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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.

Tiden iler af sted. Det er tre måneder siden, du
sidst modtog LOKALBLADET, men nu er et nyt
eksemplar parat til at blive læst. I de forgangne
tre måneder har vi haft masser af sol og skønt
vejr, men vi har næsten allerede glemt det, for nu
er efteråret over os. Efteråret har dog også sin
charme. Hvem formår f.eks at male en
efterårsskov med alle de smukke farver blandet
sammen på blot et lille blad? Hvad med hyggen
i de varme stuer ( måske med LOKALBLADET i
hænderne ), mens regnen pisker ned udenfor ?
Tilberedning af årets høst fra haven? - Hver tid
sin charme.
TAK til alle sponsorer - nye som gamle - der igen
i år har ønsket, at have en annonce med i
Lokalbladet.
TAK til de folk der indsender stof til Lokalbladet,
dette er med til at sætte ekstra krydderier på
bladet.
Forhåbentlig giver du dig selv lov til at fordybe dig
i dette nummer af LOKALBLADET, hvor du kan
læse om Vinderslevs Internetbutik, om en lokal
skuespiller på Odense Teaterskole, om Ankers
skønne Fuchsiaer og om de berømte markeder i
såvel Hauge som Mausing. Dette er kun et lille
udsnit af artiklerne i dette LOKALBLAD. Der er
vist noget at læse for alle, uanset alder, køn,
interesse m.m.
Hyg dig med bladet, og lad tankerne dvæle ved
nogle af sommerens oplevelser. Måske har du
en oplevelse, der er spændende for alle vi andre
at høre om i næste udgave af LOKALBLADET…
GOD LÆSELYST.
Redaktionen.

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Tlf.
Andreas Pretzmann, Vinderslevvej 10 Tlf.
Brian Petersen, Fuglemosevej 18, st. th.Tlf.
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Tlf.
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Tlf.
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Tlf.
Inger Thomasen, Enghavevej 18
Tlf.
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Tlf.
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Tlf.
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tlf.
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15 Tlf.
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86888413
LOKALBLADETS
86888220
86884220
E-mail adresse er:
86888687
lokalblad@hotmail.com
86888421
86888521
86884312 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
86888032
86888290 → Udlån af kamera

Man taler som man har forstand til !!
I sidste nummer af lokalbladet forefindes et anonymt indlæg med overskriften Hvilken ”knold”.
Jeg må ærligt erkende, at jeg er en del i tvivl, om det er et forsøg fra redaktionen på at fremprovokere en
debat i bladet.
Hvis ikke, så synes jeg, det er et trist angreb på landbrugserhvervet , som man dog er berettiget til at komme
med, såfremt man er mand nok til at stå ved sine ord frem for at gemme sig bag anonymitet. Redaktionen
bør overveje det rimelige i overhovedet at tillade anonyme indlæg.
Indlægget afspejler manglende kendskab til landbrugserhvervet og lugter langt væk af, at sidste gang,
vedkommende har været rigtig på besøg på en landbrugsbedrift, var som feriebarn i syttenhundrede og
hvidkål på en ejendom med 1 kuld grise, 7 køer, 2 heste og 25 høns.
Såfremt man kunne leve af det i dag, så ville bedrifterne nok heller ikke være ret meget større, men det kan
landmanden og hans familie ikke. Og hvorfor så ikke det?
Det er sådan, at landbrugsbedrifterne skal have en vis størrelse, før de kan afhændes til næste generation.
Størrelsen hænger sammen med, at indtjeningen bliver udhulet af lavere og lavere priser, og da far og søn/
datter ikke kan overdrage ejendommen til en pris, de selv kan blive enige om, så er større bedrifter en
nødvendighed, såfremt næste generation skal kunne leve af bedriften.
Samtidig vil forbrugerne ikke betale for dyrevelfærd. Så længe de(vi) stadig lader pengepungen råde nede
i supermarkedet og køber de billigste produkter, så bliver det ikke anderledes. Dokumentation ??, tja,
skrabehønen er lige blevet droppet på grund af for lille afsætning.
Og hvad er velfærd så? I husmandens lille kostald står køer bundet i hele vinterhalvåret på 1,15 x 1,80 meter
uden anden mulighed for motion end at rejse og lægge sig. I den moderne løsdriftsstald kan køerne gå frit
rundt i stalden eller lægge sig på en dejlig gummimadras. Hvor har de det bedst??
Dyreetisk råd har for nyligt udtalt, at fritgående økologiske høns hakker hinanden ihjel i dobbelt så mange
tilfælde som burhøns. Hvad er så bedst??
Jeg kan i hvert fald se, at min nabos godt 100 køer ikke skal hentes ind fra den fjerneste hjørne af marken.
De står troligt og venter ved hegnet på at komme ind og blive malket, når det er ved den tid.

Finn Pinholt

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

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
: 700 stk.

Deadline d.
15. november

Lokalbladet udkommer 4 gange årligt
januar - april - juli - oktober
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Nyfødt

Zita og Claus Agerskov,
Mausingvej 45, fik d. 1.
juni en dreng på 3950 g
og 58 cm. Drengen skal
hedde Simon. Han har en
storebror Andreas på 3

Helle Scønbeck og Niels
år.
Bøgild Vinderslevvej 45,
fik d. 26/7 kl. 7.10 en
dreng. Drengen vejede
4750 g. og var 57 cm lang
ved fødslen. Drengens
navn er foreløbig en
hemmelighed,
men
forældrene har bestemt,
hvad han skal hedde.

Ude
i
haven
på
Pederstrupvej 30 står der
2 flotte træstorke, det er
tegn på at Charlotte og
Steen Vindum har fået
tvillinger. Det er 2 små
drenge, som skal hedde
Søren og Jeppe. De blev
født d. 27/6 Søren
vejede3080g og Jeppe
3100g. Men de er
allerede ved at blive et
par store drenge.

D. 9/7 fik Carl Ejnar og
Lone Sørensen, Fruerlund en søn. Sønnen,
som
skal
hedde
Johannes, vejede ved
fødslen 3640 g. og var 52
cm lang.

Xenia Skjødt Iversen,
datter af Pia og John
Iversen, Tøndborgvej 15.
Født d. 14. april, vægt
2950 g, og 49 cm. døbt
d. 5. aug. i Vinderslev
Kirke.

edaG
teljeps

Bryllup

Ellen Christensen og Benny Schlæger, Haugevej 34,
blev viet på Tinghuset i Kjellerup lørdag d. 23. juni.

Gadefest 2001 - Tøndborgvej, Hønholtvej og Revl Mosevej.
Festen stod i Børge og Anny’s have - der måtte 3
partytelte til, for at huse de mange tilmeldte – 82 i alt.
Aftenen startede kl. 18:30. Vejret var godt og
stemningen god. Øl, vand + noget af vinen og suppe
blev leveret af Hauge Minimarked, - ubrugte varer blev
leveret tilbage. Til medbragt kaffe nød vi alle Anny’s
hjemmebagte kringle. For børnene var der bla.
Sækkeløb, trillebør, æggeløb, lakridsspisning.
For børn og barnlige sjæle var der rundbold. Det var
alt sammen rigtigt festligt og fornøjeligt. De mest
udholdne gik hjem, da fuglene begyndte at fløjte !
Næste års festudvalg meldte sig frivilligt, og det blev
Åse og Bent, Lea og Martin.
Hilsen Anny og Børge,
Peder og Jytte.
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Tillykke med dagen.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gade
spejlet

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.

Annonce
Børne-og Fritidsgården
efterlyser en gammel,
børnevenlig traktor til
legepladsen
tlf: 87 70 23 23

Ester Nielsen, Vinderslevholmvej 42, blev 65 år d. 8. juli
Harald Madsen, Tøndborgvej 26, fyldte 75 år d. 22. juli
Karl Bjerre, Trekronervej 24, blev 60 år d. 17. august
Pia og Lars Primdahl, Vinderslevvej 110 blev viet d. 25. august.
Vita Pedersen, Oustrupvej 22, blev 50 år d. 27. august
Inger og Ejnar Knudsen, Malmhøj, havde krondiamantbryllup d. 1. sept.
Johannes Vestergård, Vinderslevholmvej 22, blev 80 år d. 16. sept.
Marie og Valdemar Hermansen, Mausingvej 34, havde jernbryllup d. 30. sept.
Arne Holm, Haugevej 6, fylder 60 år d. 5. november

Velkommen til !
Solsikkevej 1
Nina Sehested og Per Bilsted Rebold (begge 40 år) er flyttet ind i aug. måned.
De kommer fra Skægkær, og i familien er der 3 børn : Kiki 10, AnneMette 10
og Morten 13. Per er produktionschef på Junkers fabrik i Randers, og Nina
er køkkenleder på „Solbo“ i Resenbro. I sin fritid er Per musiker i et 60-er
band. Nina dyrker gymnastik.
Vinderslevvej 16 Christina Würtz Jensen (20) er i sommer flyttet ind på
adressen. Til daglig passer hun Torvegrillen i Kjellerup, og i fritiden dyrker
Christina fodbold i VIF.
Liljevej 7
Efter 33 år som landmand på Silkeborgvej 112 har Chr. og Edith
Christiansen afhændet ejendommen og er flyttet ind på Liljevej for at nyde
deres otium. I ca. 20 år arbejdede Edith på Rydalsminde.
Trekronervej 20
Hans E. Rasmussen (33), der har overtaget ejendommen efter Inger og
Vagn Døssing, er ungkarl og kommer fra Lemming. Han har tidligere
arbejdet hos Serupslagteren, men har nu fået arbejde på Kjellerup
Eksportslagteri. Fritiden går med at passe dyr (høns, ænder, får og en
gris) samt rydde op ude og inde.

Efterlysning !

Julefrokost

Hvis nogen har brugte
spejderuniformer
(KFUM) liggende, vil vi
gerne købe dem eller
formidle videresalg.
Henvendelse
til
gruppeder Lotte Kragh,
tlf. 86888684.
Windir-gruppen

Lørdag d. 1. dec. holder bestyrelsen for Vinderslev
forsamlingshus julefrokost.
Julefrokosten er både for private og firmaer, men
tilmelding er nødvendig.

Læserne
vil vide
ALT
5

Lokalhistorie
Mausing skole - Mit barndomshjem.

Mausing skole fra midt i 30.erne. Far på vej over i skolestuen.
Fra en god bekendt fik jeg tilsendt lokalhistorie for
Mausing skole, som jeg læste med stor interesse
og skal hermed forsøge at give et lille bidrag.
I 1901 skulle Mausing skole have ny lærer. Der
var indstillet 3, men kommissionen kunne ikke
enes. Missionen ville have en, grundtvigianerne en
anden, men så skar formanden (måske pastor
Overgaard) igennem og sagde: Vi tager nr. 3, og
han blev der i over 40 år. Det tilkommer ikke mig at
bedømme hans virke, da det blev min far. Jeg er
født i skolen i 1923. Det er forbavsende at se
billedet fra 1960 med alle de elever. Da jeg
begyndte, var vi 5 i første klasse, og heraf kun en
skolepligtig som det hed dengang. Det var vist Jens
Rask’s Børge, som jeg legede meget med. Karl
Selmer fra Mausing var født 1. november og
manglede 1 dag, desuden smedens Ester og
Anders Hansens Kristiane. Skoleåret startede til
april, og jeg fulgte med ind til Jenny i klassen. Før
sommerferien spurgte Jenny far, hvad hun skulle
gøre ved mig, for jeg var jo ikke indskrevet. Svaret
var, at kunne jeg følge med, måtte jeg fortsætte,
og derved kom jeg i skole som 5½ årig.
Af 8 søskende er jeg den næstsidste og den
eneste, der er tilbage. Der er ingen af os, der blev
lærer, men begge mine søstre blev gift med lærere.
6

I anden generation er der ikke mindre end 7 af 12,
der arbejder indenfor skolevæsenet.
En årlig tilbagevendende begivenhed var juletræ i
skolen 4. Juledag. Der var nedsat en kommission,
eller hvad det kaldes, som fandt et træ i bakkerne.
Skolebordene blev stablet op i et hjørne, og træet
plantet i et vognhjul. Knappenåle blev smeltet ind i
lysene, så de kunne stikkes i træet, og der blev
lavet papirroser. Desuden var der stjernekastere,
som blev tændt, og når vi så havde sunget nok, og
så var der godteposer. Der måtte ikke danses (for
missionen), men så var der sanglege. I Jennys
klasseværelse drak forældrene kaffe og børnene
chokolade.
Jeg husker tre gange, hvor vi var på en længere
udflugt end Himmelbjerget. Et år til Lysabild på Als
og et par år efter til Terslev ved Haslev, eller
omvendt. Vi blev indkvarteret rundt omkring privat,
og så fik vi også besøg, måske først året efter.
Den sidste tur gik til hovedstaden, hvor vi sov på
fregatten Jylland.
Det er, hvad der er faldet mig ind. „Huskeren“ er
ikke det, den har været, men jeg sender de
venligste hilsener til alle.
Hakon Dencker, Vanløse.

En tur til Odense teaterskole

Vi var en lille sluttet flok på 25, som var en tur på
Odense teaterskole 2. pinsedag og se en lokal pige
fra Vinderslev - Majbritt Johansen - aflægge sin
svendeprøve efter fire år som skuespillerelev.
Da vi var 25 personer, valgte vi at leje en bus fra
Thorning taxa. Og der var jo på grund af grundlovsdag
fridag dagen efter.
Vi så et stykke af Hanne H. der hed ”Ethvert dyr kan
det”, frit efter blandt andre Shanley, Kroetz, og Gøthe.
I bussen derned havde Mogens advaret om, at der i
starten ville forekomme scener, som kunne virke
anstødelige, samt ordvalg som ikke var for sarte sjæle.
Det var også godt nok, han gjorde det -(både Lause
og Erling var jo med). Jeg vil gerne indrømme, at
moderne teater er en udfordring for de små grå
hjerneceller, så uden at modsige instruktøren
angående handlingen vil jeg skrive, hvad hun skrev i
programmet.
Gud havde i lang tid ikke hørt fra menneskene.
- Så han sendte en engel ned til jorden for at høre,
hvordan det gik med menneskenes kærlighed.
Englen ville gerne gøre sig umage og ledte længe, men fandt ingen, der kunne se, høre endsige forstå
den.
Men da den var træt og ikke ville komme tomhændet
hjem til gud, valgte den at slå sig ned ved et telt. Hvor
der syntes at være menneskeligt liv. Den så, at alle
menneskene sov ”men” - tænkte den ” hvis jeg nu viser
tålmod og venter længe nok, så finder jeg nok en
forklaring og vinder guds kærlighed alligevel ”. thi den

kendte kun guds kærlighed og havde ingen forstand på
menneskebørn.
Den satte sig ned ved et klaver og slog de toner an, som
den havde lært, at menneskene i tidernes morgen kunne
høre i deres hjerter. Og så var det bare at håbe, at
tonerne ville bringe liv i dens nye mennesker.
Mogens havde sagt, det ikke havde meget med Morten
Korch at gøre - og det var så sandt, som det var sagt. Men til gengæld fik vi en flok entusiastiske unge
skuespillere, der krængede sig selv helt ud i en
forestilling, hvor man kunne bedømme, hvad de havde
lært igennem fire års elevtid. Et flot stykke arbejde. Det
er, som om man træder ind i en helt anden verden et
par timer, og man glemmer helt verden udenfor ( Det
tror jeg er sundt.)
Hele stemningen på teaterskolen ”emmer” lidt af ” Hjælp
vi mangler penge”. Og det tror jeg også, eleverne gør.
Her har vi nemlig med en minoritetsgruppe at gøre.
Nioghalvfems procent af Danmarks befolkning går på
arbejde for at få statussymbolerne villa, vovse og Volvo.
Her har vi at gøre med nogle få procent, der virkelig går
på arbejde, fordi de elsker, det de laver, og ikke for
pengene.
Til gengæld ved vi også at de må nogle hårde år igennem
i starten ; men er de dygtige og heldige kan 2 minutter
og femogfyrre sekunder i ”Rejseholdet” eller ”Hotellet”
ændre deres liv og karriere, så det går hurtigere end et
eksprestog.
Majbritt har foreløbig fået ansættelse i en fem måneders
periode med et rejsende teater, der kommer rundt i de
store byer i Danmark, startende med præmiere i Århus.
Vi vil ønske Majbritt Johansen alt mulig held og lykke
med fremtiden.
Niels Erik Nielsen.
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Vinderslev borgerforeningen

Sct. Hans fest ved Mausing forsamlingshus

Hoppeborg

Sct. Hans fest.
De ca. 200 fremmødte fik en lidt røgfyldt aften, da
bålet var blevet gennemvædet af den regnbyge
der var faldet dagen før, og vinden drejede rundt
som den havde lyst til, så det var lidt svært at få
bålet til at brænde ordentligt.
Selv om hele arrangementet i år foregik udendørs,
var der hygge på pladsen hvor Thomas Berntsen
holdt båltalen som vist alle kunne høre, da John
havde „rigget“ en højtaler til.
På grund af en ledningsfejl holdt den dog kun til
talen og ikke til sangene. Vi håber,problemet er
løst inden næste år.
Foruden båltale og sang var der snobrødsbagning
over lille bål og salg af kaffe, pølser og drikkevarer.
Agnes Hansen

Børnedyrskue

Underholdning af klovne
Anne-Grete Hassing og Søren Bentsen, havde meget svært ved at finde de 4 dyr som skulle have
ærespræmie, da alle børnene havde nogle meget
flotte og velpassede dyr med. Alle børn fik et diplom, og de 4 ærespræmier blev tildelt Michelle
Nielsen for et marsvin, Rikke og Sofie Lørup for en
hund, Martin Thomsen for kyllinger og Josephine
Bang for en undulat.
Mens dommerne voterede, var der underholdning
med klovnerne ”Leone og Ravioli”, som børn og
voksne var meget begejstret for.
Windir spejderne havde som sædvanligt lavet forskellige aktiviteter på pladsen, bl.a. snobrødsbagning. Vinderslev idrætsforening havde opstillet en hoppeborg, som børnene havde stor fornøjelse af.

Fællesspisning
Præmie overrækkelse
Der var hen imod 100 mennesker mødt op på Trekronervej 17 i Vinderslev for at følge det årlige børnedyrskue. Der var tilmeldt 16 dyr, og det var lige
fra fugle og kaniner til heste. Dommerne, som var
8

Fredag d. 26 oktober arrangeres der fællesspisning
i Mausing Forsamlingshus. Der vil i løbet af aftenen
være bankospil. Der vil blive vist tegnefilm for
børnene. Sæt kryds i kalenderen og mød op til en
hyggelig aften med god mad.

Ost og vinsmagning

Julehygge

Vi gentager succesen fra sidste år og har igen inviteret Kaj Pape til at fortælle om forskellige vine
og deres oprindelse. Der vil selvfølgelig være utallige smagsprøver. Arrangementet er torsdag d. 15
november på Vinderslev skole.

I december vil der som sædvanlig være julehygge
i Vinderslev forsamlingshus, hvor Tove og Lothar
Schiewe serverer kaffe og Borgerforeningen sørger for lidt underholdning.
Mere om alle arrangementerne i Kjellerup Tidende.
Kjeld Hvolgaard

Kommunevalg
Hvor er vi på vej hen!

I 1990 vedtog Byrådet en ny udviklingsplan for Kjellerup
Kommune. De gamle kommunegrænser fra 1970 havde
hidtil betydet meget for den planlægning, der var
foregået.
Men af såvel økonomiske årsager som pædagogiske
ændredes såvel grænser for skolernes opland som
plejehjemmenes. Det var vigtigt, at begge områder var
tilstrækkelig robuste, så der ikke var tvivl om deres
fremtid.
Resultaterne ser vi her i Vinderslevområdet klart i dag.
Vi står nu med en god og velfungerende skole med et
godt elevgrundlag. Vores lokaler er helt up to date, og
vi har en god lærerstab, der ved, hvordan man driver
moderne undervisning.
Skolen arbejder målrettet bl.a. med at gøre skolen
rummelig for flest mulig elever samtidig med, at det gode
samarbejde med forældrene betyder, at det er blevet
gjort synligt, hvad såvel skolens som forældrenes ansvar
er. Jeg synes, det er flot, at man allerede er kommet så
langt.
Disse områder lægger Byrådet meget på sinde, idet
det er vores opfattelse, at den rigtige skole kun kan

drives på dette grundlag.
Omkring ældreområdet kender vi også udviklingen her
i lokalområdet. Vi er en del af område „ Vest“ , hvor
Bakkegården i Thorning og Malmhøj her i Vinderslev
er centrene.
Det er dejligt at kunne konstatere, hvordan personale,
beboere og lokalbefolkning har taget imod dette nye
center.
Det er mit indtryk, at der er en god atmosfære her, og
at livet leves på den bedste måde. Nemlig med mulighed
for at være sig selv og samtidig være en del af et
fællesskab.
Det med de nye boenheder er noget, man skal lære,
men man er allerede kommet rigtigt langt. Jeg er
samtidig glad for, at så mange fra egnen kommer i
centret. Det er netop tænkt som det lokale
aktivitetscenter.
I begyndelsen af 90’erne blev det også besluttet at
børnepasningen skulle være decentral. Forældrene
ønskede dette, og da det viste sig både at være praktisk
muligt og økonomisk forsvarligt, åbnede Vinderslev
„Børne- og Fritidsgård“ for ganske få år siden.
Den er kommet godt igang, og er nu en naturlig del af
de offentlige tilbud i Vinderslev. Vi har lagt vægt på, at
institutionen drives så decentralt som muligt. Og det,
synes jeg, er lykkedes.
Der er bygget 5 nye ældreboliger for nylig, så vi nu har
13 boliger på samme sted. Det gamle Rydalsminde
ombygges i løbet af 2002 til lejeboliger. Kjellerup
Boligforening overtager ejendommen og er ved hjælp
af et kommunalt indskud på 7 % i stand til at indrette
disse boliger, så de bliver attraktive for mange
mennesker. Flere mennesker ønsker nemlig i dag at
bo i lejeboliger. Og vores lokale boligforening har vist,
at de også er i stand til at håndtere udlejningen på en
god måde.
Mange ting er gennemført her de seneste år. Vi skal
sammen vise, at vi er i stand til at udfylde de gode
rammer. Vi er godt på vej.
Hans Peter Iversen

9

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.

Helges foto- og kontorlavpris.

Butikken udleverer GRATIS multimediekatalog.
Varerne kan købes i butikken på Vinderslevholmvej
eller bestilles via internet butikken. Mange skoleelever
samt øvrige kunder, slår en smut indenom butikken
for bl.a. at købe en tuschpen, der kan ligge uden hætte
i 14 dage uden at tørre ud eller kuglepenne, der kan
skrive 10.000 m. på samme patron.
Tekstmarkere er også et hit, da der er
ombytningsgaranti herpå. Du køber tekstmarkerne
en gang og efterfølgende køber du refill hertil. Når
spidsen på tekstmarken er slidt, afleverer du den
gamle tekstmarker i butikken, og får en ny udleveret
uden beregning. Smart ikke! Skriveredskaberne er
alle af det velkendte mærke: STAEDTLER.

Vinderslev hører måske ikke til de store byer, men
alligevel er der specialbutikker at finde. En af dem er
Helges Foto & Kontorlavpris. Butikken er at finde på
adressen Vinderslevholmvej 5.
Helge Bjerre-Hansen er indehaver af butikken.
Butikken er en kombination af fysisk butik og Internet
butik. Helge begyndte med forretning i Hinge
Præstegård i 1970. Dengang solgte og fremkaldte
han film, solgte bånd til båndoptagere, batterier,
viskeblade, tændrør, el-pærer samt foretog
fotokopiering. Som årene gik, blev vareudbuddet
større og anderledes.
I perioden 1978 - 1984 havde Helge forretning i
Salling, hvor han bl.a. solgte ure, batterier,
lommeregnere m.m. Siden 1984 har forretningen
ligget på Vinderslevholmvej 5. Butikken er støt og
roligt vokset. I begyndelsen måtte bilgaragen på
Vinderslevholmvej benyttes til de mange varer Helge
havde på lager, og konens bil måtte derfor holde
udenfor. Dette var ikke holdbart i længden. I 1986
blev garagen derfor lavet om til butik, og konen fik ny
garage.
Artiklerne i butikken er mange og bliver ofte fornyet,
da folks smag og vaner ændrer sig hele tiden. Det er
dog stadig kontorartikler, der udgør den største del
af artiklerne, men det er også muligt at købe julepynt,
festtelegrammer, indbydelser, batterier og
multimedietilbehør. Der kan også købes
renseprodukter til bl.a. vedligeholdelse af computere.
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Forretningen forhandler også hæftemaskiner, der kan
hæfte op til 170 ark ad gangen.
Før i tiden kom folk ofte for at få kopieret anbefalinger
eller sange. Det sker ikke så tit mere, da der nu er en
computer at finde i de fleste hjem. Dog sker det, at
folk kommer med en sang, som de gerne vil have
dekoreret eller måske op- eller nedfotograferet, og
dette job klarer Helge Bjerre-Hansen her og nu.
Nuværende fotokopimaskine blev indkøbt i 1996, og
mulighederne med denne maskine er mange. Skal
der slettes noget af et billede, kan maskinen også
klare det.
Butikken er åben mandag - fredag kl 9.00 - 17.30
samt lørdag kl. 9.00 - 12.00. Søndag samt øvrige
helligdage er butikken lukket.
I 1995 gik Helge Bjerre-Hansen i gang med et
selvstudium af en bog på 800 sider, for at opnå
kendskab til sin nyindkøbte computer samt brugen
heraf. Siden da er Helges viden vokset meget, og
det sker, at folk ringer til ham med akutte problemer
i brugen af deres computer. Er problemerne for store,
kontakter Helge en af sine leverandører, som så stiller
sin viden til rådighed for Helge og dermed for kunden.
Helge har sin egen Internet butik, og varerne kan ses
i hans Internet butik (www.kontorartikler.synonym.dk).
Her findes billeder af bl.a. multimedie tilbehør.
Multimedie tilbehør er f.eks. musemåtter i alverdens
udgaver, cd-tasker, chat-headset til internet, skærmrens o.s.v. Hvis den ønskede vare ikke er på lager,

skaffer Helge det. Varelageret afhænger helt og
aldeles af efterspørgslen.
Helge bestiller oftest selv sine varer over nettet, men
ønsker han nærmere uddybning om den enkelte vare
benyttes telefonen. Helge har haft sin Internet butik i
ca. et halvt år, og mange har været inde at se på
siden på det halve år. Helge følger nøje tallet af
interesserede. Da varerne er mindst 20% billigere i
Internet butikken end i selve butikken, er der ved at
være god gang i salget.
Er man interesseret i en vare, bestilles den ved et
klik på produktet. Varerne skal forudbetales.

Kunder kan bestille varer via Internetbutikken, og
lokale kunder kan efterfølgende hente de bestilte
varer i butikken. Kunder, der bestiller via Internet, og
som skal have varerne tilsendt, skal bestille for mindst
100,00 kr. for at få varerne tilsendt porto- & gebyrfrit.
Snart får Helge også en Internet butik på Ofir.dk.
I Internet butikken er åbningstiden ikke begrænset,
nej der er åbent 24 timer i døgnet - året rundt.
A.L. og I.O.

Kommunevalg
anlægsmæssig været en god periode for
lokalområdet.
Der er bygget nyt plejehjem ” Malmhøj”. Der er
netop afsluttet en omfattende tilbygning til
Vinderslev skole. Børneinstitutionen ”Gården” har
udvidet indendørsarealet, og der er bygget flere
ældreboliger på Solsikkevej. Samtidig kan jeg
komme med den glædelige nyhed, at det gamle
plejehjem Rydalsminde er solgt til Kjellerup
Andelsboligforening, som vil ombygge
plejehjemmet til lejligheder.
Nogle af vores mål for de næste fire år i byrådet
er:

Nu er der gået 4 år, siden vi var til kommunevalg.
Der er sket meget, både på landsplan og lokalt.
De små kommuners økonomi er trængt - det
gælder også for Kjellerup kommunes økonomi,
hvad vi har mærket ved de sidste 2 års
budgetlægning.
Det er stadigvæk land- og bylistens hovdemål, at
vi skal værne over det, der er tæt på dig. Det tror vi
på, at vi bedst opnår, når vi arbejder på tværs af
partipolitiske holdninger.
Vi vil, at lokale beslutninger træffes med
udgangspunkt i det, der er sket i Kjellerup
kommune.
Beslutningerne skal derfor træffes på grundlag af
den enkelte borgers behov og på grundlag af de
stærke værdier, der er i lokalområdet.

1. At institutionerne i kommunen får større
selvbestemmelse.
2. At lokalområdet får mulighed for selv at løse
opgaver, der indtil nu er løst af kommunen.
3. At den kommunale administration udvikler
kompetence, så den kan yde en endnu
bedre service til borgerne, foreninger,
handels- og erhvervsliv og institutionerne i
kommunen.
4. At tilbudene til de svageste elever i skolen
skal tilpasses en så normal hverdag som
overhovedet muligt.
Til slut vil jeg ønske alle et godt valg, og samtidig
anbefale vælgerne i lokalområdet at støtte op om
lokale kandidater, da det er meget vigtigt at vores
område igen bliver repræsenteret i Kjellerup byråd.

Den snart afsluttede byrådsperiode har
Henning Christensen
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Kommunevalg
Radikal kandidat i Vinderslev

En meget vigtig ting for mig er kommunens engagement
i den enkelte borger, det betyder blandt andet, at
kommunen aktivt skal opsøge os for at hjælpe, og
spørge om vores meninger. I den nye teknologialder er
det også blevet muligt for kommunen at arbejde uden
for rådhuset, dvs at mange sager kan behandles på
borgerens adresse i dialog med borgeren.
Vi har en god folkeskole, men jeg synes, vi er ved at
tabe noget og nogen på gulvet. Vi er nød til at sikre
fornuftige løsninger til de mange ressourcekrævende
problemer, så vi får en harmonisk skole, hvor en
ordentlig undervisning er mulig. Samtidig skal vi sikre,
at skolerne har tilstrækkeligt med computere, samt
ressourcer til at følge med den rivende udvikling både
hvad angår selve computerne, men så sandelig også
brugen af dem.

Hvis du hører til dem, der ønsker en bedre indsats på
det sociale og kulturelle område, give vores skoler nogle
bedre udviklingsmuligheder, sikre at kommunen yder
en effektiv service til alle og er med til at gøre Kjellerup
til en grøn kommune, er en stemme på det Radikale
Venstre en sikker vinder.

Kommunens beslutninger skal afspejle en høj
prioritering af miljøet. Det kan ske ved affaldssortering,
genbrugsordninger, miljørigtige produkter og
produktionsmetoder, grønne rekreative områder, samt
en ting, som jeg personligt mener, er værd at investere
i.... Cykelstier.

Jeg hedder Allan Morell og stiller for første gang op for
det Radikale Venstre ved det kommende
kommunalvalg. Jeg er musikskolelærer i vores lokale
musikskole, har et mindre økologisk landbrug, og er
engageret i mange musikalske og kulturelle aktiviteter i
kommunen.

Her til sidst vil jeg gerne komme med en opfordring.
Deltag i debatten om Kjellerup kommunes udvikling Husk at stemme til valget - og kræv bagefter at
politikerne og kommunen leverer varen.
Allan Morell

Hauge Marked
Så har der traditionen tro været Hauge Marked. Og
denne gang med et verdensnavn på programmet –
nemlig ”Michael learns to rock”. Det i sig selv er da lidt
af en præstation , når man tænker på, at de rejser det
meste af verden tynd, for at optræde for hylende
teenagerpiger.

Men ellers ligner markedspladser jo sig selv med de
samme boder og næsten oven i købet på de samme
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pladser .Dog er der færre og færre boder med gammel
skrammel , som der var i gamle dage. ”Tørfisk fra teltet
: Jae ææ i Thyborøn har vi et ordsprog, der siger –
rigtige mænd bliver ikke solskoldede under
patterne. ” Man kan næsten kun blive i godt humør af
at høre på Tørfisk.
Pjerrot fra Bakken samlede og tryllebandt et par
hundrede børn i en halv times tid med ganske få midler.
En trækasse med en and og en kat og ti stykker
forskelligt farvet papir og en lille smule naivitet. Mere
skal der ikke til for at få en stor flok børn til at hyle og
skrige.

”Tørfisk fra teltet : Anker er blevet lidt vel fed her på
det sidste. Så her sidste gang vi var ude og spille
stod han i en net undertrøje – det måtte vi
simpelthen forbyde
Han lignede jo en
bayonneskinke der havde fået lidt for meget. Man
bliver i godt humør af dem.

Et forrygende godt vejr og 30.000 mennesker danner
en god ramme om Hauge Marked, og alligevel er der
kværulanter, der ikke vil betale 20 kr. for at parkere på
parkeringspladsen. Leje af marken skal da betales på
en eller anden måde.

en stol ud af en træstamme, og jeg kunne godt se, at
det ikke var den samme stol, de var begyndt på. Da de
var færdige viste det sig også, at den der kom sidst,
havde skåret fire små stole ud på en gang.
Og så fik vi også konstateret, at en gammel tomandsskovsav er hurtigere at save en stamme over med, end
en motorsav - om end det gav lidt mere sved på panden.

Tørfisk fra teltet : Ja vi har jo lavet en sang om
Bjarne Riis, der hedder ” Ørnen fra Herning”, men
efter at han stod af turen i 97, var der onde tunger,
der omdøbte vores sang til” Erna fra Hørning”. Og
hans nye hold CSC Tiscali skal være så dopingfri,
at de ikke engang må spise en Hamburger.

Dahlgårds tivoli er selvfølgelig på plads, og jeg lagde
mærke til flere kendte ansigter fra TV programmet:
„Dalgårds tivoli“. Den gamle Sigurd var stadig i vigør.
En ny og spændende forlystelse var med på Hauge
marked med navnet ”Jamaica”, hvor man kunne få en
lufttur, som jeg godt kunne undvære. (Det gjorde jeg
så).

Det eneste, jeg kunne ønske mig fra Hauge Marked,
var, at man udnyttede Hauge sø lidt mere, som man
gjorde i de gode gamle dage, med evt. vandskiløb eller
speedbådræs eller lignende. Der er jo en fantastisk
publikumsudsigt oppe fra bakken. Men generelt synes
jeg, det var et flot vel tilrettelagt Marked.

”Tørfisk fra teltet :Bjarne Riis måtte jo stå af turen
et år på grund af ondt i æ lyv. Det er det, I her i
Midtjylland kalder mylderbæ. Vi synes personlig,
at han skulle klage til Jean Marie Leblanc over at
han placerer turen lige midt i mirabellesæsonen.
Og de bliver ved og ved.
Et efter min mening fantastisk arrangement var
skovhuggerkonkurrencen, hvor et hold på to mand fra
Rold skov konkurrerede mod et hold fra Sjælland. Det
var virkelig folk, der kunne Deres håndværk og lidt til.
De gav den ikke for lidt og gassede hinanden godt.

Niels Erik Nielsen.

To mand skulle se, hvem der var hurtigst til at skære
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Min Hobby
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Vi har tidligere i Lokalbladet beskæftiget os med
haven som hobby, og der er ingen tvivl om, at
der er rigtig mange mennesker, der elsker at gå
og pusle i deres have. Denne gang er det en
speciel have, vi har været på besøg i , da det
hovedsalig drejer sig om planten fuchsia.
Haven tilhører Ella og Anker Pedersen, Haurbakvej
12, og der er ingen tvivl om, at her bliver der brugt
mange timer på at pusle om detaljerne. Når det
specielt er fuchsia interessen er faldet på, er det
lidt af en tilfældighed. Det hele startede for 12-15
år siden og har så siden udviklet sig til, at der i dag
findes fuchsia overalt i alle kroge af haven og på
den overdækkede terrasse. Der findes
kæmpestore fuchsia og bittesmå fuchsia, fælles
for dem alle er, at de har røde bægerblade, men
kronbladene findes i mange farver og varianter.
Anker mener, at han har ca. 40 forskellige arter i
dag, og der kommer stadig nye til, da Anker og
Ella ofte er på havebesøg andre steder for at få ny
inspiration og måske finde en ny spændende
fuchsiaplante.
De har også selv stillet deres have til rådighed et
par gange i forbindelse med „Åbne haver“, hvor
andre kunne komme og se, hvordan en velplejet
have ser ud.
Desværre kunne Anker ikke oplyse navnene på
de mange forskellige fuchsia.
Pasningen af de mange fuchsia kræver naturligvis
en del tid. Anker mener, at han bruger ca. I time
daglig med at vande, gøde og nippe de forskellige
planter. Gødningen var lidt af et kapitel for sig. Det
foregår på den måde, at 3 kg NPK-gødning (14-318 ) opløses i 15 I vand i løbet af nogle dage,
hvorefter det filtreres i et kaffefilter, og det kommer
der så koncentreret gødningsvand ud af, som
hældes på flasker. Hver dag, når der vandes,
tilsættes der så I dl gødningsvand til 10 I vand. På
den måde fjernes de stoffer, som fuchsiaplantens
rødder ikke tåler, og til gengæld koster det kun en
brøkdel af, hvad man skal give for en
specialgødning i en forretning.
Når planterne er afblomstrede om efteråret, klippes
de tilbage og stables op i drivhuset og dækkes til,
og ved at isolere drivhuset kan det holdes frostfrit

de fleste vintre. Skulle frosten blive alt for streng,
klarer en 40 watt pære resten.
Når foråret nærmer sig, fjernes isoleringen, og
plantene stilles frem i lyset, og hermed kan en ny
sæson starte. Vil man have flere eksemplarer af
en bestemt fuchsia, tager man nogle af de nye
skud, der kommer frem og planter i fugtig jord, og
ved den rigtige temp. gror de villigt. Dermed er det
også en forholdsvis billig hobby.
At det blev haven, som er Anker og Ella’s store
hobby, er nok ingen hel tilfældighed, idet huset,
som de bor i, er bygget for snart 50 år siden i en
del af den have, som tilhørte Ankers forældre. De
havde også en stor interesse for havearbejde
Alle ved, at en have med mange grønne planter
giver en masse affald, og hvad gør man så med
det?
Mange kører det til Tandskov, og andre skaffer sig
af med det på anden måde. Men ikke sådan her, i
et hjørne af haven har Anker 3 store kompostkasser
og en hurtigkomposter til køkkenaffald.
Affaldet findeles, og i løbet af I år er kassen fyldt,
og så er det tid at vende det hele rundt og blande
det op, og efter 3 år er der den fineste kompost til
at lægge ud i bedene.
Når hækken klippes, køres plæneklipperen hen
over afklippet, så er det findelt og parat til
kompostkassen, nemt!
Nogle vil måske kikke efter en urtehave, men det
findes ikke her. I stedet er der et havebassin med
blomstrende åkander og et stort flot staudebed,
som det er Ella’s job at tage sig af.
Det er altid en fornøjelse at se en flot og velplejet
have, og vi er sikkert mange, der kunne ønske, at
vores have så ud som denne. Men mange vil sikkert
undskylde sig med, at de ikke har tid eller ikke har
lyst, fordi der er så meget andet, der optager vores
tid.
A.P
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KIRKENYT
Sognemenigheden
”Kongeligt bryllup”
er temaet for familie- gudstjenesten, når klokkerne
kalder alle i sognet sammen til åbent hus i
Vinderslev kirke - søndag d. 28. okt. 2001 - kl.
10.15
Konfirmanderne, minikonfirmanderne, børnene fra
klub 73 og søndagsskolerne, spejderne og alle de
børn, der i øvrigt har lyst, vil med sang og optræden
medvirke til, at det både for dem selv og de voksne
bliver en festlig gudstjeneste. Bagefter samles vi i
Sognehuset til kirkekaffe og socialt samvær.
Den dag må alle mand af hus !!! Og vi tager bare
alle dem med , som vi kender !!!
Velkommen til alle ønsker
menighedsrådet og familie-gudstjeneste-udvalget
N.B. Husk næste familie-gudstjeneste : søndag,
d. 2. dec. kl. 19,30 ! Ved denne gudstjeneste går
minikonfirmanderne Luciaoptog, og de får deres
diplom
for
deres
deltagelse
i
minikonfirmandundervisningen . Sæt kryds i
kalenderen allerede nu !

Sanglærker søges !

af det kirkekor, som vi påtænker at oprette snarest
med henblik på at kunne medvirke 1. gang ved
familiegudstjenesten d. 28. okt..
Derefter har vi nok et mere realistisk billede af,
om det kan lade sig gøre at få et permanent kirkekor
op at stå, altså et kor, der kan synge ved
højmesserne ( ca. hver anden søndag ) I så fald vil
øvetiderne sandsynligvis blive henlagt til torsdage
kl 16,30, samt en time før den givne højmesse.
Vi vil satse meget på et godt socialt samvær !
Hvis du er interesseret, kan du uden forbindende
kontakte undertegnede ! Vi glæder os til at høre
fra dig !
De bedste hilsener
Alice Mogensen tlf. 86 88 85 97
Metha Bitsch Pedersen (organist ved Vinderslev
kirke) tlf. 86 88 83 17.

Julekoncert
D. 11. december kl. 19:30 er der julekoncert I
Vinderslev Kirke, med det dygtige ANS-kor under
ledelse af Henry Pedersen.

Hvis der er børn eller unge ( min. 11 år ), der kan
lide at synge, er det måske en idé at blive medlem

Gudstjenester
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7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. December

9.00 Vinderslev , 10.15 Hinge (K)
9.00 Hinge Olav Fog, Tebstrup, 10.15 Vinderslev Olav Fog
9.00 Vinderslev (O), 10.15 Hinge (O)
9.00 Hinge (K), 10.15 Vinderslev, familiegudstjeneste
Alle Helgens Dag
10.15 Hinge (skr), 14.00 Vinderslev (Nadver) (skr)
9.00 Hinge Thomas Poulsen, 10.15 Vinderslev J.P Møller
9.00 Vinderslev (K), 10.15 Hinge
9.00 Hinge, 10.15 Vinderslev
10.15 Hinge, 19.30 Vinderslev (Familiegudstjeneste)
10.15 Vinderslev (skr), 19.30 Hinge, familiegudstjeneste
9.00 Vinderslev, 10.15 Hinge
9.00 Hinge, Vinderslev 10.15
14.30 Hinge, 16.00 Vinderslev
10.15 Hinge, 14.00 Vinderslev (Nadver)
9.00 Hinge, 10.15 Vinderslev
9.00 Vinderslev, 10.15 Hinge

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.

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

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

Martin Poulsen
Kirsten Kristensen

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

Tlf. 86 867117
Tlf. 86 888375

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR GODE VENNER
Har du lyst til leg, sjov, bålhygge, by-løb, lejrtur, fortællinger fra biblen
m. m.
Så er klub 73 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 på “gården“, Haugevej 1, Vinderslev.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Henning Frølund
tlf 86 88 83 52
Lene & Steen Lange tlf: 86 88 84 86
Klub 73 er tilsluttet Danmarks folkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

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

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

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 :
Vinderslev - Brokhus søndagsskole
( Lisbeth Christensen tlf. 86 888484 )
KFUM`s Soldatermission Selskab
( Gunnar Nielsen tlf. 86 888102 )
Danmission (DMS og Santalmissionen)
( Kristian Nyrup tlf. 86 888213 )
Poul Jensen

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

KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, oprettet i 1917 af en kreds af grundtvigsk
indstillede folk. Der er i alt ca. 12.000 valgmenighedsmedlemmer i Danmark, fordelt på valgmenigheder omkring
30 steder rundt i landet. Som valgmenighedsmedlem er man medlem af folkekirken, men betaler ikke kommunal
kirkeskat, da man i stedet betaler til valgmenigheden.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed benytter sognekirkerne i Levring, Hørup og Vinderslev. Valgmenigheden
har sit eget hus i Hørup med mødesal, der benyttes til blandt andet foredrag og konfirmandundervisning. Desuden
har valgmenighedspræst Karen Marie Ravn kontor i huset. Hun træffes også telefonisk på valgmenighedens
tlf. 86 88 11 10, der svarer hele døgnet, hvis der er nogen hjemme.
Valgmenighedens lokale repræsentanter i Vinderslev sogn er
Dorte Iversen, Kjellerupvej 67,
tlf 86 88 82 94
Lene Boilesen, Liljevej 43,
tlf. 86 88 84 66
Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37.
tlf. 86 88 84 66

Valgmenighedens gudstjenester
Tidspunktet for KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED gudstjeneste ved Valgmenighedspræst Karen
Marie Ravn er altid kl.10,30, hvis ikke andet er anført.
Der kører Kirkebil til alle gudstjenester og møder med afgang fra
Vinderslev 25 minutter før gudstjenesten, (hjørnet Solsikkevej/Vinderslevvej)
Torvet i Kjellerup 15. minutter før (ved boghandelen).
Brug muligheden for at ringe til Ruskjærs Taxa 86 88 33 33 ca. halvanden time før gudstjenesten eller mødet.
Så bliver man hentet og bragt ved egen dør. Bilen er jo ude at køre alligevel!!
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KIRKENYT
Valgmenigheden

Gudstjenester

23. september
30. september
7. oktober

15. søndag efter Trinitatis
16. søndag efter trinitatis
17. søndag efter Trinitatis

14. oktober
21. oktober
28. oktober

18. søndag efter Trinitatis
19. søndag efter Trinitatis
20 søndag efter Trinitatis

4. november
11. november
18. november
25. november
2. december
9. december
16. december

Allehelgenssøndag
22. søndag efter Trinitatis
23. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i Advent
2. søndag i Advent
3. søndag i Advent

23. december
24. december

4. søndag i Advent
Juleaften

25. december
26. december
28. december

Juledag
2. juledag
4. juledag, fredag

30. december

julesøndag

Vinderslev. Høstgudstjeneste
Hørup
Hørup kl. 14 Sognepræst Per Bucholdt
Andreasen. Derefter foredrag i salen.
ingen
Vinderslev
Herning Valgmenighedskirke, kl. 10,30
Efterårsmøde. Se under møder
Levring
Hørup
Vinderslev
Hørup. Derefter Søndagsfrokost i salen.
Levring
Hørup
Vinderslev kl. 19. Adventskoncert
med Silkeborgkoret
Hørup
Vinderslev kl.14
Hørup kl. 17
Hørup
ingen
Hørup kl. 15. Julegudstjeneste for småbørns familier. Derefter juletræ i salen.
ingen

Valgmenighedens møder og arrangementer
er ikke kun for medlemmer. Enhver er altid velkommen, - så hvis emnet interesserer, skal man
bare komme og være med. Det har en del ikke-medlemmer benyttet sig af i tidens løb - især
naturligvis de gange, hvor valgmenigheden har haft de kendte medienavne som fortællere og
foredragsholdere
EFTERÅRSMØDE
Søndag den 28. oktober kl. 10,30
er Herning Valgmenighed vært for det traditionelle
efterårsmødet i de Midt- og vestjyske Valgmenigheder.
Vi kører i private biler til valgmenighedeskirken inde i
Herning (Karen Marie Ravn koordinerer transporten –
også for folk der ikke er selvkørende)
Efterårsmødet begynder med gudstjeneste, hvor
valgmenighedspræst Morten Kvist prædiker kl. 10,30.
Derefter køres fra Herning Valgmenighedskirke til
Hammerum, hvor vi får middag på Hammerum Fri- og
Efterskole med kaffe ovenpå, så vi kl. 13,30 er parate
til at høre foredrag ved den senest ankomne
valgmenighedspræst i stiftet Kjeld Slot Nielsen, Aulum.
Han kalder sit foredrag: ”Spis varme hveder, før du
beder ” – en titel, han har taget fra et Store-

Bededagsarrangement. Det hele skal ikke gå op i føleri,
men vores almindelige liv og vores åndelige liv er på
forhånd en enhed. Det mente Grundtvig, og det mener
også filosoffen og teologen K.E.Løgstrup fra Århus, som
Kjeld Slott Nielsens foredrag handler om.
Løgstrup gjorde opmærksom på, at ethvert menneske
har ”spontane livsytringer”, og han tog et opgør med
den slags religiøsitet, der vil have visse oplevelser skilt
fra som noget særligt. Løgstrups anliggende kan være
aktuelt som et opgør med den nye new age-åndelighed,
som vi møder mange steder, og som søger oplevelserne
et helt andet sted, end i hverdagen..
Der er forhåndstilmelding til efterårsmødet senest
søndag den 21. oktober til Karen Marie Ravn på tlf. 86
88 11 10.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
GRUNDTVIG-AFTEN
Torsdag d. 15. november kl. 19,30
blir en af de aftener, hvor de, der ikke render til foredrag
så tit kan få noget ud af at komme af sted. Denne
Grundtvig-aften er nemlig en oplagt og utraditionel
lejlighed for alle – ikke mindst yngre, voksne
valgmenighedsmedlemmer - til at få præsenteret
N.F.S. Grundtvig. Vi er en grundtvigsk valgmenighed,
men er man i lokalsamfundet klar over, hvad det
grundtvigske står for?
Her er chancen får at få Grundtvigs liv og holdninger
levende fremstillet i en teaterlignende forestilling i
valgmenighedens sal: ”Kirken, kampen kvinderne og
kærligheden”.
De to optrædende kommer fra Fyn. Seminarielektor
Carsten Oxenvad, Skårup, og friskolelærer Karin
Vium Jensen, Trunderup, underholder og oplyser i
samspil og oplæg til hinanden, som går i et forrygende
tempo i både ord og toner. Tilhørerne er selv med i
fællessang, men det veksler hele tiden med foredrag,
symbolfortælling, teaterdialog, sang og musik.
Når aftenen er slut, har vi fået ind med alle sanser,
hvad Grundtvig og senere de grundtvigske højskoler,
friskoler, efterskoler, valg- og frimenigheder etc. kom
til at stå for!
Og så er det jo op til f.eks. valgmenighedens
medlemmer, om det er det samme livssyn, som de
synes, at valgmenigheden i dag skal være udtryk for.
Vi kan jo kun videreføre og forny et indhold, hvis vi
ved noget om, hvad der består af i forvejen!
LITTERATURAFTEN
Tirsdag den 20 november kl. 19,00
tilslutter valgmenigheden sig et arrangement på
Kjellerup Bibliotek, Skolegade 7, hvor teater- og
literaturkritiker, tidligere kulturredaktør ved
JyllandsPosten Hans Andersen gennemgår et bredt
udvalg af årets nye danske romaner og noveller.
Læselystne får her inspiration til vinterlæsningen.
Valgmenighedens og husmoderforeningens
litteraturkreds kan også hente inspiration her.

Literaturkredsen , der ledes af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn, har sine efterårsaftner i Alhuset
onsdagene den 31 oktober og den 28. november,
begge aftner kl. 19,30. Der læses en roman til hver
gang, som udleveres på holdet. Nye deltagere er
velkomne til at være med – Ring blot til Karen Marie
Ravn på 86 88 11 10. Vi læser især bøger, som er

20

svære at læse alene uden at have nogen at drøfte med,
hvad vi har læst. Lederen gennemgår bøgerne i
samtale med deltagerne, men man kan sagtens være
med, selvom man bare lytter.
SØNDAGSFROKOST
Søndag den 25. november
Efter den sidste gudstjeneste i kirkeåret i Hørup 10,30
har vi dækket op til søndagsfrokost med et lækkert
tag-selv-bord i valgmenighedens sal. Inden vi slutter
kl. 13 synger vi af efterårets sange i
højskolesangbogen.
ADVENTSHYGGE-EFTERMIDDAG
Onsdag den 12. december kl. 14
Traditionen med at pynte med gran og røde hjerter i
bjælkerne i valgmenighedens sal er jo efterhånden 19
år gammel, så der er grund til at holde fast på det.
Valgmenighedspræst Karen Marie Ravn fortæller i
den pyntede sal til duften af gløgg, kaffe og julebag,
og vi synger af adventstidens sange og salmer.
KONCERT I VINDERSLEV KIRKE
3. søndag i Advent, den 16. december kl. 19
I år kommer valgmenighedens korgæster fra Silkeborg,
idet ”Silkeborgkoret” under ledelse af organist Sisse
Lunøe Schilling , Voel, giver koncert med adventsog juletidens musik. Ind imellem korets sang bliver der
lejlighed til at synge med på advents- og juletidens
salmer.
”FOR-JUL” PÅ EFTERSKOLEN
Fredag den 21 december kl. 19
Der holdes”for-jul ”på Levring Efterskole med adventsog julesange, optræden ved skolens elever og lærere
og det traditonsrige Luciaoptog. Kørsel til denne aften
aftales undtagelsesvist med Karen Marie Ravn på 86
88 11 10.
SMÅBØRNSFAMILIERNES JUL
4. juledag, fredag den 28. december kl. 15
Under gudstjenesten i Hørup kirke fortæller og tegner
valgmenighedspræst Karen Marie Ravn som
sædvanlig juleevangeliet – og derefter går alle over til
det tændte juletræ i valgmenighedens sal, hvor
fortællingen fortsætter. Der synges julesalmer og
sange samt gamle og nye børnesange. (Ingen bil til
dette arrangement)

Drengetur til Hinge Søbad
På et forældremøde på Vinderslev Skole blev der
arrangeret en særskilt drenge og pigetur for 2.
Klasse. For drengenes vedkommende blev det til
en tur sammen med deres fædre, hvor de skulle
komme til Hinge Sø-bad uden at gå på asfalt. Turen
blev gennemført den 9. juni 2001 af 8 barske
drenge og deres fædre. Med på turen var Anders
B., Niklas, Søren, Stephan, Simon, Morten, Kåre,
Anders P., og deres fædre.
Turen startede kl. 9.00 nede ved Anne Marie og
Hans Henrik, hvor vi startede med et solidt
morgenmåltid. Efter rundstykkerne begav vi os ud
på den lange og farefulde tur. Vi gik igennem
skoven ned til den gamle mølle i Mausing, hvor vi
mødte vores første forhindring. En vej skulle
krydses under asfalten, og det var en meget lille
bro, så det var ned på alle fire for at komme under,
men det tog vi alle i stiv arm, og kom alle tørskoede
over, eller skal vi nærmere sige under vejen.
Efter en bro mere og et par timers vandring, og en
å vi hoppede over, nåede vi alle mere eller mindre
tørskoede ned til Engholm put and take fiskesø,
hvor vi holdt et par timers pause. Pausen blev dels
brugt til at fiske i, og dels var der nogle stykker, der
trængte til at få skiftet våde strømper og bukser ud
med noget tørt. Desværre var der ikke held med
fiskeriet, men det tog drengene ikke så tungt. Efter
vi havde spist vores madpakker nede ved søen,
skulle vi til at bevæge os over mod Silkeborgvejen.
Da vi kom over til den store vej og så, hvor dyb
åen var, kunne vi godt regne ud, at vi ville få våde
fødder, for vores gummistøvler var ikke høje nok
til at holde vandet ude.

Der sejles under broen i den oppustede slange

så han havde lavet en form for tømmerflåde, en
slange fra et traktor-baghjul blev lagt i en stor
lærredspose og blev pumpet op, så vi kunne sejle
under den brede vej. Efter at alle var kommet mere
eller mindre tørskoet under broen, gik turen videre
mod Serupvejen, hvor endnu en vej skulle kravles
under. Men inden da skulle vi holde en velfortjent
kaffepause.

Kaffepause
Må vi i den forbindelse sige tak til Marianne for en
god kage. Efter et par kopper kaffe og en enkelt
øl, gik turen videre mod Hinge Søbad. Da vi havde
”krydset” Serup-vejen, var det den sidste vej, vi
skulle under, så nu gik det bare derudad langs åen
ud til Hinge Sø. Efter planen var det meningen, at
en båd skulle hente os ude, hvor åen løber ud i
søen, men vedkommende, der havde lovet at hente
os, havde glemt det, så vi måtte gå tilbage gennem
skoven, og så gå op til Vinderslevholm. Derfra
måtte vi så afvige lidt fra vores oprindelige ide om
ikke at gå på asfalt. Det sidste stykke vej ned til
Sø-badet gik vi på asfaltvejen, men det gjorde nu
heller ikke så meget, for der var både nogle børn
og voksne, der var ved at være lidt tunge i benene.
Da klokken nærmede sig 18.00, nærmede vi os
også Hinge sø. Efter sådan en lang tur var vi meget
sultne. Anne Marie havde sørget for et vel
assorteret udvalg af kød til grillen, og Lillian havde
lavet en stor portion flødekartofler, så da vi lige
havde sundet os lidt med en is nede ved søen,
tændte vi op i grillen. Det var en herlig afslutning
på en rigtig god og oplevelsesrig dag, både for
drengene og deres fædre.
Vi snakkede om at lave en fortsættelse af turen år
efter år, for så at nå Randers i 7. klasse, men lad
os nu se. Til sidst vil vi gerne sige tak til Anne Marie
og Hans Henrik for et godt initiativ.

Michael Bach

Men det havde Hans Henrik selvfølgelig forudset,
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Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet er nævnt.
Oktober
2. okt.
9. okt.
16. okt.
23. okt.
30. okt.

- Vi leger gamle dage
- Løvfaldstur kl. 13:30 - 17:00
- Vi spiller spil
- Vi bager vafler
- Banko

November
6. nov. - Vi bager vafler
13. nov. - Vi laver juleting
20. nov. - Vi laver bolsjer
27. nov. - Vi laver juledekorationer
December
4. dec. - Vi bager vafler
11. dec. - Vi spiller spil
18. dec. - Julehygge i boenhed øst
Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 13:30 - 16:00, hvis ikke andet er nævnt.
Oktober :
November :
December :

11. og 25. okt.
8. , 22. og 29 nov.
20. dec.
Vel mødt
Joan Oddershede

Kursus i computer !
for pensionister vil der på Malmhøj, d. 2. og 4.
torsdag i hver måned fra kl. 13:30 - 16:00 være
lettere undervisning i brug af computer. Første
gang bliver torsdag d. 11. oktober. Her kan alle
være med også selv om du ikke har computer
hjemme, så kom og få et indblik i brugen. Som
alt andet på Malmhøj er det gratis at deltage.
Jens Thorn Jensen
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Besøgsrekord til solbeskinnet
Motionsdag
Torsdag d. 23/8 2001 blev det 8. årlige motionsdag afholdt på Malmhøj i Vinderslev, 210 pensionister og hjælpere var mødt op til motionsdagen
med godt humør, tolerance og tålmodighed. Der
var dækket bord til ca. 150 personer. Ved kæmpestor hjælp fra de mange frivillige hjælpere i Vinderslev, blev der skaffet plads til alle rundt omkring
aktivitetscenteret og på terrassen. Vi takker
boenhederne for lån af ekstra stole, kopper,
termokander og hjælp til brygning af kaffe til de
mange mennesker. Dagens konferencier var
brugerrådsformand Flemming Grønkjær.
Velkomsttalen blev holdt af områdeleder Elisabeth
Juul omkring tradition, motion og hvor vigtigt det
er at holde systemet ved lige, så det ikke “ruster”.
Jo mere energi vi bruger, jo mere får vi. Motion er
social samvær, daglige aktiviteter, måde at holde
sig i gang på, rart ,sjovt og som kan give livskvalitet. Husk at motionere for din egen skyld og ikke
for andres.
Derefter Kaffegymnastik ved Fysioterapeut Jørgen
Lauritsen, med tramp. små udsving og små armbevægelser, p.g.a. pladsmangel. Efter opvarmningen var vi klar til holdopdeling i farver og høj hat til
holdlederen til orienteringsgang rundt i Vinderslev.
Der var poster med kæmpe mikado, kuglespil,
ærtepose kast, bowling, gættelege med blomsterveje i Vinderslev og vi fik lejlighed til at se en kunsthave på Erantisvej fyldt med dyrefigurer, som Alvilda selv laver.
Solen skinnede højt på himlen, og alle havde en
god tur. Takket være hjælpen fra de personlige
hjælpere til at skubbe kørestole, kunne de fleste
gennemføre turen. Det blev meget varmt til middag, og det var godt at komme ind i aktivitetscenteret igen for at nyde sin lækre medbragte mad,
kaffe og kage. Afslutning med fællessang under
ledelse af Bente Sørensen med gamle gymnastiksange med flere.
Alt i alt en overvældende Motionsdag, som lykkedes ved fælles hjælp. Vi håber på ligeså god opbakning og godt vejr til næste år.
Hilsen fra Kjellerup kommunes
aktivitetspersonale.

Morgenkaffen
Morgenkaffen

Samling på pakeringspladsen
Keglespil ude i byen

Gymnastik i det fri

Vandretur

Petanque spil

Frivillige i køkkenet
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Mausing Marked
Lørdag morgen starter vi kl. 7.00 med at stille møblerne
og alle nipsgenstandene op, så vi er klar til at åbne kl.
9.00, når det store rykind kommer. (I år kom de nærmest
kurende på ”bagen” ned oppe fra Mausing gamle skole,
for at komme først til de bedste tilbud – det gælder især
kræmmerne).

Det 25. marked i Mausing blev som alle år en ubetinget
succes uden dog at blive rekord. Det var vejret
simpelthen for perfekt til. I år startede det en uge før
normalt med en kæmpefest i anledningen af jubilæet
med en veloplagt Ib Grønbæk og Bjørn & okay som
primus motor. I det store telt, som var stillet op
udelukkende til formålet, samledes ca. 500 - 600
mennesker.
De fik en uforglemmelig aften med dans og musik til ud
på de små timer.
Det store telt blev pillet ned dagen efter og et mindre
stillet op beregnet til selve markedet. Torsdag aften
startede med en Unibank cup i dartspil. Her havde alle
en chance for at være med, idet der var turnering både
for øvede og begyndere. Fredag var der ålegilde i teltet
med Børges minitrio. Søndag var der for de yngste
Smalltalk, endnu en tenagerduo, som er dukket op i de
senere år – blandt mange.

Danmarks Radio var også på pladsen i år og optog ca.
halvanden time oppe ved spejderne og i øvrigt på hele
markedspladsen. Det skulle bruges i en række
udsendelser, der bliver sendt til september med titlen:
„Hvad er det værd ”.

For mit vedkommende begynder Mausing marked
fredag aften med, at vi begynder at køre ”Spejderlopper”
oppe fra Arhøjs lade ned til Kim og Britta på traktor og
vogne, som velvilligt er stillet til rådighed af de lokale
landmænd.
Det er en hyggelig lille flok af Tordenskjolds soldater,
der møder op hvert år. Og i år måtte vi stoppe med at
modtage ”spejderlopper”, simpelthen fordi vi ikke havde
plads til mere, så nogle måtte desværre skrives op til
efter markedet.
Grisen møffe var desværre blevet ”forhindret” i år på
grund af veterinærmyndighederne, så den var skiftet
ud med en struds –sjovt nok også med navnet ”møffe”.
Jeg spurgte: ”Hvad vejer du ?“ – men den stak bare
hovedet i busken, så jeg fik aldrig gætte på, hvad den
vejede.
På min vej igennem markedet mødte jeg Kurt fra
Amager. Han og hans pige havde en bod med meget
dekorative ting, som de selv lavede. Da jeg kom forbi,
sad han og dekorerede et glasfad med en lille elektrisk
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senere, da jeg løb ind i Bent Busk. Her har du
forklaringen, sagde han og hev en mobiltelefon op af
lommen. Nu kan de altid få fat i mig, grinede han.
Lidt senere kom den dog alligevel ” Bent Busk til
informationen ” ( Han havde glemt mobillos hos en
kræmmer, der havde afleveret den i informationen ).
De velkendte lyde på Mausing marked var reddet - også
i år.
Varmen gjorde, at jeg simpelthen måtte have en kold
øl ved ølvognen i ”Verdens ende”. Her får jeg en god
snak og en altid dugfrisk vits fra min gode gamle ven Henning Hvam, som så betydeligt friskere ud i år end
sidste år. Han brugte knap så meget vej hjemad i år J.
pen, som matterede glasset med fine små vinranker
og blomster. De havde også spejle med hestemotiver
og mange virkelig flotte ting. Kurt fortalte, at han egentlig
var fabriksarbejder; men havde fået dette som en slags
hobby, og det var andet år, de var med til Mausing
marked.
På min vej om mod Verdens Ende, som i år havde fået
et fint banner tværs over, hvor der stod ”Verdens ende”
(Det er jo rart at vide, hvor man er), følte jeg ligesom, at
der manglede noget i forhold til de andre år, og pludselig
slog det mig, at jeg slet ikke havde hørt i højtaleren
”Bent Busk til Informationen”. Forklaringen fik jeg lidt

Som sagt før - et utroligt vellykket jubilæumsmarked i
år undtagen for et par herrer, som parkeringsvagt Kurt
Løhde observerede på vej op af bakken til deres bil.
Den ene stønner - pyha, nu kom vi da endelig op af
den bakke. Ja, kommer det betænkeligt fra den anden
– men det er den forkerte parkeringsplads, vi er på.
(Husk altid hvor du parkerer J ).
Niels Erik Nielsen.

Børne & Fritidsgården
flotte opstillinger fra dyrenes verden. Bagefter var der
tid til at lege og bade ved Moesgård strand. Den fjerde
gruppe tog en togtur fra Viborg til Struer, og togføreren
lod børnene kigge ind i hans førerhus og lege
billetkontrollør. I Struer var der tid til en tur til havnen og
en strøgtur.

Det har været et rigtigt frugtår, og vores bærbuske gav
også godt, så der blev nok til marmelade, saft og
rødgrød. Mange ivrige små hænder får hurtigt plukket
en portion, og børnene synes, det er sjovt, at man kan
lave bærrene om til mad. Men selvfølgelig er der nogen,
som er tilbageholdende med at smage på nyt.
Vi har flere gange haft besøg fra Malmhøj, sidste gang
var det Elly, Gudrun, Ane, Anna og Alfred, der kom.
Nogle af børnene var ved at spise en formiddagsmad
fra deres madkasse, så det passede med en kop kaffe
til vores gæster, det blev en dejlig stemning med snak
og kommentarer om alder, madvaner osv.
Sommertid er udflugtstid: En gruppe tog på sejltur og
Himmelbjergbestigning, mens en anden gruppe startede
fra bjergtoppen og sejlede til Aqua for at opleve, hvad
man kan se, hvis båden var en ubåd. En tredje gruppe
besøgte naturhistorisk museum i Århus med de mange

Vi har jo berettet om vores nye værksted, og nu skal vi
voksne have frisket op på vores værkstedskunnen fra
seminarietiden. Ole Clausen vil starte med det på et
lørdagskursus. Der bliver noget teori, men vi skal også
selv i gang med hammer og sav. Vi har også snakket
om, at det kunne være sjovt, hvis der var nogen lokale
hobbyhåndværkere, som har lyst og tid til at besøge
vores værksted og hjælpe børnene med at omsætte
ideer til virkelighed.
I børnehaven i Sjørslev har børnene enorm fornøjelse
af en gammel traktor, og som vi kender vores børn, og
når vi tænker, hvor meget fiskerbåden bliver brugt, vil
de i hvert fald også nyde at sidde ved rattet. Nu, hvor
der bliver høstet, hænger specielt drengene i træerne
for at følge maskinernes aktiviteter på markerne. Derfor:
Annonce
Børne-og Fritidsgården efterlyser en gammel,
børnevenlig traktor til legepladsen
tlf: 87 70 23 23
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Vores liv
Jenny og Holger Bech

Om det var starten på rødstrømpebevægelsen
vides ikke, men for nylig kunne Jenny Bech fra
Hauge berette om den skæve arbejdsfordeling
mellem kønnene, da hun i slutningen af 30èrne
var ude at tjene på landet. For det første lå karlen
længere om morgenen. Pigen havde fortrinsvis
almindelig husholdning som arbejdsområde, men
desuden var hun med ude at malke, tynde roer og
ikke mindst hjælpe til i høst. Mens karlene fik
middagssøvn, var pigerne i gang i køkkenet med
at vaske op, gulvvask, skure, pudse og slibe
komfur. Når det var overstået, var de klar til at gå
med karlene ud på markarbejde. Så kunne man
forestille sig, at pigerne havde før fri om aftenen,
men det var ikke tilfældet. De fik fri samme tid om
aftenen.
Det kan undre, at der blev tid til andet. Men karle
og piger på de enkelte gårde mødtes om aftenen
med de andre unge, der tjente på nabogårdene,
og fik en snak. Eller man mødtes til håndbold,
gymnastik eller til bal i forsamlingshuset. På den
måde fik man kontakt til andre unge, og ofte
udviklede det sig til venskaber og mere end det.
Da Jenny tjente i sin anden plads, tjente Holger
Bech på nabogården. Og hvad der end skete, så
havde Jenny og Holger i 2000 diamantbryllup. Et
bevis på at de havde holdt sammen i 60 år. For at
beskrive deres fælles liv, må vi tilbage til den tid,
hvor de blev født.
Jenny, som er født Christensen, så første gang
dagens lys d. 16. februar i 1920 i Brandstrup. Hun
er opvokset i en søskendeflok på otte i Grauballe,
og gik i skole der. Konfirmationen fandt sted i
Grønbæk Kirke. Forældrene drev landbrug, og
Jenny blev fra barn af vænnet til at tage del i det
daglige arbejde. Så da Jenny efter konfirmationen
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og syv års skolegang skulle ud at tjene, blev det
meget naturligt på landet. Hendes første plads blev
i Grønbæk præstegård, hvor Niels Karl
Kristoffersen var forpagter. Lønnen for et halvt års
arbejde var 50 kr.
Der skete en voldsom lønudvikling de år, eller var
det fordi Jenny efterhånden fik større færdigheder?
Jenny husker, at hun i 1939 tjente 625 kr. på et år,
men så var hun også med både i mark og stald.
Jenny tjente ved sognerådsformanden i Dalsgård
ved Grauballe i fire år. Det var det første år, hun
var her, at hun mødte Holger, der tjente på
nabogården. Efter årene i Dalsgård tjente Jenny
et år i Nisset, hvorefter Jenny og Holger begyndte
at se sig om efter deres eget.
Holger blev født i 1914 i Graae. De var ni søskende,
og forældrene drev landbrug. I forhold til den
nuværende adresse på Haugevej 28 B, er det på
den anden side af Hauge sø. Holger startede sin
skolegang i Graaskov forskole, hvor han gik et år i
første klasse og to år i anden klasse. Herefter kom
han til Thorning hovedskole. Det er her, der i dag
er børnehave.
Holger husker specielt fra skoletiden, at der var få
fag, men der blev terpet, så lærdommen sad fast.
I modsætning til nu, hvor der arbejdes med
projekter, og faggrænserne er flydende. I det hele
taget synes Holger, at hans barndom var meget
anderledes, end hans børnebørns er i dag. Det har
ikke mindst fjersynet haft stor indflydelse på, både
direkte og indirekte.
Som 14-årig kom Holger ud at tjene ved landbruget.
De første to år i Balle, dog kun halvdelen af
arbejdstiden, og den anden halvdel ved husbond‘s
svoger i Lysbro. Herefter var han to år i Nørreskov
ved et søskendepar (bror og søster), der drev deres
fødehjem.
I 1934 kom Holger til Dalsgård ved Grauballe, og
det kom til at sætte præg på en stor del af Holger‘s
liv, for det var her, han som tidligere nævnt mødte
Jenny.
Men
Holger
skulle
videre
i
sin
„landbrugsuddannelse“. Fra 1935 og to år frem var
han på Margrethelyst ved Grauballe og herefter
på Grauballe Vestergård.
Man kan konstatere, at der heller ikke var ligeløn i
1939. Holger husker, at hans årsløn var 1025 kr.,
hvilket er mindre end en dagsløn er nu, men mere
end Jenny tjente.
D. 25. marts 1940, 2. påskedag, blev Jenny og
Holger gift i Svostrup Kirke. De startede i Resendal

Mølle ved Resenbro. Der hørte 35 tdrl. jord til,
hvoraf en del var skov og mose. Der var 10
kreaturer, nogen grise, 2 heste og så mange høns,
at der i perioder var æg nok til at betale
købmandsregningen med.
Mens de boede der, blev de to første børn født,
Frede i 1942 og Flemming i 1947.
Resendal mølle var en vandmølle. Bag gården var
mølledammen, og vandet her stammede fra de
mange kildevæld, der kom ud af bakkerne rundt
omkring. Jenny husker, at vandet indeholdt kun
lidt kalk. Der var ikke indlagt vand i husene, men
det havde mindre betydning i forhold til det „bløde
vand“, der var afgørende for, at sæbeforbruget var
lille. Da det var under krigen, var det ikke uden
betydning, fordi bl.a. sæbe var rationeret.
Det var hårde vintre i krigsårene, ofte kom
temperaturen ned på 30 minus-grader. Det var så
koldt, at vandgryden i komfuret frøs til is om natten,
og dynen frøs „stiv for næsen“ om natten. Inde i
stuehuset havde de et kammer, hvor de ved at fyre
op i en kakkelovn kunne få temperaturen så højt
op, at de kunne tø roer op til at fodre køerne med.
I 1948 flyttede familien til Hauge på ejendommen,
hvor de stadig bor. Her blev den 3. søn Åge født i
1955.
Her hørte 12 tdrl. til, og i en lang årrække var der
4-5 køer og nogen få ungkreaturer. Grise var der
også - til husbehov, og 2 nordbaggere udførte
markarbejdet, indtil de i 1965 blev skiftet ud til fordel
for en grå Ferguson. Når Holger filosoferer over
det, kommer han til den konklusion, at det havde
måske været bedre økonomisk at have beholdt
hestene. Men som han udtrykker det, tiden var til
større produktivitet, og manden kunne ikke blive
ved at følge med hestene.
Foruden at drive landbruget kørte Holger mælk for
mejeriet i fire år. Han fortæller, at omkring 1950
kørte han mælk fra 16-18 landbrug dagligt, som
tilsammen havde mindre mælk end Jenny og
Holger‘s nabo har i dag.
Efter tiden som mælkekusk blev Holger
murerarbejdsmand hos Frits Mogensen i Kjellerup.
I starten var timelønnen 5 kr. i timen.
Også Jenny tog på et tidspunkt arbejde uden for
hjemmet. I 1970 startede hun i køkkenet på
Kjellerup Sygehus. Lønnen var på det tidspunkt
14 kr. i timen. Jobbet beholdt Jenny i 14 år, indtil
sygdom satte en stopper for det.
Det kan være svært at sammenligne en timeløn
dengang med nu. Holger har „et billede“, da de i

1965 fik traktor, kostede 5 l. benzin det samme
som en timeløn. I dag kan man få 15 l. for en
timeløn.
Om det er Jenny‘s sans for at se skævhederne i
samfundet, der var årsagen til noget, der blev talt
om i lang tid i Hauge, vides ikke, men gennem
mange år havde det ærgret Jenny, at når deres
korn var klar til at høste, så skulle de altid vente til
det blev deres tur. Og når vejret ofte var ustadigt,
kunne det få afgørende betydning. Det resulterede
i, at Jenny i starten af halvfemserne købte en
mejetærsker, så siden har Jenny selv kunnet
bestemme, hvornår der skulle høstes.
Det, at bo i Hauge, har som så meget andet ændret
sig. Før var der købmand, brugs, foderstof,
vognmand, smed m.m., nu er der kun købmanden
tilbage. Først i firserne blev den gamle vej i Hauge
lavet tidssvarende, det resulterede i, at den skulle
flyttes, og det fik betydning for Jenny og Holger.
Kommunen havde brug for noget af deres jord, og
vejen kom til at gå bagom ejendommen. Før den
nye vej blev lavet, boede de på nr. 21, og det
nummer blev de ved med at have, med det resultat,
at når man kørte ad den ny Haugevej, så kunne
man ikke finde det rigtige nummer. Kommunen blev
kontaktet, og de fik det nye nummer, 28 B. Holger
mener, at det er Kommunen, der må fjerne det
gamle nummer, og det er ikke sket, så ejendommen
har to husnumre.
Jenny og Holger har haft mange og lange
arbejdsdage. Der har ikke været behov for at have
en hobby. Fritiden har været begrænset, og
turistture har hørt til sjældenhederne, nogen få
Københavner-ture er det dog blevet til. Nu nøjes
Holger med en tur i bilen til Kjellerup.
Jenny og Holger‘s dagligdag er blevet rolig, og de
nyder, når de får besøg af børnebørnene. I det hele
taget vidner de mange billeder på væggene om en
stor interesse for familien. En søn, der bor på
Thorning Vestermark, driver i dag den jord, der
hører til ejendommen.
Husdyrbestanden er i dag reduceret til en hund og
2-3 katte. Og, som Holger udtrykker det, så har
Jenny 4 høns, en dværgkok og nogen duer. Da
Lokalbladet var på besøg, kom Holger kørende
med en trillebøre fyldt med brænde, så noget kunne
tyde på, at der bliver fyret med træ. Ja, man kan
konstatere, at selv om man har fået fysiske
skavanker og er kommet lidt op i årene, så er der
ingen grund til, at sætte sig med hænderne i skødet.
K.H.
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Windir spejderne
Siden sidst
har vi fået overstået Hinge Søstival med et meget vellykket resultat både arbejdsmæssigt og økonomisk.
Vejret var dejligt, og Rasmus Østerby havde lavet en
god arbejdsplan, hvor alle ønsker blev tilgodeset, og
ingen skulle pukle mere, end de selv ville. Det skulle da
lige være om søndagen under oprydningen! Sikken da
et svineri der mødte os, efterhånden som campisterne
forlod pladsen. Foruden en masse drikkevarer var der
efterladt telte, presenninger, soveposer, havemøbler,
teltpløkker til en hel spejderlejr og bunker af affald. Så
det var bare med at få handskerne på og komme i gang,
men vi var så mange om det, at det lykkedes at blive
færdige lige inden, det begyndte at regne.
Inge Østerby og Inger Thomasen stod for opgaverne
og varesortimentet i morgenmadsboden, og der blev
alle 4 dage langet masser af rundstykker, flutes med
pålæg og frugt over disken sammen med kaffe, saftevand og juice. Forplejningen til medhjælperne var også
i orden, da Inge havde lavet aftale med Anne Marie
Christensen om at komme med varm mad hver aften –
det var bare lækkert! P-plads og campingplads samt
oprydning på festivalpladsen blev styret af et par veteraner i jobbet, Erik Borum og Poul Erik Petersen, så
det kørte også efter en snor!

De store spejdere

Fra sommerlejr - Emil, Lisa og Lotte på tømmerflåde,
medens Thomas og Daniel ser på fra spisehuset.
var på alle tiders sommerlejr på en mark i Kvissel i Vend
yssel i uge 26. De 11 spejdere og 3-4 ledere havde en
dejlig uge med perfekt vejr og udflugter til Råbjerg Mile
og Skagen. De var også på hike med overnatning i en
shelter på stranden syd for Skagen.
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Loppemarkedet
blev afviklet i dejligt vejr og gav ca. 21.500 i kassen.
Der var rekordstor mængde af effekter i år, og vi var
desværre nødt til at sætte nogle venlige givere på venteliste i ugen op til markedet, fordi vi ikke havde plads
til mere. Da stalden igen var tom, fik vi hentet sagerne
og er altså godt i gang med at opbygge lageret til næste år. Tak til alle bidragsyderne af loppesager og ikke
mindst til alle dem, der sled og slæbte med at afvikle
loppemarkedet, så det blev en god oplevelse for os alle.
Også tak for lån af køretøjer til Kristian Rasmussen,
Henning Mikkelsen, Kr. Pedersen, Peter Pedersen,
Hans Henrik Christensen og Karsten Horup – det var
en stor hjælp med så mange køretøjer! Som sagt, er
stalden på Pederstrupvej 66 klar til modtagelse af nye
loppeeffekter, hvis nogen går med oprydning i tankerne!

Gruppens 20 års fødselsdag

Jubilæumspladsen ved spejderhuset
blev fejret den 25. og 26. august, hvor hen ved 100
mennesker aflagde besøg i løbet af lørdagen i et pragtfuldt vejr. Det var dejligt at hilse på bl.a. Gitte og Ernst
Nielsen, som var med til at starte spejdergruppen for
20 år siden, og Dorthe Nielsen, som var den første
grupperådsformand. Også ”gamle” spejderledere kiggede ind i løbet af dagen, nogle af dem for at melde
deres børn ind som ulveunger. Der var værksteder med
knytning, læderarbejde, træperler, tinstøbning og snobrøds-/pandekagebagning, og alle fik lavet nogle flotte
ting. Der var ca. 60 til aftensmaden, som bestod af en
meget lækker grubesteg med salat, flutes og kartoffelsalat til. Om aftenen var der stjerneløb, indtil det blev
for mørkt til at kunne se posterne, men så hyggede vi
os omkring lejrbålet med sang og guitarspil. De 30 børn,
der overnattede i bivuakerne, havde ingen problemer
med at holde varmen, for temperaturen blev på 20º hele
natten, så det var ikke vejrets skyld, at de ikke fik sovet
så meget! Søndag formiddag skulle vi have holdt en
andagt efter morgenmaden, men pludselig blev det et
gevaldigt uvejr med kraftig blæst, regn og torden, så
det blev bare til en kort afslutning i tipi’en, inden børnene blev hentet af deres forældre.
Windir-gruppen siger tak for gaver, hilsener og besøg i
anledning af fødselsdagen!
Anna Arhøj

Fra arbejdsdag ved Bydam i
Mausing d. 5. maj.
3.
Hvordan skal
de vende ?

2.
Det er hækplanter ,
de skal nok i jorden
der ovre.

1.
Hvad er det ?

Gade
spejlet
Fortæl os ALT

Brudekjole.
D. 11/8 fik Hanne og
Jørgen Pedersen fra
Liljevej deres søn Søren
gift i Langenæs kirke i
Aarhus. Søren blev gift
med Birgitte fra Varde.
Hvad gør man, hvis man
ikke kan finde en
brudekjole, man kan lide,
man får da bare
svigermor til at sy en.
Kjolen ses her, klar til
brug. Det skal lige
nævnes, at Hanne ikke er
syerske.

P.S. Mon Rasmus i baggrunden er ved at forvande
jorden ?

Gadefest
D. 25/ 8 holdt Vinderslevvej gadefest. Det er blevet
bestemt, at det skal være en fast tradition d. 3. weekend
i august, så sæt x i kalenderen for den 17 / 8 2002.
Også gerne Vinderslev Nord, så der evt kan blive holdt
en gadefest sammen.

Gadefest på
Vinderslevvej.
Lørdag den 25. august
var der masser af fest på
Vinderslevvej. Der var
uheldigvis arrangeret to fester på vejen, men begge
fester blev gennemført med masser af hygge.
Beboere fra broen og ud til Silkeborgvej samledes hos
Bente og Niels Fisker og tilbragte aften og nat i familien
Fiskers dejlige have. Der var virkelig dejligt vejr, og
alle hyggede sig med at snakke med hinanden. Der
var bestilt lækkert mad, og ingen tænkte på slankekure
den aften! Af festlige indslag kan der bl.a. berettes
om brudevals og klipning af hæk med køkkensaks.
Pia og Lars Primdahl var blevet viet selv samme dag
og måtte derfor danse brudevals til de øvrige
festdeltageres sang. Som det sig hør og bør, blev
Larses sok klippet itu, og parret blev også udsat for
masser af ris.
Festen var en stor succes og sluttede meget sent.

Gadefest på Liljevej

Alle vejens børn er
drenge. Her er en
dejlig flok.

(den øverste del – efter bumpet)
Beboerforeningen ”Ny Liljevej” opfordrede
allerede i foråret til, at medlemmerne
reserverede den 25. august til grillaften på
legepladsen. Og det var en heldig valgt
dato, for vejret var helt ideelt, stille og lunt.
For en sikkerheds skyld havde man stillet
et par markedstelte op, men det blev slet
ikke nødvendigt at rykke ”indendørs”.

Grillen gøres klar.
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Vinderslev skole
Indvielse
Fredag d. 10. august var en festdag på Vinderslev Skole.
Den dag var der indvielse af den nye tilbygning, som
håndværkerne havde arbejdet på i næsten et år.
I ugen op til indvielsen havde eleverne arbejdet ihærdigt og koncentreret med indslag og udsmykning, som
skulle være med til at gøre indvielsen festlig. Der var
lavet musical og teater, øvet blokfløjteorkester og korsang, malet billeder, syet flag og bagt kage. Alle havde
været i gang, og fredag formiddag var der indvielse for
eleverne, hvor man optrådte for hinanden og de forældre, som havde mulighed for at være med. Derudover
var den næste lokale tryllekunstner Jesper Grønkjær
på besøg, og han tryllede for og med børnene. Han er
meget dygtig til at få alle børn med.

zen, fra borgmester Hans Jørgen Hørning og fra tidligere skoleinspektør Knud Sørensen. Alle udtrykte stor
tilfredshed med byggeriet. Efter den officielle del var
der et mindre traktement, som skolebestyrelsen stod
for.

Der skulle pyntes op med blomster, inden gæsterne
kom. Her er det Kim, 4. kl. og Heidi, 6. kl.

Tryllekunstneren Jesper Grønkjær underholdt. Her
assisteres han af Andreas, 5. kl.
Endelig plantede alle klasser et træ på den nye legeplads, og efter juice og kage kunne vi med god samvittighed sige, at de nye lokaler var taget i brug.

Skolens nye kor og sang.
Om eftermiddagen var der indvielse for byens borgere
og for håndværkere og politikere. En del af elevernes
underholdning fra om formiddagen blev vist igen, og
der var taler fra skoleinspektør Thorkild Skovbo, fra formanden for Børne- og kulturudvalget Kristian Lorent-
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Vi har nu fået gode rammer, store lyse lokaler, grupperum til alle klasser, gode faglokaler og gode personalerum og administration. Vi er godt tilfreds med de fysiske rammer, og det giver vi udtryk for, hver gang vi
bliver spurgt. Men det er også sådanne rammer, der
skal til, hvis folkeskolen skal leve op til de krav, som
elever, forældre og politikere stiller til den, og der er da
stadig sorte pletter på Vinderslev Skoles landkort, som
trænger til en renovering, og forhåbentligt varer det ikke
længe, før hjemkundskabslokalet kan blive renoveret.
Rammerne er vigtige, men det der fyldes i dem er endnu
vigtigere.
Vi vil gerne forme en skole, hvor børnene får ro til at
fordybe sig i de ting, som foregår i og omkring dem. En
skole, som giver barnet viden og kundskaber – nogen
vil nok sige værktøjer – til at det kan finde svar på nogle
af livets store og små spørgsmål..
Det er en opgave, som kræver, at vi i undervisningen
lægger op til, at børnene skal bruge alle sanser, følelser, fornuft fantasi og intellekt. For at kunne dette, kræves smukke og funktionelle rammer, og det har vi fået
nu. Derudover kræver det et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem, så vi trækker på sammen
hammel, når vi taler om børnenes opdragelse og undervisning. Det er i meget høj grad også tilfældet her i
Vinderslev området. Vores håb og ønske er, at vi i
fremtiden kan lave dette samarbejde endnu bedre og
endnu mere forpligtende.
Vi er meget glade for vore nye lokaler, og skulle der
være interesserede, som gerne vil se skolen, er I altid
velkomne på skolen.
Thorkild Skovbo

Mausing Bydam
Lørdag d. 16. juni blev der holdt midsommerfest
ved bydammen i Mausing.

Kl. 18 startede festen. Man medbragte selv
madkurv, og der var mulighed for at stege sit
medbragte kød på grill.
De nye bord-bænkesæt blev indviet, men der var
ikke tilstrækkelig med siddepladser, da der var stor
tilslutning.
Der var mødt 58 personer op, så flere måtte selv
medbringe bord og stole. Bodil Lundgaard havde
lavet et sangblad, så der var fællessang og hygge.
Senere på aftenen fandt Randa Lykkegaard
guitaren frem.

Kl. 20 var der generalforsamling i „Mausing
Boerforening“. Der blev bla. drøftet kontingent, og
hvordan man fremover kan vedligeholde området.
Der blev gjort opmærksom på, at alle interesserede,
der føler tilknytning til Mausing, kan blive medlem
af foreningen.
Dagen startede allerede kl. 10 med arbejde ved
dammen. Der skulle lægges fliser, hvor de nyindkøbte bord-bænkesæt skulle stå. Først skulle
græstørvene fjernes, så skulle der rettes af med
sand og herefter lægges fliser.
Der blev også stillet legeredskaber an.

Der var genvalg til bestyrelsen, der således fortsat
er, Knud Haugaard, Peder Nørskov, Jesper
Mortensen, Jacob Ildensborg-Hansen, Peter
Pedersen og Jens Stenholt.
Siden festen er der blevet renset op i dammen et
par gange, pga. at græsset vil vokse op ude i
vandet. Desuden er der selvfølgelig klippet græs
mange gange på landjorden.
Det næste, der skal ske, er indkøb af flag og
flagstang, delvis sponsoreret af en lokal borger,
der fik lyst til at give 1000 kr. til projektet. Endvidere
skal der laves en planche, der fortæller lidt om
Mausing‘s historie.
K.H.
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Sponsorer
Støt vore sponsorer, de støtter LOKALBLADET.
Hauge Data
Salg - Reparation
Alt i hardware og software
www.hauge-data.dk
info@hauge-data.dk
Haugevej 62 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 8367 - 2044 3010

„
John’s Auto & Smedie
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

v. JOHN NILSSON

TLF FAX. 86 88 88 30 TØNDBORGVEJ 64
BIL.
40 18 94 74 8620 KJELLERUP

Tel. 86 88 01 75
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
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Internetbutik

Klik og Spar
- i døgnets 24 timer - året rundt Klik på :
www.kontorartikler.synonym.dk
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Salon Deluxe

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevjej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS service ApS

V/ Anne-catharina Petersen

Lægeeexamineret kosmetolog
Fodpleje og negletekniker

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Tidsbestilling: man.-tirs.-ons.-tors.-fre.

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86881330

kl. 16.30 - 17.30

Tlf: 86888686

Gør minus til plus dage

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71

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

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/ murermester Hans Henrik Schnoor
Mausingvej 21, Mausing, 8620 Kjellerup

NY- OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER:
Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44

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

Biltlf. 40 42 87 44

Kjellerup
Containerservice A/S
Krokusvej 15 - 8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 08 - Bil-telefon 20 43 08 16

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

Vinderslev & Thorning

Ude eller hjemme.

Forsamlingshus
PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle.
- Den rigtige ramme om festen...

www.jyskebank.dk

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

ADVODAN
VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
KONTORTID MAN. - TORS. 9-16 - FRE. 9-15
TLF. 86 88 24 00 - FAX 86 88 37 17
*

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

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

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

Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.
*

Filialkontorer i Frederiks, Thorning og Rødkjærsbro

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde

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

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonce udgifter

Hauge Minimarked
MØBLER A/S
Industriparken 1 - DK-8620 Kjellerup - Tel.: +45 86 88 39 00 - Fax: +45 86 88 39 50

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Stampes
Murerforretning
VINDERSLEV VOGNMANDS
FORRETNING
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

Vognmand

Tømrermester
Leif Kristensen

Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422864

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660
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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En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel
Firmakørsel,
Sand, grus, flis, m.v.

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 :

Kaj Andersen
86888003

Henvendelse :

Man.-fre.
Lør.
Tlf.
Fax

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

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

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.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

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
Jørgen Dall, Pederstrupvej 43

Tlf. 86888313

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Dagplejemødre

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen

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

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

Hauge forsamlingshus

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Tlf. 86880578

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

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

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

Venstrevælgerforening
Tlf. 86888687
Tlf. 86888421

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Tlf. 86888821

Tlf. 86867476

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

Vinderslev forsamlingshus
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 23393417

Tlf. 86888110

Vinderslev idrætsforening
Fmd.: Jørgen Pedersen, Liljevej 11

Tlf. 86888390

Tlf. 86888352

Vinderslev skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 87702324

Tlf. 86888868

Vinderslev vandværk

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev

Vinderslev borgerforening

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Søndagsskolen Mausing

Tlf. 86888445

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Vinderslev aftenskole

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

Sognemenigheden

Fmd.: Sten Vindum, Pederstrupvej 30

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

Tlf. 86888383

Tlf. 87702370

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

Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Mausing sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Vinderslevholmvej 44 Tlf. 86888242
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