god ” 

Livet går i ring, det gør landbrugsstrukturen også. 
Der var engang, længe før min tid, hvor der kun var ganske få 
gårde i hvert kirkesogn, og sådan var det også i Vinderslev med 
Vinderslevholm ,som den dominerende. Men så kom 
udskiftningen / udstykningen i gang, og så sent som i halvtredserne 
blev der udstykket statshusmandsbrug ud over det ganske land, 
også i Vinderslev.  
Det er kun ca. 40 år siden udstykningen standsede, og 
sammenlægningen kunne begynde. På dette tidspunkt var der 
landbrug med køer og grise i et antal, som det kan være svært at 
forestille sig, hvis man ikke har oplevet det. Et eksempel kan være 
Lundgårde, hvor der for 40 år siden blev leveret mælk til Økilde 
mejeri fra samtlige 15 ejendomme, i dag er der kun 1 leverandør 
tilbage. En udvikling eller afvikling om man vil, som ikke kun gælder 
Lundgårde, men også i resten af sognet, ja hele landet !.  
Med den hastighed sammenlægningen går, vil den snart være 
komplet, med andre ord ringen er sluttet.  
Men fortvivl ikke, for så kan en ny udstykning begynde, en ny cirkel 
kan tegnes. 

anonym 

Landsbykomiteen

Landsbykommissionen blev oprettet i 
1991 på initiativ af Kjellerup 
kommune.

Formålet med kommissionen er at 
kommunen ønsker en kontaktgruppe 
til landområderne og de mindre byer i 
kommunen. 

Kommissionen møder den 1. mandag 
i måneden og består af 16 - 18 
medlemmer, som er valgt i de enkelte 
områder.

Målgruppen er kommunen, men ikke 
mindst de enkelte områders beboere 
og foreninger, da vi mener, at vi alle 
har et ansvar for en fortsat udvikling i 
de små lokalsamfund. 

Jacob Ildensborg-Hansen 



Vinderslev skole 
Sidste år blev det vedtaget, at der på skoler med 
mere end 9 fuldtidsansatte lærere skal være en 
viceinspektør. På Vinderslev skole blev Steffen 
Volder ansat i stillingen, som han skulle tiltræde den 
1. august. Der skete imidlertid det, at skoleinspektør 
Ole Clausen blev sygemeldt først i juni måned, og 
det forventes at ville vare til efterårsferien, og 
Steffen Volder blev konstitueret i sin stilling, og 
Margit Høg blev konstitueret viceinspektør. 
Når dette blad udkommer, vil skolebestyrelsen have 
afholdt et møde for skolens forældre, lærere ( og 
brugere ? ), hvor alle opfordres til at komme med 
forslag og ideer til, hvordan skolens bygninger kan 
komme til at leve op til den nye folkeskolelovs krav, 
og også til at kunne rumme de kommende års større 
årgange. Der skal så arbejdes videre med disse 
ideer i forskellige grupper i løbet af efteråret, og det 
er jo meget spændende, hvad der kommer ud af 
det. Projektet er en del af Kjellerup Kommunes 
fremtidsplanlægning på skoleområdet, og alle skoler 
i området skal komme med deres bud. 
Af andre spændende ting, som er i gang på skolen, 
kan nævnes, at vi er ” kommet på nettet ”, foreløbig 
bare med en maskine, men planen er, at alle skoler 
og andre institutioner i løbet af efteråret skal kobles 
på et interkommunalt net, som også er forbundet 
med Internet. Så vil det blive muligt at bruge det i 
undervisningen sammen med eleverne, men 
foreløbig har lærerne mulighed for at 
eksperimentere og gøre deres erfaringer på den ene 
maskine, der er koblet til. 
På skolen holder vi meget af traditioner, og en af 
dem er den årlige motionsdag, som afholdes dagen 
før efterårsferien, den 9. oktober, Det er et 
landsdækkende arrangement, hvor hver skole 
planlægger sin egen dag. Vi plejer at have 
emnedage for hele skolen de sidste dage inden, og 
det har vi også i år. 
En anden gammel tradition er skolefesten i 

november for 
alle skolens 
e l e v e r , 
familier og andre interesserede. Den holdes i år den 
4. november for de yngste årgange og den 5. 
november for de ældste. Den aften, hvor det er for 0 
- 4. klasse, optræder alle eleverne med små sange, 
sketcher o. lign., og bagefter er der sanglege og 
dans under Panduros ledelse. Den anden aften 
opfører skolens dramahold en skolekomedie, og 
bagefter er der diskotek. Begge aftner serverer 5. 
klasses forældre kaffe og brød for gæsterne. 
Skolebestyrelsen består i denne periode af : 
�� Jane Brødløs ( formand ), Haugevej 47 
�� Karsten Frølund ( næstformand ), 

Vindeslevholmvej 44 
�� Leif Christensen, Liljevej 43 
�� Lea Madsen, Revlvej Mosevej 5 
�� Helle Frølund, Krokusvej 2 
�� Jesper Høst, Lundgårde 21 
�� Svend Kousgaard, Oustrupvej 13 
- samt 2 elevrepræsentanter, 2 
lærerrepræsentanter, skolelederen og dennes 
stedfortræder og et byrådsmedlem.                                  

Birthe Clausen 

Volley 
Tirsdag d. 29 sept. fra kl. 19.00 til 21.00 er der 
volley i skolens gymnastiksal. Alle interesserede 
på ca. 16 til 90 år er velkommen til at deltage. 
Men det bliver kun til noget hvis der er spillere 
nok, og det vil sige 10 - 12 deltager. Første 
måned er gratis. Er du interesseret så ring til 
86888238

Allan Morell  

Mausing forsamlingshus 
Alle, der har lyst til at give en hånd med, for en  
kortere eller længere periode med lægning af 
belægningssten på teltpladsen.  

 Kan henvende sig til :  Carsten  Tlf. 86888118 
                 Hans   Tlf. 40428744 

Arbejdet er påtænkt udført dette efterår eller næste 
forår.

Lotterispil starter søndag den 27. september.  
kl. 14.30 

Lotterispillet fortsætter hver søndag hele vinteren. 

Karl Petersen 



14 års skoleliv er nu overstået. 8 år på Vinderslev 
skole, 2 på Kjellerup, 1 på Hammerum efterskole og 
endelig 3 år på Silkeborg Amtsgymnasium, som nu 
har ført til en studentereksamen. 
Nu gælder det så Cape Town. 8 måneder langt væk 
fra familie, venner, og fædreland. Jeg skal nu lære 
at klare mig selv, finde lejlighed, betale mad og hus- 
leje samt gennemføre det arbejde og nå det mål, jeg 
har sat mig for. At arbejde som frivillig medhjælper i 
Afrika, har jeg altid set som en spændende 
udfordring, og da organisationen Exis sendte folk til 
Syd-
afrika med det formål at hjælpe forladte og 
misbrugte børn, slog jeg til. Arbejdet er ulønnet, så 
alle udgifter er for egen regning. 
Jeg rejste d. 2 aug., og påbegyndte mit arbejde 14 
dage efter. Stedet hedder James house, hvor ca. 20 
børn i alderen 5-18 år bor. James house ligger i 
Hout Bay, som er et af sydspidsens flotteste egne 
ca. 30 km fra Cape Town. Da jeg bor i selve Cape 
Town, tager det hver morgen lidt over en time at nå 
frem. 20 minutters gang til stationen, 25 minutter 
med tog, og 30 minutters taxatur fra Wynberg. 
Transportmid-ler hernede er ikke så dyre, men med 
nogle af forholdene taget i betragtning er det heller 
ikke svært at forstå. En taxa med plads til 14 fyldes 
op til 20 og med den kommende sommers varme, 
kan det godt blive ret hedt. Jeg møder mandag til 
torsdag kl. 12-17, men det kan dog enkelte gange 
også ske, at man skal overnatte der. Lige overfor 
James house ligger den lokale landsby skole, hvor 
der er ca. 50 børn i hver klasse. James house's 20 
børn går også i denne skole, og får fri hver dag 
omkring kl. 14. De får så frokost, som består af 3 
skiver toastbrød hver samt et glas saftevand. 
Mængden af mad er hele tiden under meget skarp 
opsyn, da børnene altid kan spise mere. De fleste 
ting i James house stammer fra donationer, og 
budgettet er meget stramt. Børnene i James house 
har i de fleste tilfælde forældre, med økonomiske 
v a n s k e l i g h e d e r ,  v o l d ,  e l l e r  a n d r e 
uoverensstemmelser, som har skadet barnet 
psykisk/fysisk, hvilket er grundlag for barnets ophold 
her. Barnets tidligere oplevelser har i de fleste 
tilfælde givet det en voldelig adfærd, der utrolig tit 
fremkalder slåskampe eller ødelæggelser. En dag 
rev en dreng sin skabslåge af, gik ud, og lavede et 
kæmpe hul i husmuren ind til køkkenet, og en anden 
dag var der slåskampe med både stole og knive. 
Det kan være svært at se efter disse børn. Jeg leger 
mest med pigerne og beskytter dem fra drengenes 
voldelige adfærd. Børnene er ellers meget glade og 
livlige, og de kan altid få tiden til at gå med de mest 
primitive former for legetøj, hvor musik og dans er 
en af favoritterne. 

Folk i Sydafrika er meget forskellige fra dem i 
Danmark. Man er ikke vant til, at hver anden man 
møder på gaden hilser, og det er virkelig utrolig, 

hvor hjælpsomme de er. Folk man spørger om hjælp 
på gaden insisterer på at følge en der hen, hvor man 
skal, og andre steder man spørger, er de med det 
samme klar på at ringe rundt for en. På gaden bliver 
man også konstant overrumplet af gadehandlere, 
sælgere, og tiggere, som alle gader vrimler med. 
Det er sommetider et utroligt sørgeligt syn, men da 
man ligesom er hernede for at hjælpe en bestemt 
gruppe, kan man jo ikke rigtig gøre mere. 
Da dette ophold er en dyr fornøjelse, er det meget 
rart, at ting såsom mad hernede er noget billigere. 
Nogle gange koster maden kun det halve af den 
danske pris. I centrum af Cape Town vrimler det 
med store indkøbscentre, så der er ikke det, man 
ikke kan købe, dog har jeg besværligheder med at 
opspore lakridsen. 
På trods af de mange venlige mennesker, er det 
også med at passe på sig selv i Cape Town. Der har 
for nydelig været et bombe attentat på en 
amerikansk restaurant, som vi i øvrigt havde spist 
på en uge for inden. Der er delte meninger om, hvor 
meget man nu skal passe på. Ikke så underligt 
mener de hvide, man klart skal køre med 1. klasse i 
toget og altid gå mindst 2 sammen. Nogle siger 
endda, man skal holde sig indendørs efter klokken 
18. De sorte griner bare, når man vil passe på.  

I øjeblikket er der vinter hernede, men alligevel er 
der omkring 15-18 grader. Vejret kan skifte utrolig 
hurtigt, hvis der er helt skyfrit, kan himlen på 5 
minutter pludselig være helt dækket med mørke 
skyer. 
Heldigvis rejser jeg ikke alene. Maria fra min gamle 
klasse er her også, og 5 dage efter os kom også 2 
andre danske piger, der er her med samme formål. 
Det er sjovere at være 4. Vi har været ved Cape 
Town's Waterfront ( en havnepromenade for 
turister), hvor vi har besøgt akvariet og Planet 
Holleywood. Vi har også besteget Lion's head, som 
er et 
700 meter bjerg, der ligger ved siden af Sydafrikas 
kendte bjerg Table mountain, hvilket snor sig rundt, 
om det område vi bor i. Vi har nu 2 gange uden held 
søgt om en lejlighed, og jeg håber virkelig, vi snart  
finder noget. Her på vandrehjemmet, bor vi på 
6-mandsværelser, og der er konstant larm, folk går 
ud og ind, og det er svært at havde sine ting i fred. 
Det bliver 3-gange så billigt at bo i en lejlighed og da 
også meget hyggeligere.
Det føles underligt at skulle være så langt væk så 
længe, uden familien og vennerne i nærheden. Jeg 
tror virkelig, at når jeg kommer hjem, vil sætte pris 
på en masse ting, folk bare tager for givet, og se 
andre sider af livet, og sætte sig ind i de uheldige 
børns tilværelse. De børn der ikke har den tryghed, 
det er at være dansker. 
Fortsættes i næste nummer. 

Tina L. Rasmussen 

Rejsebrev fra u-lands hjælper Cape Town    



Jomfru 1 gang årligt �  På Mausing marked er der mange personer bag kul- 
isserne, bla. disse 3 smørebrødsjomfruer, som sørger 
for at der er mad nok til både gæster og medhjælpere. 

Gadefest på Krokusvej
En flok optimister samledes på den grønne plads 
med madkurve og havestole fredag den 14. 
august. Maden fejlede ikke noget, og det gjorde  
vejret heller ikke i starten. 
30 voksne og børn havde en hyggelig aften både 
med og uden paraplyer. Som det hører sig til, så 
var der lidt konkurrencer og forskellige former for 
underholdning. Der var ingen tabere - alle vandt. 
Den årligt tilbagevendende begivenhed sluttede i 
stearinlysenes skær. 

ANGIV
DIN NABO ! 
Indholdet i Gadespejlet 
er helt afhængigt af, at 
LOKALBLADET får  
nyheder at vide. 
Har du fået nye naboer, 
eller er der bare sket 
noget sjovt - så skriv om 
det eller tag billeder af 
det til LOKALBLADET 
eller fortæl os om det - 
så sørger vi for, at der 
bliver skrevet noget. 
Det bliver mellem dig og 
Lokalbladets læsere ! 

Mangel på 
Aktivitetskalende
r
har vi her et tydelig
eksempel på, hvor der 
er opslag om 2 
gadefester på 

” Gade-r ”- fest i Pederstrup 
  Lørdag den 1. august blev 
der
 afholdt ” gade-r ”-fest for alle    
 gader i og omkring Pederstrup    
 by. Ca. 50 børn og voksne 
mødte
 op hos Bent og Lotte Kragh.  
 Der var opstillet 2 grill, så folk    
 kunne gr i l le deres med
 bragte  
 mad, og nyde det i fællesskab
 omkring en fælles salatbar.  
 Efter maden var der underhold-   
 ning og leg, i form af bla. 

Anne, Elsebeth og Mireille 

� En anden vigtig person er kassereren, der her er                  
     kommet til regnskabets time. 

Karsten Horup 



Ål på 1,30 m. 

Denne store ål, er 
fanget af Svend Lørup i 
hans naturreservat på 
Højgården. Ålen ses her 
i en balje sammen med 
en vandslange, for at 
vise størrelsesforholdet.  
Efter store overvejelser 
blev ålen til sidst aflivet, 
og røget. Den skulle 
efter sigende have 
s m a g t  g a n s k e 

Gad

Dræbersneglens færden på Krokusvej. 
Nogle af Krokusvejs beboere er sprunget ud af 
busken, som avantgarde kokke; snegleindsamling 
i aftentimerne og sågar i ly af mørket med kogning 
til følge er blevet en udbredt og respekteret 
aktivitet. Mon de kan spises? De ligner måske 
ikke vinbjergsnegle, men det kan jo være, at 
nogen har lært noget på efterårets 
madlavningskursus. 
Sneglejagtens motto er blevet: Dræb eller dø. 
”Dræbersneglen spiser det, der skulle have været 

vores vinterforråd,” lyder det fortvivlet. ”De spiser vores kartofler, jordbær, 
porrer, ja endda blomsterløgene har de gnavet i. Vi må stå sammen og gå til 
kamp for at stoppe og udrydde denne plage!” 
Den rutinerede snegledræber er udstyret med spand, handsker eller skovl, 
kogende vand eller eddike og tålmodighed. Andre vælger at lave sneglefælder: 
bassiner med øl eller mælk nedgravet i jordhøjde. Andre igen ”indhegner” deres 
matrikel eller urtehave med salt eller metaldehyd for at holde sneglene ude eller 
inde, så de ikke kan brede sig. Henry Borg har til sin store skræk opdaget, at 
han er blevet sneglefarmer: sneglene bor i hans kompostdynge, så nu er det 
slut med kompost. Claus Hansens spagnumssæk er også blevet invaderet, 
hvilket han opdagede, da han satte armen ned i sækken og fik den op igen med 
syv snegle på! 
Husk sikkerhedsafstand til ramte haver og ikke mindst husk at vaske skoene, 
da æggene følger med jorden, eller allerbedst: hav havesko og gåturssko. Fat 
mod i kampen, sneglen lægger kun 400 æg…… Mere information om sneglen, 
fås på Benny Thomsen’s ( Kj. ) hjemmeside på internettet.

Lynnedslag 

Lørdag d. 15 aug. var 
Inge og Niels Würtz nær 
kommet i stødet, da et 
lyn slog ned i den ene 

Tillykke med dagen. 
�Lone og Ejgild Knudsen, Rosenvænget 9, holdt d. 24. juli både 2 x 50 års fød              
   selsdag, og 25 års jubilæum i Pederstrup Vognmandsforretning. 
�Kristian Johansen, Hønholtvej 7, havde d. 30. juli 25 års jubilæum ved Tan-                 
   skov losseplads. 
�Knud Sørensen, Vinderslevholmvej 1, fejrede d. 3. august 75 års fødselsdag. 
�Harry Andersen, Hønholtvej 14, fejrede d. 5. august 70 års fødselsdag  
�Egon Klok, Vinderslevvej 37, fyldte d. 12. september 60 år. 
�Lilly Mikkelsen, Haugevej 3, fyldte d. 17. september 75 år. 
�Henning Würtz, Trekronervej 19, fejrede d. 26. september 50 års fødselsdag,
   og 25 års jubilæum (fra 1. jan. 96) i Vinderslev Vognmandsforretning. 
�Anna Jacobsen, Vinderslevholmvej 18, fylder 90 år d. 4. oktober. 
�Henning Christensen, Haugevej 14, fylder 50 år d. 7. oktober. 
�Kathrine Vestergaard, Vinderslevholmvej 22, fylder 80 år. d. 9. november. 
�Valdemar Hermandsen, Mausingvej 34, fylder 95 år d. 4. december. 
�Maren Nørskov, Mausingvej 36, fylder 80 år d. 8. december. 
�Gustav Holdgaard, Vinderslevholmvej 50, fylder 50 år d. 25. december. 

Michael Christensen, Haugevej 14, er blevet udlært som smed, hos Skal-roll i 
Levring d. 1. august. Michael fik et flot sølv ur af smedeforeningen for et flot  
svende stykke.

Anne Grete Rasmussen, Haugevej 33, fyldte d. 30 september 50 år. Har 
sammen med sin mand Børge, drevet det populære Hauge Minimarked i snart 

Viseborgmester Henning Christensen, som  også 
er direktør  i firmaet Designa møbler havde 
inviteret sine medarbjdere med mand/kone/
kæreste til møbelmesse i København d. 29 aug. 
Efter sigende en vellykket tur. 

Vi ønsker vores sponsor 
Kusk Hvidevarecenter 
tillykke med deres 25 års 
jubilæum den 9. 
september.



Vi er i øjeblikket ca. 24 ulveunger og 27 spejder samt en del  
voksne, der huserer under navnet Windir gruppen i Vinderslev.  
Vi er KFUM spejdere med godt humør, skøre ideer og masse af gå på mod. At være spejder er bl.a. at lære 
at begå sig i et fællesskab, masser af udendørsliv med bål og pionering ( binde rafter sammen til sjove/ 
brugbare ting med reb og flotte knob ), sove i telt og bivuak ( et overdækket sted man selv laver og overnatter 
i ) og meget mere.

    ULVEUNGE 
 Går du i 1 - 4 klasse er du velkommen til at komme og være ULVEUNGE her hos os. Vi 
 har fast mødeaften hver tirsdag i spejderhuset Haugevej 1 ( stuehuset ved børnehaven ) 
 fra  klokken 18.30 til 20.00.   
 Kom og besøg os og se om det er noget for dig. Du må gerne  tage din mor og far med. 

    SPEJDER  
 Er du lidt ældre, det vil sige fra 5. klasse skal du kikke ind til  SPEJDERNE. Vi holder til 
 samme sted som ulveungerne og mødes hver  torsdag fra klokken 19 til 21.  
 Her er du også altid velkommen til at se om det er noget for dig. 
                          
                                                           KOM OS VÆR MED !

      Henvendelse : 
    Tlf. : 86888684 - Lotte Kragh - Gruppeleder  
    Tlf. : 86888284 - Pia Schimming - Spejderne  
    Tlf. : 89888089 - Lene Lund - ulveungerne 
   
      KFUM-spejderne i Danmark 

  HUSK !!  5. december Avisindsamling kl. 10.00 
     6. december Lucia-optog i borgerforeningen  

Pia Schimming  

WINDIR - SPEJDERNE 

Vinderslev idrætsforening 
Søndag d. 23. aug. blev 
der for femte gang 
afholdt VIND Å CYKEL i 
Vinderslev. Der var 17 
t i lme ld te  ho ld  t i l 
familiecykelløbet, og 
disse trodsede alle det 
danske ” sommervejr ” 
og gennemførte den 
20,6 km. lange tur. 
 På turen var der indlagt 
opgaver som bl.a. 
bestod af cykelkast, 
sejltur på Hinge sø i en 
gammel russisk militær 
gummibåd, samt at fylde 

en 200 liters tromle 
med sand på tid.
C y k e l l ø b e t  v a r 
arrangeret af ca. 25 
frivillige VIF’er, og de 
kunne kåre holdet 
Vinderslevvej 7 - 47 
som vinder. Præmien 
var en flot damecykel, 
som nu daglig luftes af 
fru Jensen til og fra 
Champignonfabrikken. 
Der var selvfølgelig 
o g s å  e n 
børnekonkur rence . 
Den bestod bl.a. af 

svampekast, puslespil 
og  søgen  e f te r 
plastikstænger i en 
container fyldt med 
sand. Vinderen af 
børnekonkurrencen 
blev Anne Tholstrup, 
og også hun kunne 
køre hjem på en 
splinter ny cykel. 

Dagen sluttede med 
amerikansk lotteri med 
skænkede præmier. 
Peter Tholstrup var nok 
den, der kom hjem 

med det bedste 
overskud, da han var 
den flittigste aftager af 
præmier. Han vandt så 
ofte, at han måtte 
camouflere sit held 
med skiftevis at lade 
bø rnene  a fhen te 
præmierne.

Ingerlise Olesen 



Ja, overskriften antyder 
jo at vi har tvunget en af 
ungerne til at skrive et 
indlæg efter en overstået 
lejr, men det er ikke 
tilfældet idet det var min 
første lejr nogensinde. 
Jeg er far til to 
spejderbørn og min kone 
er spejderleder. Jeg 
havde derfor valget 
m e l l e m e n  u g e s 
sommerferie alene med 
min søn Emil på fire eller 
at tage med hele 
familien på lejr. Jeg valg- 
te naturligvis det sidste 
for jeg har hørt at spej- 
derlivet er så sundt! 

I juli måned er vejret jo 
også altid godt, og vel 
a n k o m m e t  l ø r d a g 
eftermiddag satte vi telte 
op i stormvejr og kun lidt 
finregn. Jeg har aldrig 
været god til at sove på 
jorden (liggeunderlag). 
Når det ydermere 
stormer og regner det 
meste af natten lyder et 
t e l t  s o m 
hovedbanegården i 
myldretiden, så søvn 
blev det ikke til meget af. 
En rigtig spej- 
der giver dog ikke op så 
let (fik jeg at vide) så det 
meste af søndagen gik 
med at sætte teltene 
bedre fast og lave læ 
sejl, så bålet blev 
brugbart. Ind imellem var 
der tid til det en 
spejderlejr egentl ig 
handler om: nemlig 
aktiviteter. Børnene 
skulle lave stærkmands 
konkurrence, klatre i 
træer, bygge borg og 
katapulter af rafter, lave 

nærmest ligeglade. De 
skal jo heller ikke selv 
vaske deres tøj når de 
kommer hjem, eller 
hvad?? Fredag var der 
temadag, og al le 
børnene gik meget op i 
det, mens jeg nok havde 
håbet på at man havde 
gjort lejren den dag 
kortere. Lørdag pakkede 
vi sammen  
(i regnvejr!) og tog hjem. 
  Jeg har skrevet meget 
om vejret, men til trods 
for at det ikke var ret 
godt var det en god 
spej- derlejr. Børnene fik 
lavet mange ting, og 
deltaget i  mange 
aktiviteter. Vi voksne 
hyggede os og prøvede 
også at danse ”square 
d a n c e ”  m e l l e m 
bålsangene og al den 
anden underholdning. 
På en spejderlejr laver 
man mad over bål, og 

her blev jeg da 
overrasket, for det var 
kun den dag hvor jeg 
selv var kok at maden 
brændte på. Ellers var 
den glimrende.
  Mange ting kunne have 
været bedre (specielt 
vejret) men totalt set var 
det en succes. Om jeg 
tager med igen til næste 
år? De har tænkt sig at 
tage på tømmerflådetur i 
Sverige og jeg er jo ikke 
så god til at sove på 
jorden (liggeunderlag), 
men jeg skal da tænke 
over det!!

Preben Husted 

om Mossø. Den var 30 
kilometer lang og 
skulle klares indenfor 
24 timer for at få et 
vandreskjold. Sidst på 
dagen fandt vi den 
anviste lejrplads, som 
var blevet flyttet fra 
søbredden på grund af 
stormen, og til et mere 
læ fyldt sted. Her 
lavede vi en stor 
bivuak med plads til 16 
børn, 4 voksne, og 1 
hund. De sidste 3 børn 
ville hellere sove i 
høstakken. Vi måtte 
igen sove på jorden, 
men her var læ, så 
stormen mærkede vi 
ikke meget til denne 
nat.
  Onsdag fortsatte vi 
turen tilbage til lejrplad-
sen, og denne dag var 
det rigtig sommer, med 
flot solskin hele dagen. 
Det blev en dejlig tur, 
der for en stor dels 
vedkommende gik 
gennem skov. Om 
eftermiddagen var der 
almindelig råhygge og 
da vejret jo var så godt 
skulle vi naturligvis 
bade. Det var sk....... 
koldt, men alle morede 
sig alligevel, og hvad 
er en spejderlejr uden 
en svømmetur. De 
fleste børn fik vist kun 
det ene bad hele ugen.  
  Om natten sluttede 
sommeren og så 
regnede det igen hele 
torsdagen. Det var vist 
kun mig det generede, 
f o r  unge rne  e r 

bue og pil og skyde 
med dem og mange 
andre ting. Som leder 
er man placeret et sted 
som opsyn e.l. ved en 
af disse aktiviteter.  
  N a t t e n  m e l l e m 
søndag og mandag 
stormede det, men nu 
havde vi fået teltet sat 
fast. Vi  havde bare 
også sat et læ sejl op 
som nu lød som 
hovedbanegården i 
myldretiden. Søvn blev 
det altså ikke til meget 
af. Mandag var jeg lige 
ved at give op, men så 
stilnede regnen af og 
jeg opdagede hvilken 
vej verdenshjørnerne 
var, fordi vi så solen for 
første gang  . Jeg har 
aldrig været god til at 
sove på jo rden 
(liggeunderlag), så 
mandag aften tog jeg 
hjem og sov i min egen 
seng. Det stormede 
vist igen, men denne 
gang kunne jeg ikke 
høre det.
  Tirsdag var vi på hike! 
Nå det vidste du heller 
ikke hvad er, men det 
er bare en gåtur, 
normalt med rygsæk 
og så derudad. Efter 
l i d t  o p s t a r t s 
vanskeligheder kom vi 
af sted, og nu var 
vejret heldigvis med 
os, idet stormen kom 
i n d  b a g f r a  o g 
skubbede os frem hele 
dagen, og ind imellem 
havde vi  endda 
solskin.Turen gik rundt 

Spejderlejr for første gang ! ! 



Klubben har åben hver mandag fra kl. 18.30 til 
21.00. Klubben er et værested, hvor alle fra 5. 
klasse og opefter kan komme og hygge sig 
sammen, tage et spil pool, billard, bordtennis, 
airhockey eller spille et af de mange ” brætspil ” vi 
har . Der er også mulighed for at se fjernsyn / video 
og høre musik. 
Engang imellem går vi i gymnastiksalen og spiller 
bold.
I løbet af sæsonen er vi : en tur i biograf, ude at 
svømme, ude at skøjte, ude at bowle eller andre 
spændende ting. 
For at være med i klubben skal man have et 
medlemskort. Det koster 50 kr. for en sæson  
( september til april ). 
I klubben kan købes sodavand, slik og chips til 
rimelige priser. Overskudet fra dette salg går til 
medlemmerne i form af rabat ved de forskellige 
arrangementer, vi laver, eller til indkøb af nye ting til 

Vinderslev Junior- og Ungdomsklub 
klubben.
For 5. og 6. klasse afholdes juniorklubfester, hvor vi
sørger for transport og deltager i festerne. 
Mødested er ved skolen en halv time før festens 
begyndelse og ved hjemkomst bliver vi på 
parkeringspladsen til alle er blevet afhentet.
For 7. til 10. klassetrin er der ungdomsskolefester. 
Disse arrangeres af de tre ungdomsklubber i Ans, 
Kjellerup og Thorning. 
Klubben er et frit sted at komme - dørene er åbne 
hele aftenen. Vi holder øje med de unge mens de er 
i klubben, men præciserer, at når de forlader 
klubbens lokaler ophører vores opsyn. 
Forældre er velkommen til at besøge os i klubben 
eller ringe til os, hvis der er spørgsmål eller 
kommentarer til klubben. Tlf. 86888687 

Charlotte Vindum 

Pensionist
udflugt.
Den 13. juni, var ca. 25 
pensionister på udflugt i 
det grønne. De blev kørt 
i private biler og turen gik 
til Hinge, Astrup og 
Dollerup Bakke, hvor 
del tagerne f ik  en 
forfriskning og nød den 
flotte udsigt. Derefter 
for tsat te turen t i l 
Husmandsbruget i Vium, 
hvor Knud Haugaard 
fortalte om hans arbejde 
p å  s t e d e t . 
Pens ion is te rne  f ra 
Vinderslev var i øvrigt de 
første, der besøgte 
stedet officielt.
Til sidst kørte de tilbage 
til Vinderslev skole, hvor 
der var dækket op til 
kaffe.
Det var en hyggelig 
eftermiddag, men der 
kunne sagtens have 
været plads til flere. 

Sct. Hansfest. 
Den 23. juni blev et 
tilløbsstykke, hvor ca. 

250 personer mødte op 
til Sct. Hansfest i 
Mausing dalen. 
Efter båltalen af Hans-
Jørgen Hørning, blev 
bålet tændt, og folk 
hyggede sig både ude 
ved bålpladsen og inde 
i forsamlingshuset, 
hvor der kunne købes 
grill pølser, kaffe og 
brød samt kolde og 
varme drikke. 
Som noget nyt i år blev 
festen afholdt  i 
f æ l l e s s k a b  m e d 
M a u s i n g 
forsamlingshus.

Børnedyrskue.

Vinderslev borgerforening 
Søndag d. 16. 
aug. blev der 
som traditionen 
t r o  h o l d t 
børnedyrskue 
hos familien 
W ü r t z , 
T rek rone rve j 
17. Der var 

tilmeldt 26 børn med hver deres dyr. Der var præmie 
til alle børnene. Dyrene blev bedømt efter, hvordan 
de blev passet og plejet, hvilket børnene var utroligt 
gode til at fortælle om. 
Hele eftermiddagen, var der underholdning med 
diverse aktiviteter arrangeret af Windir - spejderne. 
Bl.a. hjemmelavet karrusel, snobrødbagning og en 

Anja Frølund, Simon og Julie Kragh 

Fællesspisning
Den 2. okt. er der igen fællesspisning i Mausing 
forsamlingshus. Så kom og nyd din aftensmad 
sammen med andet godtfolk til rimelige priser. 

Julehygge den 6. december 
Lothar og Tove er igen i år vært med gratis kaffe og 
brød i Vinderslev forsamlingshus. Der bliver lucia-
optog af Windier spejderne. Bent og Lotte Kragh vil 
vise lysbilleder fra deres jul i Nigeria. Samt andet 
underholdning.

Lene Rasmussen 



Vinderslev forsamlingshus 
Lidt om Vinderslev  forsamlingshus 

Til de af  lokalbladets læsere, der ikke kender ret 
meget til Vinderslev forsamlingshus, kan vi oplyse, 
at bestyrelsen består af  5 medlemmer, og at det er 
et interessentselskab. Bestyrelsesmedlemmerne er i 
øjeblikket Minna Würtz Jensen - Alice Lemming - 
Lause Hvam - Erling Andersen og Mona  
Johansen . Til hjælp til forsamlingshusets 
vedligeholdelse sælges aktier til 100 kr. stk. Aktierne 
kan købes ved henvendelse til et af bestyrelsens 
medlemmer. 
Forsamlingshuset drives med værtspar.  

                          

Værtsparret er Tove og Lothar Schiewe, der har 
været værter siden l984. De har førhen drevet 
forskellige kroer her i Jylland. 
Med Helle og Minna i spidsen for V.I.F., er der 
blevet malet i den store sal, det har givet et rigtig 
godt resultat. Det er en gensidig samarbejdsaftale 
foreningerne imellem, så det er blevet til glæde 
for begge parter.

Mona Johansen Lothar, Peter Tolstrup og Helle Krogh 

Leif Jensen 

RYDALSMINDE 
Lidt om hvad der foregår af aktiviteter på 
Rydalsminde Plejehjem, hvor der er plads til 23 
beboere.
Vi starter dagen med formiddagskaffe kl. 9.30 - 
10.00. Derefter laver vi forskellige aktiviteter, såsom 
at bage småkager, høre musik, lave ting til 
julemarkedet eller huset, hører historier, gerne fra 
gammel tid. Hver torsdag formiddag laver vi 
gymnastik med ergoterapeuten, der er altid stor 
tilslutning. 
I sommerhalvåret kører vi tur i bussen ( som vi deler 
med Solgården i Sjørslev ) 1 - 2 gange hver anden 
uge. Vi har været på mange dejlige ture bl.a. har 
nogle af de gamle landmænd på Rydalsminde været 
på Landbrugsmuseet Høgdal som ligger i Salten 
Skov, det satte rigtig minderne i gang om gamle 
dage.
Vi har været inviteret til kaffe hos bekendte i 
Vinderslev og hos personalet. Vi har altid 2 faste 
udflugter om året som brugerrådet arrangerer og 
financierer. Sidst var vi på Rindsholm kro til kaffe  og 
en god fortælling om kroens historie. 
Som fast tradition holder vi julemarked, forårsfest. 
Sct. Hans fest, høstfest og så de andre 

arrangementer, som dukker op. 
I maj havde vi en hyggeeftermiddag med fælles 
vaffelbagning for beboere, pårørende og andre som 
havde lyst, det tager vi måske op igen. 
Hver tirsdag ( ferie 13. okt. ) eftermiddag er der 
åbent hus fra 14.00 - 16.00, hvor alle er 
velkomne. Vi spiller banko, synger, spiller spil og 
kort, kører en tur, læser historie, laver ting til 
julemarkedet og et par gange om året kommer en 
tøjbus og sælger tøj og sko. 
Vi vil  gerne opfordre pensionister i området til 
at komme og være med. 
Det var lidt om, hvad I kan risikere at blive udsat for, 
hvis I kommer på Rydalsminde. 

Der gudstjeneste følgende dage : 
1 okt.  kl. 14.00 - 16.00 v. Frede Møller  
5. nov.  kl. 15.00   v. Karen Marie Ravn  
3. dec.   kl. 15.00   v. Frede Møller  
24. dec.  kl. 10.30   v. Frede Møller 

Husk den 8. december 
Luciaoptog med Vinderslev spejderne kl. 19.00 

Joan Oddershede 



Hauge Nyt er et blad, som bliver udgivet af Hauge U 
og GF, Hauge forsamlingshus og HT 87. 
Det er et blad, der bliver sendt ud til medlemmer og 
andre interesserede, og da det er et blad, der 
fungerer fint, er det begrænset, hvad Hauges 
foreninger vil bidrage med til lokalbladet, men vi har 
fået lov til at tage referat fra deres blad. 
Der kan da bl.a. nævnes at forsamlingshuset er 
blevet renoveret, og det er blevet meget flot. Den 
første fest, som blev holdt der, var 
medhjælperfesten efter Hauge marked. Festen gik 
virkelig godt, markedet knap så godt som tidligere år 
p.g.a. regnen. 
Hauge området holder også grundlovsfest om 
eftermiddagen for børn og voksne. 

Et Sct. Hans bål er også at finde i Hauge. 
Tirsdag d. 15. september 98 kl. 19.00 starter New 
style squaredancer op i Hauge forsamlingshus, og 
da  har alle, som har lyst, lov til at komme og prøve 
at danse square. 
Der er også forskellige sports aktiviteter i Hauge 
eller HT, som jo er en sammenslutning mellem 
Hauge og Thorning ( HT ). Så håndbold, fodbold 
findes både i Hauge, Thorning og Vinderslev. 
Som noget nyt har Hauge U.G.F. fået en 
tennisbane, så vi skulle måske engang høre om, 
hvordan det er at spille tennis. 
Det var et lille referat med små sidebemærkninger 
fra Hauge nyt. 

Alice Lemming 

Vinderslev smede - og maskinforretning 
Den nye ejer hedder Find Thomassen, og han drev i 
årene 1979 - 96 Skelhøje Maskinfabrik, hvor man 
fremstillede halmfyr, stålskorstene og lokomotiver. 
Det hele startede med 2 mand, og da Find solgte, 
var der ansat 22 mand, og fabrikken var flyttet til 
Viborg.

Meningen var 
vist, at nu ville 
han til at nyde 
t i l være lsen. 
Men tiden 
blev for lang, 
o g  h a n 
begyndte at 
se sig om 
efter noget 
andet for at få 
tiden til at gå, 
og det endte  

så med, at han købte Vinderslev smedie. 

Find, der stammer fra Demstrup, er 52 år, gift, og 
har 2 børn på 17 og 24 år. Han driver nu et 
fritidslandbrug, med bl.a. strudser, i Falsgårde, hvor 
han regner med at blive boende. 
Find vil dagligt være at finde på værkstedet, og til at 
tage ud og lave forefaldende smede - og vvs arbej-
de, han har ansat Arne Krægpøth. Arne er barne 
født i Pederstrup, hvor forældrene drev et landbrug, 
og han har haft sin skolegang i Vinderslev skole. 
Læretiden udstod han hos Villy Jensen i Vium. I 
1974/75 tog han en uddannelse som maskinmester. 
Senere arbejdede han en 6 - 7 år i olieindustrien i 
Norge. I de senere år har han arbejdet som free 
lance smed i Ans og har derfor stor kendskab til alt 
inden for rep. i smedefaget. Desuden har han 
kendskab til plastindustrien og konstruktioner inden 
for vvs. Arne er 46 år og gift med Vigdis fra Norge. 
Inden for de næste par måneder flytter han og 
Vigdis til Vinderslev, hvor de skal bo i den bolig, 
som hører til smedien.

Andreas Pretzmann 

Det er Arne t.v. og Find t. h. 

HAUGE NYT 

I / S Vinderslev vandværk 
Der er i disse år stor opmærksomhed om 
vandkvaliteten, og vi har da også af og til spørgsmål 
om vandets hårdhed,nitrat og pesticider. 
Vi kan oplyse, at den sidste analyse, fra 10. 
juni ,viste, at vandets hårdhed total er 12 (middel)-
værdi, at pH værdien er 7,7 og nitrattallet er 0,5 mg/
l. Den tilladte værdi for nitrat ligger mellem 25 og 50 
mg/l.
Endvidere fik vi i foråret vandet undersøgt for 23 
giftstoffer, og prøven viste, at vandet er helt fri for 

giftrester.
Vandværket har i dag 305 interessenter, og i 
øjeblikket er vi i gang med at tilslutte 2 nye 
forbrugere, det nye plejecenter og Oustrupvej 20. 
Bestyrelsen består af følgende : 
 Søren Hansen, fmd. 
 A. Pretzmann, kass. 
 Ole Nørskov, sekr. 
 Arne Holm 
 Niels Brink 



KIRKENYT

Sognemenigheden

4.  okt. Vinderslev 9. Hinge 10.30. 
11. okt. Hinge 9. Vinderslev 10.30 ( skr. 10.15 ) Præd: stud.theol. Ole Pihl. 
18. okt. Vinderslev 9. Th Poulsen., Hinge 19.30 Th Poulsen ( nadver ). 
25. okt. Vinderslev 10.30. Hinge 14. Famg. 
1. nov. Vinderslev 9 ( nadver ) Hinge 10.30. 
8. nov. Hinge 9. Vinderslev 10.30 ( skr. 10.15 ). 
15. nov. Vinderslev 9. Hinge 10.30. 
22. nov. Hinge 9. Vinderslev 10.30 ( skr. 10.15 ) Lysgård 19.30 
29. nov. Vinderslev 9. Hinge 10.30. 
6. dec. Hinge 10.30 Vinderslev 19.30. Famg. 
13. dec. Frederiks 9. Vinderslev 10.30. Hinge 19.30 musikgudstj. m. Swing
   Singers. 
20. dec. Hinge 10.30 Vinderslev 19.30 ( Vi synger julen ind ). 
24. dec. Hinge 14.30. Vinderslev 16. 
25. dec. Vinderslev 10.30 ( skr. 10.15 ). Hinge 14. ( nadver ). 
26. dec. Vinderslev 9. Hinge 10.30. 
27. dec. Hinge 9. Vinderslev 10.30. 

Møder
3. november kl. 19.30 

Efterårsmøde i Hinge sognegård ved fængselspræst Karl Lomholt, Horsens 
Emne : ” Hvad laver en fængselspræst ”. 
Efter kaffe vil Lomholt, fortælle om sine forældre som var præstepar i Hinge - Vinderslev fra 1924 - 
32 ( Poul Sørensen ). 

6. december kl. 19.30 

Familiegudstjeneste i Vinderslev kirke 
arr.: Spejderne, IMU., klub 73 og søndagsskolerne 

20. december kl. 19.30 

” Vi synger julen ind ” 
Der bliver solosang ved Anders Leth Jensen, Viborg 
og orgelmusik ved Jens Chr. Hansen, Søndermarks kirken i Viborg, men selvfølgelig også fælles- 
salmer, hvor vi alle kan være med. 
arr.: Familie-gudstjeneste-udvalget og Menigheds- rådet. 



Enhver, som har lyst til at være med i et kristent 
fællesskab er meget velkommen. 

Hvad er det ? 

En søndagsskole der er ind under Danmarks 
folkekirkelige søndagsskoler og 
børnegudstjenester. 

Hvorfor ?

Fordi de fleste børn er døbt - og dåben er en 
god begyndelse. 
Ved døbefonten fik forældre at vide, at døbte 
børn skal oplæres i den KRISTNE TRO, ” for at 
de må blive i Kristus, ligesom de ved dåben er 
indpodet i ham ”. 
Søndagsskolen er et tilbud til alle børn. 

Hvad laver vi ?

Børnene vil i søndagsskolen, gennem 
bibelhistorie, sange, lysbilleder, flonellograf, 
tekstark som males, dramatik, og små lege 

møde evangeliets glæder og dermed Jesus 
Kristus, som de i dåben kom til at tilhøre. 
Hvor ?

Vi mødes i Vinderslev missionshus 

Hvornår ?

Ca. hver anden søndag kl. 10.00 - 11.15 

Hvem må komme ?

Alle børn fra 3 år er velkommen. 
Er du eller dine børn interesseret, så kom og 
vær sammen med os.
Der er altid plads til flere. 

Lisbeth Christensen 

KIRKENYT

Vinderslev - Brokhus søndagsskole 

Indre mission i Mausing har mødested i 
Mausing missionshus, Pederstrupvej 39, ( midt 
mellem Pederstrup og Frederiksdal ). 

Der holdes forskellige former for møder, nogle 
familieaftner, som fortrinsvis er fredag aften, er 
beregnet for både børn og voksne. Møder der 
mest er for voksne holdes som regel torsdag 
aften.

Indre mission i Mausing 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
formanden Holger Larsen Tlf. 86888257 



KIRKENYT

Mausing søndagsskole 
Vi er en flok børn og ledere. der samles ca. hver 
anden søndag mellem kl. 10.00 - 11.30 i 
Mausing missionshus, Pederstrupvej 39. 
Vi tegner, maler, leger, synger og hører om Gud 
og fortællinger fra Biblen. 

Vi samles 12 - 14 børn i alderen ca. 3 - 13 år, 
men vi kan sagtens være mange flere. 

Det koster ikke noget at være med i 
søndagsskolen.  

Har du lyst, så bare kom og vær med. 
Søndagsskolen er tilsluttet ” DANMARKS 
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG 
BØRNE GUDSTJENESTER ” 

Vil du vide mere, kan du kontakte : 

      Martin Poulsen       Tlf. 86867117 
Kirsten Kristensen    Tlf. 86888375 

KLUB 73 
STEDET HVOR DU FÅR GODE VENNER 

�� Har du lyst til leg, sjov, bål-hygge, by.løb, lejr-tur 
fortællinger fra biblen m.m. 

�� Så er klub 73 lige noget for dig, hvis du går i 2 - 7 
klasse.

�� Det sker - hver onsdag kl 18.30 - 20.00 fra 1. 
september til 30. april, i stuehuset ” Gården ”, 
Haugevej 1, Vinderslev. 

Klub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte : 

                                                                                                        Lene Lange 

Henning Frølund  Tlf. 86888352 

 Lene & Steen Lange Tlf. 86888486 



KIRKENYT

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 

Møder og foredrag for resten af 1998 - man behøver ikke være medlem for at deltage. 

Tirsdag den 6. oktober
Aftengudstjeneste i Vinderslev kirke kl. 19,00 ved Karen Marie Ravn. 
Denne gudstjeneste er den første af fire hverdagsaftensgudstjenester, der holdes som et nyt tilbud i 
løbet af det kommende år. I de pågældende uger har valgmenigheden ingen gudstjeneste om 
søndagen, men til gengæld flyttes gudstjenesten frem til den følgende tirsdag aften. Gudstjenesten 
holdes iøvrigt, som vi plejer. 

Tirsdag den 20. oktober
Foredrag i valgmenighedens sal kl. 19,30 ved Seminarierektor Dorthe Esbjørn Holck, tidligere 
forstander for Rødding Højskole: 

" Læring og dannelse. Skal forældrene være ene om at opdrage 
- eller skal skolen også opdrage? " 

Tirsdag den 17. november
Folkemusik- og viseaften på Levring Efterskole kl. 19,30 med sangeren Poul Dissing og tre 
musikere, deriblandt hans sønner:

   " Dissing, Dissing, von Daler og Dissing " 

Søndag den 13. december
Adventsgudstjeneste i Vinderslev kirke kl. 19,30 med julemånedens toner sunget af Midtjysk kor
under ledelse af Frode Lovmand og med læsninger ved valgmenighedens konfirmander. 

Lene Boilesen 

  6. okt. ( tirsdag ) Vinderslev kl. 19.00. Se omtale under møder. 
11. okt. Hørup kl. 10.30 
18. okt. Levring kl. 10.30 
25. okt. Vinding kirke kl. 10.30, efterårsmøde. 
  1.  nov. Vinderslev kl. 10.30 
  8. nov. Hørup, familiegudstjeneste kl. 10.30 
15. nov. Levring kl. 10.30 
22. nov. Hørup kl. 10.30   

Valgmenigheden 



Vinderslev Børne- og Fritidsgård 
"Gården" holdt lige før sommerferien sin 3 års 
fødselsdag. Så efterhånden har mange børn og 
voksne haft kontakt med os. "Gården er en af de 5 
inte-grerede institutioner i kommunen, d.v.s. vi har 
børn fra 3 til 11 år under samme tag. Vores 
børnehave har 54 børn og vores skolefritidsordning  
(SFO) har 51 børn fra børnehaveklasse til og med 3. 
kl., og så er der en lille gruppe 4. - 5. kl. børn. Så det 
gælder om at både den 3 årige og den 10 årige 
kommer til sin ret. Til de ca 110 børn hører der 13 
medarbejdere, heraf 6 pædagogmedhjælpere, 7 
pædagoger og blandt pædagogerne er Vivian 
Therkildsen souschef og Kirsten Anneberg Jacobsen 
leder, vi har heldigvis også vores altmuligmand 
Verner nogle timer om ugen. 

Det er dejligt at vi har så store udearealer til 
børnene. De gamle træer i frugthaven er gode som 
klatretræer og bærbuskene  gode at gemme sig 
imellem og endda har de i år givet syltetøj. De små 
kunstige høje bliver til bjerge for de mindste børn og 
vi glæder os til at de nyplantede træer i læbælterne 
bliver til en stor skov! 

Vi har også en motorvej, nemlig rundt om hønse 

huset, hvor gokarts og cykler drøner rundt, mens det 
i hønsehuset er den store lykke at få lov at bære en 
høne i armene. Det er også sjovt at fodre og samle 
æg som om det var de bedste "kinderæg". 

Der er også en verden udenfor som inviterer til 
udflugter, såsom bondegårdstur, skovtur til Mausing, 
Demstrup zoobesøg, badetur til Kjellerup 
svømmehal. Man skulle ikke tro det men vi ramte en 
rigtig sommerdag her i august til en badetur til 
Almind Sø ved Silkeborg. Et landbrugsreb med 
flamingostykker og elhegnspæle dannede 
afgrænsning i vandet, og det virkede. Børnene nød 
at bygge kanalsystemer i vandkanten og kastede sig 
i det dejlige klare vand.  

Kirsten Jacobsen         

Legestue for de små i Vinderslev 

Den populære legestue i Vinderslev er startet pr. 8. 
august. Det foregår i nogle dejlige lokaler ovenpå 
børnehaven på Haugevej 1.

Legestuen er for hjemmegående børn, der endnu 
ikke er begyndt i skolen, og eneste betingelse for at 
være med er, at man medbringer sin far eller sin 
mor - eller en barnepige. Det koster kun 25 kr., som 
opkræves hvert halve år. 

Legestuen håber at mange vil bakke op om 
initiativet.

Tilmelding kan ske til  

Pia Thomsen       
      Tlf. 86888161 
Dorthe Kristiansen  
      Tlf. 86888838 

Det er de to der står bag legestuen i Vinderslev hver 
tirsdag.

Pia  og Dorte med deres børn Rikke og Jonas 



Lokalhistorie
” HVORDAN DEN KÆRE RUG KOM IND ”

I 1930’erne strakte høstarbejdet sig over mange dage. Det var anstrengende, men også festligt. 

Medens dette skrives brummer mejetærskerne over 
markerne, hvor de store maskiner systematisk og 
hurtigt æder sig gennem den ene hektar 
høstmodent korn efter den anden. 

Uvilkårligt tænker man tilbage på høsten i min 
barndom i 1930’erne. Dengang var mejetærskere 
ukendte og mejetærskernes forgænger, 
selvbinderen, havde kun nogle få bønder. 

Dengang havde man leen og en slåmaskine - mas-
kinen blev trukket af en hest, og maskinen klippede 
blot kornet af, og senere blev det samlet til neg. Men 
inden høsten kom i gang for alvor skulle der ” høstes 
for ”. Det vil sige, at der med le blev høstet et stykke 
i nogle få meters bredde hele vejen rundt om 
kornmarken. Det var for at undgå, at heste og 
slåmaskiner kom til at køre i det uhøstede korn. 

Følge med 

Min far var meget god til at høste med le. Så når vi 
startede med forhøstningerne, lød det altid : ” Nå, nu 
var det jo rart, om I kunne følge med ”. Det var 
henvendt til min søster og mig, som skulle binde det 
høstede korn i neg - og helst lige så hurtigt som det 
blev høstet. Til det arbejde var vi udrustet med en
” krat ”, det var en kortskaftet rive med fire ret lange 
træ-tænder beregnet til at rive kornet sammen med. 

Det kneb altid med at følge med, så engang imellem 
lagde far leen og hjalp os. Så tog vi en pause, og 
imens fortalte far os - det var nærmest en tradition -  

at han som ” 
hjord-dreng ”, 
det vil sige 
vogterdreng for 

får eller kvæg, i 1890’erne i Hinge havde fået  
fortalt, at der på herregården Vinderslevgård, havde 
været 49 par høstfolk beskæftiget med at høste korn  
på en gang. Og fars slutkommentar, når han fortalte 
det var altid : ” Det må have lydt godt, hvis alle 
hvæssede deres hjølli ( le ) på samme tid ”. 

Når vi gik langs kornmarken, gik vi tit og holdt vores 
træ-rive ind over det uhøstede korn og forestillede 
os, at det var en maskine, som høstede og 
tærskede kornet på samme tid. Sådan en maskine 
havde vi nemlig set et billede af i vores geografibog. 
Den blev kaldt en ” combiner ”. 

Dengang var det ikke til at forudse, at sådanne 
maskiner år senere skulle køre på de samme 
marker, hvor jeg har bundet utallige neg med 
håndkraft. Når vi var færdige med at høste for, lød 
det altid : ” Ja, hvis det bliver høstvejr i morgen, skal 
I i morgen spørge fri i skolen til middag ”. Vores 
lærer havde stor forståelse for høstens betydning, 
så det gav aldrig problemer 

Hårdt arbejde 

Næste dag gik vi så i gang, som regel først med 
byg-marken. Far kørte slåmaskinen, som var 
monteret med et apparat, der samlede kornet i 
mængder, der passede til et neg. Vi ” opbindere ” 
rullede kornet sammen ved hjælp af krater ( træ-
riverne ), lavede et bånd af de længste strå, bandt 
kornet sammen - systemet sidder stadig i fingrene -  

Sådan blev der høstet i 1930’erne. En slåmaskine klippede kornet af, og samlede 
det i løse bundter. På slåmaskinen er det Anders Hansen,  ( Jacobs far ) Mausing. 



Medens dette 
s k r i v e s 
b r u m m e r 

mejetærskerne over markerne, hvor de store 
maskiner systematisk og hurtigt æder sig gennem 
den ene hektar høstmodent korn efter den anden. 

Uvilkårligt tænker man tilbage på høsten i min 
barndom i 1930’erne. Dengang var mejetærskere 
ukendte og mejetærskernes forgænger, 
selvbinderen, havde kun nogle få bønder. 

Dengang havde man leen og en slåmaskine - mas-
kinen blev trukket af en hest, og maskinen klippede 
blot kornet af, og senere blev det samlet til neg. Men 
inden høsten kom i gang for alvor skulle der ” 
høstes for ”. Det vil sige, at der med le blev høstet et 
stykke i nogle få meters bredde hele vejen rundt om 
kornmarken. Det var for at undgå, at heste og 
slåmaskiner kom til at køre i det uhøstede korn. 

Følge med 

Min far var meget god til at høste med le. Så når vi 
startede med forhøstningerne, lød det altid : ” Nå, nu 
var det jo rart, om I kunne følge med ”. Det var 
henvendt til min søster og mig, som skulle binde det 
høstede korn i neg - og helst lige så hurtigt som det 
blev høstet. Til det arbejde var vi udrustet med en
” krat ”, det var en kortskaftet rive med fire ret lange 
træ-tænder beregnet til at rive kornet sammen med. 

Det kneb altid med at følge med, så engang imellem 
lagde far leen og hjalp os. Så tog vi en pause, og 
imens fortalte far os - det var nærmest en tradition -  
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får eller kvæg, i 
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par høstfolk beskæftiget med at høste korn  
på en gang. Og fars slutkommentar, når han fortalte 
det var altid : ” Det må have lydt godt, hvis alle 
hvæssede deres hjølli ( le ) på samme tid ”. 

Når vi gik langs kornmarken, gik vi tit og holdt vores 
træ-rive ind over det uhøstede korn og forestillede 
os, at det var en maskine, som høstede og tærskede 
kornet på samme tid. Sådan en maskine havde vi 
nemlig set et billede af i vores geografibog. Den blev 
kaldt en ” combiner ”. 

Dengang var det ikke til at forudse, at sådanne 
maskiner år senere skulle køre på de samme 
marker, hvor jeg har bundet utallige neg med 
håndkraft. Når vi var færdige med at høste for, lød 
det altid : ” Ja, hvis det bliver høstvejr i morgen, skal I 
i morgen spørge fri i skolen til middag ”. Vores lærer 
havde stor forståelse for høstens betydning, så det 
gav aldrig problemer 

Hårdt arbejde 

Næste dag gik vi så i gang, som regel først med byg-
marken. Far kørte slåmaskinen, som var monteret 
med et apparat, der samlede kornet i mængder, der 
passede til et neg. Vi ” opbindere ” rullede kornet 
sammen ved hjælp af krater ( træ-riverne ), lavede et 
bånd af de længste strå, bandt kornet sammen - 
systemet sidder stadig i fingrene -  

Når kornet var slået, skulle det rives sammen og samles i neg. ( Jacobs mor 
i forgrunden ). 



Vinderslev Champignon A/S 
v/ Folmer Andersen 

Ved du noget om champignoner? Du kan jo prøve at 
læse dette, måske bliver du klogere! 
Oppe på bakken i Vinderslev ligger en stor grøn 
bygning – det er en champignonfabrik, også kaldet 
Vinderslev Champignon A/S eller ”Svampen”. 
Folmer Andersen er den stolte ejer, som gerne ville 
fortælle lidt om sig selv og sit foretagende, da han 
blev spurgt. 
Folmer Andersen er oprindelig uddannet landmand, 
og det er ved et tilfælde, at han kommer til at dyrke 
champignoner. Champignondyrkningen starter på 
forsøgsbasis i 1967 i et hønsehus, hvor han gør de 
førs te  er far inger  og konsta terer ,  a t 
champignonproduktion kræver en indsats (og en 
investering på 200.000 kr. dengang!) ellers skal man 
holde fingrene væk. 
Folmer tager på et tre måneders kursus i 
champignondyrkning på  landbohøjskolen, men 
alligevel ved han ikke alt om champignoner, for et 
kursus er ikke fyldestgørende, så han må 
eksperimentere sig frem. Forsøgene faldt heldige ud 
og siden dengang er det gået fremad. (Der findes 
stadig ikke en decideret uddannelse, men ophold i 
England, USA og Holland, som er førende i 
forskning og teknik, kan give den fornødne viden og 
erfaring).
De startede med at være 4, og i dag er de 16 
ansatte (+ weekend plukkerne), som vender 
gødning, plukker, sorterer, pakker, vander, ja i det 
hele taget deltager i produktionen. Når bakkerne er 

blevet fyldt, vejet og pakket, bliver de solgt til 
butikskæder i Århus området og andre dele af 
Midtjylland, hvilket den fine champignon lastbil bliver 

brugt til. 
Konkurrencen er hård, hvilket man også 
kan konstatere ved at kigge på udviklingen 
i producenternes antal: da Folmer startede 
var der 70 champignonproducenter, 
hvorimod der kun er 16 fabrikker i dag. 
Prisen på champignoner har selvfølgelig 
også haft betydning, for den har så godt 
som ligget stille i hen ved 10 år. Derfor kan 
man regne ud, at effektiviteten bliver nødt 
til at stige, for at man så at sige kan holde 
skuden i vandet, for prisen på næsten alle 
andre varer og lønnen stiger jo hele tiden. 
Faktisk har man formået at fordoble 
produktionen over en årrække gennem 
forskning i podning og dyrkning: den er 
steget fra 10-12 kg champignoner per 
kvadratmeter til 25 kg per kvadratmeter, 
hvilket gav Vinderslev Champignon en 
årsproduktion på 530 tons i 1997! 
Den teknologiske udvikling har også sat sit 

fingeraftryk på champignondyrkningen, selvom 
dyrkningsmetoden i bund og grund er den samme, 
for det er computere, som styrer fugtigheden, 
temperaturen og kuldioxidens mængde i de 16 
dyrkningsrum, så champignonerne får de optimale 
vækstbetingelser. Selve champignon”planten” (også 
kaldet mycelium) er en hvede- eller rugkerne, som 
er podet med svampesporer - mycelium leveres i 
sække fra England. Men champignoner skal dog 
stadig håndplukkes med fløjlshandsker. 
Som tidligere nævnt er Holland, England og USA de 
førende lande i champignondyrkningens kunst, og i 
disse lande skal sønnen Søren da også opholde sig 
i nogle måneder, hvis han altså har lyst til at 
overtage produktionen engang, når den tid kommer. 
Folmer tvivler, men det må tiden jo vise. 

CHAMPIGNONDYRKNING trin for trin …. 
dag  1:  45 tons hestegødning og 5 tons 
svinegød       n i n g 
leveres og blandes hver uge, hvor efter    
    gødningen stakkes og vandes. 
dag  8:  De ca. 70 grader varme stakke vendes 
af       
 kompostmaskinen og svovlsuramoniak   
       t i l s æ t t e s 
(1o kg pr. tons). 
dag 10: Gødningsstakkene vendes atter og 
tilsættes       kalk (30 kg 

Portræt af en lokal virksomhed 
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet, at tegne portrætter af lokal 
virksomheder i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det 
lokale erhvervsliv. 



Vinderslev Champignon A/S eller ”Svampen”. 
Folmer Andersen er den stolte ejer, som gerne ville 
fortælle lidt om sig selv og sit foretagende, da han 
blev spurgt. 
Folmer Andersen er oprindelig uddannet landmand, 
og det er ved et tilfælde, at han kommer til at dyrke 
champignoner. Champignondyrkningen starter på 
forsøgsbasis i 1967 i et hønsehus, hvor han gør de 
førs te er far inger  og konstaterer ,  at 
champignonproduktion kræver en indsats (og en 
investering på 200.000 kr. deang!) ellers skal man 
holde fingrene væk. 
Folmer tager på et tre måneders kursus i 
champignondyrkning på  landbohøjskolen, men 
alligevel ved han ikke alt om champignoner, for et 
kursus er ikke fyldestgørende, så han må 

eksperimentere sig frem. Forsøgene faldt heldige ud 
og siden dengang er det gået fremad. (Der findes 
stadig ikke en decideret uddannelse, men ophold i 
England, USA og Holland, som er førende i 

Godset Vinderslevholm ved Hinge sø lå oprindeligt hvor 
Vinderslev skole nu ligger. 

Godset der holdt flyttedag 

Lørdag den 15. august var der som led i 
Naturfredningsforeningens løbende arrangement, ” 
Kend din egn ”, besøg på den gamle herregård 
Vinderslevholm ved Hinge sø. 
Knap et hundrede deltagere var mødt op, og de 
blev budt velkommen blandt andre af Maria Louise 
Friedrichsen, datter af den tidligere ejer af godset, 
fabrikant Ladekjær-Mikkelsen. 
Maria Louise Friedrichsen kunne blandt andet 
oplyse, at godset oprindelig hed Vinderslevgård og 
lå placeret få hundrede meter vest for den 
nuværende Vinderslev Kirke. Godset blev flyttet til 
holmen ved Hinge sø omkring 1550. 
Hvor Vinderslevgård oprindeligt lå, ligger nu 
Vinderslev skole, men på plænen vest for skolens 
gymnastiksal, kan man stadig se enkelte rester af 
det oprindelige gods. 

I forbindelse med flytningen af godset fra Vinderslev 
til Hinge fortælles i øvrigt, at den daværende 
godsejer lod de øverste 8 -12 meter af tårnet på 
Vinderslev Kirke rive ned. Materialet blev så 
benyttet til en del af byggeriet af det nye gods ved 
Hinge sø. Godsejeren ejede dengang også kirken, 
og han mente, at grunden omkring kirken ikke 
kunne bære det høje tårn. 
Næsten alle gårde i Vinderslev sogn var dengang 
fæstegårde under Vinderslevholm. Det vil sige 
bønderne fra gårdene skulle stille til hoveriarbejde 
på godset. Og endnu kan resterne af den gamle 
hovvej, som bønderne benyttede, når de skulle 
møde på hoveri på godset, stadig spores lidt syd for 
mejeriet Økilde i retning mod nordøst på vejen 
mellem Vinderslev og Mausing. 
Besøget på Vinderslevholm var desværre ikke 
begunstiget af godt vejr, mellem bygerne var der 
dog lejlighed til at nyde de smukke og velholdte 
omgivelser på Vinderslevholm. Og vi kan jo håbe at 
Vinderslevholm en anden gang kan åbnes for 
offentligheden. 

Jacob Ildensborg-Hansen 

Ved du noget om champignoner? Du kan jo prøve 
at læse dette, måske bliver du klogere! 
Oppe på bakken i Vinderslev ligger en stor grøn 
bygning – det er en champignonfabrik, også kaldet 



Gadefest på 
Lundgårde
Tirsdag d. 21 juli holdt 
Lundgårde gadefest 
hos Bodil og Jacob 
Lundgaard.

Vejret var rigtig godt 
først på aftenen. Efter 
kl. 22 så man ud mod 
syd en flot regnbue, 
senere begyndte det at 
regne og alle rykkede 
indendørs.

Ca. 35 personer var 
mødt op og havde en 
hyggelig aften. 

Ændringer i landbrugs 
erhvervet

I vores lokalområde som så mange andre, sker der 
store ændringer med landbruget i disse år. De små 
husmandsbrug og de mellemstore landbrug ændres 
til deltidsbrug eller store produktionsgårde med 
ansatte medhjælpere. Således har Annemarie og 
Hans Henrik Christensen Pederstrupvej 68 i 

P e d e r s t r u p 
u d v i d e t 
bedriften, så 
de nu har 
plads til 170 
malkekøer i 
stalden, der er 
indrettet med 
malkegrav med 
plads til 20 
k ø e r  a d 
gangen.

Både Anne-
marie og Hans 

Henrik arbejder på fuld tid (mindst ) med landbruget, 
og de har en landsbrugsmedhjælper ansat + løse 
medhjælpere.
Trods størrelsen pointerer Hans Henrik, at det 
stadig er et familielandbrug, hvor hele familien er 
med i stalden.  
Gården bliver brugt som besøgslandbrug for den 
lokale børnehave, og døren står altid åben for andre 
nysgerrige.

Den 3 juli i år holdt Karl Erik Knudsen og Anne 
Vesterby åben 
hus på deres 
gård, der ligger 
p å
Holmsløkkevej 
6 ,  Maus ing 
Mark. De har 
udvidet, så de 
nu har plads til 
140 køer. Også 
h e r  s k e r 
malkningen i en 
malkegrav. Der 

kan malkes 16 køer ad gangen. 
Anne og Karl Erik har en landbrugsmedhjælper 
ansat på fuld tid. Anne har arbejde uden for 
hjemmet og hjælper til ved landbruget i perioder. 
Deres gård fungerer som besøgslandbrug for egne 
børns børnehave. Hvis man er interesseret i at se et 
moderne landbrug, er man velkommen til at kigge 
indenfor.

Annemarie og Hans Henrik med 
børnene Morten, Kirsten og Karen  

Karl Erik Knudsen 

Nyt transportmiddel 

Bodil og Jakob Lundgaard bor på Lundgårde i 
Mausing. Det er her vindmøllerne står, tæt ved det 
højeste punkt i kommunen ( 102 m. ). Der er en 
smuk natur med både store vidder og kuperet 
terræn med stejle bakker.  
Måske er det netop p.g.a. de store vidder, at Jacob 
har anskaffet sig et nyt transportmiddel - en ATV. 
Suzuki. Hvad den ellers kaldes ved Jacob ikke, men 
den kan i hvert tilfælde køre 50 km./t., har brede 
hjul ,og kan med lethed køre i løs plovjord og ude i 
de stejle Lundgårde - bakker. Den kan ligeledes 
køre i en nysået kornmark, uden at lave særlige 
spor.
Jacob har også andre planer med den. Han har 
tidligere erhvervet sig certifikat, så han må lægge 
muldvarpegift .  Hvis man  r inger t i l 
planteavlskontoret om at få udryddet muldvarpe, så 
rykker Jacob ud på sin ATV - Suzuki.  
Jacobs store familie er meget begejstret for køretø 
jet ,og alle har - med undtagelse af Bodil - fået lov, 
at prøve den. Hun har stadig den første tur til gode. 

Jacob Lundgaard 



Gad

LOKALE PENGESKABSTYVE
For nylig kunne man se 4, heraf 2 maskerede mænd, komme kørende med et 
pengeskab på en trailer fra Kjellerup mod Vinderslev. 
Alle 4 mænd er midlaldrende. 
1 Slank, bar briller, ca. 167 cm. mellemblondt hår. 
2 Slank, uden briller, ca. 175 cm., ” Minna-frisure ”. 
3 Julemandstørrelse, ca. 190 cm. mørkblondt hår, samt bevoksning i ansigtet. 
4 Slank ungdommelig, ca. 180 cm., høj og lyshåret. 
Påstået motiv var at gøre en god gerning for spejderne, men deres reelle 
hensigter er endnu ikke helt afklarede. Eventuelle oplysninger bedes givet til 
Vinderslev politi. 
Anonymitet kan ikke forventes ,da den ene gerningsmand har tætte familiære 
relationer til politiet. 
De 4 gerningsmænd formodes alle at bo i Vinderslev, og det formodes 
endvidere at det drejer sig om Poul Erik Petersen, Keld Lund, Per Rhiger og 
Jesper Nielsen. 

Som ringe i 
vandet breder sig 
For nogen tid siden solgte 
Kirsten og Vagn Hjorth, 
Vinderslevvej 101, deres hus til 
en fra Silkeborg, og da de jo så 
skulle have et hus at bo i , 
begyndte deres søgen. En dag 
mødte Vagn så Ole Slagter, og 
inden nogen knap vidste af det, 
var der indgået en handel. Om 
Ole og Birte var inspireret af, at 
deres datter Louise også lige 
var flyttet ( til Pederstrupvej 
105 ), vides ikke, men nu skulle 
de i hvert fald også selv ud at 
finde husly. Hvad var derfor 
mere nærliggende end at købe 
ejendommen overfor deres 
kolonihave ? Handlen omkring 
Pederstrupvej 46 blev klaret, og 
som den gentleman Ole er, 
sørger han for at køre den nu 
tidligere ejer, Tove Kristiansen, 
over at se på Jette Brokholms 
hus på Thorningvej 61, i 
Kjellerup og så blev det hus 
solgt ! Hvor Jette flytter hen, er 
for os endnu uvist, men det 
bliver vist ikke i dette blad-
distrikt - og det er måske godt 
det samme , for alle disse 
handler er indgået pr. 1. sept., 
hvilket betyder nogle dage med 
meget livlig kørsel til og fra den 
lille by Pederstrup. 

Viet på Kjellerup 
Rådhus. 
Louise Mosbech 
Sørensen og Jan 
Søndergaard, 
Tøndborgvej 41, 
Pederstrup.  

Viet på Kjellerup 
Rådhus. 
Ann Britt 
Christensen og 
Peter Møller, 
Pederstrupvej 58, 
Pederstrup 

NYGIFTE

�� Viet i Vinderslev kirke 
den 15.aug.  

Annemette Skov og Jesper 
Mortensen, fra Løndalgård,  
Mausingvej 43, Mausing.  

Viet i Grathe kirke.             
��
Liselotte Madsen og 
Karsten Thøgersen, 

��Viet i Vinderslev kirke den 22 aug.             
Majbrith Borg og Bjarke Stensgaard 
Andersen,  Ålborg. 

Majbrith er fra Vinderslev, og har indtil 
giftemålet, været et aktivt medlem af 
lokalbladets redaktionsgruppe. 
Vi håber hendes kreativitet, vil komme til i 
gavn også i Ålborg. 



Lørdag den 1. august blev Katja Nordstrøm Nielsen,
datter af Ernst og Gitte Nielsen, Mausing. viet til 
fotograf, Maximiliano Rosa Eguigure Hernandez,  
søn af oberst, tidligere ambassadør i Italien, 
 Jose de la Cruz Rosa Hernadez  
og Enriqueta Eguigure de Hernandez,
Tegucigalpa, Honduras. 
Vielsen fandt sted i ” Den Danske Kirke”  
på børnehjemmet EMMANUEL,  
der ligger ved landsbyen Guaimaca,
90 km. nord for hovedstaden Tegucigalpa. 

Fredag den 17.juli rejste 
vi, Ernst og jeg, fra 
Danmark med kurs mod 
Honduras for at deltage i 
brylluppet. Rejsen i sig 
selv, var en oplevelse for 
folk som os, der ikke er 
vant til at komme så 
langt hjemmefra. Efter at 
have overnattet i Madrid, 
fløj vi videre mod Miami, 
h v o r  v i  s k u l l e 
mellemlande. I flyet blev 
der serveret, hvad vi 
e f ter  k lokkeslættet 
regnede med var 
aftensmad, men på det 

medfølgende menukort kunne vi se, at det bare var 
en ”snacks”, aftensmaden kom senere. På grund af 
tidsforskellen (- 8 timer) var det først nu, blevet 
lørdag nat, da vi landede i San Pedro Sula i 
Honduras. Den tropiske varme slog os næsten 
omkuld, men vi blev trøstet med at det var ”vinter” i 
ndet lige nu og dermed kun ca. 24 grader. Vel og 
mærke om natten, dagtemperaturer var væsentlig 
højere.
I de knap 4 uger vi opholdt os i Honduras, nåede vi 
kun at se en brøkdel af landet. At beskrive, det vi så 
med få ord, lader sig dårligt gøre, men vores første 
indtryk var et meget frodigt grønt bjergrigt land, med 
stor kontrast mellem, kort sagt alt. F.eks. på kortet 
over hovedstaden er vejene tegnet med lige streger, 
i pæne firkanter, i virkeligheden ligger byen på 
bjergskråninger, så intet er absolut lige. Der er 
æseltrukne kærre, side om side med store 
firhjulstrukne vogne. Langs med vejene sælges der, 
alt efter egn, vandmeloner, ananas, bananer og 

Bryllup i Honduras

Vinderslev Smedie og 
Maskinfabrik 

Solsikkevej 2 
Arne Krægpørh og Finn Thomassen 

Alt i reparation, stålkonstruktion, 
svejsning, mont. og VVS 

Telefon   86 88 80 21   
Mobiltlf.  20 88 77 19 

Vognmandsfirma   
Karsten Konradsen ApS 

Gl. revlvej 16 
8620 Kjellerup 

Telefon 86 88 85 71 

BG Bank 
Kjellerup Afdeling 
Søndergade 2 
8620 Kjellerup 
Telefon  87 70 03 00 
Telefax  87 70 03 19

kokosnødder, derudover kunne der købes brændsel, 
colaer, brød , slik, keramik og hængekøjer, og 
sikkert en hel del mere som vi nok ikke så. Vi var 
bl.a. ved  Stillehavet, den del af landet, der er meget 
vandrigt, ligger der store rejefarme, det ene 
kæmpebassin ved siden af det andet, omgivet af 
mangrovesumpe med krokodiller. På bjerg-
skråningerne dyrkes der majs, ananas, ja, ingen 
mark var for lille, nogen gange var der måske kun 8-
10 planter, men alt blev udnyttet. Bananpalmer 
groede over alt, og bananer er da også en del af 
nationalretten, der består af ris, bønner, kød, tortilla 
og ristet bananer, ikke den slags bananer som vi 
kender herhjemme, men en stor grøn banan de 
kalder platana.  
Et af rejsen højdepunkter var opholdet på 
børnehjemmet EMMANUEL, det havde vi glædet os 
meget til at skulle besøge. Snak om EMMANUEL og 
lederparret David og Lydia, har vi lagt øre til mangen 
en aften og nat herhjemme i Mausing, når Katja 
fortalte om børnehjemmet og om alle sine børn. Hun 
havde heller ikke lagt skjul på hvor meget arbejde, 
der ikke altid lige bliver gjort, selv om det trænger sig 
på, nogen gange af tidsnød andre gange af mangel 
på kvalificeret arbejdskraft. Vi havde da heller ikke 
været på hjemmet i en time, før Ernst var i gang med 
svejseren. De mente, at de nemt kunne finde 
arbejde til ham i et år eller to, men de måtte nøjes 
med to dage i denne omgang. 
Efter brylluppet, sluttede vi vores besøg af, med et 
par dages ophold sammen med Katja og Max ved 
Det Caribiske Hav. Der hvor de store marker med 
sukkerrør og plantager med oliepalmer befinder sig. 
Hvor også de hvide sandstrande med kokospalmer 
og blåt badevand er at finde, før vi igen fløj hjem til 
det køligere Danmark.        

Ernst & Gitte Nielsen 



VINDERSLEV  
CHAMPIGNON A/S

Vinderslevvej 65 
8620 Kjellerup 
Tlf. 86 88 81 40

Faxnr. 86 88 84 20 

 KONTORTID 9-16 
    FREDAG 9-15 
  TELEFON 86 88 24 
00

TELEFAX 86 88 37 17 
        GIRO 5 36 29 62 

VESTERGADE 1A. 8620 KJELLERUP. 
E-MAIL : noerregaard@advomidt.dk

PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP 
TLF. : 86 88 22 88 - FAX.: 86 88 32 88 
INTERNET : WWW.KUSK.DK 

 

 

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder: 

- KVALITET 
- PRIS 

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

KYLLINGS EL-SERVICE 
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling 

Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup 
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71 
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt 

Poul Fanø 
LANDSRETSSAGFØRER ( H ) 

ADVOKAT

8620 KJELLERUP                   (INT. +45) 86 88 14 
11
DANMARK                        TELEFAX  86 88 27 

 

Kjellerup
Containerservice 

v / Svend Elkjær - Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup 
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16 

Åbne og lukkede containere i alle 
størrelser udlejes til alle formål. 

Den rigtige ramme om festen... 
Ude eller hjemme. 

PC eller Mac. 

Jyske Netbank er åben for alle. 

Vinderslev & Thorning 
Forsamlingshus

-

Al - BYG 
 v/muremester Hans Schnoor 
 Mausingvej 21 
 NY-OG OMBYGNINGER 
 ERHVERV 
 SPECIALER :  
 Overfladebehandning af 
   industrigulve 

                        Facadebehandling 

TELEFON 86 88 86 44 
Biltelefon 30 86 87 44 

TÆPPESTALDEN 
I MAUSING 

Mausingvej 21 . 8620 Kjellerup 
Tlf. 86 88 86 44 . Bil 30 86 87 44 

Åbningstider : Fredag kl. 14.00-19.00 
          Lørdag kl.   9.00-14.00 
   



Tømrermester
Leif Kristensen 

   Thybovej 45 
   8620 Kjellerup 
   Tlf. 86888660 

Hauge Minimarked 
           Haugevej 33 
         8620 Kjellerup 
  Tlf./Fax nr. 86 88 8013 

Industriparken 1       Telefon  86883900 
8620 Kjellerup         Telefax  86883950 

Stampes  
Murerforretning 

Haugevej 47 
     8620 Kjellerup 
     Tlf. 86888383

Klovbeskæring
   Frysemærkning 

Kaj Andersen 
  86888003 

ADVOKAT 
  Kurt Jensen 
  Søndergade 1, 1.s 
  8620 Kjellerup 
  Tlf. 86883200 



FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER 
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v., 
samt navne på de relevalte kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det 
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår. 
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende 
oplysninger i vejviseren. 

                                                                                  Redaktionen 

Brugerrådet ved Rydalsminde 
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1   Tlf. 
86888127 

Børne- og fritidsgården     
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1          Tlf. 
86888517 

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse 
Liselotte Lyngvad, Liljevej 45            Tlf. 
86888326 

Dagplejemødre
Anni Borum, Liljevej 30,               Tlf. 
86888516 
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5,          Tlf. 
86888412 
Charlotte Hansen, Tøndborgvej 23,        Tlf. 
86888148 
Hanne Skov, Krokusvej 13,             Tlf. 
86888534 
Helle Frølund, Krokusvej 2,             Tlf. 
86888352 
Helle Lindegaard, Trekronevej 22,         Tlf. 
86888020 
Laila Hvam, Pederstrupvej 97,          Tlf. 
86888541 
Lissy Nyberg, Silkeborgvej 144,          Tlf. 
86888407 
Pia Hansen, Tøndborgvej 15,           Tlf. 
86888821 

     
Hauge forsamlingshus    
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82        Tlf. 
86880578  

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6    Tlf. 
86888542 

Indre mission i Brokhus        
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38    Tlf. 
86888445 

Indre mission i Mausing     
Fmd.: Holger Larsen, Mausing skolevej 13   Tlf. 86888257 

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

Junior- og Ungdomsklub 
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30      Tlf. 
86888687 

Klub 73       

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2       Tlf. 
86888352 

Landsby komiteen for Vinderslev sogn
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3        Tlf. 
86888085 

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

Mausing sportsplads - KFUM 
Fmd.:Karsten Frølund, Vinderslevholmvej44 
 Tlf.86888242

Mausing Vindmølle Laug I/S    
Fmd.: Jacob Lundgård, Lundgårde 11      Tlf. 
86888157 

Menighedsrådet      
Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24  Tlf. 
86888317 

Pederstrup Vandværk 
Fmd.: Peter T. Jensen, Pederstrupvej 60   Tlf. 
86888324 

Pensionistforening     
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9          Tlf. 
86888023 

Rydalsminde Plejehjem  
v/ Bodil Kristensen, Vinderslevholmvej 18   Tlf. 
86888062 

Skolebestyrelsen     
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47       Tlf. 
86888383 

Søndagsskolen Mausing 
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32  Tlf. 
86888375 

Søndagsskolen Vinderslev  
Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 
86888484 

Valgmenighed     
v/ Karen Marie Ravn, kirkebakken 13      Tlf. 
86881110 

Venstrevælgerforening   
Fmd. : Folmer Andersen, Vinderslevvej 65  Tlf. 86888140 

Vinderslev aftenskole 
v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8    Tlf. 
86888421 



Få din forenings og gruppe 
arrangementer med i næste udgave 

Sidste frist for stof til næste nummer 
er den 15. november. 

2. Oktober kl. 18.33 
Borgerforeningen holder 
fællesspisning i Mausing 
forsamlingshus  

2. oktober kl. 19.30 
Klub 73’ s 25 års jubilæum/ 
familieaften i Vinderslev 
missionshus, v. Flemming 
Bjerre

3. oktober kl. 19.00 
Hauge forsamlingshus holder 
indvielsesfest 

4. oktober kl. 10.00 
Søndagsskole i Mausing 
missionshus og i Vinderslev 
missionshus 

6. oktober kl. 19.00 
Valgmenigheden holder 
aftensgudstjeneste i Vinderslev 
kirke

9. oktober kl.  19.00 
Afslutning for VIF ungdom i 
Vinderslev forsamlingshus 

13. oktober kl. 14.00  
DMS møde i Vinderslev 
missionshus, v. pastor Klaus 
Møberg 

15. oktober kl. 14.00 
Pensionistforeningsmøde på 
Rydalsminde 

15. oktober kl. 19.30  
Møde i Vinderslev missionshus, 
v. Jens Peter Lundgaard 

17. oktober kl. 19.00 
Mausing forsamlingshus holder 
høstfest

18. oktober kl. 10.00 
Søndagsskole i Mausing 
missionshus og i Vinderslev 
missionshus   

20. oktober kl. 19.30  
Santal-fest i Vinderslev 
missionshus, v. tidl. miss. Inger 
Engsig 

20. oktober kl. 19.30 
Foredrag i valgmenighedens 
sal, med seminarierektor Dorthe 
Esbjørn Holck 

23. oktober kl. 20.00  
Årsfest i Mausing missionshus, 

taler Søren Grystæk 
24. oktober kl. 19.00 
Afslutning for senior & old 
boys i Mausing forsamlings- 
hus

29. oktober kl. 19.30 
Samtale møde i Vinderslev 
missionshus 

30. oktober kl. 19.00 
Fællesspisning i Mausing 
missionshus 

1. November kl. 10.00 
Søndagsskole i Mausing 
missionshus og i Vinderslev 
missionshus 

3. November kl. 19.30 
Efterårsmøde i Hinge 
sognegård, taler 
Fængselspræst, Karl Lomholt, 
Horsens 

4. november kl. 19.00 
Skolefest i Vinderslev skole 

5. november kl. 19.00 
Skolefest i Vinderslev skole  

6. november kl. 19.30 
Søndagsskolens familieaften i 
Vinderslev missionshus v. 
lærer Anna Saarup 

10. november kl.  19.30  
IM&U fællesmøde i Vinderslev 
missionshus, v. miss. Elna 
Thiesgaard 

12. november kl. 14.00 
Pensionistforeningsmøde på 
Rydalsminde 

12. november kl. 20.00 
Bibeltime i Mausing 
missionshus, ved Jens P. 
Lundgaard 

15. november kl. 10.00 
Søndagsskole i Mausing 
missionshus og i Vinderslev 
Missionshus 

16. november kl. 10.00 
Missions uge i Brokhus 
missionshus, slutter  d. 20-11 

17. november kl. 19.00 
Valgmenigheden holder 
folkemusik og vise aften med 
Poul Dissing på Levring 

Efterskole
19. november kl. 19.30 
Foredrags aften med 
forfatteren Knud Sørensen på 
Vinderslev skole 

20. november kl. 19.00 
VIF, generalforsamling i 
Vinderslev klubhus 

20. november kl. 20.30 
Støttepille, generalforsamling i 
Vinderslev klubhus  

24. november kl. 19.30  
IM&U fællesmøde i Vinderslev 
missionshus, v. miss. Elna 
Thiesgaard 

27. november kl. 20.00 
Advendfest i Mausing 
missionshus, taler Jens 
Kristensen 

28. november kl. 14.00 
Julemarked på Rydalsminde, 
slutter kl. 16.00  

29. november kl. 10.00 
Søndagsskole i Mausing 
missionshus og i Vinderslev 
missionshus   

1. December
Spejdernes fælles jule 
afslutning i Mausing 
Forsamlingshus  

1. december kl. 19.30 
Soldatervennefest / 
Advendsfest i Vinderslev 
missionshus, v. sekretær 
Henning Sigumfeldt 

4. december kl. 19.00 
Julestue i Hauge forsamlings- 
hus

6. december kl. 19.3 
Borgerforeningen afholder 
julehygge i Vinderslev 
Forsamlingshus 

6. december kl. 19.30 
Familie gudstjeneste i 
Vinderslev kirke 
(sognemenigheden) 

8. december kl. 19.00 
Spejderne går Lucia-optog på 
Rydalsminde 

10. december kl. 14.00 
Pensionistforeningsmøde på 
Rydalsminde 

10. december kl. 20.00 
Årsfest i Brokhus 
missionshus, v. missionær 
Jørgen Dalsgård 

13. december kl. 19.30 
Valgmenighedens 
advendsgudstjeneste i 
Vinderslev kirke 

17.december kl. 19.30 
Samtale møde i Vinderslev 
missionshus 

17. december kl. 20.0 
Juletræet pyntes i Mausing 
missionshus 

20. december kl. 10.00  
Søndagsskole i Mausing 
missionshus 

20. december kl. 10.00 
Vinderslev / Brokhus 
søndagsskole holder 
julehygge hos Hanne og 
Karsten Frølund 

20. december kl. 19.30  
Vi synger julen ind i 
Vinderslev kirke, med 
solosang af Anders Leth 
Jensen 

27. december kl. 19.00 
Mausing Forsamlingshus 
holder juletræsfest  

27. december kl. 19.30 
Julefest i Mausing 
missionshus, taler Johannes 
Larsen 

28. december kl. 19.30 
Juletræsfest i Vinderslev 
missionshus 

29. december kl. 13.30 
Julefest i Brokhus 
missionshus, v. missionær 
Egild K. Jensen 

29. december kl. 19.00  
Hauge forsamlingshus holder 
juletræsfest 

   


