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Leder
Velkommen til 2. årgang af Lokalbladet.

Redaktionens medlemmer er friske til at tage fat på
endnu et år i Lokalbladets tegn. Dette skyldes ikke
mindst den store opbakning, lokalbefolkningen har vist
os.
Bl.a. har vi bedt nogle personer om at tage de kritiske
briller på og udtale sig konstruktiv om Lokalbladet, med
det formål at gøre bladet endnu bedre. Folk har i det
hele taget været positive og aktive, når det gælder stof
til Lokalbladet, både på opfordring og via nyheder /
oplevelser folk selv kommer med.
Ikke mindst TAK for de økonomiske bidrag bladet har
modtaget siden april, fra private / foreninger og fra den
store skare af sponsorer ( nye som gengangere), der
har ønsket at være med.
Hermed ser økonomien på årsbasis således ud :

Lokalbladet er nu økonomisk sikret frem til juli  år 2000,
hvis ikke der opstår udgifter til reparation af det tekniske
udstyr (PC, scanner, printer og kamera).
Da vi ikke kan se om de frivillige indbetalinger kommer
fra private eller foreninger, vil vi i begyndelsen af år
2000 tillade os at sende en særskilt girokort til alle
foreninger i området (selvfølgelig også på frivillig basis),
for at opnå en bedre oversigt over indbetalingerne.

Husk, at redaktionen fortsat er den glade modtager af
økonomiske bidrag. For at kunne udgive et læseværdigt
blad, er det nødvendigt, at områdets mange foreninger
og enkeltpersoner vil indsende endnu mere stof til
redaktionen, samt give gode ideer til indhold.

Hjælp, er der en der har lyst til at hjælpe med op-
sætning af Lokalbladet - oplæring kan finde sted.

Redaktionen

LOKALBLADET udkommer næste
gang først i januar 2000

Sidste frist for indlevering af stof
til LOKALBLADET er den

15. november
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Fortvivl ikke !
Er det indlagte girokort fra april udgaven forsvundet
så fortvivl ikke. Ethvert beløb - stort som lille - kan
indbetales i Unibank på Lokalbladets konto ved
opgivelse af vores kreditor nr. 83822414. Eller
kontakt en fra redaktionen, og I vil få tilsendt et nyt
girokort.

Sponsorer 23.000
Sognemenighed 2.000
Frivillige indbetalinger 6.820
Trykning af bladet 27.265
Postforsendelse 4.683
Kontorartikler 1000
Ialt 31.820 32.948

Indtægter     Udgifter
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Tryk : X press digital A/S, Viborg
Oplag : 650 stk.

Skulle der være husstande i lokal området, der ikke har modtaget lokalbladet, bedes I rette henvendelse
til redaktionen.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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„ Landsbytossen „

Lokalbladet stiller hver gang spalteplads til rådighed for skiftende personer fra hele området til en
anonym kommentar. Kontakt en fra redaktionen, hvis du selv vil have mulighed for at skrive noget
eller har ideer til hvem, der ellers kunne gøre det. Gerne noget lokalt, og / eller noget personen
filosoferer over.
Endnu engang har en person fra egnen fået mulighed for at skrive helt frit fra leveren og ganske
anonymt om lige, hvad der lå ham / hende på sinde. Hvad mener du om kommentarerne denne gang ?
Bare du enten er enig eller uenig og ikke helt ligeglad, for det vil være det værste. Kom med dine
kommentarer til næste nummer af Lokalbladet.             Redaktionen

Dialekterne er ved at
forsvinde……
I sommer har Pia Kjærsgaard udtrykt bekymring for,
at det danske sprog skulle forsvinde i Danmark. Jeg
tror ikke, der er nogen fare for, at det skal ske
foreløbig, selvom jeg må indrømme, at vi overtager
så mange, - især engelske ord - i øjeblikket, at vi ikke
altid tænker på, om det er engelsk eller dansk. På
teknikkens områder synes jeg endda, det er meget
praktisk, at vi på den måde let kan kommunikere
internationalt.

Men da jeg, for over tredive år siden, kom her til
egnen, taltes der meget mere dialekt end nu. Og det
var ikke bare blandt ældre mennesker. Også børnene
havde en del deciderede dialektord i deres sprog
dengang. Det er ikke mere tilfældet, og hvis nogen af
dem kommer til at tale „bondejysk“, som de meget
nedsættende selv kalder det, bliver de som regel af
deres jævnaldrende meget kontant gjort opmærksom
på, at de er helt til grin.

Man kan dog stadig høre på mange mennesker, hvori
landet de kommer fra, for skønt dialektudtrykkene
forsvinder, er der som regel stor forskel på sprogtonen
hos en jyde, en fynbo, en sjællænder osv.

Sproget ændrer sig - ligesom så meget andet - hele
tiden og har gjort det altid! Det udvikler sig nemlig
sammen med de mennesker og den kultur, der bruger
det. Derfor var der tidligere betydelig forskel på det
sprog, man talte forskellige steder i landet, endda
også tit på nabosamfund, hvis de af en eller anden
grund var isolerede fra hinanden. Førhen bevægede
man sig ikke nær så meget rundt i landet, som vi gør
nu. Det var meget mere besværligt og tidkrævende,
man havde ikke det samme behov for det, og man
havde heller ikke den fritid, vi har nu. Det er derfor en
naturlig følge af samfundsudviklingen, at dialekterne

forsvinder i takt med, at der bliver meget større
kontakt imellem mennesker i forskellige dele af
landet, dels ved at vi kan komme fra den ene ende
af landet til den anden i løbet af ganske kort tid, dels
ved at vi dagligt i timevis kan høre et „fællessprog“ i
radio og tv. At vi har regionale stationer gør ikke den
store forskel, for de ansatte der behøver ikke være
lokale af den grund.

Men selvom det er en naturlig følge af en udvikling,
at dialekterne går tilbage, kan man godt synes, at
det er en skam. I vores tid er mange mennesker
efterhånden blevet meget mere bevidste om at
bevare kontakten til deres rødder. Alligevel tror jeg,
at de færreste ønsker selv at tale dialekt (med eget
ordforråd og egne grammatiske regler, der afviger
fra rigsmålet), og forældre ønsker også, at deres børn
lærer „rigsmål“ i skolen. Der er nemlig også en
psykisk og social side af sagen. Undersøgelser viser,
at vi høj grad vurderer vores medmennesker ud fra
deres sprog, både med hensyn til evner og
menneskelige kvaliteter. En person, der taler rigsmål,
vurderes som mere vidende og socialt velfungerende
end den, som taler dialekt. Tænk i den forbindelse
på, hvordan man i film og lign. sommetider udnytter
dette og understreger en persons karakter ved at
lade vedkommende tale dialekt. En dialektforsker,
Ingelise Pedersen, har ligefrem samlet resultatet af
en undersøgelse af folks holdning til dialekter i denne
ultrakorte formulering:
De dialekttalende er dummere men flinkere end dem,
der taler „højkøbenhavnsk“.

På den baggrund synes jeg, at det er rart og
beundringsværdigt, at der er nogle få, der tør-, og
som sætter en ære i - at holde fast i deres dialekt.
Men skal man ikke være lidt småtosset, for at turde
det?

annonym



Min Hobby
Under denne rubrik har Lokalbladet tænkt sig fremover at fortælle, eller lade lokale folk fortælle
om en hobby, de går meget op i. Formålet kan bl.a. være, at andre med samme interesse finder
ud af, at der bor nogen i sognet, man kan udveksle erfaringer med.

Det er svært at lave en overskrift, der dækker dette
Lokalblads Hobby-side.
Hvad er en hobby?
For Valdemar Hermansen i Mausing er der flere ting,
der kommer ind under betegnelsen „hobby“, hvis
der med ordet også menes interesse:

* at tegne og male
* at fortælle historier
* det nære miljø
* Marie (hans 93-årige kæreste og kone
   gennem 68 år)

Selv om man er 95 år, og det efterhånden kniber
med hørelsen og benene, behøver man ikke miste
interessen for det, der omgiver èn. „Når bare man
har sin forstand“ (citat Marie).

Valdemar, også kaldet  „den gamle smed“, har altid
tegnet. Da han gik i skole, kunne han ikke stilles
ved kun at skrive tal og bogstaver. Valdemar tegnede
på alt, så snart han kunne komme til det. Degnen
mente nok, at det var bedre at bruge tiden på at
skrive. Tænk hvis Valdemar havde haft en lærer,
der havde sans for kunsten og så en værdi i det. Så
kunne han have hjulpet ham i gang med en
undervisning, der kunne have givet et skub i den
rigtige retning. For Valdemar har et medfødt  talent
for at tegne og male. Og som de ægte kunstnere
har han slet ikke kunnet lade være. Han tegner på
alt, han kommer i nærheden af, små papstykker og

papir, og hvad der ellers kan tegnes på. Den eneste
undervisning i tegning, Valdemar har fået, var da
han var i lære som smed. Da gik han på tegneskole
i Kjellerup.

Valdemar er meget interesseret i naturen. Han kan
godt lide at tegne ting fra naturen. Det er dog aldrig
udendørs, han tegner. Det er, som han husker det
eller efter fri fantasi. Og Valdemar har både en god
fantasi og en god hukommelse.
Ellers tegner han motiver fra bladene. Han tegner
meget heste og menneskekroppe i forskellige
stillinger, mest kvinder. Han ville have fået meget
ud af croquis-tegning (tegning efter model).
Valdemar farvelægger også med farveblyant, maler
med pensel og maler motiver på stof til duge m.m -
et meget kreativt menneske, må man sige.
„Den gamle smed“ har også udfoldet sin fantasi i
smedejern. Specielt fremhæves en havelåge, der
forestiller Per Hækkerup liggende i en seng med
Anker Jørgensen siddende ved siden af , på
sygebesøg. I smedejern har han også lavet legetøj
til børn, f.eks. en plov, der var en tro kopi af en rigtig
plov. Han mindes engang, at der i smedien kom en
kunde, en mand med to drenge, der fik øje på
miniature-ploven. De tiggede faderen om at få en,
og det lykkedes. Så sagde Valdemar til dem, at nu
skulle de gå hjem og pløje mors græsplæne op. De
må have taget det meget bogstaveligt, for næste
dag havde han deres mor i telefonen: „Hvad er det
du lærer dem“
Det var blot en af de mange  historier, Valdemar
kan fortælle om de mange oplevelser, han har haft i
sit liv.
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Marie sidder også i stuen, men hun prøver ihærdigt
på ikke at blande sig i snakken. Da emnet er
Valdemar‘s nuværende hobby, at tegne, har Marie
kun en beklagelse, og det er, at når han tegner, har
han ikke tid til at snakke med hende. Da snakken
falder på smedejernshavelåger og legetøjsplove,
kan Marie ikke lade være med at indskyde en
bemærkning: „Han gik næsten mere op i de sjove
ting end i grovsmedning, men han har nu skoet
mange heste.“ Marie kommer i tanke om en gang,
det ikke gik så godt med at sko en hest. Hesten
havde ikke tålmodighed til at stå stille, så længe det
varede at blive skoet, så den smed Valdemar ud på
vejen  Da smeden kom på benene igen, var han så
vred, at han gav hesten èn i bringen, så han
forstuvede sin storetå.

Valdemar har været smed i Mausing siden 1931. D.
15. juli dette år slog han sit første slag i smedjen.
30. sept. samme år blev Marie og Valdemar gift.
Men der skulle ske meget, inden de nåede så langt.
Mange på egnen kender den gribende historie om
Marie, der ikke måtte få Valdemar for sin far. En
dag, hvor Marie hjalp sin far med at tærske korn, fik
hun højre hånd i tærskeværket og mistede den. Da
Marie senere lå i sygesengen, var den eneste trøst,
hun ønskede, Valdemar   -  og hendes far måtte
bøje sig. Han lærte sidenhen at sætte stor pris på
Valdemar.
Marie fik en erstatningssum, og for den købte de
smedjen af Kristoffer Pedersen. Så det er Marie‘s
ejendom, vi sidder i, siger Valdemar, „så det er
hende der råder“. Den melding efterfølges af et glimt
i Øjet og en herlig latter.

Den 30. sept. er det altså 68 år siden, de blev gift,
og på næste torsdag, siger Marie, er det 70 år siden,
jeg var med hjemme ved Valdemar‘s forældre første
gang. De har suppleret hinanden godt i alle de år,
ikke mindst nu.
Valdemar fortsætter historien: det var en svær tid
først i 30‘erne at starte en smedjeforretning.
Bønderne, som var de hyppigste kunder, havde
småt med penge. Han husker, at en fedegris kostede
30 kr. Smeden gav altid 3 måneders kredit.

Som smed  var det nødvendigt at være alsidig.
Valdemar  har bl.a. været med til at reparere
vandpumper i brønde. Marie fortæller: „når de gik
ned i brønden, havde de oftest sele på, nogen gange
tog de den af 30 alen nede i jorden, og hvis der så
var dunst i brønden, og de blev dårlige, så kunne
man jo ikke hive dem op igen.“ Det mindes Marie
med gru.
Der var også lærlinge i smedjen. Mange unge mænd
har lært smedje-faget hos smeden i Mausing. For

dem , der kender Marie og Valdemars hus, kan det
være svært at forestille sig, at der var plads til at
lærlingene boede hos dem. De havde et kammer
på loftet.
Marie havde en ung pige til at hjælpe med at passe
deres 3 piger, mens de var små. Hun boede også
hos dem. Sammen med Marie sørgede hun for kost
til dem alle. Der var altid mange unge mennesker i
huset og meget livligt. Man fornemmer, at der i huset
er blevet samlet på sjove og gode oplevelser.

Smedjen i Mausing ligger tæt på gadekæret, og lige
overfor ligger „Anine`s hus“. Og hvem var Anine så.
Marie fortæller, at Anine var ugift og tidligere
sygeplejerske. Hun tog sig af forældreløse børn, der
kom fra børnehjem. Men Anine ville ikke have dem
længere end til skolealderen. En af „hendes børn“,
Jens „trompet“ kom siden til hendes søster og
voksede op der. Da han blev voksen, blev han gift
og flyttede til Aalborg. Her har Marie og Valdemar
besøgt ham og hans kone. Og sådan kender
„smedens“ utrolig mange mennesker, og det mest
imponerende er, at de har magtet, at holde kontakten
til de fleste. Ligeledes er de også familiens
samlingspunkt.

For at vende tilbage til Anine. Hun fyldte 50 år, det
år Marie og Valdemar kom til Mausing. Hun døde
som 93-årig. Marie fortæller, at den sidste tid hun
levede, fik hun mad fra byens koner, men den eneste
mad, hun brød sig om, var den Marie lavede.

Midt i snakken må vi ud at se på solformørkelse.
Valdemar har et stykke svejse-glas til at ligge på
spisebordet, så udstyret er i orden. Den oplevelse
lykkedes det også, at få med.
Marie er meget interesseret, hvis der er flyttet nye
folk til byen. Så den gamle skrøne med, at man som
tilflytter på landet først bliver accepteret i 3.
generation, den gælder ikke her. „Alle folk er så flinke
ved os“, siger Marie.
Valdemar kan fortælle historier fra et rigt liv. Engang
imellem blander Marie sig: „det er altså ikke sandt
Valdemar, det er en historie“
Det bliver for svært her at gengive Valdemar‘s
anekdoter. Det kan heller aldrig blive så godt, som
når han selv fortæller. Men hvis man lægger vejen
forbi smedjen i Mausing og får lyst at kigge ind, så
husk lige: kom ikke for tidligt på dagen, for det er et
par ægte b-mennesker, der bor her. Ofte ser man,
hvis man kommer forbi deres hus ved midnat, at
der stadig er lys over spisebordet, for så sidder Marie
og lægger kabale og Valdemar hjælper med at finde
de rette kort.

K.H.



Den 2/5 fik Ellen og Lars
Hejlsø Kohsel på Haugevej
40, en søn der
vejede 4700 gram var 55 cm.
lang.
Drengen blev døbt Anders
20.06.99 i en dåbskjole fra
1919.

Nyfødt

Den 20. juni
fik Solvej
Kristensen
og Jens
Pedersen,
Haugevej 2
en dreng på
3270 g. og
51 cm. Den

lille dreng skal hedde
Martin.

Den 30. maj 99
fik Tina og Lars
Grauballe, Tønd-
borgvej 40 en
pige på 3110 g
og 50 cm. Pigen
blev døbt Maria
d. 25. juli. Maria
har 2 søskende,
Thomas (4 år)
og Line (2 år)

NYT FIRMA

Lars Kohsel har efter et par år på halv tid, taget
springet fuldt ud, og startet firma på Haugevej 40.
Kohsel Data.
Han laver Internet løsninger til firmaernes
databaser, hjemmesider, m.m.
Han sælger også pc udstyr. Men det er primært
Internetløsninger han arbejder med.

Giv en god
gave

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

Gade
spejlet

Charlotte Randbæk
og Benny Marquart,
Solsikkevej 27
( tidl.Lundgårde 7 ), blev
d. 28. august viet i Hinge
kirke. Ved samme
lejlighed blev datteren
Pernille Randbæk
Marquart døbt.
( Bemærk den glemte
brudebuket er blevet
hentet. )

„
Smitsom epidemi på Lundgårde 

„

Lotte Jensen og Søren
Fisker, Lundgårde 9,
blev d. 5. juni viet i
Mariehøj kirke

Charlotte Nielsen og
Jørgen H. Jensen,
Lundgårde 7, blev d. 1.
maj viet i Sinding kirke.

Eva Thomsen og Villy
Lundgård, Lundgårde
4, blev d. 19. juni  viet i
Vinderslev kirke.

Nygifte
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Gade
spejlet

Tillykke med dagen.
∗ Henny Sølager Sørensen, Tøndborgvej 28, blev 50 år d. 23. juli.
* Vita og Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, havde sølvbryllup d. 20.juli
∗ Anna Andersen, Vinderslevholmvej 18, fyldte 90 år d. 25. september.
∗ Ejnar Mølgård, Liljevej 7, fylder 80 år d. 4. oktober.
∗ Kristian Rasmussen, Hønholtvej 9, fylder 50 år d. 20. oktober.
* Inga Lørup, Tøndborgvej 47, fylder 60 år d. 24. oktober.
∗ Kirstine Bech, Vinderslevholmvej 18, fylder 70 år d. 25. oktober.
∗ Magnus Brauner, Krokusvej 9, fylder 90 år d. 3. november.
∗ Jens Emil Kristoffersen, Tøndborgvej 60, fylder 80 år d. 11. november.
∗ Anna Hauge, Vinderslevholmvej 18, fylder 90 år d. 23. november.

 „Gader fest „ i Pederstrup

Lørdag d. 21. aug. blev der for 2. gang holdt fest for
alle gader i og omkring Pederstrup by. Det blev holdt
hos Bent og Lotte Kragh, hvor ca. 65 børn og voksne
var samlet til fællesspisning og socialt samvær. Hver
enkelt medbragte selv mad til grill, medens festudvalget
stod for salatbar, flüts .m.m. Som tradition var der
forskellige former for underholdning og konkurrencer
både for børn og voksne. Det blev en hyggelig aften,
hvor nye og gamle beboere blev præsenteret for
hinanden.

Nytårsaften år
2000

Var det ikke en idé for
enten VIF/Forsamlings
huset eller Borger-
foreningen eller alle tre at
arrangere noget til
Nytårsaften år 2000, ved
midnatstid, på vort lokale
”Torv” (ved Brugsen). Det
kunne da være meget
hyggeligt, hvis man kunne
samle byens (og
omegnens) borgere til at
”skyde” det nye år tusinde
ind.
Hilsen fra et par borgere i
Vinderslev.
PS: En stor ros til
redaktionen for et godt
blad.

Fårvandring
Ejner Andersen var til
Mausing marked lørdag
formiddag. Da han vendte
hjem hen på
eftermiddagen, stod hans
5 lam og 2 gamle får i
gården og var løbet ud af
deres fold. Det ene
moderfår var væk - det var
på fårvandring. Det
formodes, at moderfåret
også havde været på vej
til Mausing marked, men
vendte om ved skiltet
„ smådyr „. Vandringen
fortsatte til Økilde i
Vinderslev, hvorefter fåret
om tirsdagen var nået nær
Vinderslev gamle tegl-
værk. Samme dag var
Inger og Vagn Døssing,
Trekronervej, på vej hjem
fra Nørskovlund og kørte
ad Astrupvej. Ud for
Abildskovs hus ved
Scanglas stod moderfåret
tøjret. Inger og Vagn
kunne straks kende fåret
og bragte det til
hjemadressen på
Engholmvej 12.

En god og
dårlig nyhed!!

Kokken på
Vinderslevholmvej er

død.
Men den på Liljevej lever

stadig.

Onsdag d. 26. maj 99 kl.
19.13 fik Bodil Birkbak og
Ole Bendtsen, Haugevej 9
en søn. Han skulle
forløses ved kejsersnit,

Nyfødt
men efter en hel dags
ventetid, p.g.a. sygepleje-
konflikten på Viborg
sygehus, var han nær
kommet selv, hvis de
havde udsat operationen
længere.
Han vejede 344 0 g og
målte 52 cm. Han blev
døbt Asbjørn Bendtsen i
Vinderslev kirke d. 22.

aug. I forvejen har de
Thorebjørn Bendtsen født
d. 24 okt. 97
På billedet ses Thorebjørn
og Asbjørn. Det ses, hvor
glad og stolt han er over
at have fået en lillebror,
som han i starten kaldte
„AA“. (Det var de første
lyde, den nye baby
frembragte, når han var
sulten, og det var tit).



Vinderslev borgerforening
Sct. Hans bål ved Mausing
forsamlingshus.

Der var 200 - 300 mennesker  forsamlet,  da Villy Bach
Rasmussen holdt båltalen, hvori han fortalte om en
del af tiden under besættelsen - bl.a. træk fra sin
drengetid i Mausing og om baggrunden for oprettelsen
af Mausing forsamlingshus.
Efter båltalen blev bålet tændt, og forsamlingen sang
Midsommervisen og Danmark nu blunder den lyse nat
med formanden John og næstformand Henny som
forsangere.
En del gik herefter i forsamlingshuset til kaffe og
fransbrød, mens resten af de voksne blev ude i det
gode vejr, hvor der solgtes øl, vand og pølser, medens
børnene hyggede sig med at bage snobrød ved et
mindre bål arrangeret af spejderne.
Sidste sang var kædesangen som efterhånden er
blevet

„
kendingsmelodi

 „
 for borgerforeningen.

Børnedyrskuet
Efter en noget træg
tilmelding af udstillere,
lykkedes det at samle ialt 21
børn, der ville udstille deres
kæledyr.
Blandt udstillerne valgte
dommerne at give æres-
præmie til Martin Tholstrup
for et hænge-bugsvin, Lisa
Nøhr for en hund, Rikke og
Sofie Lørup for en hund og
en undulat.
De øvrige udstillere fik 1.

præmie.
Vi valgte i år at give ens præmier til alle (slik og frugt),
da vi tidligere har været rundt hos erhvervsdrivende
og spørge om sponsorere præmier, men har fået det
indtryk, at børnene (nogle) har syntes, at det var
kedeligt at få det samme hvert år.
Vejrudsigten lød på regn, så det var spændende at
se, om der ville komme lige så mange gæster, som
der plejer.
Der var 150 - 200 der fik set de dejlige dyr og bure,
der var pyntet flot i dagens anledning.
Spejderne havde sørget for underholdning med

karrusel, balancebom, tippi og bål.
VIF kom med en 

„
sportspakke

 „
 indeholdende mange

forskellige remedier til leg og bevægelse.
Der var stor aktivitet og god stemning hele
eftermiddagen.
På pladsen solgtes sodavand, øl, is og pølser - og
heldigvis ventede regnen med at komme til
arrangementet var færdig.

Fællesspisning fredag d. 15.
okt. i Mausing forsamlingshus.
Reserver allerede nu denne aften og glæd jer til en
dejlig aften med god og billig mad. ( Henny barsler
med nye / gamle ideer .) Vi skal også synge sammen.
Vi finder både gamle og nye sange frem. Vi håber, det
bliver en hyggelig aften, som hele familien kan deltage
i.

Julehygge i Vinderslev
forsamlingshus.
Datoen er ikke fastsat, men det forventes at afholdes

i 1. halvdel af december.

Ny kontaktperson vedr.
snerydning.

Da Folmer Bech har bedt sig fritaget for at være
borgerforeningens kontaktperson vedr. snerydning og
grusning, kan du - hvis du ønsker at blive tilmeldt
ordningen, der kører på hjemmeserviceordningen -
kontakte Kim Hansen, Vinderslevvej 42 tlf. 86 88 82
21.

Revy 2000
Har du oplevet noget sjovt, noget mystiskt eller har
nogen i din familie eller omgangkreds „ dummet „ sig
eller andet, der kan bruges til revyen, hører vi gerne
fra dig.
Jo før, jo bedre, så revyen kan blivr så underholdende
som muligt.

Agnes Hansen
8
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Legestue
Hjælp os !!!!

Nu har vi haft vores legestue i 1 år, og vi vil så gerne
beholde den. Men vi mangler nogle børn til at lege
med os.

Går du / I hjemme ved mor / far eller barnepige, så
kom og leg med os, Hver tirsdag fra 10 - 12 i
spejderhuset på Haugevej, vi leger og bruger
børnehavens store legeplads, og vi kikker på dyr.

Vi håber på at se jer.

I er velkommen til at se hvad der foregår,
kom og kik !!!!!
Hilsen os.

Hvem var Mathilde ?
Hun havde 2 døtre, som nu bor i Vinderslev, Anna
Mary Hvam og Ella Mølgaard.
Mathilde havde en bror, Laurits Kristensen (kaldet
Lundgaard, fordi han i en årrække ejede
„Lundbjerggaard“). Laurits (født 1879) var fætter til
Jakob Lundgaard, der var far til Anders Lundgaard,
hvis søn Jakob, i dag bor på „Lundgaard“, Lundgaarde
11.

Mathilde var gift med Martin Andersen, der var
kontrolassistent. De boede på Pederstrupvej 34 (af
nogen benævnt som Otto Bach‘s ejendom). Mathilde
blev enke i 1926. På det tidspunkt var Ella 1½ år og
Anna Mary 3 mdr. De 3 flyttede op til morbror Laurits
på „Lundbjerggaard“ (Lundgårde 13). Hvor Ina og Niels
Erik Grønbæk nu bor. Her voksede de 2 piger op.

I 1953 solgte Laurits gården, og han og Mathilde
flyttede ned til Mausing i det, der senere kom til at
hedde „Mathilde`s hus“, Engholmvej 2. Efter Laurits’s
døde i 1962, blev Mathilde boende indtil 1972, hvor

hun flyttede på plejehjem. Hun døde 5 år senere 87 år
gammel.

I 1972 købte naboen, Begtrup-Hansen huset, og det
fik navnet, „Mathilde`s hus“.

Ella og Anna Mary kan huske fra de var børn, mange
år før deres mor flyttede ned i huset, at der boede en
mand, der hed Jens Skov. Der var dengang et træ
med sukkerpærer i haven, og man kunne for 1 kr. købe
en stor pose pærer. De må have været gode, siden
de kan huske det endnu.
Senere boede Kristian Andersen i huset. Han var post.
Efter ham flyttede Petrea og Jens Mølgaard ind (Ejner
Mølgaard‘s forældre  -  han er forresten gift med Ella).
De solgte til Johannes Arnoldsen, som havde boet
„nede i hullet“, som Anna Mary siger om det sted, man
kalder „tagmaleren‘s“, altså Lundgårde 5, hvor Linda
Ilsøe og Erik Arborg bor. Johannes boede i huset indtil
Laurits og Mathilde flyttede ind i 1953.

K.H.

Mathilde’s hus

Laurits og Mathilde

Mathilde’s hus
Pia Thomsen



Det er ikke hver dag, et bygningsværk skyder op i vores
lille lokalsamfund. Derfor var der også mange
fremmødte til rejsegilde på Malmhøj d. 12. august. Der
var både håndværkere, repræsentanter for ældrerådet
og kommunen. Ja, over halvdelen af beboerne på
Rydalsminde var mødt op, sammen med et stort antal
af personalet.

Socialudvalgsformand Ulla Bach bød velkommen og
fortalte om dengang, det hele begyndte :

Vi skal tilbage til 1995, hvor det blev besluttet, at 3 af
vore plejehjem her i kommunen skulle om - eller
nybygges. Rydalsminde var det ene af disse 3
plejehjem.

Socialudvalget valgte i den forbindelse i samråd med
arkitekt Jon Hune fra arkitektfirmaet Hune og Elkær at
sammensætte et ideudvekslingsforum, bestående af
personale og borgere, der på en eller anden måde var
tilknyttet ældreområdet eller var interesseret heri. Det
blev til et forum på ca. 30 personer. Vinderslev var
selvfølgelig også repræsenteret. I dette forum blev der
blandt meget andet diskuteret : Hvem bygges der for,
hvilke holdninger og miljø ønskes for de nye
plejecentre, hvilken form for madproduktion skal der
være,  samt personalets arbejdsbetingelser, faciliteter
og muligheder osv.

Det blev et forløb med meget engagerede deltagere.
Referat og kommentarer fra de i alt 5 afholdte møder
blev samlet i en rapport. Ikke en rapport hvori der står
et facit på hvordan fremtidens plejehjem skal være
her i kommunen, men god læsning for de politikere,
der skulle i gang med det videre arbejde og tage den
endelige beslutning.

Rydalsminde skulle vurderes i forhold til ombygning,
og resultatet blev, at det blev besluttet at bygge et helt
nyt plejehjem. Dernæst blev det fastlagt, hvor
nybyggeriet skulle ligge.

På samme tid, var der også noget i gang i forhold til

nybygning af plejehjemmet Solgården i Sjørslev, og
på grund af visse forhold der, blev den endelige
beslutning, at plejehjemsbyggerierne i Sjørslev og
Vinderslev skulle sammenkobles. Det skulle være ét
samlet byggeri i en samlet periode, hvor økonomi og
regnskab skulle  holdes adskilt.

Plejecentret Malmhøj bliver med 2 bo-enheder med
hver 11 boliger på 37,5 kvm. plus 1 gæstebolig på ca.
29 kvm. i hver boenhed. Boligerne er indrettet så
fleksibelt, at de kan være hjem for den raske
selvhjulpne beboer, såvel som for den meget
plejekrævende beboer, som også måtte have brug for
hjælpemidler i dagligdagen. Badeværelset er indrettet
efter at personale og politikere havde været på
Pressalit i Ry, hvor der er mulighed for modelindretning
af badeværelser.

I centerbygningen findes fællessalen med plads til ca.
80 personer, og dertil er knyttet et anretterkøkken.
Desuden bliver der træværksted og et tekstilværksted.
Personalefaciliteterne er ligeledes i centerbygningen.

Ulla Bach sluttede sin tale med at sige tak til de lokale
borgere, der har været med fra starten, og til personalet
på Rydalsminde, fordi de kom, når der blev indkaldt til
byggemøder og for deres store engagement. Også
arkitekten, socialforvaltningen og andre medarbejdere
på rådhuset fik en tak for råd og vejledning. Sidst  fik
håndværkerne en tak for deres indsats, som gør, at vi
efterhånden kan se resultatet af al snakken og
planlægning.

Ulla Bach ønskede, at Malmhøj må blive til gavn for
beboerne og for lokalsamfundet, samt al mulig lykke
og god arbejdslyst til dem, der skal forestå det videre
arbejde hen imod indflytningen sommeren år 2000.

Hele arrangementet sluttede med pølser, sodavand
og øl, som blev serveret fra en pølsevogn, der ved
lejligheden var opstillet på Malmhøj.

L.R.

Rejsegilde på Malmhøj
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Lokalhistorie - kalkmalerier.
DE UHELDIGE JÆGERE M.M.

I vor litteratur findes mange eventyr - især for børn,
men også gode og nyttige for voksne. Adskillige
af eventyrene handler om dyr, dyr med forskellige
egenskaber og karaktertræk, som til forveksling
(og sikkert med vilje) har stor lighed med de
menneskelige. Som eksempler kan nævnes
ræven.

Den er altid snu, listig,
falsk, snarrådig, hurtig
og forførende,
altsammen med det ene
formål at bjerge føden til
familien, altså et ret
smukt motiv, men
alligevel ikke noget, der
passer os, når det går ud
over mere troskyldige
dyr, og da slet ikke når
disse dyr er vor
ejendom. Det gælder
især høns og gæs. De
har svært ved at klare

sig overfor ræven. Men der er undtagelser. Et godt
eksempel herpå har vi på et fornemt billede på
loftet i vor kirke. Her er der fire gæs, dumme,
enfoldige dyr, der har fanget den snu ræv, som
de nu er ved at klynge op i galgen. Enfoldighedens
sejr over snuheden. Det er en meget ubehagelig
og uvant situation for ræven, der da også gør,
hvad han kan for at undslippe. Med den ene
forpote, søger han at holde det snærende reb fra
halsen. Jeg tror, han må erkende nederlaget og
forstå, at en sejr ikke altid, og da slet ikke kristeligt,
afhænger af kløgt og list. For os er det tro og kun
tro, det drejer sig om.  Dette billede er som de
fleste andre i kirken et kalkmaleri, der er malet
omkring år 1500 af - det ved vi ikke, men vi ved,
at han har malet billeder i andre danske kirker,
men Vinderslev kirkes er de bedste, derfor kaldes
han Vinderslevmesteren.

Et andet billede viser en jæger, der er på vej hjem
fra jagt. Han har hår over det hele, bortset fra
ansigt, hænder, knæ og bagdel. Han er udstyret
med bue, pil og spyd, men vi ser ingen dyr, så
jagtudbyttet er så ringe, som det kan være. Han
er sandsynligvis træt, og han er i hvert fald sulten,
for jeg ved, at da han når hjem, træffer han sin

yngre bror, der netop sidder med en ret mad.
Jægeren var den ældste dreng i børneflokken,
og derfor skulle han efter den tids regler arve det
hele, når forældrene døde. Det kaldes at have
Førstefødselsretten. Denne arveret ville den
anden bror naturligvis gerne have, og han tilbyder
nu jægeren mad mod til gengæld at få
førstefødselsretten. Det bliver de enige om. Disse
to mænds navne kender jeg. Jægeren hed Esau
og broderen Jakob. Deres far hed Isak og deres
farfar Abraham.
Nu har jeg fortalt om de uheldige jægere, men i
overskriften står der jo også m.m.

På en trebenet - et eller andet - midt i loftet sidder
en mand. Han er ret kraftig, ser glad og veltilfreds
ud. Han har nok sit på det tørre, som man siger.
Måske ligesom manden, der fortælles om i

lignelsen om den rige bonde, troede, at han havde.
Manden, der er malet her, er på toilet og forretter
både småt og stort. Det er et meget mærkeligt
billede at have i en kirke, og det kan da vist kun
fortælle os lidt om, hvor frit sproget den gang må
have været.

Fortsættelse følger........
Knud Sørensen



Windir - spejderne
 Tømmerflådetur til Sverige.

Det hele startede, da Kaj (vores spejderleder) fortalte
om nogen, han kendte, som havde været på
tømmerflådetur i Sverige, og så spurgte han, om vi ikke
syntes, at vi også skulle på den tur. Man skulle selv bygge
flåden, men et stykke tid før, han fortalte om det, havde
vi været på tømmerflådetur på Hinge sø, så vi havde
prøvet at bygge en før. (Det hele lød meget nemt.)

Endelig var dagen kommet, og vi skulle afsted. Vi mødtes
fredag aften ved spejderhuset og ventede der i ca. ½
time, inden bussen kom. Så pakkede „vi“ bussen, sagde
farvel og begyndte at køre. Men pludselig råbte Kaj, at
bussen skulle stoppe, for han havde glemt sin taske,
som han skulle have med i bussen. Han havde ellers
haft ret travlt med, at vi andre skulle huske vores. Foruden
Kaj var Pia med som leder.
Næste stop inden Grenå var Randers. Der skulle vi have
5 andre spejdere med, (blå) , som også skulle på den
tur.
Ved 12 tiden var vi ved færgen, og efter den lange bustur
skulle alle på toilet. Men der var kun 3 toiletter, så det
tog lidt tid.
Vi sejlede med færgen i mellem 4-5 timer. På færgen
var der mange spillemaskiner, og mange af os prøvede
dem, men nogen var mere heldige end andre. Så da vi
forlod færgen, havde nogen flere penge end før, og andre
en del mindre.
Da vi kom til Sverige, skulle vi køre ca. 500 km. i bus, og
efter den lange tur var mange af os faldet i søvn.

Da vi kom til pladsen, hvor vi skulle bygge tømmerflåden,
var modet højt, indtil det begyndte at øse ned. Da vi
langt om længe havde bygget 3 flåder, var vores hænder
kolde og våde. Det blev straks værre, da vi fik at vide, at
vi manglede at bygge 2 mere. Næste morgen regnede
det stadig, men vi skulle jo afsted. Vi slog teltene op på
flåden, så vi kunne gå i tørvejr.
Næste dag (mandag) regnede det stadig, og også det
halve af tirsdagen, men så begyndte solen at komme
frem, og det blev lidt varmere. Resten af ugen var vejret
godt.
Hver aften sejlede vi ind til bredden og slog lejr, og om
morgenen sejlede vi afsted igen.
Når vi skulle ind til bredden, var der en eller to, som satte
sig i gummibåden, sejlede ind med et reb, og bandt det
rundt om et træ, eller hvad der nu var. Men hvis vi var

tæt på bredden, på hoppede Emil i vandet og svømmede
ind. Når vi var kommet ind, blev der lavet et bål, og Pia
og nogen andre begyndte at lave mad.
Vi havde lavet et tørrestativ på flåden til alt det våde tøj.
Men det stod ikke så godt fast, så et par gange væltede
det ned i vandet, og så blev alt det næsten tørre tøj vådt
igen. Det skete også, at det en enkelt gang væltede hen
over flåden og ned over et telt.
Når vi ikke padlede, sad vi, og spillede „tredive“ med
terninger, og det kunne ikke undgås, at der røg et par
stykker i vandet (terninger).
Vi badede også nogle gange, men vandet var koldt, så
vi var ikke i så længe ad gangen.
En dag var vi i en by, som hedder Ekshärad, der var vi til
bryllup i en meget gammel kirke, som næsten kun var
lavet af træ. Den var meget flot. Bagefter var der fest,
hvor man, hvis man havde lyst, kunne gå hen til parret
og sige tillykke og give gaver. En af spejderne havde
snittet en pind, og på den var der skrevet: Tillykke, hilsen
KFUM spejderne fra Danmark.

Den sidste dag havde vi kun sejlet lidt, inden vi var der,
hvor tømmerflåderne skulle skilles ad. Den første tog
lang tid at skille ad, men når alle hjalp til gik det lidt
hurtigere. Da vi var færdige, var vi trætte, og vi glædede
os til at få noget at spise. Til aftensmad fik vi pulver
kartoffelmos og røde pølser. Og det smager egentlig godt,
med meget ketchup på!!

Næste morgen, da vi blev vækket, var vi trætte, og der
var ca. 1 time til bussen skulle komme og hente os, men
så pludselig var der en, som sagde, at den kom. Med et
var alle oppe og i gang med at pakke teltene sammen
osv., for hvis vi blev hurtigt færdige, kunne vi nå en
tidligere færge. Den nåede vi. Jeg tror, at de fleste fik
brugt alle deres penge på færgen, hvis de havde flere
tilbage. Turen hjem på færgen var lidt slem, for det
vippede meget, og næsten alle sad med en brækpose i
hånden. Men det gjorde ikke så meget, for resten af turen
havde været rigtig god.
Da vi kom hjem til spejderhuset, stod alle forældrene
med flag i hånden, så sagde vi farvel og tog hjem i seng.

Tak for en rigtig god tur.

Signe Haugaard
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Vinderslev idrætsforening

Pigefodbolden i Danmark er i kraftig udvikling, og
i Vinderslev I. F. vil vi også gerne være med. Derfor
vil vi prøve at få pigefodbold på programmet i det
nye årti.
Som tidligere nævnt i V.I.F.-BLADET er pigeholdet
øverst på ønskelisten. Det skyldes, at vi p.t. har
fire piger, som spiller på Lilleputholdet sammen
med drengene. Til næste år rykker de op, og

pigerne kan desværre ikke længere deltage på
drengeholdet.

Derfor opfordrer vi kraftigt pigerne i 6. og 7. klasse
og ikke mindst deres forældre til at melde sig under
fanerne. Vi har foreløbig Minna W. Jensen, der
har meldt sig som  træner, og vi skal nok finde
yderligere en kvalificeret træner.

Vi vil selvfølgelig også gerne se pigerne fra 4. og
5. klasse, for det er nok bedst, at det er ”rene”
hold og ikke blandet piger og drenge. Blandingen
er dog et fornuftigt alternativ.

Således en lille appetitvækker, som følges op bl.a.
i V.I.F.-BLADET, der udkommer yderligere to
gange i år. Ønskes yderligere oplysninger nu
kontakt da Minna på tlf. 86888362.

Leif Jensen

Pr. 1. sep. 99 trådte den nye struktur på ældre-
området i kraft.

Visionerne for omlægningerne er :
*  At fælles sprog konceptet indføres, til udvikling
   af helhed, sammenhæng og kvalitet.
*  At enhederne bliver mindre sårbare, både
    geografisk, økonomisk og fagligt, med en
    forsat styrkelse af det decentrale faglige
    ansvar.
*  At prioriteringen af indsatsen ændres - fra
   behandling til forebyggelse, genoptræning og
    aktivitet.
*  At der sker en styrkelse af dialog, faglighed,
   ansvar og kompetence på tværs i
   organisationen og til basismedarbejderne.
*  At der sker en styrkelse af ledelsen - fladere
   struktur og organisering der er tilpasset de nye
   fysiske rammer.

Rammerne der skal gøre dette muligt er :
*  At ældrelederen frigøres til souschef og daglig

Ny struktur på ældreområdet

Hjemmeplejen
   leder af økonomi, statistik m.v. i
   socialforvaltningen.
*  At områderne nyorganiseres med
   gruppeledelse og kontaktpersonsystemer.
*  At de assisterende områdelederstillinger
   konverteres til specialist- og terapeutstillinger.
*  At de 5 områder reduceres til 3 områder og
   specialenheden Fuglemosen.

Dette betyder, at Vinderslev-, Pederstrup- og
Mausingområdet ikke længere hører under
område Midt (som pr. 1. sept. er nedlagt), men
under område Vest (Thorning området).

Man vil forsøge at gennemføre omlægningerne så
gnidningsløst som muligt, og der kan ske
ændringer med hensyn til, hvornår
hjemmehjælpen kommer, og hvem der kommer.
Eventuelle spørgsmål kan besvares af
hjemmesygeplejersken eller hjemmehjælperen på
tlf. 87 70 23 70.

L.R.



KIRKENYT
Sognemenigheden

  3. okt. Vinderslev 10.15 Familiegudstjeneste. Hinge 19.30 (skr)
10. okt. Hinge 9 (Mandrup). Vinderslev 14 (nadver)(Thomas Poulsen)
17. okt. Vinderslev 10.15 (Jens P. Møller). Hinge 19.30 (Thomas Poulsen)
24. okt. Vinderslev 9. Hinge 10.15
31. okt. Hinge 9. Vinderslev 10.15
  7. nov. Vinderslev 9 (nadver). Hinge 10.15
14. nov. Vinderslev 14+(nadver)(Mandrup). Hinge 19.30 (Møberg)
21. nov. Vinderslev 9. Hinge 10.15
28. nov. Hinge 9. Vinderslev 10.15
  5. dec. Hinge 10.15. Vinderslev 19.30 Familiegudstjeneste
12. dec. Vinderslev 10.15. Hinge 19.30 Familiegudstjeneste
19. dec. Vinderslev 9. Hinge 10.15
24. dec. Hinge 14.30. Vinderslev 16
25. dec. Hinge 10.15. Vinderslev 14 (nadver)
26. dec. Hinge 9. Vinderslev 10.15
 1. jan. Hinge 10.15. Vinderslev 14(nadver)
 2. jan. Vinderslev 10.15. Hinge 19.30
 9. jan. Vinderslev 9. Hinge 10.15

G
udstjenester

Endelig

vil byggeplanerne ved kirken begynde at tage form.
Efter mange skitser, ansøgninger, ekspertudtalelser, m.v. er tilladelsen til at gå i gang med bygge-
riet på vej. Tegningerne kan stadig ses i kirkens våbenhus.

Der har været afholdt indbudt licitation den 10.-9., hvor vi fik sat endelige tal på byggeriet. De
laveste tilbud blev afgivet af følgende håndværkere :

Murerarbejdet : Sjørslev Murerforretning.
Tømrer- og snedkerarbejdet : Tømrermester Christian Hansen, Kjellerup
VVS-arbejdet : Gl. Kjellerup Smedie ApS.
Malerarbejdet : Erik Steiniches Malerforretning
El-arbejdet : Demstrup Elforretning.

Efter den opstillede tidsplan skal byggeriet starte i uge 39. Dermed skulle bygningen komme under
tag inden vinteren. Hvis vejret er med, så tidsterminerne kan overholdes, kan bygningen stå færdig
medio marts år 2000.

F.G.
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I århundreder har vi i Danmark holdt
gudstjeneste på de voksnes præmisser og
glemt at tage hensyn til, at børnene natur-
ligt hører til. I dag er der heldigvis en udbredt
frihed og voksende interesse for spørgsmålet om
børn og gudstjeneste – også i vort sogn, så det
bliver en gudstjeneste i børnenes øjenhøjde. Det
kan dreje sig om børnenes aktive medvirken ved
 gudstjenestens praktiske funktioner eller med
oplæsning, sang og optrin. Det kan være i form af
børnevenlige sange og tekster, billeder til at under-
støtte tekster og sange, utraditionelle
instrumenter, pyntning af kirken osv.
Kilden har i vor historie været landsbyens
almindelige samlingssted, for her skulle alle  hente
vand. I kirken er også en kilde, nemlig døbefonten
(font = kilde) godt om vi i alle aldre bevarer
fællesskabet her. Derfor holder vi famlie-
gudstjeneste.

Famliegudstjeneste – udvalget.

KIRKENYT
Sognemenigheden

Familiegudstjeneste
Søndag den 3. Oktober 1999 kl. 10.30
                           og
søndag den 5. December 1999 kl. 19.30

Gudstjenestetider:
I begyndelsen af oktober måned indføres nye ordinære gudstjenestetider – se kalenderen andetsteds
i bladet. Fremover vil de normale tider være kl . 9.00 for morgengudstjenester og kl. 10.15 for højmesser.
Ved denne ændring opnår vi følgende fordele:

1. Tidspunkterne kan være de samme året rundt – så er det lettere at huske.

2. Det vil lette afløsningssituationen, når præsten har fri, idet vore tider med denne ændring bliver
de samme, som man anvender i de fleste sogne heromkring.

F.G.



„ De fremmede iblandt os „

-hed emnet for sommerfesten for Hinge-Vinderslev
sogn fredag den 27. august 1999 - et højaktuelt emne
i dagens Danmark.

Ved Gudstjenesten i Hinge Kirke talte pastor Mandrup,
Grønbæk, om samfundets svage, fremmede,
handicappede, mislykkede og uønskede som
„støvtråde-værket, du (Gud) kommer i hu“ (Grundtvig)
og som vor udfordring. Det blev kraftigt pointeret, at
intet menneske er værdiløst, men har den værdi,
kærligheden sætter det til.

Efter kaffen i præstegården fortalte sundhedsplejerske,
Grethe Mandrup om 16 års arbejde og erfaringer blandt
flygtninge (især muslimer) i Århus. Det blev en
spændende og grundig forklaring af forståelseskløften
mellem muslimsk og dansk kultur, f.eks. omkring
familiens rolle - opdragelse - „ære og skam“ - begrebet
- sundhed og sygdom - behov for religiøs markering.
Alt dette som forklaring på problemerne omkring de
fremmedes flugt og integration.
Det blev en god eftermiddag.

Sognemøde for Vinderslev og
Hinge
Hvad er nu det for noget???

Spørger mange forarget. Skal vi nu til at synge:
-Glade jul, dejlige jul,
 engle flagre bag sky i skjul ---

- og så vores mest elskede julesalme!!!

Hvorfor skal der hele tiden laves om? – og så vores
salmebog – vort største kulturelle fælleseje???
- og hvad vil den nye salmebog komme til at
indeholde???

Svaret kan du måske få på sognemødet i Hinge
Præstegård, tirsdag den 2. November 1999 . Her vil
fhv. biskop over Århus stift og fhv. seminarierektor i
Silkeborg Herluf Eriksen tale over emnet :” På vej mod
en ny salmebog”.
Herluf Eriksen er en fængslende foredragsholder med
markante meninger og med både vid og viden. Alle er
velkomne.

Menighedsrådet

Vi synger julen ind!
Allerede? Nej, men sæt alligevel straks kryds i
kalenderen ved onsdag den 1. december kl. 19.30, så
vi i Vinderslev kirke kan møde nogle af ”vore egne”,
nemlig de 45-50 lokale glade sangamatører i Midtjysk
Kor  (dirigent Frode Lovmand).
Advents – og juletiden er mere end noget andet
tidspunkt det sociale fællesskabs tid. Koret har et bredt
repertoire med dejlige danske salmer og sange,
spirituels og også større værker af klassiske
komponister, men først og fremmest skal vi i
fællessang og i fællesskab -  både store og små –
samles om forventningens glæde.

Musikudvalget

Det nye konfirmandhold :
Ved familiegudstjenesten 29. august i Hinge Kirke
omdeler sognepræst Frede Møller bibler til det nye
konfirmandhold. Fra Hinge er der 15 og fra Vinderslev
8.
Undervisningen begynder nu.

KIRKENYT
Sognemenigheden

F.G
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KIRKENYT
Vinderslev - Brokhus søndagsskole

Kristelig lytte og fjernseerforening Kirke og medie er
en landsforening med ca. 65.000 medlemmer. Her i
Vinderslev lokalforening er der ca. 150 medlemmer.

K.L.F. gør en stor indsats for at få så mange
udsendelser i radio og TV som muligt , og gør en
indsats for at vold og andet moralnedbrydende ikke
bliver sendt om eftermiddagen og først på aftenen så
længe børnene er oppe. Man stiler efter rene
programmer, som vi kan være bekendt i den danske
kristne kultur.

Første gudstjeneste i radioen sendtes som en
julegudstjeneste til søens folk 1923. Første radio
gudstjeneste fra en kirke sendes i 1926 med Olfert

Vi mødes i Vinderslev Missionshus, ca. hveranden
søndag kl. 10.00 - 11.15.

Vi hører fortællinger fra bibelen, og om hvordan vi i
dåben blev et Guds barn, og vil der møde
evangeliets glæde.

Så har du lyst - så kom og være med sammen
med os.

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år

Søndag den 6 juni var vi på udflugt sammen med
Mausing søndagsskole.
Vi startede med gudstjeneste i Vinderslev kirke kl.

8.30. Derefter rundstykker og kaffe på sportspladsen
i Mausing.
Derefter kørte vi til AQUA ferskvandsakvarium i
Silkeborg, hvor vi så alle de forskellige fisk. Vi havde
madkurv med, så vi spiste vores madpakke der, og
kørte videre til Himmelbjerget, hvor vi nød
den smukke udsigt, og vi gik en tur ned til vandet, og
op igen. Så drak vi eftermiddagskaffe.

Klub 73

Richard, og siden er det gået fremad, i 1958 sendes
den første gudstjeneste i tv.

K.L.F. er en forening, hvor alle kan være medlemmer.
Her i Vinderslev havde vi vores forårsmøde med
generalforsamling i maj, hvor mediekonsulent Ole
Blüme Heming talte om sit arbejde i TV Midt Vest, og
oplyste os om den store efterspørgsel, der var efter
flere gode kulturelle udsendelser, men jo flere
medlemmer vi er, jo mere indflydelse får vi, så det var
ord til eftertanke.
En meget god aften og god tilslutning.

Kristian Nyrup

Kristelig lytte og fjernseerforening

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.

Vi håber at se dig

Lene LangeKlub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester.

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

Henning Frølund
Tlf. 86888352

Lene & Steen Lange
Tlf. 86888486

Har du spørgsmål kan du kontakte :
Helle Frølund 86 88 83 52
Hanne Frølund 86 88 82 42
Lisbeth Christensen 86 88 84 84

Lisbeth Christensen



Søndagsskolen er tilsluttet “ DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNEGUDSTJENESTER“

Vil du vide mere, kan du kontakte

Indre mission i Vinderslev

KIRKENYT
Mausing søndagsskole

Kirsten Kristensen

¤ stedet hvor Gud får 1. pladsen
¤ stedet for unge mennesker
¤ stedet, hvor vi snakker om de store spørgsmål

i livet
¤ stedet, hvor vi hygger os og drikker kaffe
¤ stedet, hvor du får gode venner
¤ også for DIG!

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, synger og hører om Gud og fortællin-
ger 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.

Vi mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.
Se vores program i aktivitetskalenderen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte :

Poul Berg (tlf. 86 888249)

Hvad er indre mission ?
Indre mission i Vinderslev er en lokal afdeling af
Indre Mission i Danmark
Et sted hvor man mødes i et kristent fællesskab.

Hvor mødes vi ?

Vi mødes  i Vinderslev Missionshus, Vinderslev-
holmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af Vinderslev-
holmvej og Pederstrupvej )

Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag aften kl. 19.30, men
som det kan ses i kalenderen, er det nogle gange
andre dage.

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i et kristent fælles
skab, er meget velkomne.

Ønsker i at få mere at vide ?
Så ring til formanden Per Hauge tlf. 86 888165

Sker der andet udfra Vinderslev Missionshus ?
ja - Følgende har tilknytning til huset :

Indre Missions Unge
( Poul Berg Pedersen tlf. 86 888249 )

Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )

KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )

DMS ( Dansk Missions Selskab )
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )

Santalmissionen
( Agnete Jensen tlf. 86 888139 )

Poul Jensen

Vinderslev - Mausing IMU

Martin Poulsen Tlf. 86 867117
 Kirsten Kristensen Tlf. 86 888375
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KIRKENYT
Valgmenigheden

G
udstjenester

Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal ved fhv.
skoleinspektør og borgmester Knud Sørensen.
Foredraget handler om kalkmalerierne i
Vinderslev kirke og er fortalt med lysbilleder.

Tirsdag d. 16. november kl. 19.30
Musik- og sangaften på Levring Efterskole med
komponisten Bjarne Haar under overskriften:
Midt i novembersolglød.

Torsdag d. 18. november kl. 19.30
Studiekredsaften i Valgmenighedens Sal med
oplæg af valgmenighedspræsten til belysning af
spørgsmålene:
Hvad er en gudstjeneste ? Hvorfor er ritualerne
sådan ?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
Program for Valgmenighedens møder frem til
december måned:

Torsdag d. 2. december kl. 19.30
Adventsmøde på Levring Efterskole ved lærere
og elever.

Onsdag d. 8. december. kl. 14.00
Adventshygge i Valgmenighedens Sal ved
valgmenighedspræsten og pastor Else Marie
Kjelgaard.

Søndag d. 19. december (4. søndag i advent)
kl. 19.30
Adventskoncert i Vinderslev kirke ved organist
Elisabeth Tøttrup.

Tirsdag d. 28. december (4. juledag) kl. 15.00
Julegudstjeneste for småbørnsfamilier med
efterfølgende juletræ i Valgmenighedens Sal.

Alle interesserede kan deltage, man behøver
ikke at være medlem.

Lene Boilesen

  3. okt. ingen, men hverdagsaftengudstjeneste den:
  5. okt. Tirsdag kl. 19.00 i Hørup
10. okt. Levring kl. 10.30
17. okt. Hørup kl. 10.30
24. okt. Vinderslev kl. 10.30
  7. nov. Levring kl. 10.30
14. nov. Hørup kl. 10.30
21. nov. Vinderslev kl. 10.30
28. dec. Levring kl. 10.30
  5. dec. Vinderslev kl. 10.30
12. dec. Hørup kl. 10.30
19. dec. Vinderslev kl. 19.30 - orgelkoncert
24. dec. Vinderslev kl. 14.00
24. dec. Hørup kl. 17.00
25. dec. Hørup kl. 10.30
26. dec. Ingen
28. dec. Hørup kl. 15.00



Pederstrupvej 79
Lisbeth Rasmussen (27) og Brian
Gormmesen (30) kommer fra Silkeborg.
Lisbeth er elev som køkkenassistent og
Brian er elektriker. Fritiden går med at
ombygge ejendommen, og de forventer
at kunne indflytte omkring september 99.

Silkeborgvej 144
Ronnie Pedersen (24) og Lisa Simonsen
(21) har købt denne ejendom og flytter
ind 1. okt. 99. Ronnie, som stammer fra
Silk., arbejder hos LM glasfiber, der laver
vindmøller. Lisa, som kommer fra Bryrup,
studerer til socia-l og sundhedsassistent
i Silk.

Vinderslevvej 28
Mads Nielsen (33) og Dorthe Rasmussen
(32) har overtaget „ Den gamle
slagterbutik „ pr. 1. aug. 99. Mads er
læreruddannet fra Skive seminarium og
arbejder på Rosenvængets skole i
Viborg. Dorthe er jordmoderstuderende i
Silkeborg. Med til familien hører Jeppe 2
år.

Vinderslevvej 37
Er der kommet nye indbygger pr. 1.
september. Det drejer sig om : Hanne
Bak 30 år, Trine 7 år., Micky 7 år, Moses
1 år. Hanne er i gang med uddannelsen
som byggetekniker, og den sparsomme
fritid bruges bl.a. i hjemmeværnet hvor
hun er delingsfører. Trine går i 2. klasse
i Kjellerup, hvor hun hidtil har gået, og
hvor hun fortsætter indtil hun evt. ønsker
at skifte skole. Micky er en stor grå
kastreret hankat, som bruger det meste
af tiden til at sove. Moses er, viste det sig
senere, en hunkat, som sidste efterår
insisterede på at flytte ind som et andet
hittebarn, deraf navnet. Moses’s
livsopgave er tilsyneladende at sove,
spise, drille Micky og lave ulykker. Hun
regner i øvrigt med at blive boende
foreløbig.

Tøndborgvej 14
Elsa (30) og Jesper (29) Christensen, er
indflyttet 15. juni. De har 2 børn, Pernille
( 8½ år) og Rikke (1 år). De kommer fra
Viborg. Elsa arbejder på Kjellerup
kommunekontor i dagpleje afdelingen.
Jesper afsliber gulve for et firma  i Viborg.
I fritidden spiller Jesper håndbold,
medens Elsa syr tøj til familien.

Velkommen til !
Pederstrupvej 67
Birgitte Videbæk (21) og Glenn Larsen
(24), har overtaget ejendommen 1. juli 99.
Sammen har de datteren Manillæ på 1
år. De kommer fra Herning og flyttede til
Pederstrup pga. Glenn’s arbejde i
autoværkstedet Quik Center i Silkeborg,
hvor han er bestyrer. Birgitte er lige blevet
færdig med sin HF eksamen. Fritiden går
med at sætte ejendommen i stand.

Krokusvej 8
Kis og Ejvind Kristoffersen, Vinderslevvej
71, har solgt deres ejendom og flytter ind
på Krokusvej 8 den 1. okt.

Tøndborgvej 3
Henriette Nielsen (21) og Kristian
Farcinsen (21), kommer fra Kjellerup.
Henriette er født i Pederstrup og
arbejder som salgsassistent hos
Bisgaard i Kjelleup. Kristian er
klejnsmed i Silkeborg. I fritiden dyrker
Henriette sin hest, som er opstaldet hos
hendes forældre, Birthe og Ole Nielsen
på Pederstrupvej 46. Kristian er sports
idiot, som Henritte siger, for i fritiden
dyrker han nemlig næsten alle former
for sport.

Engholmvej 2 ( Mathilde’s hus )
„Mathilde`s hus i Mausing ligger på
Engholmvej 2. D. 15. juni er huset solgt
til Jonna Bødskov. Hun kommer fra
Silkeborg, og har 3 børn. Den ældste er
voksen og flyttet hjemmefra, og Jens på
15 år går på Kongenshus Efterskole i 9.
kl. Janus på 8 år går i 2. kl. på Th.Lang`s
Skole i Silkeborg.
Jonna arbejder med fremstilling af
teaterkostumer og almindelig skrædderi.
Hun er lige startet på H.F. enkeltfag i
billedkunst, spansk, dansk og
samfundsfag.
De sidste 4 år har Jonna fungeret som
nævning og domsmand i Viborg.
Hun er interesseret i at være med til at
lave eksempelvis fælles teater-
garderobe, så .......hvem ved , Måske
hører Jonna en dag fra de amatørteater-
interesserede i lokalområdet.
Janus kunne godt bruge en lokal
legekammerat. Hans interesser er : klatre
i træer, bygge huler, Nintendo og Lego.
Jonna spurgte forøvrigt :  Hvem var
Mathilde?  Se svaret andet steds i
denne udgave af Lokalbladet!

ANGIV
DIN NABO !

Indholdet i Gadespejlet
er helt afhængigt af, at

 LOKALBLADET
får nyheder at vide.
Har du fået nye naboer,
nyfødte eller kender du
en, som har rund eller
halvrund fødselsdag
( 50 år og opefter ),
bryllup, sølvbryllup,
anden mærkedag, 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

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 foto-
apparat. Det er nemt at
bruge.

Gade
spejlet
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Gade
spejlet

Gadefest på Lundgårde.

Fredag d. 13. aug. blev der holdt gadefest hos Eva og Villy Lundgaard på
Lundgårde 4.
På trods af datoen blev det en god fest. Vejret var hæderligt og fremmødet
fint. Ole Nymann ( nr. 19) havde som vanligt sørget for stor-grill‘en og ikke
mindst underholdningen :
Kadet-ringridning. D.v.s. Ole havde svejset et stykke rundjern på taget af en
ældre Opel Kadett. Og da vi havde spist den medbragte grill-mad, blev en
snor med en lille ring i spændt ud over Lundgårde. På skift var deltagerne
chauffør og skulle med det påsvejsede „spyd“ forsøge at ramme ringen.
Første forsøg i 1. gear og de, der ikke gik ud af legen, gik med i næste
runde, hvor 2. omgang var i 2. gear. Efterhånden som tusmørket faldt på og
farten øget, blev det sværere. Og til sidst var der kun vinderen tilbage : Niels
Erik Grønbæk (nr. 13). Senere kunne Ina (hans kone) fortælle, at han tidligere
har været kørelærer.
Taberen, Søren Fisker (nr. 9), vandt ud over rettigheden til at holde næste
års gadefest, også den gamle Kadet.

Mystik ved nattetide på Lundgårde.
Natten til d. 11. juni har ukendte gerningsmænd været på spil på Lundgårde
19 (hvor Marianne Kristensen og Ole Nymann bor). En 6,4 m. høj jernmand
med lys i og rotor-blink og en kæmpe peberkværn, blev placeret i indkørslen,
så vejen var blokeret. Årsagen var at Ole fyldte 30 år (og endnu ikke gift).
På trods af intens naboovervågning af den lokale sherif og hans assistenter,
lykkedes det gerningsmændene at slippe uset væk.

Hvis nogen ligger inde med oplysninger, der kan
føre til opklaring af mysteriet, kan sheriffen kontaktes.

Ole Nymann Jens Kr. og Jette Bjørn
Ole og Anette Nymann

Den lokale sherif
Jens Kristian Bjørn

Fortæl os ALT

Kuk i
præstens

computerstyring.
En søndag, da en
familie skulle have
barnedåb, ringede
telefonen. Det var
præsten, der ringede,
om de kunne være i
kirken om 20 min.( de
regnede selv med, at
der var halvanden time
til),fordi han havde taget
fejl af tidspunktet. Det
var samtidig en hel
anden kirke, de skulle
møde ved end, den det
var aftalt. Barnet blev
døbt, og der blev
lykønsket, med dåben,
selv kordegnen blev
lykønsket. Men
moderen blev glemt.

Læserne vil
vide ALT



Vinderslev skole
Skolen har fået ny inspektør.

Det er altid spændende at tage hul på et nyt
skoleår, og i år var skolestarten ekstra spændende
på vores skole. Foruden 17 nye elever til
børnehaveklassen og deres forældre, skulle vi
nemlig også møde vores nye inspektør. Som
omtalt i sidste nummer af bladet, blev stillingen
opslået ledig til besættelse pr.1. august. Blandt
ansøgerne valgte man Ib Christensen, der har
ledelseserfaring med i sin bagage, idet han
tidligere har været skoleinspektør, først på
Fårvang Skole, dernæst Mølleskolen i Ry og
endelig Overlund Skole. Sidstnævnte skole er en
meget stor skole i Viborg, så det er en stor
forandring at komme hertil, hvor der foruden
inspektør og viceinspektør kun er 11 lærere samt
en børnehaveklasseleder til ca. 150 børn. Men
det var efter Ib Christensens eget udsagn netop
det, der fik ham til at søge stillingen i Vinderslev.
Han ville gerne arbejde i en mindre kommune og
på en mindre skole, så det ønske har han fået
opfyldt! I øvrigt fortæller han, at han godt kendte
noget til Vinderslev på forhånd. Han har nemlig
været her indtil flere gange for at spille fodbold på
Fårvangs hold mod vores lokale fodboldklub, og
så vidt han husker, har hans hold ikke tabt nogen
kamp her!!! Måske nogen vil korrigere ham, hvis
de husker noget andet?
Ib Christensen bor nær Viborg og har ikke
umiddelbart planer om at flytte hertil, men han
udtaler, at han håber på at fortsætte det gode
samarbejde, som skolen har med lokalsamfundet.

Skolefritidsordningen tilbage
på skolen.
I sin tid, da der i vores område blev startet en
pasningsordning for skolebørn før og efter

skoletid, fik den tildelt lokaler på skolen. Da den
integrerede institution Vinderslev Børne- og
Fritidsgård blev oprettet nogle år senere, flyttede
fritidsordningen op på Gården. Der blev imidlertid
ret hurtigt pladsmangel, og man inddrog mere
plads for at løse det problem. Nu kniber det
imidlertid igen med plads, og denne gang har man
løst problemet ved at flytte de ældste af børnene,
som går i skole, tilbage til skolen, foreløbig til de
samme lokaler, som man brugte tidligere. I løbet
af sommerferien er der blevet malet i dejlige farver,
og lokalerne er blevet indrettet med nye møbler.
Der er desuden sat en skillevæg op, som skiller
den øverste del af den lange gang fra, så
pasningsordningen har den del af skolen mere
for sig selv. Vi håber, de må befinde sig godt i de
omgivelser, indtil der kommer en mere permanent
løsning på problemet, nemlig ved at
skolerenoveringen kommer i gang, og dermed
giver dem bedre betingelser!

Renovering – endnu en gang!
Planen for renoveringen har været taget op til
drøftelse igen. Der er blevet skitseret endnu et
ændringsforslag, der prismæssigt holder sig
indenfor de samme rammer som  det første
beskårne projekt, men som skolen synes bedre
om. Mens dette indlæg bliver skrevet, ved vi altså
endnu ikke, hvilken plan, der vil blive fulgt, men vi
forventer stadig, at byggeriet går i gang først i det
nye skoleår.

Kommende aktiviteter
I skoleårets start er der en del aktiviteter, som vi
har tradition for at afvikle hvert år, dog ikke
nødvendigvis med samme indhold! I løbet af de
første måneder vil der blive holdt forældremøder
og forældresamtaler for de forskellige klasser.
Desuden skal hele skolen i ugen umiddelbart før
efterårsferien have emneuge. Denne gang bliver
emnet ”Middelalder”. I den anledning skal et par
af skolens klasser have besøg af museet i
Thorning, der som noget nyt er begyndt at tilbyde
skoler dukketeaterforestillinger med historisk
indhold. Den forestilling, de vil opføre, viser noget
om tro og overtro i middelalderen, og bagefter vil
skuespillerne tale med børnene om det, de har
set. Den landsdækkende motionsdag, som ligger

Ib Christensen
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den sidste dag før efterårsferien, deltager vi naturligvis også i, som vi plejer, men vi har endnu ikke
fastlagt, hvordan den skal foregå. Årets familie-teatertur vil igen i år gå til Gellerupscenen. I år skal vi
af sted den 26. november for at se musicalen ”Annie”. Skolefesten afvikles den 3. og 4. november.

1. skoledag, børnehave klassen1. skoledag 1. klasse Fra solformørkelsen,
lærer 2 x Torben og elever

Birthe Clausen

„Gården“ er godtnok vokset, nogen troede endda,
at det nye plejehjem hørte til udvidelsesprojektet,
men i stedet har vi fået en afdeling på skolen. Det
er 32 børn, som nu har deres frittertid på skolen.

De har deres egen lille SFO afdeling med 2 rum,
hvor det ene er et stort fhv klasselokale. De kan
bruge skolegården og det grønne område med
græsplæne og krat, hvor de kan lide at bygge
huler. Vi prøver at skaffe et miljø, så de trives på
skolen som før på „Gården“. På 1. etage på
„Gården“ har nu de yngste fritterbørn og 14 af de
ældste børnehavebørn overtaget pladsen efter de
børn, der er på skolen. I stueetagen har de
oprykkende børnehavebørn givet plads til yngre
nye børnehavebørn. Nu er vi 70 børnehavebørn
og 27 fritterbørn på Gården og 32 fritterbørn på
skolen.

Nogen kan sikkert
huske da vores båd
på legepladsen blev
indviet. Vind og vejr
og børnenes mange
sejlture havde slidt
meget på skibet, og
det gik hårdt ud over

kahytten. En snak med Verner (vores pedel) førte
til, at han gav sig i kast med et omfattende
værftsarbejde, bl.a. er kahytten sat i stand, så den
kan modstå sejlads i hårdt vejr og sørøveroverfald.
Nye koøjne gør, at det er lyst i kahytten, så det
giver et godt legemiljø. Men vi vil også her som
med andre ting støtte børnene i at udvikle ansvar
overfor tingene. Vi nyder igen Verners
engagement og håndværkersnilde. Vores
pilelabyrint vokser kraftigt, snart kan man se den
fra vejen og den er allerede over børnehøjde.
Sidste fredag i august holdt vi høstfest, det var en
dejlig fest, hvor 250 børn og forældre var samlede,
børn viste cirkus og sangnumre, der var boder
med salg af hjemmelavede ting, og boder, hvor
man kunne lave blomstekranse, spille bowling og
skyde til måls, og vejret var perfekt til, at vi kunne
nyde den medbragte mad, efter det havde været
en tur på grillen.

Kirsten Anebjerg Jacobsen

Børne- og Fritidsgården



En noget usædvanlig og festlig fødselsdag blev i
sommerferien afholdt i Pederstrup.

For det første er det ikke
helt almindelig, at der
rejses æresport ved en 50-
års dag, men det blev der
her.

For det andet er det svært
at skaffe personale til en
stor fest midt i ferietiden,
og hvad gør man så. Jo,
man bruger et par vintre til
at uddanne en flok mænd

til at lave mad og servere, og så udvælger man
sig selvfølgelig nogle til at hjælpe til på selve
dagen. resten kunne man så invitere med til bords.
Og sådan gik det til, at Henny kunne holde stor
fest i Mausing forsamlingshus d. 24. juli med et
noget usædvanligt personale i køkkenet.

Mændene var tilsagt til at møde kl. 15.00, hvor
Henny instruerede om menuen og fordelte rollerne
til hver enkelt, hvad han skulle lave. Hvorefter hun
forlod forsamlingshuset og overlod gryder, potter

og pander til 9 mænd, der nu havde 3 timer til at
klare en 3-retters menu, bestående af
fisketallerken, skinkesnitsel med gemyse og
dessertanretning.

Kl. 18.00 gik gæsterne til bords og forretten båret
ind af 6 til lejligheden udnævnte tjenere med hvide
forklæder.
Resten af aftenen forløb næsten planmæssig -
en ekstra forret forvirrede vist værtinden et øjeblik
- og en flok trætte kokke og tjenere kunne begynde
at trække sig tilbage ved midnatstid. Medens de,
der endnu havde kræfter i behold, gik i gang med
at forberede natmaden.

Man må sige, at Henny er en modig dame, at lade
9  urutinerede mænd udi kogekunsten stå for et
arrangement med 115 gæster. Men tak for tilliden
og tillykke med dagen.

Tjeneren ved bord 5

50 år

Vinderslev aftenskole

Julefrokost i Vinderslev Forsamlingshus

Husk julefrokosten d. 04.12.99 i Vinderslev Forsamlingshus

Bestyrelsen i forsamlingshuset arrangerer sammen med værtsparret et stort jule ta´selv bord.
Priser og tidspunkt er endnu ikke helt på plads på nuværende tidspunkt, men reserver  denne aften,
sammen med personalet i firmaet, eller hvis I er  nogle stykker der kunne tænke jer at komme ud at
spise og få en dans. Vi er sikre på at det bliver en vellykket aften.
Overskuddet af  øl, vand og vinsalget går til forsamlingshusets ve´ og vel.

Bestyrelsen

M.J.

Vinderslev forsamlingshus
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Fødselsdag i Telemarken
Sidste år besluttede Mogens, at han ikke ville fejre
sin 60 års fødselsdag på traditionel vis. Derfor
begyndte han allerede på det tidspunkt at
forberede turen til Telemarkskanalen i Norge.
Turen går fra Skien til Dalen, en strækning på  ca.
140 km.

Turen startede fra Skive lørdag d. 24.07. med kurs
mod Ålborg, hvor vi tog den første overnatning.
Næste stop var Sæby, derefter Skagen. Der blev
vi en dag over, for at proviantere og gøre klar til
turen over Skagerak. Det var en ret stor
begivenhed for os, fordi det var første gang, vi
skulle på sådan en lang tur, og Skagerak kan godt
være ret barsk at sejle på. Men en opringning til
Dansk Meteologisk Institut overbeviste os om, at
vi godt kunne sejle næste dags morgen tidligt,
vinden ville kun være ca. 3-8 sek. m.

Det største problem var faktisk, at vi skulle sejle
allerede kl. 03 om morgenen. De, der har set
Skagen lystbådehavn i højsæsonen ved, hvor
mange både der ligger uden på hinanden. Vores
båd lå som nr. 3 fra kajen, og vi havde 2 både
uden på os, den ene båd var lige kommet i havn
et par timer før , så de sov godt, da vi skulle af
sted . Men det lykkedes os at få liv i dem og
komme af sted. Turen over gik godt, selv om vi
måtte tage en søsyge pille pga nogle store
dønninger.

Vi kom til Langesund i Norge 18 timer senere.
Ikke mindst på grund af den fagre nye verdens
teknik, nemlig en lille ”maskine” der ikke er større
end en  mobiltlf. (GPS) Den styres af Satelliter,
og den fortæller os hele tiden, hvor vi er, og  den

gør også opmærksom
på, hvis  vi ikke holder
kursen.

Vi kom så frem til den
første sluse, der ligger
i Skien. Der blev vi
hævet 5 m. op til den
første sø.
Disse sluser bliver
betjent med håndkraft
i dag, som de gjorde
det for 100 år siden. De
bliver også  stadigvæk
brugt til tømmer-

flødning hvert forår, som de altid har gjort.
Slusepersonalet kastede reb ned til os, så vi
kunne holde båden fast, når vandet begyndte at
fosse ind.
Vi blev hævet 72 m. i alt fordelt på 8 sluser med
18 kamre. Den største sluse lå i Vrangfoss, der
blev vi hævet 23 m. i 5 kamre.

Det var helt fantastisk, at sejle lige gennem Norges
flotte natur, med 600 m. høje fjelde til begge sider.
Hvis der var bare det mindste flade stykke på
fjeldet, var der blevet bygget et lille sommerhus,
og hvis der var et lidt større stykke, kunne vi se,
det blev dyrket som landbrug. Den sidste sø inden
Dalen er 600 m. dyb, på det dybeste.
 Vandet var så rent, at man kunne se fiskene (men
fange dem, kunne vi ikke,).
 Vandet bliver anvendt til drikkevand, derfor måtte
bådene ikke bruge deres toiletter ombord, det
gjorde nu ikke så meget, for afstandene til
havnene var ikke så store.

Fødselsdagen blev fejret på hotel  ”Dalen”,  der
er 100 år  gammel, det virker som museum om
dagen, og om aftenen kan man spise der.
Derefter startede hjemturen, hvor vi jo så  fjeldene
og naturen fra modsat side, det gav helt nye
indtryk.  Det var en kæmpe oplevelse, at opleve
Telemarken fra vandsiden.
 Derfor, hvis ferien går til syd Norge, gå ikke glip
af en tur med en af de mange rutebåde, der sejler
fra Skien til Dalen.

Familien Johansen
Vinderslev



Portræt af en lokal virksomhed
Det er meningen i dette og kommende numre af Lokalbladet, at tegne portrætter af lokale
virksomheder i området. På den måde håber vi at skabe opmærksomhed om og opbakning til det
lokale erhvervsliv.
Hauge Minimarked har 1. maj
år 2000, 25-års jubilæum. Det
hele startede ved en
tilfældighed. Børge
Rasmussen, der har været 1.
kommis i Knudstrup brugs i
7½ år, sad i bestyrelsen for
Knudstrup ungdomsforening
sammen med bl.a. Karl
Thomsen fra Stenrøgel. Ved
et bestyrelsesmøde spurgte
Karl, om ikke det var en idé at
søge pladsen som uddeler i
Hauge, da den var blevet ledig
på grund af en uheldig ansættelse. Brugsen havde
desværre taget skade, og man besluttede at lukke
forretningen eller at sælge den. Anne Grete og Børge
besluttede sig for at købe den og lave den om til
købmandsforretning. Det må man jo sige er lykkedes
godt for dem, til trods for at Anne Grete ikke ville
med til Hauge fra Knudstrup.
I dag kan hun ikke undvære Hauge, men Hauge
kan heller ikke undvære hende.
Det bærer de to priser, hun har fået da også præg
af. Beboerne i Hauge havde indstillet hende til
Landsbykommisionens og Unibanks  initiativpris, og
hun fik dem begge to samme år, det var i 1996.

Fra at være en købmandsbutik med almindelige
dagligvarer , ligner det i dag næsten en lille café .
Det troede Gitte Hænning også (ja, den Gitte
Hænning), da hun en sommer var på cykeltur med
en veninde. De kom ind i butikken og bad om to
kopper kaffe, og selvfølgelig serverede Anne Grethe
kaffe for kunderne.
Anne Grethe lægger ikke skjul på , at det, der har
været den største revolution inden for de sidste år,
har været, at Glennie
Pedersen ( som er opvokset i
Fruerlund) har fået en fast dag
om ugen, hvor hun laver
dekorationer, og hvad der
ellers er af bestillinger på
blomster og dekorationer.
 En af grundene til, at Glennie
kom ind i billedet, var den
stigende interesse for
blomster afdelingen i butikken,
de leverer bl.a.

borddekorationer til
Knudstrup Kro.
Ikke mindst tørrede blomster
er en stor salgsvare, især
blandt de unge.
I dag laves der faktisk alt i
blomster, lige fra
kirkepyntning til bryllup og
begravelser,
selv brudebuketten kan blive
lavet i Hauge Minimarked.

Sidste år var der
vinsmagning, hvor der blev

lavet en lokal vin, ”Haugevinen”. Det er blevet en
kæmpe succes. I år satser Anne Grete på at lave
en blomsterdemonstrationsaften, hvor Glennie vil
vise sin store kreativitet.

 Butikken i Hauge var en af de første der lancerede
de lange åbningstider. Udover de lange åbningstider,
køres der stadig landtur hver fredag, og hvis der
ellers er behov for det.
 Mange af kunderne er ”pendlere”, der kommer forbi
hver dag, lokalbefolkningen  bakker også butikken
godt op.

Anne Grete er også meget involveret i
Haugemarked. Bl.a. den dag hvor billetterne til den
store Palmehaveaften sælges, hvor hun stiller
butikken til rådighed.
Foruden alt det andet er der det ”løse” , udlejning af
porcelæn og  forsamlingshus,desuden kan der faxes
og fotokopieres i butikken.
Meget af Anne Gretes og Børges fritid går med deres
børn og deres 5 børnebørn, hvoraf de fire bor i
Hauge.

De to af deres børnebørn er
hørehæmmede, derfor går
både Anne Grete og Børge til
undervisning i tegnsprog.

I august skal deres yngste
datter giftes, hvem mon der
skal binde brudebuketten?

A.L.
M.J.
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I landsbykommissionen får vi ofte ansøgninger om støtte til forskellige projekter, det er for så vidt
glædeligt, men landsbykommissionen har kun meget begrænsede midler.

I firkløverkommunerne er der ansat en sekretær, som bl.a. har til opgave at søge diverse fonde o.l. om
penge.

Jeg vil opfordre til at rette direkte henvendelse til hende.

Helene D. Clausen
Firkløversekretariatet
Danstrupvej 4
8860 Ulstrup

Lars Mølgård

Efter et godt Haugemarked, hvor især
       søndag  var godt besøgt, er de forskellige
sportsaktiviteter ved at være i gang.
Vil man vide mere om, hvad og hvornår der
foregår noget, han man henvende sig til :

Kirsten Nørskov 86 88 84 88
M.J.

Square dance.

Så er det lige før sæsonstart for square dansere!!

Starten går tirsdag d. 14. september kl. 19.00 i
Hauge forsamlingshus. Vi håber på endnu en
forrygende sæson, hvor en masse nye med mod
på dansen tør træde til. Og vi er jo ikke farlige!!
Kom som par eller enlige, vi finder sikkert ud af
det. Og hvis der skulle sidde et par eller to over,
vil I hurtigt finde ud af, at det også kan være
tiltrængt. En ting er i alt fald sikkert, alle får varmen
sådan en aften.

I løbet af sommeren har vi været ude til forskellige
arrangementer og fester for at give opvisning. Det
er jo altid spændende at se, hvad det er for en

fest, vi kommer ud til. Kan folk nu li‘ det vi leverer?
Synes de, det er skægt, og vil de være med til en
dans bagefter. Heldigvis er det oftest sådan, at
folk synes, det er et sjovt indslag i festen og kaster
sig ud i udfordringen. Og det er jo også sådan,
det helst skal være.

Inden vi starter op til september, har vi lige et
sensommerstævne vi skal have overstået. I
weekenden d. 28-29. august har vi stævnet en
masse andre dansere til Holmens camping i Ry.
Efter antallet af deltagere at dømme, ser det ud til
at blive dobbelt så sjovt og hyggeligt som sidste
år. Deltagerantallet er i år over 200, så der bliver
meget at holde styr på.
Men heldigvis er vi jo også nogle stykker til at
trække i trådene. Vi vil i alt fald gøre alt for, at vi
får en hyggelig weekend, og ikke mindst får en
masse erfaring, og noget at snakke om bagefter.

Så har dette vakt jeres interesse, så mød op d.
14/9 kl. 19.00 i Hauge forsamlingshus. Vi glæder
os til at se Jer.

På holdets vegne

Kim og Britta.

Hauge Nyt

Landsbykommissionen

e-mail: vdhdc@hvorslev.dk

Telefon direkte: 87 67 52 99-



Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf. 86888159

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

Hønholt Landhandel

Åbningstider : Man.-fre. 8.00 - 17.00
Lør. 8.00 - 16.00

Henvendelse : Tlf. 86 88 88 32
Fax 86 88 88 92

WEB - Side : www.landhandlen.dk
E-MAIL : post@landhandlen. dk

Kvalitets materialer til priser du ka li’
købes på Hønholtvej 9,
og vil du vide mèr
så snak med Kristian og Pèr.

Alt i byggematerialer Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

wwwwwwwwwwwwwww.k.k.k.k.kohsel.comohsel.comohsel.comohsel.comohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

Vinderslev AllserviceVinderslev AllserviceVinderslev AllserviceVinderslev AllserviceVinderslev Allservice
Søren Riis Rasmussen

Tulipanvej 1
8620 Kjellerup . DK

Tlf. 86 88 89 87

Alt i rengøring

Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

Helges Foto & KontorlavprisHelges Foto & KontorlavprisHelges Foto & KontorlavprisHelges Foto & KontorlavprisHelges Foto & Kontorlavpris
v/Helge Bjerre-Hansenv/Helge Bjerre-Hansenv/Helge Bjerre-Hansenv/Helge Bjerre-Hansenv/Helge Bjerre-Hansen
Vinderslevholmvej 5Vinderslevholmvej 5Vinderslevholmvej 5Vinderslevholmvej 5Vinderslevholmvej 5
Tlf. 86 88 83 54Tlf. 86 88 83 54Tlf. 86 88 83 54Tlf. 86 88 83 54Tlf. 86 88 83 54
E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:
helge.bjerre-hansen@mobilixnet.dkhelge.bjerre-hansen@mobilixnet.dkhelge.bjerre-hansen@mobilixnet.dkhelge.bjerre-hansen@mobilixnet.dkhelge.bjerre-hansen@mobilixnet.dk

Kjellerup VVS service ApS

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Ågade 80
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 70
DR-nr. DK20776498

Rydalsminde
Åben hus på Rydalsminde
hver tirsdag kl. 14 - 16, hvis ikke andet er
nævnt. Alle er velkomne.

Oktober
5.  okt. - Løvfaldstur kl. 13.30 - 16.30
12. okt. - Vi laver bolsjer kl. 15 - 14
19. okt. - Ferie
26. okt. - Banko

November
 2. nov. - Vi bager vafler
 9. nov. - Mortensmiddag og fortælling med

  Knud Haugård kl. 11.30
16. nov. - Oplæsning og sang
23. nov. - Vi laver juledekorationer
30. nov. - Banko

December
  7. dec. - Vi bager småkager
14. dec. - Juleudflugt
21. dec. - Æbleskiver / gløg og oplæsning
28. dec. - Oplæsning

Julemarked.
Afholdes på Rydalsminde

Lør. d. 27. november kl. 14 -16

Salg af : Nisser, duge, bolsjer, creme, smykker,
m.m. Gløg og æbelskiver.

Hilsen Brugerrådet.

Joan Oddershede
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VINDERSLEV AUTO & TRAKTOR
Tlf. 86 88 82 90 - giro 7 23 59 92
Vinderslev - 8620 Kjellerup

  AL - BYG
v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21
NY-OG OMBYGNINGER
ERHVERV
SPECIALER :
Overfladebehandning af
Industrigulve
Facadebehandling

  TELEFON 86 88 86 44
Biltelefon 40 42 87 44

Kjellerup
Containerservice A/S

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.

 Vinderslev & Thorning
 Forsamlingshus

- Den rigtige ramme om festen...

Ude eller hjemme.

PC eller Mac.

Jyske Netbank er åben for alle.

www.jyskebank.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

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 30 57  -  Fax 86 88 30 08

Ring og aftal tid for møde. Jeg kommer gerne hos dig.

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

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen

Søndergade 1, 1. . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

Vi er flyttet til

Kjellerup
Vi hr fået dobbelt så meget plads og større udvalg.
Men vi har stadig den samme service og lave priser.
Vi har også udvidet åbningstiden :
Mandag  ........................................16.00 - 17.30
Fredag  ..........................................12.00 - 18.00
Lørdag  ............................................9.00 - 13.00
- eller efter aftale

Søndergade 124a
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44
Bil 40 42 87 44



JP CYKLER & MOTOR
SALG, SERVICE & REP
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Vinderslev . 86 88 80 07

Industriparken 1 Telefon 86883900
8620 Kjellerup Telefax 86883950

Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 8013 13

Stampes
Murerforretning

 Haugevej 47
 8620 Kjellerup
 Tlf. 86888383

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

VINDERSLEV  VOGNMANDS
FORRETNING
v/ Bente & Henning Würtz
Trekronervej 19 - 8620 Kjellerup
Tlf. : 86 88 80 88

Ejgild Knudsen
Pederstrup. 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70. Giro 3 10 99 76

Tømrermester
Leif Kristensen

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

Udlejning v/  Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon: 8688 8013 - Bil: 4051 8013

BERA-EXPRESS
Kurer’ & Expresskørsel.

ind- og udland

-døgnet rundt

Landbrugscentrets
Selskabslokaler

v/ Lilli Rosenkvist

Sandsgårdsvej 14 . 8620 Kjellerup .
Tlf. : 86 88 25 30

Blomsterdekorationer med tørrede blomster.
Vi har altid mindst 500 pynteophæng i butikken.

      Torsdag og fredag fra kl. 15,00 - 18,00.
      Lørdag kl. 10,00 - 14,00 eller efter aftale.

   Rosenvænget 14 - Pederstrup - 86 88 81 18

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

TLF. 8688 8808

.....sammen med Nykredit

Nybolig Kjellerup
Ejendomsmæglerfirma
v/ Hans Ventzel

Søndergade 2A
8620 Kjellerup
Tlf.:  8688 3999 Se mere på
Fax : 8688 3755 www.nybolig.dk
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FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante 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
Kontor Tlf. 87702323
Børnehaven Tlf. 87702321
Skolefritidsordninge Tlf. 87702322

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
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97 Tlf. 86888541
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

Hjemmeplejen
Område Vest Tlf. 87702370

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

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

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, Vinderslevholmvej 44Tlf.86888242

Mausing Vindmølle Laug I/S
Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk.Tlf. 86811834

Menighedsrådet
Fmd.: Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24Tlf. 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. 87702494

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

Sognemenigheden
Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32 Tlf. 86880002

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

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

Valgmenighed
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13Tlf. 86881110

Venstrevælgerforening
Fmd. : Peter Mikkelsen, Hønholtvej 5 Tlf. 86888787

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

Vinderslev borgerforening
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821

Vinderslev brugsforening
Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15Tlf. 86888290

Vinderslev idrætsforening
Fmd. Erling Andersen, Kjellerupvej 68 Tlf. 86883174

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd. Poul Pedersen, Oustrupvej 22 Tlf. 86888249

Vinderslev skole
v/ Ib Christensen, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd. Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd. Inger Thomasen, Enghavevej 18 Tlf. 86884312



Få din forenings of gruppe arrange-
menter med i næste udgave af

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

23. oktober kl. 18:30
V.I.F. holder afslutning
for seniorerne.

24. oktober kl 10:00
Søndagsskole i Mausing
Mh.

26. oktober kl. 19:30
Santalfest i  Vinderslev
Mh. v. Bodil og Jørgen
Lindgård.

29. oktober kl. 18:00
Fællesspisning i Mausing
Mh. Tilmelding senest d
26/10 på tlf. 86-867476
eller 86-888375.

2. november kl.19:30
Præstegårdsmøde i
Hinge v. tidl. Biskob
Herluf Eriksen.
Emne:“På vej mod en ny
salmebog“.

3. og 4. november
Skolefester på Vinder-
slev skole.

7. November kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

12. november kl. 19:30
Søndagsskolefest i
Vinderslev Mh. v.
Børne.kons. Elin Øster-
mark, Hammerum.

16. november kl. 19:30
IM&IMU fællesmøde v.
Bibelsk.lærer Kirsten
Enggaard, Børkop.

16. november kl. 19:30
Musik- og sangaften på
Levring Efterskole. Se
omtale i bladet.

18. november kl. 20:00
Bibeltime i Mausing Mh.
v. Jens Peter Lundgaard,
Ans.

19. november kl 19:00
Generalforsamling i
klubhuset for V.I.F.

18. november kl. 19:30
Studiekredsaften i
Valgmenighedens sal.
Se omtale i bladet.

19. november kl. 20:30
Generalforsamling i
klubhuset for støtte-
pillerne.

21. november kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

22. til 26. november
Missionsuge i Brokhus
Mh. se program.

27. november kl. 14 - 16
Julemarked på
Rydalsminde.

30. november kl. 19:30
Soldatervennefest i
Vinderslev Mh. V. Hen-
ning Sigumfeldt, Køben-
havn.

1. december kl.19:30
Vi synger julen ind i
Vinderslev kirke med
Midtjysk kor.

2. december kl. 19:30
Valgmenigheden holder
adventsmøde på Levring
Efterskole ved lærere og
elever.

3. december kl.20:00
Adventsfest i Mausing
Mh. v. Arthur Olesen,
Løsning.

5. december kl. 19:30
Familiegudstjeneste i
Vinderslev kirke.

8. december kl. 14:00
Adventshygge i Valg-
menighedens Sal, se
omtale i bladet

9. december kl. 20:00
Årsfest i Brokhus Mh.

16. december
Samtalemøde i Vinder-
slev Mh. Ap.G.25.

19. december kl. 10:00
Søndagsskole hos
Hanne
og Karsten Frølund og i
Mausing Mh.

21. december kl.19:30
Fælles juletræspyntning i
Vinderslev Mh.

27. december kl. 19:30
Julefest i Mausing Mh.

28. december kl. 19:30
Juletræsfest i Vinderslev
Mh. v. Lærer Anna
Pedersen, Videbæk.

29. december kl. 19:00
Juletræsfest i Mausing
forsamlingshus.

2. oktober
Høstfest i Mausing
forsamlingshus

3. oktober kl. 10:00
Familiegudstjeneste i
Vinderslev kirke.

3. oktober kl. 14:00
Lotterispil i Mausing
forsamlingshus. Derefter
hver søndag.

6. og 7. oktober kl. 19:00
Helliggørelsesmøde i
Ans kirke og Mh.

8. oktober kl 18:00
V.I.F. holder afslutning
for ungdommen.

10. oktober kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

11. oktober kl. 14:00
DMS-møde i Vinderslev
Mh.  v. Karen og Niels
Rønnest, Ans.

12. oktober kl. 19:30
Foredrag i
Valgmenighedens sal.
Se omtale i bladet.

15. oktober kl. 18:30
Fællesspisning i Mausing
forsamlingshus.

15. oktober kl. 20:00
Årsfest i Mausing Mh.
v.  Svend Taulborg,
Thisted.

21. oktober
Samtale møde i Vinder-
slev Mh. Ap.G.24.


