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Trods den regnfulde sommer er det lykkedes for
redaktionens medlemmer at lave endnu et nummer
af Lokalbladet.
Vi får en del stof fra vores trofaste foreninger / grupper,
og det er da også lykkedes for os at fremskaffe noget
ved hjælp af enkeltpersoner.
Vi kunne ønske, at flere enkeltpersoner ville indsende
eller ringe og fortælle om fx. nye tilflyttere,
fødselsdage, bryllup og nyfødte. Tip om personer, der
har lavet eller oplevet noget spændende. Tip eller
henvendelse om / fra personer, der kan huske noget
lokalhistorie. Jo flere personer, der henvender sig, jo
mere alsidig bliver Lokalbladet.

Indhold , Leder
Landsbytossen
Gadespejlet
Mausing Marked
Malmhøj
Æ Bydam i Mausing
Mausing Mølle
Kina rundrejse
Borgerforening, vandværk
Kirkenyt
Hauge Marked
Korps Lejr
Pensionistforening
Vinderslev skole
Cirkus
Vinderslev Vognmandsf.
Børne- og Fritidsgården
Kristian Jensen
Windir spejderne
Sponsorer
Vejvisere
Aktivitetskalenderen

Lokalbladet har med stor TAK igen i år modtaget
økonomisk bidrag fra enkeltpersoner, foreninger og
de mange trofaste sponsorer, gamle som nye, - uden
dem kunne Lokalbladet ikke eksistere.
Næste år vil vi forsøge at udsende girokort til
sponsorerne og håber, det bliver ligeså godt modtaget,
som når vi henvender os personligt.
Af frivillige indbetalinger har vi i år modtaget
6.345 kr.,
hvilket er knap så meget som sidste år (6.820 kr.),
men girokortet blev også udsendt 3 mdr. senere, og
året er jo ikke omme endnu. Så vi håber, der kommer
flere til, da økonomien er lidt stram, og ikke har plads
til, at der kommer ret mange reparationer af det
tekniske udstyr. Derfor modtages stort som lille bidrag
med TAK. Lokalbladets regnskab udsendes til april.

Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort
eller lille - kan det indbetales i Unibank på Lokalbladets
konto nr. 9266-5902942531. Ved henvendelse til
redaktionen kan I også få tilsendt et girokort.

Lokalbladet har ofte henvendelse fra tidligere beboere
og personer med tilknytning til området, som ønsker
at abonnere på Lokalbladet. Ialt er der 28 abonnenter
uden for Lokalbladets område, og antallet stiger hvert
år. Hvilket må være et positivt tegn for Lokalbladet.
REDAKTIONEN.
LOKALBLADET udkommer næste
gang først i jan. 2001

Redaktionsgruppen :
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Brian Petersen, Østergade 17, 1. sal
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
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Tlf.
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Tlf.
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86884312 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888290 → Udlån af kamera
86888421
86888499
86888413
LOKALBLADETS
86888521
E-mail adresse er:
86888220
lokalblad@hotmail.com
86888509
86884220
86888032

„

Landsbytossen

„

Ja, hvad dækker det ord over.
I gamle dage ville vi jo nok sige, at det var byens original, som mange gange levede under
kummerlige forhold, og altid havde byens unger til at løbe råbende efter sig.
I dag ved man, at det er en psykisk lidelse, af en eller anden slags, og langt de fleste har en tålelig
tilværelse på en form for værested, som der findes mange af her i landet.
En landsbytosse var nok også en, der ikke tænkte så meget over, hvad
han/hun sagde og gjorde.
„
Jeg hørte engang et foredrag, hvor foredragsholderen sagde : Hvis vi turde være lidt mere
latterlige ville vi komme til at holde mere af hinanden“, og det var vel nok noget, vi alle kunne
bruge. Især i dag, hvor vold og mord er blevet en dagligdags ting her i livet.
„
Vi her i redaktionen på lokalbladet havde jo nok håbet på, at der var en landsbytosset“ i os alle
sammen, men at vi bare ikke turde sige vores mening højt, men gerne ville skrive den til lokalbladet,
når det var anonymt.
Vi må desværre erkende, at sådan er det ikke, vi får ingen indlæg fra sådanne personer, men vi
vil nu vove den påstand og sige, at det kan ikke passe, at vi er de sidste landsbytosser. For husk,
filosoffen Søren Kierkegaard sagde :
At vove er at miste fodfæste for en stund,
ikke at vove er at miste sig selv.

Lokalbladet vil fortsætte med at stille 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.
Denne gang har vi ingen henvendelser fået. Er det fordi overskriften hedder Landsbytossen
eller hvad ? Måske skulle det hedde noget andet ? Måske skulle det være frit, om man vil være
anonym eller ej ? Der må være nogen, som undrer sig over, hvorfor samfundet er, som det er.
Hvorfor folk gør, som de gør. Eller hvordan ville vort lille samfund se ud, hvis ...........?
Redaktionen

Lån et fotoapparat

Giv en god gave

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.

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.

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

: Silkeborg Bogtryk
: 650 stk.

LOKALBLADET udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Nygifte
Bente Stenholt
Nielsen og
Christian
Damgaard Lunde,
blev viet i
Vinderslev kirke
d. 19. august. De
ses sammen med
forældrene Edith
Nielsen, Mausing
(til venstre) og
Inga og Svend
Lunde (til højre)
Mette
Lemming og
Bjarne
Sørensen,
Haugevej 8
blev viet i
Vinderslev
kirke d. 19.
august. De
ses sammen
med
brudepigerne.

Zita Hildebrandt
Jensen og Klaus
Agerskov, Mausingvej
45, blev viet på Gjern
Rådhus d. 12. august.

GENBRUG.
Da Kirsten og Knud
Haugaard
havde
sølvbryllup den 23.
august, fremviste de
stolt, at de også går ind
for genbrug.
Kirsten
var
om
morgenen iført sin mors
sorte brudekjole fra
1945, og Knud var i sin
fars smoking fra 1936.
Brudetøjet var pænt og
velbevaret. Om aftenen
dansede
Kirsten
brudevals i sin egen
brudekjole fra 1975,
som dog var blevet
farvet lilla i anden
forbindelse.
Man kan roligt sige, at
Kirsten og Knud ikke
har det fra nogen
fremmede , det med at
gemme.

Fortæl os ALT
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Weekend tur
til Italien
Hvad gør man ikke for
sine børn! Ja, Rita og
Svend Erik ( Salon
Demuth på Liljevej ) de
tog til Italien. De kørte
hjemmefra
fredag
eftermiddag og var
hjemme igen mandag,
det kan man da kalde
for en køretur.
Om børnene nød det,
ved vi ikke!

Åbne haver i
Vinderslev.
En weekend i juli havde
Grethe Salling, Liljevej,
åben have, der var
mange mennesker, der
kom og nød synet af en
velplejet have.
Mon der var lige så
mange mennesker da
Inge Wurtz, Trekronervej holdt åben have?
Hun kunne stolt
fremvise en have uden
ukrudt.

Julefrokost
Lørdag den 2/12-00 gentager vi succesen med
julefrokost for både firmaer og private personer,
men skynd jer, der er rift om pladserne,
henvendelse til:
Bestyrelsen for Vinderslev forsamlingshus.

edaG
teljeps

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.

Dusør 500 kr.!
Gives for oplysninger
der fører til, at vores
datter kan leje en
lejlighed i København.
Lene og Kristian
Rasmussen
tlf. 86 88 80 32

Velkommen til !

Tøndborgvej 42
Åse Dalsgaard (49) og Thorkild Pedersen (46), er flyttet ind 1. sept.. De
kommer begge fra Silkeborg, hvor Thorkild arbejder som
værkstedsfunktionær på maskinfabrikken SH Tyre Equipment. Åse er
fuldmægtig på Viborg Amt i Viborg. Hendes fritid går med syning, haven og
golf, medens Thorkold’s hobby er motorcykler.

Gade
spejlet
Spilleklub
Er der en lille spillefugl
gemt i dig ?
Er der nogen, der er
interesseret i under
afslappende, hyggelige
former med jævne
mellemrum at mødes
og spille et eller andet
spil.
Man kunne forestille sig
alle former for spil brætspil, kortspil e.l..
Formålet skulle primært
være socialt samvær.
Koordinator :
Alice Lemming,
Vinderslevvej 46
Tlf. 86 88 84 13
„
PS. Se også Start
af aktiviteter på
Malmhøj“.

Tøndborgvej 11
Åse (61) og Richard Christensen (61), er flyttet ind i juli måned. De kommer
fra Vium. Åse arbejder hos LM Glasfiber i Hårup, som laver møllevinger til
vindmøller.
Richard er førtidspensioneret. I fritiden strikker Åse, medens Richard passer
høns. Af fælles interesser har de haven, og modernisering af ejendommen.

Tillykke med dagen.
*
*
*
*
*

Knud Laursen, Krokusvej 1, fyldte 50 år d. 4. aug.
Niels Kristian Jørgensen, Vinderslevvej 100, fyldte 50 år d. 10. sept.
Edmund Lundgård, Solsikevej 15 b. fylder 85 år d. 3. okt.
Søren Holm, Mausing Skolevej 12, fylder 50 år d. 30. okt.
Jens Thorn Jensen, Liljevej 10, fylder 70 år d. 13. nov.

Gadefest
Den årlige gadefest på Hønholtvej og
Tøndborgvej blev i år afholdt den 12.08.2000
på Tøndborgvej 54. Vi var i alt 39 voksne og
11 børn, og som noget helt nyt denne
sommer, havde vi dejligt vejr til det. Der var
gang i den store grill og ikke mindst god gang
i snakken. Der blev vendt og diskuteret alle
de ”gode” begivenheder, der var sket siden
sidste års gadefest. Det er også en god
anledning til at få snakket med alle dem, man
i det daglige ofte bare hilser på i farten. Vi
ser frem til næste års gadefest, som der
heldigvis var fire frivillige, der meldte sig til at
afholde. Hvilket i øvrigt også er meget
hyggeligt, da der egentlig ikke er de helt store
forberedelser mere, eftersom vi har bedt folk
om selv at medbringe alt mad. Festen blev
ved til kl. 3.30, hvor de sidste natteravne gik
hjem. Næste års festudvalg er: Anni og
Børge, Jytte og Peter.
Festudvalget 2000.

Hård vinter
Michael, Vinderslevholmvej 14,
tror vi får en hård vinter.

Byfest i
Pederstrup
Lørdag d. 26. august blev
der holdt byfest nede hos
Bent og Lotte Krag. 39
voksne og 26 børn mødte
op, og børnene startede
med at være på skattejagt.
Dernæst var grillen klar, så
vi kunne få lidt at spise.
Efter en god gang mad og
lidt at drikke, spillede Bent
op til lidt fællessang. Alt i alt
en rigtig hyggelig aften, så
til alle, der ikke var med,
husk at komme til festen i
år 2001. Næste års
festudvalg blev Helle
Jensen og Peder Løhde,
Pederstrupvej 45, Henriette
Nielsen
og
Kristian
Farsinsen, Tøndborgvej 3,
Bent og Inger Petersen,
Pederstrupvej 85.
Vi siger tak til Bent og Lotte
for lån af lokaler + diverse.
Michael og Tove, Glenn
og Birgitte, Bjarne og
Charlotte.
5

Mausing Marked
På opfordring fra redaktionen, blev jeg bedt om at
tage til Mausing marked og observere og skrive
dette indlæg.

Det var nu ikke så svært, da jeg vil vove den
påstand, at jeg ikke er gået glip af en eneste af de
24 gange der har været marked.
Når barnevognene og de farende svende og
parkering forbudt skiltene begynder at indfinde sig,
i Pederstrup- og Mausing- omegnen (dem er der
jo ikke så mange af til daglig), og højtalerne
”ekkoer” i dalen : ”BENT BUSK TIL
INFORMATIONEN!!!!”. Så er der Mausing marked.
(Han er en efterspurgt mand, Bent Busk).
Vejret er perfekt, og en blandingsduft af hest, høns,
candy floss, brændte mandler, pølser og
markedsbøf strømmer en i møde på vej ned af
dalbakken. Det hører alt sammen med til Mausing
marked.

En tur om langs smådyrsafdelingen med alt hvad
hjertet begærer, til det lille parcelhus eller nedlagte
ejendom i form af høns, ænder, gæs og kaniner i
større eller mindre bure. Et nyt lille dyr ( i hvert fald
for mig) - Fritte kaldte manden den. Et lille hermelin
/ minkagtigt dyr, som han forsikrede kunne gå frit
omkring i stuen, som en kat. Efter min mening, så
den nu ud til at ville dræbe alt, hvad der er på
størrelse med en hane og nedefter.
BENT BUSK TIL INFORMATIONEN!!!!. (Hvad
laver de i informationen ? Spiller de kort, men
mangler en fjerde mand ?.)
En mand sidder på sin stol på sin stadeplads og
snakker i mobiltelefon med konen. Jo, jeg har
6

allerede solgt elleve kaniner, siger han. Konen
sidder nok hjemme ved køkkenbordet og slår ind
på kasseapparatet.
Jeg er ikke selv så vild med
heste ; men selvfølgelig
skal jeg derover - på den
anden side af bækken, for
jeg kan se en kødrand af
mennesker, som om der er
slagsmål. Det er der
selvfølgelig ikke. Men
Låsby Svendsen er der, og
det
samler
altid
mennesker. Et marked
uden Låsby Svendsen, er som en bil uden hjul.
Pengene skal jo cirkulere, siger han. Han dasker
en mand i hånden. 1200 kr. for den bette pony, do
må da væ towli.
Spejdernes loppemarked er også et af de mere
besøgte steder. Især lige omkring kl. 9.00 når de
åbner. Det er især kræmmerne, der lige øjner en
god handel, inden de selv skal åbne, selvfølgelig
med videresalg for øje. Som Svendsen siger : Det
hele skal jo cirkulere. Sidst på dagen har spejderne
happy hour, så kan man føle, hvordan det er at
være millionær med 20 kr. på lommen. Fyld en pose
eller kasse for 20 kr. – BENT BUSK TIL
INFORMATIONEN!!!!. ( Nu er han så gu’ væk igen.
Den travle mand .).
Spejderne pakker sammen om lørdagen, hvor
resten af ”lopperne” bliver kørt til destruktion.
En tur ned gennem gaderne viser, at man kan købe
alt fra brændeovne til bolsjer og babytøj.
Svend Olsen overtaler mig til at skyde på ”møffe‘s”
vægt (en gris). Fem bud 20 kr. som går til et godt
formål – støttepillerne i Vinderslev idrætsforening.
Efter et grundigt blik på møffe‘s skinker afleverer
jeg mine 5 bud, som senere viser sig at være 12
kg. for lidt. Det blev ikke i min fryser, møffe landede.
-BENT BUSK TIL INFORMATIONEN!!!! (Måske er
det en hemmelig kode for skååååål , hvis ikke lige
han er der.?).
Det begynder efterhånden at blive hedt. På vej om
i ”verdens ende” står luften som sædvanligt helt
stille, og det kommer meget belejligt, at Bjarne og
Wurtz’erne har en fadølsvogn lige der. Men det
kan også være lidt farligt. Man kan nemt blive væk
for konen, der omme i ”verdens ende” .
Jeg ved det. Jeg blev selv væk for hende i en hel

time. Og jeg har hørt om folk, der aldrig er blevet
fundet der. BENT BUSK TIL INFORMATIONEN!!!
(Jeg har lige mødt ham her ved ”verdens ende” Er
der noget at sige til, at hans ben ikke er så lange?Stakkels mand.?)

Men hvorom alting er, så vil dette stykke dansk
lokal-råhygge, der strækker sig over 5 dage, ikke
kunne lade sig gøre uden den store frivillige

arbejdskraft, der bliver lagt for dagen. En stor tak
for det. Der steges 130 kg ål, laves 65 liter
persillesovs, 480 kg kartofler, 100 liter suppe, 150
snegle,
2200
markedsbøffer,
700
rugbrødssmadder 400 og franskbrødsmadder. Men
jeg er sikker på, at det lønner sig i den sidste ende
med omkring 35.000 gæster. Et flot besøgstal.
På vej hjemad, møder jeg op af dalbakken en god
gammel ven, som også er på vej hjem - Henning
Hvam (fornuftigt nok til fods).
Lidt længere oppe - ovenfor bakken har en ældre
herre sat sig på sin dertil indrettede, i Erik
Andersens majsmark. Han blev aldrig fundet af
konen i ”Verdens ende”.
Da jeg når Pederstrupskiltet, er det sidste jeg hører
: BENT BUSK TIL………………..
Niels Erik Nielsen Markedsgæst.

Mausing forsamlingshus
Mausing marked 2000

Det 24. Mausing marked blev en kanonsucces,
der slog alle hidtidige rekorder, så mange
mennesker har der aldrig været i ”Dalen” før. Til
lotterispillet onsdag aften var det store telt fyldt til
sidste plads, hvor der blev spillet om skænkede
og købte gevinster. Fredagsaftens ålegilde i det
store telt, hvor musikken blev leveret af
”husorkesteret” De Glade Jyder var også en

succes. Lørdag, hvor selve markedet løb af
stablen, var der en tilstrømning uden lige, så der
var stor trængsel mellem kræmmerboderne, men
vejret var jo også med os ”som sædvanlig”.
Søndag var der også mange mennesker, der
lagde vejen forbi markedet, og søndag
eftermiddag underholdt klovnen Bardutski 2 gange
i det ”bette telt” og Keld og Hilda Heick 2 gange i
det store telt, begge steder for fyldte telte.
En stor tak til alle medhjælpere og sponsorer for
den store indsats ved markedet i år 2000. Næste
år er det så det 25. marked, og i den forbindelse
bliver der holdt en jubilæumsfest lørdag den 21.
juli 2001, hvor det skulle være ganske vist, at Bjørn
& Okay og Ib Grønbæk & Liverpool kvartetten
kommer, så husk at sætte kryds i kalenderen.
NB. Uafhentede gevinster fra markedslotto nr.616,
963, 1602, 1773, 1855 og 1976. Ring på tlf. nr.
86888147 for hurtig afhentning.
Karl Petersen
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Malmhøj
Start af aktiviteter på Malmhøj
Så er tiden ved at være til, at aktiviteterne kan starte på
Malmhøj.
Vi glæder os til at få gang i brugen af huset og
aktivitetscenteret.

Brug af Malmhøj
Aktiviteterne kan være selvstyret i grupper og der er
personale til nogle af aktiviteterne i dagtimerne.
Caféen er åben for alle, men det er selvbetjening med
indkøb og opvask m.m.

Ugeplan i aktivitetscenter for
efterår 2000
Mandag

10.00 - 11.30

Åben værksted

Tirsdag

10.00 - 11.30
14.00 - 16.00

Mindeværksted
Åben værksted

Onsdag

14.15 - 15.00

Siddende gymnastik

Torsdag

10.00 - 11.30
Sang og andagt
14.00 - 16.00
Åben værksted
Gudstjeneste 1. torsdag i måneden
Pensionistforening 3. torsdag i måneden

Fredag

10.00 - 11.30

Forslag til aktiviteter.
Træværkstedet : Her vil du under kyndig vejledning få
mulighed for at beskæftige dig med forskellige former
for træarbejde.
Forskellig håndarbejde, vævning, billedvævning,
stofmaling, strikning til Mother Theresa.
Smykkefremstilling, glasslibning m.m.
Siddende gymnastik, hvor alle kan være med.
Vedligeholdelsestræning og bevægelse til musik.
Ønske om udendørs Petanque bane (kuglespil).
Madklub, kortspil, sang, bingo, udflugt, foredrag,
oplæsning, og hyggeligt samvær.

Åben hus på Malmhøj
hver tirsdag kl. 14 -16, hvis ikke andet er nævnt.
Alle er velkomne.
Oktober
3. okt.
10. okt.
17. okt.
24. okt.
31. okt.

-

Vi bager vafler
Løvfaldstur
Vi spiller forskellige spil
Banko
Preben Skoven læser og fortæller

Transport til aktiviteter

November
7. nov. 14. nov. 21. nov. 28. nov. -

For de, som ikke selv har kan komme til Malmhøj, kan
der bevilliges 2 kørsler om ugen til aktiviteter. Pris 20
kr. pr. gang. Kørsel bevilges af aktivitetspersonalet.

Efterlysning

Vi er åbne for alle nye forslag og ideer, og er der noget,
du gerne vil lære andre, kom frit frem.

Aktivitetspersonalet består af:
Joan Oddershede
Zenitta Kaalby
Jørgen Lauritsen (gymnastik)
Lisbeth Kristiansen

Udflugt eller bagning

Vi bager vafler
Siddende folkedans
Sang og spil
Banko

Har du værktøj af alle slags, som du ikke bruger mere
og gerne vil forære væk, så er vi de lykkelige
modtagere.
Henvendelse til aktivitetspersonalet
Zenitta og Joan
tlf. 87 70 24 96

Tilmelding til aktiviteter
Ring eller skriv til os, om hvilke aktiviteter du er
interesseret.
Malmhøj aktivitetscenter
Malmhøj 1, Vinderslev
8620 Kjellerup
Tlf. 87 70 24 96
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Joan Oddershede

Æ Bydam i Mausing

Randa underholder med sang og guitarspil og
akkompagnerer til fællessange.
Ja, sådan blev navnet på Branddammen i Mausing.
Som Jens Stenholt sagde: „det har den jo altid heddet“.
Branddam har den trods alt kun været i en kortere
årrække i forhold til hvor længe, den har eksisteret.
Siden sidste Lokalblad har der igen været arbejdsdag.
Lørdag d. 17. juni samledes godt 20 Mausing-boere
ved dammen. Nogele dage forinden meddelte Dansk
Industrirens, der havde lovet, at de ville komme med
en stor slamsuger, at de desværre måtte melde afbud,
da slamsugeren var på værksted i Esbjerg.
Heldigvis kunne Poul Erik Madsen fra Mausing Skolevej
træde til med sin rendegraver. De foregående dage var
dammen blevet pumpet næsten tom for vand, så det
var muligt med rendegraveren at fjerne mudder,
dunhamre og anden vegetation og læsse det op på en
tipvogn og derefter lægge det op på marken. Det
fungerede fint, og de tvivl, der havde været inden
hvorvidt det kunne lade sig gøre, blev gjort til skamme.
Nu er det jo sådan, at der ikke rigtig er nogen, der er
udlært på dette område, så hvert skridt er diskuteret
igennem, inden det bliver udført, og man ved ikke helt,
om det er måden at gøre det på.
Efter en lang arbejdsdag samledes de aktive m.fl. til
midsommerfest ved dammen. Alle medbragte hver sin
madkurv. Der var stort bål af det gamle stakit m.m., og
Else Nørskov fejrede sin fødselsdag sammen med en
masse mennesker. Det blev en hyggelig aften, hvor der
iøvrigt også var en slags båltale, det var Knud Haugaard,
der skitserede nogle ting, som man overvejer at skrive
på en oversigtstavle, der skal placeres på arealet ved
dammen. Han fortalte lidt om Mausings historie, og kom
bl. a. ind på dengang Kong Frederik d. 7. besøgte
Mausing Søndergaard. „Det var højt vejr med solskin
og blå himmel, den dag Kongen skulle komme, og der
var sort af mennesker ved vejen og inde i gården. Folk
var kommet langvejs fra for at se kongen og Grevinden.
Eftersom de tilsagte vogne og heste kom, holdt de ud
til siden, så der stadig var fri passage midt på vejen,
når vogntoget kom; men det trak ud. Omsider rygtedes
det, at nu var de på vej fra Vinderslev, og måtte snart

Ældste og yngste deltager skåler for en god fest,
Valdemar Hermandsen t.v., Theodor Østerby t.h.
være ved møllen. Så ville der gå endnu en halv time,
for vejen gik jo opad, så det var ikke tænkeligt, at de
ville køre i trav. Da de endelig dukkede op, blev der
råbt hurra i en uendelighed.
Kongen bar Gardens uniform og røg på fin
merskumspibe, og både han og grevinden hilste
smilende til alle sider. De kunne naturligvis godt være
blevet siddende i vognen, men det gjorde de ikke, for
Mausing Søndergård var berømt for både sit øl, sin
brændevin og saltmadsfad, og det bekom både kongen
og følget, så der måtte hentes nye forsyninger fra
kælderen.
Joh, Mausing har skam været på „Landkortet“ i mange
år!
Efter arbejde og fest stod det nu klart, at den midterste
del af dammen var for dyb til at rense op på nuværende
tidspunkt. Efter nogle dage blev der pumpet igen, og
det kunne igen lade sig gøre at køre på bunden af
dammen. Peter Nørskov lånte grusgravens rendegraver
og fik skrabt det sidste stykke rent. Nedbrydningsfasen
er nu ovre, og siden er der blevet stablet store sten, der
skal danne kant over mod Anne og Frand’s hus.
Få dage efter midsommerfesten kom der svar på
ansøgningen, der var sendt til friluftsrådet. De havde
bevilget et tilskud på 15.000 kr. til projektet til planter
og materialer. Beboerne udfører arbejdet, og maskinleje
støttes ikke.
Endvidere er der nu søgt midler fra Unibankfonden i
forbindelse med, at man opretter en konto der.
Det sidste, der er sket, er at man er, i gang med at
oprette „Mausing Beboerforening“, som bl. a. skal sikre
dammens beståen i fremtiden.
Næste tiltag kan der læses om i næste udgave af
Lokalbladet.
K.H.
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Mausing Mølle

Mausing Mølles historie går langt tilbage i tiden,
antagelig - som de fleste vandmøllers - til den gang,
da Valdemar Atterdag genrejste Danmark og blandt
andet fastslog, at vandet ikke burde løbe ud i havet
uden først at gøre gavn.
Første gang møllen omtales er dog langt senere
nemlig i 1579, da Frederik den 2. ønskede at udvide
sit jagtterræn i Midtjylland og derfor mageskiftede
med Vinderslevsgaards ejer, Karen Krabbe. Hun
fik Voergaard i Vendsyssel, mens Vinderslevgaard
med en nu forsvunden vandmølle ved Vinderslev
Mejeri og Mausing Mølle blev krongods under
Silkeborg len. Herefter kan historien følges ret nøje,
som det bl.a. fremgår af Kristian Vestergaards bog
„Vandmøller i Viborg Amt“, Arena 1975, hvorfra de
fleste oplysninger i denne artikkel er hentet.
De mange oplysninger giver spændende detaller
om tidens skatter og afgifter, og om de forskellige
fæstere og ejere. F.eks. fremgår det af fæstebrevet
i 1692 til en vis Oluf Nielsen, at han som vilkår for
at overtage mølledriften skal sørge for den tidligere
møllers enke og gifte sig med den 17-årige datter.
Det fremgår ikke , hvor længe enken levede.
Datteren er heller ikke nærmere beskrevet.
Et andet eksempel knytter sig måske til altertavlen
i Vinderslev kirke. Tavlen er fra 1638 og mærket
S.C.S. = Søren Christens Søn, hvilket er navnet
på den daværende fæster i Mausing Mølle. Man
har spekuleret på, hvorfor en møllerfæster ville yde
kirken en så værdifuld gave. En god forklaring kan
søges i forholdet mellem de to møller, der lå med
få hundrede meters afstand og fik vand fra to
forskellige, men omtrent lige store bække. Der må
i flere hundrede år have været behård konkurrence
om kunderne. I 1610 beskrives den nordøstligste
10

mølle som „øde og afbrudt“. Stedet hedder herefter
„Ødemølle“ og bækken „Ødemøllebæk“. Nogle heriblandt Kristian Vestergaard - tror, at Mausing
Mølles fæster har lavet en eller anden svinestreg,
som har fået konkurrenten til at stoppe, og at han
senere har fået behov for at lette sin samvitighed
ved en passende gave til Guds hus.
Der er imidlertid også en anden forklaring på,
hvorfor Mausing Mølle fortsatte driften, og den
anden gav op. Det fremgår nemlig af Silkeborg lens
jordebog, at der i 1610 blev bekostet et tip- top
moderne overfaldshjul til Mausing Mølle. Et sådant
hjul udnytter den noget ringe vandforsygning langt
bedre end det tidligere underfaldshjul, men
forudsætter et fald på ca. 3 m. Dæmningen blev
derfor passende forhøjet, og den deraf følgende
oversvømmelse oven for dæmningen generede
ingen, fordi den kun strakte sig kort ind i den
træbevoksede slugt oven for møllen. En forhøjelse
af dæmningen ved den anden mølle ville medføre
oversvømmelse af store engarealer, hvilket
naboerne med garanti ikke ville acceptere. Hvis
man i dag står på broen over ødemøllebæk lige
neden for det tidligere mejeri, kan man mod vest
se spor af den tidligere dæmning og forestille sig
problemerne, hvis denne dæmning blev forhøjet
med 3 meter. Mon ikke den nordlige mølle faldt på
grund af den teknologiske udvikling, sådan som
alle vandmøller 300 år senere gjorde på grund af
el-motorens indførelse.
Resultatet blev i hvert fald, at den ene mølle
forsvandt, og at Mausing Mølle levede godt videre
med fordoblet kundegrundlag.
I de følgende mange år skifter forpagter og ejer
tilsyneladende mest i forbindelse med dødsfald.
Kun de færreste flytter frivilligt, når de først er

kommet til. Nogle medbringer en hustru, mens
andre må overtage den tidligere enke eller i hvert
fald sørge for hende.
I 1788 køber mølleforpagter Anders Andersen
møllen med tilhørende ca. 36 ha., som herefter er
en selvstændig ejendom. Arealet består af den
træbevoksede slugt mod syd, hvorfra en væsentlig
del af vandtilførelsen kommer og landbrugsarealet
mellem Ødemøllebæk og Mausing møllebæk. Ved
den senere landsdækkende matrikel blev
ejendommen udlagt som et selvstændigt ejerlav:
Mausing Mølle, som stadig er et helt og udelt
ejerlav.
Anders Andersens søn solgte møllen i 1796 til
Peder Jensen fra Højris-slægten og helt til 1910
var ejerne fra denne slægt. I 1841 bliver Balzar
Nielsen ejer efter (ganske traditionelt) at være
blevet gift med enken. Denne Balzar Nielsen var
en meget initiativrig person, der har sat sit præg
på møllen , som den er idag. Han startede med at
forsøge at lede Ødemøllebæk ind i mølledammen,
så han ville få dobbelt vandføring. Ideen var vældig
god, men der ligger en meget stor bakke ved
„Rosenvænget“ i vejen. Projektet måtte opgives. I
stedet byggede han endnu en dæmning oppe i
slugten, hvor vandet kom fra . Herved kunne han
reservere mere vand til brug for møllen, og samtidig
opførte han en lille svætmølle ved den nye
dæmning. Han byggede Mausing Møllebygning
om, så den fik to etager. Det gjorde han ved at rive
den gamle bygning fra 1740 nænsomt ned, bygge
en ny underetage og derefter stille den gamle
bygning op igen med bindingsværk og det hele
som. 1. sal. Endelig fjernede han det gamle
stuehus, der lå i forlængelse af møllen og byggede
i 1848 et helt nyt, som i dag er vores, Marianne og
Ole Høgsgaards bolig.
I 1910 sælges møllen til Esper Espersen, som i
1916 måtte se alle de smukke, stråtækte
udbygninger brænde til grunden. Kun stuehuset
og møllebygningen undgik ødelæggelsen. Han
solgte møllen i 1920 til Søren Overby, der døde
efter bare 4 år, hvorefter Jens Siesbæk havde
møllen til 1930.
På dette tidspunkt, da elektriciteten havde
overtaget næsten alt møllearbejde, overtog
Marinus og Frida Pedersen møllen. Marinus
Pedersen var (iflg. Kristian Vestergaard) en solid
vestjyde, der udtalte, at møllen skulle gå i hans tid.
Fra Holckenhavn på Østfyn anskaffede han en ny

egetræsaksel til møllehjulet, og møllen var stadig i
drift , da Marinus døde i 1964. Det er i høj grad
Marinus Pedersens fortjeneste, at møllen stadig
findes med komplet gangværk og 4 kværnsten.
Hans enke, Frida Pedersen, fortsatte drift og
vedligeholdelse til 1969, hvor hun solgte møllen
og flyttede til Kjellerup. Hermed slutter den meget
lange række af møllere og deres familier, hvis
livsværk har været drift og vedligeholdelse af
Mausing Mølle.
Den nye ejer, Henning Kruse, fik råd til at købe
møllen ved meget kort efter at sælge besætning
og alt løsøre. Han huskede også at fjerne alt
inventar, der ikke var for tungt, fra Møllen, men
glemte at betale afdrag til bl.a. kreditforeningen og
at lukke for vandet i stuehuset, da han rejste kort
før vinteren 1969.
Ejendommen og navnlig stuehuset var derfor et
temmelig trøsteløst syn, da min svigerfader,
generalmajor Einar Lund, overtog Møllen den 3.
marts 1970. Han kørte en sidste gang med møllen
i 1971, men hverken gangværk eller
møllebygningen var i en sådan stand, at yderligere
igangsætning kunne komme på tale. Han tog blandt
meget andet fat på istandsættelse af det gamle
stuehus, som efterhånden ændres fra et meget
ringe „fritidshus“ til igen at blive fornuftig helårsbolig,
hvor vi har boet siden 1985.
Driftsbygningerne truer nu ikke mere med at falde
sammen, men selve møllen er et problem. Den er
jo egentlig en værdifuld antikvitet, der hører
hjemme på et museum, hvilket bare ikke kan lade
sig gøre. Fagfolk fra Viborg museum og fra
Nationalmuseet mener, at møllen og dens
omgivelser bestemt er bevaringsværdige. De vil
gerne hjælpe, men har ingen penge til formålet.
Samme besked får vi fra både EU i Bryssel, Amtet
og kommunen. Imens forfaldet stadig arbejder på
møllen og dens bygning.
Vi efterlyser ideer til, hvordan møllen kan bevares,
og hvad den kan bruges til. Vi vil desuden være
taknemmelige for rettelser, kommentarer og nye
oplysninger fra de mange , der må have kendt til
møllen længere end vi.
Marianne og Ole Høgsgaard
Mausing Mølle
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Kina rundrejse - konvent i Hong Kong
Fra den 3 - 6 aug. var der verdenskonvent for Y´s
Men´s bevægelsen i Hong Kong. Traditionen tro blev
der arrangeret fælles rejse hertil, - med tilhørende
rundrejse i Kina forud for konventet.
I selskabet var der 65 deltagere fordelt på 2 hold,
henholdsvis 23 og 42, hvor vi deltog i den sidste.
Der var afrejse den 22. juli med afgang fra Billund
over Amsterdam til Bijing, hvor vi landede i 30 - 35
gr. varme og blev indkvarteret på et 5 stjernet hotel
midt i byen, klar til at gå i gang med et hårdt program.
Vi blev guidet rundt under hele turen og fandt hurtigt
ud af, at det, man gerne ville vise frem, var det levn
,man har fra kejsertiden.
På førstedagen besøgte vi Himlens Tempel Park,
et anlæg på 240 ha. med imponerende
bygningsværk og park. Her kom kejseren 1 gang
om året for at bede om, at bønderne måtte få god
høst.

På andendagen besøgte vi MUREN. På turen hertil
kunne vi “lige nå” at besøge en muslinge perlefabrik.
Vi fandt senere ud af, at guiden blev honoreret for
at få turister ind på sådanne salgssteder. Man
opdrætter muslinger i fangenskab, tager perlerne
ud efter fem års forløb, bearbejder perlerne og
fremstiller forskellige smykker. Det var meget fine
artikler, til en overkommelig pris.
MUREN er en af de store oplevelser på turen. Et
bygningsværk på ca. 6000 km. der er bygget som
beskyttelse for angreb af fjenden mod nord. Der er
bygget på muren gennem 2000 år, og mange
kinesere har puklet og slidt hele deres liv for at rejse
muren. Vi gik tur på muren, men nåede ikke helt ud
til den anden ende.
Videre til Ming Gravene, hvor der ligger 16 af Kinas´s
kejsere begravet. Igen her ser vi det imponerende
kinesiske bygningsværk for hver begravet kejser.
Vi passerer her “udødelighedens vej” på ca. 1 km
flankeret af 36 kæmpe stenfigurer, der vogter
gravene. I Kina symboliserer alt et eller andet, hver
dyr, fugl eller tal har hver sin symbolik.
Maden er meget speciel. Der spises alt på fire ben,
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undt. borde og stole, alt, der kan flyve undt.
flyvemaskiner, og alt, der kan svømme, undt. skibe.
Slanger er en specialitet, og mange restauranter
udstiller delikatesser levende i vinduet. Slanger
betragtes ikke alene som en delikatesse, men også
som en styrkende ret.
Der serveres ikke mælke- og kornprodukter
undtagen ris, ris og atter ris. Kinesere køber helst
deres middagsret levende (så som kat, slange,
skildpadde o.m.a., vi så det selv på marked) for at
sikre, det er friskt kød. Alt kødet skæres i skiver,
strimler eller tern, for at reducere den nødvendige
koge eller stegetid, derfor kan man umuligt se, hvad
det egentlig er for en slags kød. Der kunne godt
dukke en kyllingefod eller hoved op af madmassen.
Fedt mand.
Kødet tilberedes / steges for det meste i planteolie,
der giver et meget fedtet og ildelugtende resultat der øjeblikkelig tager appetitten. Måltiderne indtages
ved runde borde med 10 - 12 personer. Midt på
bordet er der en drejebar glasplade , hvor der
serveres lige så mange retter, som der er personer
ved bordet. Alle retterne serveres på en gang, er
der ikke plads nok på pladen, sættes der “oveni” .
Så sidder man bare der og tager lidt af det, der
kommer forbi - praktisk.
Som nævnt er maden fedtet, men også meget
krydret. Flere af vore rejsefæller havde
maveproblemer, bl. a. også AnnaMette, der havde
problemer det meste af tiden, her var dog hjælp at
hente, idet flere af pigerne havde et mindre apotek
med i tasken.

Besøget på “Den Himmelske Freds Plads” eller
“Monumentet for folket”. Helte, bemærkelsesværdige bygninger i det gamle Bijing, findes langs
med selve den kolosale akse. Dragetronen, hvorfra
Himlens Søn med den politiske magts tøjle i
hænderne og som rituelt mellem mand, Himmelen
og jorden med ansigt vendt mod syd - forsøgte at
styre sit mægtige riges skæbne. Kejsersædet blev
betragtet som centrum i den fysiske verden, jorden
, der ansås for at være et gigantisk skakbræt, hvis
firkantede og for det meste befæstede elementer

har en tydeligt defineret plads i et hierarki afhængig
af, hvor langt de er fjernet fra centrum.

Den Forbudte By.

Rundt om denne ligger Kejserbyen, der tidligere
også dannede en firkant, omgivet af mure. Kineserne
kalder D.F.B. for Kejser Paladset Gungong ( Det
gamle palads)
Men da det tidligere kostede hovedet at trænge ind
i Paladset, er det kendt i resten af verden som
D.F.B., der i dag er et kæmpe museum og Kinas
flotteste og mest imponerende palads kompleks fra
kejsertiden
Overalt blev vi i den grad overrendt af gadesælgere,
der ville sælge kort, silkeslips o.m.a., hele tiden praje
om prisen. Tiggere stod med deres bedende øjne,
snavsede og i pjaltet tøj med hånden rakt frem for
at modtage penge. I starten er man blød og kan
godt undvære en skilling, men blot man vender sig,
er der endnu flere. Vi fik oplyst, at tiggeriet er
organiseret, handicappede, gamle, børn o.a. bliver
hentet til byen daglig for at deltage i tiggeriet. Efter
den oplysning kunne vi godt gå forbi med god
samvittighed.
Dagen sluttede med middag og Pekingopera, en god
oplevelse. Peking Operaen er den mest kendte form
for kinesisk teater. Her kombinerer man sang, musik
og dans. For os udlændinge er det svært at forstå
men det er let at nyde stemningen og farverne.

meget varmt, 30 - 35 gr. det meste af tiden.
Næste dag var fridag. Vi gik en lille flok ud for at
finde Den Underjordiske By, som var beskrevet i de
danske turist brochurer over Bijing, men ikke i de
kinesiske. Det viste sig at være en vanskelig søgen,
da lokalbefolkningen ikke havde kendskab til det, vi
søgte. Endelig mødte vi et par studerende, der
kendte stedet og ville guide os.
Historien bag D.U. B. er fantastisk. Af frygt for angreb
fra Sovjetunionen startede man i 1969 bygningen
af en hel by under jorden med flugttunneller ud af
Bijing. Da arbejdet blev stoppet i 1979, var der
bygget hundrede af kilometer tunnel i dybder på 4,
8 og 15 m. og et stort antal kæmpe beskyttelsesrum,
hospitaler m.m. Gennem 90 nedgange fra fabrikker,
forretninger, universiteter o.a., skulle det i løbet af
få timer være mulig at evakuere de omkring 5 mill.
mennesker i centrum ud af Bijing. I dag anvendes
de mange beskyttelsesrum til hoteller, restauranter,
biografer, teater, skøjtebaner m.m.
Vi blev guidet igennem en lille del og endte i et rum,
hvor man fremstillede silke. Man trak tråd ud af
silkelarven og spandt dem på rokken, 10 tråde
sammen, og man kunne næsten ikke se den med
øjet. Hvordan man tog larven ud, udvidede puppen
over en form, dernæst en større o.s.v., til sidst kunne
den trækkes ud så stort som et tæppe, mange lag
over hinanden og til sidst gase - derpå silkesengelinned, så var der en lækker dyne, også lidt
dyrt, for det var jo til salg. Jeg købte 2 m silke.
Næste stop Mc. Donald for at få lidt andet end ris
og fisk. Her mistede jeg min taske, og jeg havde
lige købt silke - så det var slemt, der var også vore
pas, fotokamera, solbriller o.a., heldigvis ikke
pungen, den havde Gustav lige “lånt”. Lederen på
Mc. D. talte engelsk og beklagede meget det skete.
Hun var meget behjælpelig, idet hun fulgte med på
politistationen, her kunne de kun tale kinesisk. Der
blev snakket meget kinesisk og snakket meget i
telefon for at skrive rapport. For at underskrive
rapporten var det nødvendigt at sende bud efter 2
andre betjente fra et andet sted i byen.
Da det var sket, sendte man bud efter 3 andre, der
så skulle have beskrevet hele forløbet igen, de skrev
en ny rapport på 3 A4 ark med kinesiske tegn, ingen
PC eller skrivemaskine, kun blyant og papir.
Efter 2½ time på stationen var vi klar til at tage en
taxi ud til Den Danske Ambassade.
Fortsættes.............. i januar udgaven

Alt dette oplevede vi den 25. juli, hvor jeg også
fejrede min 50 års fødselsdag. Mange indtryk og

AnnaMette og Gustav Holdgaard
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Vinderslev borgerforeningen
Sct. Hans

Det er efterhånden en dejlig tradition, at mange
mennesker Sct. Hans aften mødes i dalen ved Mausing
Forsamlingshus for at se bål , høre båltale og hygge
sig med naboer og venner. I år var der nogle, der fik
lejlighed til at høre vor nye skoleinspektør holde
båltalen, men vi må nok indse, at vi ikke kan undvære
et højtaleranlæg - der var vist en del, der gik glip af
„guldkornene“. Det anlæg som vi plejer at bruge, er
vist blevet for gammelt (det kan i hvert fald ikke lejes
mere). Vi mente dog, at når vi samlede tilhørerne oppe
på pladsen ved siden af bålet kunne det nok gå. Men
enten må vi have „støjdæmpere“ på børnene, mens
der er sang og båltale, eller også må vi finde et andet
højtaleranlæg
inden
næste
gang.
Næste gang kan vi måske også stille borde og nogle
flere stole frem.

Børnedyrskue

alle kunstens regler, som kæledyr jo skal. I år havde vi
fået et ekstra indslag, da vi havde fået tryllekunstneren
Jesper Grønkjær til at komme og trylle for os. Han fik
også lokket nogle af børnene op til sig på „scenen“ for
at hjælpe sig med at trylle. Til slut lavede han ballondyr
til børnene. Det, kan man vist godt sige, var meget
aktuelt til et dyrskue. Da dommerne havde været rundt
ved alle udstillerne og vurderet dyrene og snakket med
børnene, skulle de finde ud af hvem der skulle have
ærespræmie. Da resultatet blev bekendtgjort, viste det
sig, at der var ærespræmie til Michelle Nielsen, Martin
Brink, Josefine Bang og Heidi Pedersen. Alle de andre
udstillere fik selvfølgelig 1. præmie. Herefter var der
„frit slaw“ i Windir-spejdernes karrusel og med at bage
pandekager over bål. VIF havde stillet en hoppeborg
op, og den blev også flittigt brugt.

Fællesspisning
HUSK! Vi har FÆLLESSPISNING fredag den 13.
oktober kl. 18,30 i Mausing Forsamlingshus.
Prisen for deltagelse vil være omtrent, som det plejer
(vi regner foreløbig med kr. 45,- for voksne og kr. 25,for børn). Drikkevarer kan købes til rimelig pris.
Tilmelding skal ske til Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
senest tirsdag den 10. okt.

Vinsmagning
Det var en af de varme dage i sommer, der blev holdt
børnedyrskue med 25 udstillere. Pladsen var godt
besøgt hele eftermiddagen, men der var også noget at
se på. For det første var der alle dyrene, der var pyntet
med blomster og bånd og så ud til at blive passet efter

HUSK OGSÅ, at vi har OST- og VINSMAGNING fredag
den 3. november på Vinderslev Skole. Se vore annoncer
herom i Kjellerup Tidende.
Agnes Hansen

Vinderslev Vandværk
Aflæsning af Vandure.
Som tidligere meddelt bliver der ikke aflæst vandure
pr. 1. oktober, da vandværkerne har indgået den aftale
med Kommunen, at der kun skal aflæses vandure 1
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gang årligt.
Det vil ske pr. 15. december, og derfor vil afregningen
fremover først ske pr.15. februar.
I/S Vinderslev Vandværk

KIRKENYT
Sognemenigheden
Sognehuset i funktion.

Så er vort nye sognehus begyndt sit virke - endnu
i det små - men ud over, at der har været budt på
kirkekaffe et par gange, er der begyndt
undervisning af 16 konfirmander fra Vinderslev
sogn. Hertil kommer 3 konfirmander fra Hinge, der
undervises sammen med Vinderslevbørnene. De
skal være meget velkomne. Et nyt hold

Gudstjenester

1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
5. november

12. november
19. november
26. november
3. december
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december
1. januar 2001
7. januar
14. januar

„minikonfirmander“ er ligeledes begyndt med
undervisning hver torsdag fra kl 13 til 15. Der var
17 elever fra 3. klasse mødt op den første gang. Vi
har desværre ikke været opmærksomme på, at
pigerne om torsdagen er færdige i skolen allerede
kl 12. Problemet søger vi at løse ved, at pigerne er
velkommen til at gå over i sognehuset, når de får
fri i skolen. Der vil der så være mulighed for, at de
kan lære lektier, tegne, se tegnefilm eller andet i
den time, de skal vente på, at drengene får fri.
Peder Bitsch Pedersen

Vinderslev 10.15 (Skr)(K), Hinge 19.30 (Skr)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (K), Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 Birkbak (K), Hinge 10.15 Birkbak
Hinge 9, Vinderslev 10.15 Familegudstj.
Hinge 10.15 (O)(K), Vinderslev 19.30
Salmesangsaften (O)Nadver(K)
Alle Helgens Dag (skr.19.15)
Vinderslev 14 (nadver)Mandrup, Hinge 19.30
Th.Poulsen
Vinderselv 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 Familiegudstj.
Vinderslev 10.15 (skr) Hinge 19.30
Familiegudstj.
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Vinderslev 9 Højmesse. Malmhøj 10.30. Hinge
14.30, Vinderslev 16.00
Vinderslev 10.15 Hinge 14 (nadver)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 Vinderslev 14 (Nadver)
Hinge 9 Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15

O = Offergang, Skr = Skriftemål, K = Kirkekaffe
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Referat fra
menighedsrådsmøde
afholdt den 9. august hos Laurits Christensen.
Peder Bitsch orienterede om meddelelser, der var
kommet siden sidste møde - bl.a. budgetsamråd i Hørup
kirkecenter, hvor Peder Bitsch og Henry Borg deltager.
Under gennemgang af regnskab blev der orienteret om
den endelige pris på det færdige sognehus incl. inventar
i alt 2.555.124,24 kr, hvilket er 42.171,76 kr under det
budgetterede beløb.
Der blev udfærdiget et regulativ for brug af huset. - Der
er kirkekaffe følgende datoer: 10. september, 1. oktober,
22. oktober, 12. november og 3. december.
Der fandt en drøftelse sted, hvor næsten hele
menighedsrådet
stod
fast
på,
at
konfirmandforberedelsen for Vinderslevbørnenes
vedkommende skal foregå i Vinderslev sognehus.
Jens Thorn Jensen.

„Klokken kalder“
alle Børn - Unge - Sogn -Kirke
til gudstjeneste i Vinderslev kirke
søndag den 29. oktober kl 10.15.
Tema: „Alle kan være med“
Mange børn har derfor også på forhånd været med til
at forberede familiegudstjenesten med at tegne, læse,
synge, dramatisere og bage.
Vi andre - altså også de voksne og de ældre - ja „Alle
kan være med“ til at gøre gudstjenesten festlig og
meningsfyldt - både i kirken og bagefter ovre i vort nye
sognehus, hvor børnene vil byde på et let jødisk måltid,
som på Jesu tid (brød, oliven, frisk frugt, druesaft).
Familiegudstjenesteudvalget.

Gave til kirken.
Kirken har fået skænket et håndskåret krucifix af
sognepræst Frede Møller. Familien har været i
Oberammergau i denne sommer, og ud over
passionsspillene er egnen kendt for sit
træskærerhåndværk. Et fint eksempel på træskærernes
kunnen har Frede Møller bragt med hjem og betænkt
Vinderslev Kirke med det. Vi siger mange tak for gaven.
Krucifixet er prøveophængt på korvæggen bag
prædikestolen.
Peder Bitsch Pedersen
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Orientering om
menighedsrådets arbejde.
Der er sket meget omkring Vinderslev kirke i sidste
menighedsrådsperiode. - Når vi også ser på de
økonomiske aspekter af menighedsrådets arbejde, må
jeg nævne, at de sidste lån i forbindelse med orgelskiftet
for 10 år siden er tilbagebetalt.
Sidst i forrige periode købte menighedsrådet den gamle
skolegrund af kommunen for ca 41.000 kr. - Derfor har
denne periode i høj grad været præget af planlægning
og byggeri på grunden. En sammentænkning af det
nødvendige byggeri af graverfaciliteter med ønsket om
et samlings/undervisningslokale er så blevet til den
bygning, der står her i dag. - Det har været en lang og
besværlig , men interessant proces. Allerede i 1996
havde vi arkitekten inde i billedet, efter at vi internt i
rådet havde haft mange drøftelser af funktion, størrelse,
beliggenhed, m.v. Nu står der så et smukt og
velfungerende hus - klar til at blive fyldt med liv og virke.
Pris ialt: 2.555.124,24 kr. Det lykkedes os at spare
42.171,76 kr i forhold til det budgetterede - efter vores
mening uden at gå på kompromis med kvalitet og
udseende.
I 1997 fik vi udskiftet kirkeklokkens støbejernsbom med
en træbom. Thubalka, der tilser vore klokker, var bange
for metaltræthed i den gamle bom, og en løs kirkeklokke
i den højde er ikke legeværk. - Pris 55.562,50 kr
Jeg bør vist også nævne, at til advent 1996 blev det
nye altertæppe taget i brug - et smukt resultat af mange
lokale hænders arbejde med nål og tråd i mange timer.
I 1998 blev kirkegårdens maskinpark delvis fornyet med
en 4-hjulstrukket traktor med tiplad og rive samt en
plæneklipper - pris 98440 kr.
Der er bestilt ny aluminiumskasse til brug ved
gravkastning samt treben med talje til tunge løft - ca
23.000 kr - sidstnævnte er et udslag af den nu
oblogatoriske arbejdspladsvurdering, hvor igennem
man søger at afhjælpe vanskelige og farlige
arbejdsprocesser.
Der er ligeledes bestilt et automatisk kimeanlæg, som
skulle blive etableret meget snart - pris ca15.000 kr
Opvarmning af kirken har været genstand for mange
overvejelser. - Resultatet er blevet en omgruppering af
varmelegemerne samt en elektronisk styring af

opvarmningen. Foreløbig indebærer det, at kirken er
total uopvarmet, når den ikke bruges. Vi følger forsøget
nøje og håber, det vil kunne fungere rigtigt (kalkmalerier,
træværk, orgel). Jeg tror, man vil have bemærket en
behageligere varme under gudstjenesterne. Systemet
vil give en meget betydelig besparelse på elforbruget,
og det har kostet godt 51.000 kr at etablere.
Angående præstegården i Hinge har menighedsrådet
anbefalet et byggeri, der indeholder samlingslokale samt
garager. Bygningen skal ligge ca hvor de nuværende
garager er. - Projektet er godkendt i stift og provsti og
venter på, at der i ligningsområdet er midler til byggeriet.
Fremtiden.
Det er vanskeligt at spå om fremtiden, men jeg skal
forsøge at give et bud på, hvad det kommende
menighedsråd bl.a. vil komme til at beskæftige sig med
på det praktiske område. Der ligge ingen prioritering i
rækkefølgen:
1: En omsætning af vestdiget med udvidelse af lågen
til kørebredde. -En sådan er allerede anbefalet af
stiftets kirkegårdsarkitekt i forbindelse med et besøg
under planlægningen af byggeriet. - Diget bør være
et stablet dige som de andre.
2: Indretning af en materielgård ved Pederstrupvej.
3: Etablering af lys mellem kirke og sognehus.
4: Diverse udstyr til sognehuset - bl.a. et
musikinstrument. På byggekontoen havde vi 70.000
kr til inventar - de er anvendt til det nuværende, men
der vil nok komme mere til.
5: I kirken er teleanlægget stærkt nedslidt og må
antagelig snart udskiftes.
6: Vi har ingen transmissionsmuligheder til Malmhøj.
En lydtransmission til de enkelte boenheder vil være
meget dyr.- Transmission af billede + lyd (video) til
et fællesrum ville måske være en mulighed.
7: Varmeanlægget i koret er ikke i orden. Hertil kommer
måske skifte af varmesystem i våbenhus.
Hidtil har jeg mest beskæftiget mig med den materielle
side af rådets arbejde, og den har selvsagt i
byggeperioden taget megen tid, men nu står huset der
og er klar til at blive fyldt med liv og aktivitet.
En begyndelse er gjort bl.a. med konfirmandundervisning, hvor det er menighedsrådets helt
klare indstilling, at konfirmander fra Vinderslev sogn bør
have deres undervisning her, for at tilknytning til eget
sogn og egen menighed kan blive størst mulig. Der er
startet et hold konfirmander på 19 - de 16 er fra
Vinderslev + 3 fra Hinge, hvor der i år ikke kunne blive
et helt hold - de skal være velkomne her.
Også „minikonfirmanderne“ er begyndt i de nye lokaler.
Der mødte 17 op første gang - så det er jo en pæn flok.

10/9 , 1/10 , 22/10 , 5/11 og 3/12. Vi håber, menigheden
vil benytte disse muligheder for et lille socialt samvær
og at det kan medvirke til, at huset bliver et naturligt
mødested for os alle. I den forbindelse skal jeg spørge,
om der er nogle, der fra tid til anden vil hjælpe med den
praktiske afvikling (kaffebrygning, afrydning - ikke
rengøring). Jeg tillader mig at sende en liste rundt.
Skriver I navn og telefonnummer på listen, vil vi en gang
imellem bede om hjælp - et tilsagn kan også ringes til
mig på tlf nr 86 88 83 17. - TAK.
Og så bliver det spændende at se, hvordan
menigheden/sognet vil tage huset i brug.
Menighedsrådet har opsat et regulativ med vide rammer
for brug af huset:
Huset bestyres af menighedsrådet. Det daglige tilsyn
varetages af forretningsudvalget.
Anvendelse:
1: Kirkelig undervisning og arrangementer i forbindelse
hermed.
2: Aktiviteter arrangeret af kirkens præst,
menighedsrådet og udvalg under dette.
3: Kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål.
Derfor kom med forslag til, hvad I kunne tænke jer!
Peder Bitsch Pedersen.
Kandidatliste.
Efter orienteringsmødet var der opstillingsmøde, hvor
forsamlingen opstillede følgende kandidatliste til
menighedsrådsvalget:
Peder Bitsch Pedersen, Oustrupvej 24.
Henry Borg, Krokusvej 19.
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8.
Laurits Christensen, Oddermarksvej 2.
Jens Thorn Jensen, Liljevej 10.
Bodil Lundgaard, Lundgårde 11.
Knud Kristensen, Pederstrupvej 32.
Karl Bjerre, Trekronervej 32.
Svend E. Pedersen, Oustrupvej 22.
Knud Sørensen, Vinderslevholmvej 1.
Bent Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42.
Gudrun Lund, Tulipanvej 4.
Vita Pedersen, Oustrupvej 22.
Der skal vælges 7 medlemmer til menighedsrådet. Hvis
der ikke kommer flere kandidatlister til valget, bortfalder
afstemningen, og de første 7 på ovenstående liste vil
udgøre det nye menighedsråd. Suppleanter til rådet vil
være listens resterende navne. De første 7 navne på
kandidatlisten er identiske med det nuværende
menighedsråd.
Peder Bitsch Pedersen

Vi har ligeledes haft kirkekaffe en enkelt gang, og der
er planlagt yderligere kaffe efter gudstjenesterne den
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
Er en del af Den Danske folkekirke, oprettet i 1917 af en kreds af grundtvigsk indstillede folk,
Valgmenigheden er privat finansieret og benytter sognekirkerne i Levring, Hørup og Vinderslev. I
valgmenighedens eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup (lige over for Hørup kirke) har
valgmenighedens præst Karen Marie Ravn sit kontor tlf. 86 88 11 10.

Kørsel til valgmenighedens gudstjenester og møder:
Ryskjærs bil i fast rute kører til alle valgmenighedens gudstjenester kl. 10.05 fra Vinderslev, kl. 10.15
fra torvet ved Boghandelen. Bilen kører også i fast rute til alle møder 25 minutter før mødet fra
Vinderslev, 15 minutter før fra Torvet.
Foretrækker man afhentning ved egen dør ringer man blot til Ryskjær på 86 88 33 33 halvanden
time før gudstjenesten eller mødet begynder.
1. oktober
8. oktober

Gudstjenester

15. oktober
22. oktober
29. oktober
31. oktober
5. november
12. november
19. november
26. november
3. december
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
28. december

31. december
1. januar
7. januar
14. januar
21. januar

15. søn. e. Trinitatis
Levring
16. søn. e. Levring. Kl. 14. Biskop Herluf Eriksen.
Kørsel til valgmenigheddens sal. Se under møder.
17. søn. e. Trinitatis
Hørup
18. søn e. Trinitatis
Vinderslev
19. søn. e. Trinitatis
ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste
(tirsdag) Hørup Kl. 19
Alle helgens dag Levring
21. søn. e. Trinitatis
Hørup. Derefter Søndagsfrokost i salen
indtil kl. 13.
Sidste søn. i kirkeåret Vinderslev
1. søn. i Advent Levring
2. søn. i Advent Vinderslev
3. søn i Advent Hørup
4. søn. i Advent Vinderslev kl. 19. Adventskoncert med
Midtjysk Kor og menighedens fællessang af juletidens salmer.
Juleaften Vinderslev kl. 14 Hørup kl. 17.
Juledag
Levring
2. Juledag ingen
4. juledag (torsdag)
Hørup kl. 15. Julegudstjeneste for
småbørnsfamilier med efterfølgende juletræ i valgmenighedens sal.
Julesøndag
Ingen gudstjeneste
Nytårsdag Vinderslev 10.30
1. søn. e. Helligtrekonger
Levring
2. søn. e. Helligtrekonger
Vinderslev
3. søn. e. Helligtrekonger
Hørup. Derefter søndagsfrokost
i salen indtil kl. 13.

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30 hvis intet er anført
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Valgmenigheden
Valgmenigheden holder søndagsfrokost
I salen, Kirkebakken 13, efter gudstjenesten i Hørup 10.30 følgende to søndage i vinterens løb: Søndag d. 12.
november og søndag d. 21 januar. Vi nyder frokosten fra et lækkert tag selv bord. Inden vi slutter kl. 13, synger
vi en række sange af højskolesangbogen med Jens Bøgestrand ved klaveret.

Advent og julearrangementer i valgmenigheden:
Foregår både i mødesal og i kirke. I valgmenighedens sal, Kirkebakken 13, er der adventshygge onsdag den
6.december kl. 14. for dem, der ikke er i arbejde.
Valgmenighedens præst, Karen Marie Ravn, står for programmet, og salen er tradionen tro pyntet i rødt og hvidt
med gran i bjælkerne og juletræer i hjørnerne.
Torsdag d. 14. december kl. 19.30 indbyder Levring Efterskole til adventsarrangement ved skolens lærere og
elever. Der sluttes med Luciaoptog.
I Vinderslev kirke søndag den 17. december kl. 19 giver Midtjysk Kor koncert under ledelse af Frode Lovmand.
Midtjysk Kor har flere gange glædet os med sin sang i julemåneden, hvor de har medvirket ved
adventsgudstjeneste. Denne gang består aftenen ikke kun af koncert, men der bliver lejlighed til at synge med på
juletidens salmer.
Endelig samles småbørns familierne i den „rigtige“ jul, nemlig 4. juledag, torsdag den 28. december kl. 15 i Hørup
kirke til gudstjeneste, hvor valgmenighedspræst Karen Marie Ravn fortæller og tegner juleevangeliet, inden alle
går over vejen for at gå omkring juletræet i valgmenighedens sal. Det er til dette arrangement nødvendigt med
tilmelding på tilmeldingssedlen i brevet, der sendes til valgmenighedens familier med børn op til ca. 9 år. Man kan
også tilmelde sig på telefon 86 88 11 10

Lidt om:VALGMENIGHEDENS JULETRÆ FOR FORÆLDRE
MED SMÅBØRN
Vi begyndte med juletræet 4. juledag 1991. Det var på
et tidspunkt, hvor valgmenigheder og andre foreninger
mange steder havde opgivet at holde juletræsarrangementer. I Kjellerup og Omegns Valgmenighed mente vi
ikke, at det kunne passe, at man ikke mere kunne
samles om juletræ uden, at det det hele bliver opløst i
tagfat på ferniserede gulve. Så vi begyndte bare, og
hvert år har vi siden haft godt 50 deltagere til denne
tradition, der har vist sig livskraftig. Hvert år er der nogle
familier, der holder op med at komme, fordi det mindste
barn bliver for stort til Småbørnsarrangementer.

Men der kommer også altid nye til.
Når vi efter gudstjenesten i Hørup kirke er gået over i
salen og har sunget i kredsen om træet, og kaffen og
kakaomælken er drukket, og bollerne spist, hører alle i
fællesskab bibelhistorie igen, ligesom vi gjorde i kirken.
Denne gang er fortællingen ikke fra Det nyeTestamente
om Jesus, men fra det gamle Testamente. På træet
hænger papirklip, der passer til den historie, der fortælles det år. Og vi synger salmer og børnesange, der
passer til fortællingen. Forældre i tyve-trediveårsalderen
og bedsteforældre synger med lige stor fryd og genkendelse højt af gamle og nye børnesange.
Børnene behøver ikke selv at kunne gå omkring
juletræet, for at være med. Forældrene kommer også
for deres egen skyld, for at være sammen med andre
børneforældre, selvom deres barn er så lille, at det slet
ikke forstår noget af fortællingen. Siddende på fars eller
mors arm, kan et lille barn sagtens opfatte julelysene,
farverne og de andre børn, og kan høre sangen, hvor
far og mor også synger med.
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Det betyder noget, for et barn, at være sammen med
forældrene på en tryg måde også i en større forsamling,
hvor far og mor er optaget af andet end lige deres eget
barn. Far og mor hygger sig og lytter - samtidigt med,
at det alt sammen foregår, så børnene naturligt kan
være med.
Vi har erfaring for, at denne juleeftermiddag ikke skal
vare længere end fra kl. 15 til ca. 16.30. Men der har vi
på godt halvanden time været vidt omkring i tanken og
fantasien og kan skilles med lys i øjnene. Nogle af os
ses da næste år ved samme tid - mens andre også
kommer til årets to arrangementer med „persillesovs“ i
september og april. Der er spisning kl. 17.30 og
fortælling og sang ved pejsen for samme aldersgruppe
børn og forældre.
Karen Marie Ravn

Litteraturkredsen
Arrangeret i et samarbejde mellem valgmenigheden og
Aktive kvinder i Kjellerup læses hver vinter fem romaner
efter deltagernes ønsker - især romaner, der kan være
svære at læse, hvis ikke man har nogen at tale med
om det læste. Vi har andre år læst f. eks. Nyere nordiske
romaner af Herbjørg Wasmo, Kerstin Ekman og
Marianne Fredrikson.
Det indledende møde for denne sæson har vi haft den
20. september, men enhver er velkommen til at ringe til
lederen Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 for at høre
hvilke bøger, vi har valgt, og derefter komme følgende
fem onsdage kl. 19.30 i Alhuset i Kjellerup: 25. oktober,
22 november, 17. januar, 21. februar samt 21.marts.
Bøgerne skaffes så vidt muligt med venlig hjælp fra
Kjellerup Bibliotek.

„Dansker og Nydansker“..
I en kronik med samme emne skrev Herluf Eriksen:
„Der synes at tegne sig en stadig klarere opfattelse i
befolkningen af, at der fremover skal stilles større krav
til de fremmede. Det er godt for dem, men også et
udgangspunkt for en bedre forståelse mellem dem og
os - og dermed også godt for os.
Men lige så vigtigt er det, at vi som danskere finder os
selv i forhold til flygtninge og indvandrene. Vor lange
Danmarkshistorie er en beretning om stadig nye
udfordringer - politiske og kulturelle - der ramte os og
tvang os til igen og igen at besinde os på, hvad det er
at være danske. Sådan er situationen også i vort
slægtled“.

Foredragsaftner i
valgmenigheden.
Det koster ikke noget at være med til foredrag i valgmenigheden - heller ikke for udefra kommende, de er
altid meget velkomne både i salen på Kirkebakken og
på efterskolen. Deltagerne betaler kun for kaffen.
I valgmenighedens sal har vi søndag eftermiddag d.
8. oktober foredrag ved biskop Herluf Eriksen,der indleder eftermiddagen med gudstjeneste i Levring kirke.
kl. 14, og efter kaffen i valgmenighedens sal holdes
fore- draget:
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På Levring Efterskole har vi torsdag den 9.november
kl. 19.30 lysbilledaften med familien på farten fra Give.
Vi har tidligere haft underholdende og oplysende aften
med familien, der drager verden rundt i camper. Nu er
deres børn blevet voksne, så de kører i to biler. Derfor
hedder titlen på deres foredrag:
„Familie på farten i 2 x 4WD“
og turen går til Rusland, Mongoliet,Central- asien, Iran,
Pakistan og Indien. Pris Kr.?

KIRKENYT
Valgmenigheden
Efter nytår holdes der foredragsaften på Levring
efterskole tirsdag den 9. januar kl. 19.30 med lektor
Bjørn Lomborg, som er underviser i statistik ved Århus
Universitet. Han blandede sig for første gang i miljødebatten med fire, meget omdiskuterede kronikker i
Politiken i begyndelsen af 1998. Han er gået på tværs
af de almindelige bekymringer for miljøet og jordens
fremtid, som vi nok alle gør os - mere eller mindre også i landbruget, selv om landmænd bliver skældt ud
for det modsatte. Bjørn Lomborg kalder sit foredrag:
„Verdens sande tilstand“
ligesom sin bog, hvor man kan læse følgende på
omslaget: „Der er ikke blevet mere mad i verden, fordi
vi har bekymret os, men fordi visionære individer og
organisationer skabte den grønne revolution. ...
Vi skal tage vare om problemerne, prioritere fornuftigt,
men ikke bekymre os unødigt“ ... „

De truer os med døde oceaner, udpinte marker,
afbrændte skove - og milliarder og milliarder af
mennesker, der langsomt bliver kvalt i deres eget affald.
De tager fejl. Punkt for punkt viser Bjørn Lomborg,
hvordan den nationale og internationale miljølobbys
prognoser bygger på myter skabt af ufuldstændig
dokumentation og fejlfortolkede statistikker. For jorden
og menneskene har en fremtid.“
Den kontroversielle foredragsholder er vanskelig at få
fat i, så valgmenigheden benytter lejligheden til at dele
aftenen med Levring-Hørup sognemenighed. Det er
første gang, at Kjellerup og Omegns Valgmenighed har
fællesforedrag arrangeret sammen med sognemenigheden. Enhver er naturligvis også denne aften
velkommen på efterskolen - også folk fra Vinderslev.

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

Søndagsskolen er tilsluttet “Danmarks

folkekirkelige Søndagsskoler“.

Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen, tegner, maler, og
synger og derigennem møder vi evangeliet om
Jesus.

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

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

Lisbeth Christensen

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR GODE VENNER
Hvis du vil vide mere er
du velkommen til at
kontakte :
Henning Frølund
Tlf. 86888352
Lene & Steen Lange
Tlf. 86888486

• 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

Klub 73 er tilsluttet ” Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester.

Lene Lange
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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, 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.

Søndagsskolen er tilsluttet “ DANMARKS
FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER OG
BØRNEGUDSTJENESTER“
Vil du vide mere, kan du kontakte
Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375

Det koster ikke noget at være med i søndagsskolen.
Har du lyst, så bare kom og vær med.

Kirsten Kristensen

Vinderslev - Mausing IMU
¤
¤
¤
¤
¤
¤

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 mødes tirsdag aften i Vinderslev Missionshus.
Se vores program i aktivitetskalenderen.
Har du spørgsmål, kan du kontakte :
Poul Berg (tlf. 86 888249)

Indre mission i Vinderslev
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.

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 :

Hvor mødes vi ?
Vi mødes i Vinderslev Missionshus, Vinderslevholmvej 8 ( ved kirken / på hjørnet af Vinderslevholmvej 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.

22

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

Hauge Marked
Hauge Marked for 30. gang

Det syder af stemning, musikken spiller, der
købslås om priserne. Luften blandes af en mild
støvregn, duften af popcorn og pølser.
Ja, sådan kender vi Hauge marked.
På billedet ser vi ejeren af ”Hjortehøjgaard” maskin-

og dyrepark, Karup. Med for første gang. Ejeren
fortæller, at ”Hjortehøjgaard” startede som
tilfældighedernes spil. Sønnen fik på et tidspunkt
nogle fugle, og senere blev han udlært
dyreassistent. Faderen havde en del gamle
landbrugsmaskiner, og nogle har han fået flere
forskellige steder fra. I starten, når folk besøgte
”Hjortehøjgaard”, stod der en spand til at putte
penge i. De blev dog opfordret til at lave faste
åbningstider og disse er nu:
Man - fre: 13-18, samt efter aftale. Lige nu er stedet
åben på 4. sæson. Konen er i kiosken for at tjene
penge, ”Fader og søn bruger dem,” siger han. På
stedet er der mulighed for at spise medbragt mad
i nogle hyggelige huse.

Evald Braüner - Frederiks kræmmer – sælger
kaniner. Han har været her på Hauge Marked de
sidste 5 år. Med dyr. Evald Braüner fortæller, at
han har været her i mange år, også bare som
besøgende. Han nyder den gode atmosfære, der
er her.
Det summer af liv over hele pladsen og her er godt
besøgt, trods det grå og disede, men dog milde
vejr.
Hestene står side om side og venter på et nyt hjem,
og ejeren på at få en god pris.

Sø-teltet. Den idylliske placering af sø-teltet her
ved Hauge sø er en ide af parret Anne og Tage
Pedersens Vium. De er gamle Haugeborgere og
har i 21 år været medhjælpere i sø-teltet.
Det har i år 10 års jubilæum og har udviklet sig fra
at være cafételt til et øltelt, nu med kvalitets musik
og god underholdning i nære rammer.
Bodil Birkbak
Haugevej 9
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Korps Lejr

Rasmus Østerby har været KFUM-spejder siden
han var 8 år og har igennem tiden været leder i
forskellige børneenheder, kursusleder på
landsdækkende
kurser,
ansat
som
fuldtidskonsulent og nu sidst medlem af KLU Korps Lejr Udvalget.
Endnu en opgave for KFUM-Spejderne i Danmark
er ved at tage sin afslutning. Der mangler kun at
blive sat punktum i evalueringerne, for at jeg kan
sige: Det var så det. 3 år er gået, og vi kan nu med
ro i sindet se tilbage på en veloverstået lejr i
Randers. 10 dage med ansvaret for driften af hele
lejren, med 16-17.000 deltagere + gæster. Når jeg
ser tilbage på selve afviklingen, ja så er det kun
brudstykker, jeg husker nu. Stående indtagelse af
føde, kaffe i spandevis, opgaver, opgaver,
beslutninger, beslutninger, men mest af alt
fælleskabsfølelsen af at teamet fungerede.
For tre år siden blev jeg en kedelig november aften
ringet op af en spejderkammerat fra København.
Han fortalte, at han var i gang med at samle folk til
KLU. Efter et par dages betænkningstid, besluttede
jeg sammen med Inge at sige ja til opgaven. I
forvejen havde jeg spurgt 3 af mine nærmeste
spejdervenner, om de ville være med. På det
grundlag var der ingen vej tilbage. Det første år
gik med at få indsigt i opgavens omfang og struktur
for selve planlægningen. Der blev lavet lange
tidsplaner, tænkt vilde tanker, udarbejdet
arbejdsbeskrivelser etc. Efterhånden begyndte vi
at skabe os et billede af selve lejren. De andre KLU
områder arbejdede på samme måde, og i fælleskab
udarbejdede vi den første rapport, som blev
godkendt af hovedbestyrelsen. Et digert værk på
ca. 250 sider. Efter godkendelsen påbegyndte vi
hvervningen af „embedsmænd“ til vores 20
områder. En langsommelig proces der virkelig trak
tænder ud, men i foråret 99 havde vi næsten alle
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embedsmænd på plads. Hver embedsmand
arbejdede med sit område, koordineret af os Drift og Service- nærgruppen. Vi mødtes i
nærgruppen ca. hver 14. dag for at arbejde, og for
at jeg kunne viderebringe oplysninger fra de
månedlige KLU-møder. Ca. 30 KLU møder blev
det til og 45 Drift- og Service-møder + det løse.
Omkring nytår skulle alle vore områder gerne have
været langt med arbejdet, men et par områder var
gået i stå og måtte have kunstigt åndedræt, for at
komme i gang igen. Vi nåede at blive færdige før
lejren - men det trak alvorligt på fritid og arbejde,
når jeg igen tog til Randers for at mødes med
kommunen, politiet, Tele Danmark, eller hvem der
nu var samarbejdspartneren i Randers.
Vi nærmer os den 8. juli, og i de sidste 14 dage har
jeg været i Randers hveranden dag. Onsdag d 5.
flytter jeg og min nærgruppe soveposerne til
Randers. Tiden går med indretning af vores kontor,
hvor vi skal opholde os de næste 12 dage. Der
bliver samlet computere, og materialer til diverse
installationer vælter ind. Fra den 1. juli har ca. 200
spejdere været i gang med at opbygge lejren,
rejsning af telte, barakker og toiletter, og udkørsel
af rafter og brænde og opbygning af scene og
vartegn. De havde godt vejr ( det meste af tiden),
så de var så godt som færdige om fredagen. Vi
overtager lejren fredag d. 7. Kl. 18.00 og har
dermed ansvaret for ankomsten af alle spejderne
dagen efter. Det kunne godt give en sommerfugl
eller to i maven. men alt var jo planlagt i detaljer, og vi fulgte planen. Søndag : alle er velankommet,
og det begynder at regne. Søndag aften er der stort
fælles udendørs gudstjeneste, som blev vist på DR
1, med fakler og skuespil på scenen. Et flot
arrangement, der desværre delvis druknede i vand.
Vi påbegynder at iværksætte flisudkørsel på

enkelte kritiske steder søndag aften og mandag
morgen. Mandag er det overskyet, og der er absolut
ingen tørring i luften - tværtimod kommer der byger
med jævne mellemrum. Det centrale torv på lejren
er efterhånden meget mudret, og der er nogle få
telte i underlejrene, der „svømmer“. De bliver flyttet,
og ingen lider nød. Tirsdag får vi besøg af Prinsesse
Benedickte. Solen skinner ved ankomsten, men vi
er knap kommet ind i teltet, før et uvejr bryder løs.
Det regner i et væk i to timer. Lerjorden kan ikke
trække vandet ned i jorden længere, og der dannes
søer på nogle af lejrpladserne. Vores
udrykningskøretøjer må have følgeskab af en
firehjulstrækker for at komme tilskadekomne til
undsætning. Der er heldigvis ingen alvorlige uheld,
så alt fungerer. Kl. 20.00 bryder halvdelen af lejrens
telefonnet ned, da en hovedledning bliver gravet
over. Vi har stadig kontakt v.h.a. mobiltelefoner.
Skaden bliver udbedret, og i løbet af et par timer

er der kontakt igen. Vores traktorer og andre store
maskiner arbejder på højtryk for at køre flis og grus
på vejene, for at holde dem farbare.
Parkeringsarealet bliver lukket, idet det næsten er
umuligt at køre ind og ud på græsmarken. Et
alternativ bliver etableret på kasernearealet, to
slamsugere pumper vand væk samtidig med, at 6
dykpumper er i gang med at dræne lejrpladser, 20
soveposer bliver sendt til tørring - vi har et lager på
100 i beredskab - så det er kun et spørgsmål om
tid, før de også er udlånt. Vejrudsigten studeres
nøje time for time.
I løbet af onsdagen klarer det op med sol og vind!
Endelig kan vi begynde at slappe af, efter fire
hektiske dage - med alt for lidt søvn. Torsdag er
der tid til at komme ud og se lejren og sidde ned
og spise sin aftensmad. Fredag og lørdag er det
ved at være ren afslapning at være på lejr - ud
over at lørdag er den store besøgsdag med
forventet ankomst af ca. 25.000 gæster - der kom
(heldigvis) kun 15.000. Lørdag aften er der stort
afslutningslejrbål med et gigantisk fyrværkeri som
afslutning.
Søndag er der hjemrejse, og alt forløber
planmæssigt.
Søndag Kl. 12.00 kan vi overdrage lejren til
oprydningsholdet og ånde lettet op efter 10
hektiske, men oplevelsesrige dage, og sjovt nok
er det, de fleste husker lejren for: 5 solbeskinnede
dage uden problemer.
Rasmus Østerby

Vinderslev Pensionistforening
Møder for sæson 2000/2001, afholdes på
plejehjemmet „Malmhøj“.
Alle møder begynder kl. 14.30.

Den 15/3

Den 15/3
Den 21/9 Frede Møller. Læser historier.
Den 19/10 Tidligere skoleinspektør Dybdal,
Kjellerup.
„Livskvalitet i den tredje alder“.
Den 16/11 Karen Christiansen, Odense.
Beretter om sit ophold i Zimbabve
Den 14/12 Anna og Knud Sørensen.
Adventsmøde.
Den 18/1 Karen Marie Ravn. Oplæsning og
fælles sang.
Den 15/2 Gertrud Christensen, Thorning
Foredrag „Et Mosaik“

Bente Fisker, Vinderslev. Viser
lysbilleder og fortæller fra en rejse til
Ecuador og Galapagos øerne.
Generalforsamling. - Derefter
fortæller Jens Thorn Jensen;
Lidt fra gamle dage

Mød talrigt op, alle er velkommen. Har du behov
for kørsel, 5 kr.
Henvendelse på telefon 86 88 85 52. Eller en
anden i bestyrelsen.
Alle ønskes en god sæson.
Bestyrelsen
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Vinderslev skole
Skoleår med mange
forskellige udfordringer

Conny Mikkelsen og Roland i bhklasse

Nye børn, nye forældre, nye lærere, nye fag er noget af
det, der gør det spændende at tage hul på et nyt skoleår.
Men det nye skoleår, som vi er gået i gang med nu,
bliver et ekstra spændende år med mange udfordringer
og opgaver af forskellig art på grund af om- og tilbyggeri.
Efter planerne skal det nye være færdigt til at blive taget
i brug ved næste skoleårs start, men inden vi kommer
så langt, er der mange ting, der skal tages stilling til og
mange beslutninger, der skal træffes. Skolen og
fritidsordningen skal jo fungere samtidig med, at
byggeriet står på, så det vil blive nødvendigt med mange
midlertidige løsninger, især når vi når så langt, at der
skal ændres ved de bestående lokaler! Vi skal leve med
at vores skole skal fungere og samtidig være en
byggeplads. Læs mere om byggeriet i Thorkild Skovbos
indlæg!

Erene Pedersen

Nyt personale.
Oprindeligt havde skolen to klasser på de fleste trin,
men det var ovre, da den første børnehaveklasse
begyndte på skolen i 1971. Ved starten af dette skoleår
ligger elevtallet på 170, og hertil er vi 15 ansatte på
skolen foruden de syv, som er ansat i
skolefritidsordningen(SFO). I år har vi for første gang i
skolens historie to børnehaveklasser og derfor også to
børnehaveklasseledere. Den nye børnehaveklasseleder er Connie Mikkelsen, som før var ansat ved
Vestre Skole i Viborg. I stedet for de lærere, som forlod
skolen med udgangen af sidste skoleår, er der kommet
to nye lærere: Erene Pedersen, som har arbejdet et år
på en efterskole og Lenette Jørgensen, som er
nydimitteret fra Jelling Seminarium.

Lenette Jørgensen
Birthe Clausen

Byggeri på Vinderslev Skole
I Kjellerup kommune er der vedtaget en udbygningsplan
for de fem skoler i kommunen, og det skal Vinderslev
Skole i den nærmeste fremtid til at nyde godt af.
Skolen skal udbygges med en fløj ned mod
sportspladsen modsat gymnastiksalen. Udvidelsen er
på godt 700 m2 fordelt på to planer. I kælderplanet,
som er i niveau med sportspladsen og derfor ikke spor
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kælderagtig, skal der være SFO og indskoling. Der vil
blive klasselokaler til børnehaveklassen og til første
klasse, og der vil blive gode, store arbejdsrum til SFO.
Derudover vil der blive et lille værksted, en garderobe
til børnenes tøj og tasker samt et kontor til SFO lederen.
Det er planen, at der i forbindelse med byggeriet skal
ske mindre ændringer i de eksisterende lokaler i
kælderen.
På stueplan skal der indrettes store og lyse lokaler til et
pædagogisk servicecenter – det kalder man det nu, når
skolebibliotek og edb lokale ”hænger sammen”.
Desuden får vi opfyldt et stort ønske om et nyt
musiklokale.
Også i de eksisterende lokaler vil der ske ændringer.
Kontorer, lærerværelse og lærernes arbejdsrum skal
placeres i eksisterende klasselokaler, som støder op til
tilbygningen, og i hjørnet ved gymnastiksalen skal der
være ny hovedindgang. De lokaler, der bliver ledige
ved denne flytning, skal bruges til klasselokaler.
Ombygningen giver også mulighed for, at nogle
klasselokaler kan blive større end de nuværende 48
m 2, og at der kan komme grupperum i tilknytning til
klasselokalerne.
Der er arbejdet meget på skolen med at formulere vore
ønsker og behov til tilbygningen, og arkitekten er
kommet med nogle bud, som i høj grad lever op til vore
ønsker. Det eneste, som nu kan komme i vejen for

planerne, er, at licitationsbuddene overstiger
budgetrammen. Er det tilfældet, må vi gennem en runde,
hvor vi skærer væk, så byggeriet kan holdes inden for
det afsatte beløb. Vi er fulde af fortrøstning, og ifølge
tidsplanen vil byggeriet kunne gå i gang kort efter
efterårsferien.
Byggeriet vil selvfølgelig bevirke, at der kommer en del
byggerod og uro på skolen, men arter vejret sig, så der
kan arbejdes udendørs til vinter, vil tilbygningen blive
lavet færdig først, så den kan blive brugt til undervisning,
mens den øvrige del af skolen bliver moderniseret.
Parkeringspladsen og dermed busholdepladsen vil også
blive berørt af byggeriet, da der skal laves en byggevej
vest om gymnastiksalen. Når vi ser, hvor meget vejen
kommer til at fylde, vil vi planlægge det på en måde, så
vi forhåbentligt kan undgå farlige situationer ved af- og
påstigning, men jeg vil allerede nu opfordre forældre til
at tage hensyn, når de afleverer børnene om morgenen.
Vi kan ikke helt undgå gener fra nu af og indtil næste
sommerferie for skolens brugere, men vi glæder os til
at komme i gang med byggeriet, og jeg er helt sikker
på, at resultatet bliver godt, og noget hele lokalområdet
vil få glæde af i mange år fremover.
Thorkild Skovbo
Vinderslev Skole

Cirkus i Vinderslev
pause. Under forestillingen i Vinderslev var der stor
medvirken af publikum, og mange af de lokale viste, at
de havde skjulte evner. Her tænkes bl.a. på Folmer Bech
som guitarspiller, Christina Jensen som
”gogodanserinde” samt mange børn, som var aktive
deltagere i manegen.
Ca. 90 børn og voksne var inde at se forestillingen.

Lørdag den 9. september var cirkus Princess på
Vinderslev Stadion. Cirkus Princess er et 6 år gammelt
internationalt cirkus, som for første gang turnerer rundt
i Danmark. 125 landsbyer i Danmark skal besøges
under turneen, og Vinderslev var nr. 115 i rækken.
Cirkus Princess ejes af en familie og består kun af 5
personer i alt . Disse 5 personer sørger for alt, men det
er kun de to af dem, der står for selve indholdet i
forestillingen. Indholdet er en blanding af cirkus, variete
og teater, og de eneste dyr, der medvirker, er otte duer
samt en høne. Selve forestillingen varer 1½ time uden

I.0.
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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.

Hennings 1. kranbil 1973
Vinderslev Vognmandsforretning ejes af Bente og
Henning Würtz og drives fra adressen Trekronervej
19 i Vinderslev. Der er 5 ansatte, Bente og Henning,
samt en vaskepige og en vaskedreng.
Kendetegnende for firmaet er, at de ansatte
forbliver i firmaet i mange år.
Hennings far, Henrik Würtz, bedre kendt som Kyt,
drev lillebils- og vognmandsforretning sammen
med hustruen Anna fra 1943 til 1971, hvor
Henning købte vognmandsfirmaet, som bestod af
to lastbiler, begge Ford. Året efter købte Henning
endnu en lastbil, en Mercedes 14-18, og siden
da er bilerne udskiftet lidt efter lidt. Hver chauffør
har sin egen lastbil, og Hennings egen er så
absolut veteranen. Den har kørt over 1 million km.
Siden 1971 har Bente og Henning langsomt og
solidt bygget firmaet op til det nuværende.
Vognparken tæller nu 2 kranbiler , 4 containerbiler,
alle Volvoer, og ca. 100 containere.
I 1979 blev nuværende garage bygget i
fællesskab med Hennings bror, Niels Würtz, kendt
som Nille. Nille og Henning havde på det tidspunkt
et entreprenørfirma sammen. Firmaet blev afviklet
i 1992, men Henning har stadigvæk gummigeden
og gravemaskinen, men de benyttes nu kun til
eget brug.
I starten var hovedbeskæftigelsen at køre ler, men
nu er ca. 90% af kørslen transport af sphagnum.
Vognmandsforretningen tager også del i
vinterbekæmpelsen i Kjellerup Kommune, men
det har ikke været den store indtægtskilde de
senere år. Årene 1971, 79 og 94 var dog gode
år. Firmaet kører også lidt lokalt entreprenørkørsel
så som sand og grus.
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Størstedelen af arbejdet består således af at hente
sphagnum i området omkring Store Vildmose i
Nordjylland eller ved Kolding Havn, hvortil der af
og til kommer et skibslæs klyner fra Estland og
Litauen. Skibslæssene svarer til ca. 3000 m3 om
måneden. En containerbil fragter 85 m 3 ad
gangen, dog kan der være 105 m 3 hvis, der
benyttes den store anhænger. Spaghnumen
fragtes til Stenrøgel , hvor den bliver forarbejdet.
D.v.s. at der bliver tilsat gødning eller lign. alt
efter hvad, den skal bruges til. Noget sphagnum
fragtes videre i løs vægt i containere, mens andet
puttes i poser fra 10 til 110 l. Disse poser/sække
kommer så på paller, hvorefter kranbilerne fragter
dem videre . Der kan være 24 paller på et helt
træk, hvilket svarer til 24 tons. Herefter fragtes
det så ud til gartnerierne, fortrinsvis i Jylland og
på Fyn, men det sker også at turen går til Lolland
eller Sjælland.
Stenrøgel Mosebrug har for øvrigt, 60 års
jubilæum i disse dage. Stenrøgel blev i 1994 købt
af et finsk firma, men fungerer som en selvstændig
underafdeling. Der er siden købt nogle svenske
moser, som styres via Stenrøgel. Vinderslev
Vognmandsfirma har kørt for disse moser, men
for nuværende går turen ikke til Sverige, da der
endnu ikke er forhandlet ny kontrakt hjem. Det
forventes dog i snarlig fremtid. For nylig var
vognmandsfirmaets ansatte samt ægtefæller,
Bente og Henning samt de ansatte fra Stenrøgel
oppe at se en af moserne i Sverige, og om aftenen
var der samvær med kollegerne fra denne mose.
Et tegn på godt samarbejde.
Henning fortæller i øvrigt, at Stenrøgel og
Vognmandsfirmaet føler sig lidt i familie. Ofte bliver
Henning spurgt til råds af Stenrøgel, inden noget
nyt påbegyndes.

Henning, samt hans søn Frank, Hennings far og
bedstefar har alle været ansat i mosen. I 1962
startede Henning med at arbejde i mosen i
weekenderne med at køre sphagnum hjem, og i
65-66 pakkede han i mosen. Henning kan i øvrigt
prale af kun at have været væk fra Vinderslev i
14 måneder – det var, da han var soldat.
Bente tager sig af alt på kontoret. Alt lige fra
telefonbetjening til regnskab og lønudbetaling står
Bente selv for. Der har aldrig været ansat nogen
kontordame, og der findes heller ikke nogen
computer på kontoret.

Ferie er ikke det parret har brugt meget tid på.
Faktisk er det først indenfor de seneste år, de er
begyndt at tage på ferie i en HEL uge. I år går
turen til Gran Canaria i september, og det glæder
de sig begge til.
Med hensyn til fremtiden fortæller Henning, at de
overvejer at sælge firmaet indenfor de nærmeste
år. Den endelige køber er ikke fundet, men det
bliver sandsynligvis en udenfor familien, da
sønnen Frank ikke påtænker at videreføre firmaet.
A.L.og I.O.

Børne- og Fritidsgården

Også på ”Gården” har vi mærket til, at der er meget frugt og mange bær i år. Det er selvfølgelig,
fordi vi har gavn af den gamle have, som var på
ejendommen. Med en vis pædagogisk snilde lykkedes det, at de fleste bær og det meste frugt
modnede, og ikke alt sammen blev høstet til leg.
Børnene fik endda gammeldags frugtgrød af ribs,
stikkelsbær og solbær med mælk, og lige nu bidrager vores Skovfogedæbler og René Claudeblommer til eftermiddagsfrugten.

vi voksne er ret imponerede, og nu går børnene
på løvejagt og på opdagelsesrejser for at finde
dinosaurunger. Som klatretræer kan vi nu allerede
bruge de tidligt plantede popler i skellet, hvor man
kan komme i svimlende højder.
Vores held med at få falkeparret til at yngle og få 5
unger på vingerne gav i juli måned gode oplevelser med at se de store unger prøve at flyve og
holde sig fast på de små poplers gyngende grene.
Og børnene øvede sig i at bruge kikkerten.
Og flere dyreunger: Vores kære lille hvide dværgkanin ”Snefnug” har fået 4 unger (25/8), som forhåbentlig forbliver raske og vokser sig så store,
som dværgkaniner nu skal være.

Vi har fået flere yngre børn fra dagplejen i børnehaven, så hver dag er der børn, der sover til middag. Også dette rum har fået sine ”kalkmalerier”,
billeder fra eventyr er malet på væggene og bidrager måske til gode udflugter i drømmeland. Billederne har også stor legeværdi, børnene bruger
dem, når de leger ”se video”. Så sætter de ”filmen”
i, trykker på ”knappen” og filmen kører, og det oven
i købet på storskærm!
Pileskoven har også nydt, det ikke var for tørt, og

Kirsten Anebjerg Jacobsen
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Mit Liv
af det nationale her knap 30 år efter genforeningen.
Højskolen havde almindelige højskole fag samt en
landbrugsfaglig gren.
Da Højskoletiden var slut hjalp han til hjemme et
par år.

Den, der har evnerne, har også forpligtelserne til
at forvalte dem på en ordentlig måde. Det er ord,
som har fulgt Kristian Jensen hele livet.
Vi har besøgt Kristian Jensen, Tulipanvej 9, for at
få ham til at fortælle om sit liv, både som offentlig
person gennem sit mangeårige arbejde i sogneråd
og byråd og om sit mere private liv som landmand.
Kristian er født i Mammen ved Bjerringbro i 1923,
hvor faderen drev et landbrug samtidig med, at han
var kreaturhandler og salgsleder. Skolegangen
foregik i Mammen skole, som dengang var en 4klasset skole, med skolegang hver anden dag.
Allerede som 12-årig kom Kristian ud at tjene,
samtidig med at han skulle passe sin skolegang.
I hjemmet var man stærkt optaget af religiøse
spørgsmål, hvor moderen tilhørte indre mission og
faderen følte sig mere tilknyttet den grundtvigske
tanke.
Efter sin konfirmation fortsatte han med at arbejde
som tjenestekarl på landet. Da han var 21 år fik
han plads på en større gård, Lindeskovgård, ved
Osted på Sjælland. Her var de 5 karle til at udføre
arbejdet. Det var under krigen, og en dag kom der
pludselig en 6. karl på gården. Ingen vidste rigtig,
hvem han var, eller hvor han kom fra. Men en dag
midt under markarbejdet dukkede der pludselig et
par herrer i lange mørke frakker op og anholdt den
unge mand. Det viste sig så, at han var desertør
fra den tyske hær, hvilket jo var meget strafbart
dengang.
Umiddelbart efter krigen, nov. 1945, blev Kristian
Jensen indkaldt til Livgarden, hvor han var i 11 mdr.
Soldatertiden dengang var en del anderledes end
den er i dag. Disciplinen var hård og tonen
anderledes end nu, men også selve uddannelsen
en del mere fysisk krævende end i vore dage.
Alligevel synes Kristian Jensen, at han var glad for
soldatertiden og kom derfra med meget fine papirer.
Efter tiden som soldat tog han på Hoptrup Højskole
i Sønderjylland, som på den tid var stærkt præget
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I 1949 blev han gift med Agnete, som stammer fra
Ringstedegnen, og samme år blev de bestyrere af
en ejendom i Mammen. Efter 2 år der, overtog de
forpagtningen af Niels Henriksens gård i Fruerlund,
Haugevej 5. Efter 5 år som forpagtere købte de
den i 1956 og drev den frem til 1995 som traditionelt
landbrug med køer og svin. Til ejendommen hørte
35 tdr. land + lidt mose.
I dag bor de i et dejligt nybygget hus på Tulipanvej.
I hjemmet er opvokset 3 børn.

Vinderslev Sogneråd 1970
Bagerst fra venstre : Marius Salomonsen, Magda
Bjørn, Johannes Laugesen, Kristian Jensen,
Christian Bech.
Forest fra venstre : Anker Johansen, Hans Jensen,
Ejnar Christiansen.
Hjemmefra var Kristian Jensen vant til, at man
diskuterede politik, og det gik sjældent stille for sig.
Der blev talt højt, når man drøftede, hvordan landet
og sognet skulle styres. En interesse som fulgte
med, da han flyttede til Vinderslev. I 1966 blev han
første gang valgt ind i Vinderslev Sogneråd, og efter
kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte han
i byrådet indtil 1980, da han måtte trække sig tilbage
på grund af sygdom.
Kristian Jensen har altid tilhørt partiet venstre, ja
han er nærmest født ind i partiet, og for det store

arbejde han har lagt i partiarbejdet gennem årene,
er han blevet udnævnt til Æresmedlem af Venstre.
Gennem de mange år i byråd og sogneråd har han
beklædt en lang række poster, bl.a. som
viceborgmester i 4 år, kulturudvalgsformand,
formand for skolekommissionen, skolenævn,
skolebiblioteksudvalget osv.
Desuden har han været vurderingsmand i 12 år
og medlem af civilforsvarskommissionen.
Ud over arbejdet i byråd og sogneråd har han også
været med i det lokale liv. I en periode var han
formand for Økilde mejeri, netop i den tid, hvor
sammenlægninger truede mange af de små
mejerier. Det gav mange voldsomme diskussioner,
da meningerne var stærkt delte om, hvem man
skulle gå sammen med. Her endte det som bekendt

med, at Økilde slog sig sammen med Thorning og
Kjellerup.
Endelig skal nævnes arbejdet i menighedsrådet,
som også har været en stor del af Kristian Jensens
liv. Agnete og Kristian Jensen har altid tilhørt Indre
Mission, og i 24 år var han formand for samfundet
i Brokhus Missionshus, ligesom han har afset tid
til søndagsskole for børn.
Agnete og Kristian Jensen er også at finde på deres
„faste pladser“ i kirken hver søndag. Kristian
Jensen slutter samtalen med at sige, at han er
yderst tilfreds med de oplevelser, han har haft her
i livet. Han synes, at han har haft et godt liv og
mener ikke, han har savnet noget.
FG og AP

Windir Spejderne
KORPSLEJR I RANDERS
Det var en fantastisk oplevelse. En rejse tilbage
til Middelalderen sammen med tusinder af andre
spejdere. Jeg selv var på besøg et par dage. Jeg
kom, da det blev tørvejr, efter at det havde regnet
de første dage. Nogle steder var teltene ved at
sejle væk i vandmasserne, men vores spejdere
havde heldigvis en bedre lejrplads.
Lejren var kæmpestor, og alle tænkelige
spejderaktiviteter foregik – nærmest på én gang.
Der var alt, hvad man har brug for. F.eks bank,
supermarked, cafeteria og turistinfo.
Om aftenen kunne man mødes med andre voksne
i store markedstelte og nyde en kop kaffe eller en
lys øl.
Tak til alle i troppen for en god oplevelse og især
tak til Allan, Sanne, Tanja og Stine for arbejdet
med at styre lejren og for forberedelserne.

ULVENE
Ulvene er startet godt op efter ferien. Der kom 10
ud af 16 elever fra 1. klasse.
Der kommer vist et par stykker mere, når
fodboldsæsonen slutter.
Velkommen til alle jer nye. Vi glæder os til mange
sjove oplevelser sammen.
Tiden nærmer sig, hvor ulvene skal på deres
sensommer/efterårslejr.
Vi skal så småt til at tænke på den søde juletid. Vi
skal holde en spejderjulefest, og ulvene skal gå
Lucia flere steder.

Arbejdet med Naturcenteret skal fortsættes. Der
skal bygges en shelter. Det bliver spændende at
komme i gang.
Har du lyst til at hjælpe med byggeriet og komme
med gode ideer –
så ring til Bent Kragh 86 88 86 84.

LOPPEMARKED
Loppemarkedet på Mausing Marked var i år noget
af et tilløbsstykke, både hvad angår sælgere og
købere. Trods den lidt usikre sommer, var vejret
lige præcis dén dag perfekt til formålet med solskin
hele dagen.
Alle forberedelser og afviklingen af loppemarkedet
går alt sammen strygende, når vi har hænder og
køretøjer nok. Det havde vi, takket være gavmilde
landmænd, forretningsfolk og masser af frivillige
hjælpere.
Det er dejligt at grupperådsmedlemmer, ledere
samt forældre til nuværende og forhenværende
spejdere samt folk helt uden kontakt til
spejdergruppen har lyst til at være med i arbejdet
og endda ser ud til at more sig med det!
Takket være alle disse glade mennesker havde
vi en dejlig dag, og salget gik så strygende, at vi
fik omkring 20.000 kr. i kassen.
Anna Arhøj/Lotte Kragh
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter
LOKALBLADET.

Reparation af person og varevogn
Autotransport af personbiler
Udføres af :

Hvis du om nye farver taler
- så ring til Helle Maler...
Malermester
Helle Krogh
Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
tlf. 86 88 82 66

NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431

Mogens Toft
Gl. Revlvej 14
Tlf. 86888842

Kosmetolog & fodplejer
Anne-Catharina Van Gaever Eugen Petersen

Vinderslevholmvej 13
8620 Kjellerup (Vinderslev)
86888686

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Vinderslev fotokopiering
v/Helge Bjerre-Hansen
Vinderslevholmvej 5
Tlf. 86 88 83 54
E-mail :

helge.bjerre hansen@mobilixnet.dk

Fax : 87 70 30 35

Le

g
i
d

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

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

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

Åbningstider :
Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
86 88 88 32
86 88 88 92

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47

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

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Vognmandsfirma
Karsten Konradsen ApS

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 87 70 03 00

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

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

v/muremester Hans Schnoor
Mausingvej 21 - Mausing
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 86 44 - Bil 40 42 87 44
Ny- og ombygning - Erhverv
Specialer: Overfladebehandling
af industrigulve - Facadebehandling

ÅBNINGSTIDER :
Mandag ...............................16.00 - 17.30
Fredag .................................12.00 - 18.00
Lørdag ...................................9.00 - 13.00
- eller efter aftale

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

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
www.jyskebank.dk

- Den rigtige ramme om festen...

Advokatfirmaet
Poul Fanø og Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620
Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

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

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

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

Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08

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

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

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

TELEFAX 86 88 37 17
GIRO 5 36 29 62

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

Vinderslevvej 65, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 81 40, Faxnr. 86 88 84 20
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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Vinderslev . 86 88 80 07

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup
Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Telefon
Telefax

86883900
86883950

Stampes
Murerforretning

BERA-EXPRESS
-døgnet rundt

Kurer’ & Expresskørsel.

ind- og udland

VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
Haugevej 33 - 8620 Kjellerup - Telefon: 8688 8013 - Bil: 4051 8013

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

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

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

KØLECONTAINER

EJGILD & KURT KNUDSEN APS
VOGNMANDSFIRMAET
Rosenvænget 9 ! 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 !Fax 86 88 85 80
SE nr. 19 26 56 33

TREKRONERVEJ 17,
VINDERSLEV
DK-8620 KJELLERUP
TELEFON 86 88 84 95
TELEFAX 86 88 80 70

Tømrermester
Leif Kristensen

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

Thybovej 45
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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
Udlejning v/ Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30
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Landbrugscentrets
Selskabslokaler
v/ Lilli Rosenkvist

Kaj Andersen
86888003

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

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 på Malmhøj
Mausing vindmølle Laug I/S
Fmd.: Knud Sørensen,Vinderslevholmvej 1 Tlf. 86888127

Fmd.: Tom Andreasen, Dalvejen 157, Silk. Tlf. 86811834

Børne- og fritidsgården

Menighedsrådet

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordninge

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

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

Pederstrup vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Birgit Lykke Olesen, Kjellerupvej 69

Tlf. 86888470

Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Tlf. 86888597
Anni Borum, Liljevej 30
Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Tlf. 86888148
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Helle Lindegaard, Trekronevej 22
Tlf. 86888020
Karen Marie Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Laila Hvam, Pederstrupvej 97
Tlf. 86888541
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Tlf. 86888313

Vinderslev aftenskole
Tlf. 86888421

Vinderslev borgerforening
Tlf. 86888821

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Tlf. 86888165

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Mona Johansen,Vinderslevholmvej 15 Tlf. 86888290
Tlf. 86888687

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11
Tlf. 86888352

Tlf. 86888249

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Tlf. 86888390

Vinderslev – Mausing IMU
Fmd.: Poul Pedersen, Oustrupvej 22

Tlf. 86888085

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Vinderslev brugsforening

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Valgmenighed

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Landsbykommissionen
v/ Jacob Hansen, Holmsløkkevej 3

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Tlf. 86867476

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen Mausing

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Tlf. 86888445

Junior- og Ungdomsklub
v/ Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32

Fmd.: Jørgen Dall, Pederstrupvej 43
Tlf. 87702370

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

Sognemenigheden

Venstrevælgerforening

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

Tlf. 86888383

Tlf. 86888542

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

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Hjemmeplejen
Område Vest

Skolebestyrelsen

Tlf. 86880578

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

Tlf. 86888023

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Pensionistforening
Fmd.: Ejnar Mølgård, Liljevej 9

Dagplejemødre

Tlf. 86888430

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Tlf. 86888147

Fmd.: Inger Thomasen, Enghavevej 18

Tlf. 86884312

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf.86888242
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. november
Få din forenings og gruppe arrangementer med i næste udgave af

6. oktober kl. 18:00
VIF holder
fodboldafslutning for
ungdommen i Vinderslev
forsamlingshus.
7. oktober kl. 19:00
Høstfest i Mausing
forsamlingshus
8. oktober kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.
8. oktober kl. 14:00
foredrag i valgmenigheden
9. oktober kl. 14:00
Vinderslev Missionshus.
Danmission-møde v/tidl.
præstepar Kurt og
Johanne Pedersen,
Ikast.
9. oktober kl. 19:00
Foredragsaften på
Vinderslev skole, med
foredragsholder Ole
Pedersen. Emne : Har du
talt med dit barn idag.
arr. Team Vinderslev.
13. oktober kl.18:30
Fællesspisning i Mausing
forsamlingshus.arr.
borgerforeningen.
13. oktober kl. 20:00
Mausing Missionshus
Årsfest 90 år, v/
missionær Arne
Nørgaard, Viborg
19. oktober kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Samtalemøde.

22. oktober kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
Mh.
24. oktober kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Sognepræst Frede
Møller, Hinge fortæller
om Dansk Armenier
Mission og om rejser til
Armenien og
Grækenland.
27 oktober kl. 19:00
Fællesspisning, Mausing
Mh, underholdning MOK
Sing,Nørskovlund
Tilmelding til Uffe
86867476 senest 24/10.
28. oktober kl. 18:00
VIF holder fodboldafslutning for seniorer i
Mausing forsamlingshus.
29. oktober kl. 10:15
Familiegudstjeneste i
Vinderslev Kirke.
2. november kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Møde v/missionær
Henning Sørensen,
Skive.
2. november kl. 20:00
Samtalemøde, Mausing
Mh, Missionær Jens
Peter Lundgaard, Ans
3. november
Ost- og vinsmagning på
Vinderslev skole, arr.
borgerforeningen.
5. november kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
og Vinderslev Mh.

7. november kl. 19:30
Efterårsmøde i Hinge
Præstegård ved sognepræst Frederik Hjerrild.
8. november
Skolefest på Vinderslev
skole.
9. november
Skolefest på Vinderslev
skole.
9. november kl 19:30
Valgmenigheden har
foredragsaften på
Levring Efterskole
10. november kl. 19:30
Familieaften i Vinderslev
Missionshus v/Elna
Thisgaard Olesen,
Silkeborg.
12. november kl. 10:30
Valgmenigheden holder
søndagsfrokost

3. december kl 19:30
Familiegudstjeneste i
Vinderslev Kirke.
6. december kl. 14:00
Advents- og julearrangement i valgmenigheden
4. december
Spejderne holder
juleafslutning i Mausing
forsamlingshus.
7. december kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Soldatervennefest v/sekr.
Bent Ingemann Jensen,
Thyholm.
14. december kl. 19:30
Adventsarrangement på
Levring Efterskole
17. december kl. 10:00
Søndagsskole i Mausing
Mh.

16.november kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Møde v/missionær Per
Nørgaard, Vejle.

17. december kl. 10:00
Vinderslev søndagsskole
holder juleafslutning hos
Helle og Henning
Frølund Krokusvej 2

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

21. december kl. 20:00
Pynte juletræ i Mausing
Mh.

30. november kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Samtalemøde.

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

1. december kl. 20:00
Adventsfest, Mausing
Mh, Præstepar Birthe og
Klaus Møberg, Levring.
2. december
Juleforkost i Vinderslev
Forsamlingshus

28. december kl. 19:30
Vinderslev Missionshus.
Juletræsfest v/Edel og
Chr. Bitsch, Ans.

