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Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

Når du skal til et arrangement,
hvor du synes, det vil være
oplagt med et billede til
Lokalbladet, så kan du låne
Lokalbladets kamera. 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
100 kr. om året.
Kontakt redaktionen for
bestilling.

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com

Redaktionsgruppen :

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

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

Giv en god gave

Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille kan det indbetales i Unibank på
Lokalbladets konto nr. 92665902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et girokort.

Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugård, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15

Mangler du
Lokalbladet

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86888413
86888687 →
86888421
86888521
86888509
86888499
86888032
86888290 →

Deadline d.
15. november

Koordinator for aktivitetskalenderen

Udlån af kamera
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
januar - april - juli - oktober

Leder
Så er der atter gået – eller rettere
fløjet 3 måneder siden sidste
LOKALBLAD. Tre dejlige måneder
med masser af sol og varme – for
nogle måske næsten for meget!
Vejret kan vi dog ikke selv styre, og
det er nok godt nok. Vi husker også
sommeren med masser af uvejr, ja
måske husker vi det endnu bedre
end solskinstimerne. Der var masser
af regn og torden, og indimellem
troede vi, at det aldrig ville stoppe.
Nu er vejret ganske anderledes, og
vi må indstille os på at gå vinteren i
møde. Dog kan vi først glæde os
over efteråret . Om efteråret kan der
være mange dage med rimeligt vejr
og
masser
af
skønne
naturoplevelser.

Denne udgave af Lokalbladet

Kontorgrej

En anden glæde er, at det atter var
muligt at finde stof nok til endnu et
LOKALBLAD. Denne gang er der
mulighed for at lære lidt om Burma,
læse om den lokale maler eller få en
jagthistorie. Jens Emil Kristensens
spændende livshistorie fortsætter i
dette nummer, og der er mulighed
for at følge hvem, der har
mærkedage indenfor de næste tre
måneder. Der er masser af læsestof,
så kom bare i gang med at kigge
LOKALBLADET igennem, for der er
helt sikkert noget for enhver smag.
Skulle det mod forventning ikke være
muligt, er der stadig mulighed for at
kontakte redaktionen med ideer,
historier eller lignende. Vi tager imod
med glæde.

LOKALBLADETS kontorgrej er ved
at være slidt og trænger til at blive
fornyet/opgraderet, så vi er stadig
meget glade for ethvert bidrag til
LOKALBLADETS overlevelse. Se i
øvrigt under Gadespejlet.

TAK Inger
Der er sket en lille ændring i
redaktionsgruppen. Inger Thomasen
er stoppet for at have lidt mere tid til
sin pædagoguddannelse samt for at
være behjælpelig i mandens
teltudlejningsfirma. Inger har været
med fra starten og har lagt masser
af arbejde i LOKALBLADET. Inger
har bl.a. stået for kirkesiderne og
aktivitetskalenderen, og nu må vi så
se, om vi kan klare opgaverne selv.
Tusind TAK for din indsats Inger.
God læselyst. Husk deadline d. 15.
november for næste nummer af
LOKALBLADET.
Redaktionen.

Nye foretningsdrivende i lokalområdet
Lokalbladet ønsker de nye forretninger held og lykke
med deres virke.
Bon - Appetit

L.B.J. Rulleborde

Autoværksted

Den 15. juli overtog Trine Jensen
Bon – Appetit i Kjellerup. Trine bor
på Solsikkevej i Vinderslev og er
uddannet økonoma. Trine satser
meget på den daglige servicering –
d.v.s. salg af varme middagsretter,
madpakker, lune retter samt menuer
helt efter kundens ønske. Priserne
er rimelige, og Trine samt det øvrige
personale kan også være
behjælpelige med at reservere f. eks
Landbrugscentret i Kjellerup samt
sørge for personale ved festen.
Trine har haft en forrygende start
som selvstændig og er meget glad
for de udfordringer, hun møder
gennem arbejdet.

Leif Jensen, også kendt som
pølsefatter i Torvegrillen i Kjellerup,
har startet endnu et firma. L.B.J.
Rulleborde går ind for hurtig og
effektiv levering af kvalitetsprodukter
til absolut konkurrencedygtige priser.
Hovedproduktet er aluminiums
rulleborde, men det er også muligt
at
købe
foodprocessorer,
pålægsmaskiner, kartoffelskrællere,
kølerumsreoler,
gryder,
insektfangere, knive m.m. Det er
muligt at se mere herom på
hjemmesiden: www.lbj-rulleborde.dk

Jørgen Laursen, Kjellerupvej 75, har
startet et autoværksted op på
bopælen; men fra d: 1.11.02 har
Jørgen lejet værkstedet ved Mogens
Johansen, da Mogens ikke mere
forsætter som mekaniker p.g.a
sygdom.
Vi fra Lokalbladet vil ønske Jørgen
held og lykke med foretningen,
samtidig vil vi sige Mogens tak for
den tid, han var sponsor ved os.
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Hjælp !!!!!!!!!!
Lokalbladet søger efter ekstra økonomisk støtte.
Lokalbladets computer skal opgraderes. Hvilket betyder, at vi skal have
nogle nye og større computerdele installeret i computeren.
Årsagen er, at Lokalbladets computer arbejder meget langsom, da der
efterhånden bliver brugt flere og større billeder af høj kvalitet i bladet. Så
billederne forbruger næsten alt computerens kraft. De nye dele vil lette det
store frivillige tekniske arbejde og spare masse af ventetid omkring
opsætningen af vores Lokalblad.
Den ekstra udgift bliver ca. 5.000 kr., selv om vi har en frivillig og ulønnet
person, som kan installere computerdelene.
Alle bidrag stort eller lille modtages med TAK.
Kan indbetales i Unibank på Lokalbladets konto nr. 9266-5902942531 eller
ved henvendelse til en i redaktionen.

Nyfødt
Lone og Jan
Sprogø,
Mausingvej
57, fik d. 2. juli
kl. 09:49 en
dreng
på
3580 g og 54
cm. Drengen
hedder Asger
og er lillebror
til Ditte på 2
år.

Røg i køkkenet.....
eller i hele huset. Da Svend og Ingerlise Olesen på Vinderslevvej 73 i
sommer skulle have nyt tag på huset, havde de huset pakket ind i
presenninger, mange, store og gode. Først havde de problemer med at få
det tæt nok, men det lykkedes til sidst. Så skulle de ikke tænke på det !
En dag fik Ingerlise kolde fødder - ville fyre op i brændeovnen, og det
gjorde hun, og da kunne det måske ærgre hende, at huset var blevet pakket
så godt ind. Når man fyrer godt op, så skal røgen også ud, og hvad sker
der, når skorstenen er pakket ind........

Feriegæster på Malmhøj

Malmhøj er et attraktiv sted at være, det havde naboens ca. 20 får også
fundet ud af. De kom flere gange i løbet af sommeren, men alle værelser til
bed and breakfast var optaget. Det kunne fårene åbenbart ikke forstå, de
ville selv ind og se på lokaliteterne. Tilsidst måtte dørene lukkes for at
holde de begejstrede feriegæster ude.
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Vinderslevvej 45,
før og efter
træfældning

Vinderslevvej 103
På Vinderslevvej 103 bor Jesper
Sejrup og Jane Klitte Sørensen, de
er henholdvis 27 og 24 år og er
lærerstuderende i Silkeborg.
Solsikkevej 27
Anne Brødløs (27), Kurt Sejer
Sørensen(27) samt deres søn Emil
på 2 år har købt huset på solsikkevej
27.
Før de kom til Vinderslev, boede de
sammen i Linå. Anne er social- og
sundhedsassistent i Kjellerup, og
Kurt arbejder som mekaniker/
pladesmed i Skanderborg.

Gade
spejlet

Tillykke med
dagen.
* Jytte Thorsø Nielsen, Liljevej
15, blev 60 år d. 1. juli.
* Jette Iversen og Torben Jørgensen, Kjellerupvej 67a, blev d. 28.
sept. viet i Vinderslev kirke.
* Grethe Salling, Liljevej 12, blev
65 år d.28. sept.
* Grethe Nørskov,
Vinderslevholmvej 12, blev 95
år d. 29. aug.
* Niels Bitsch, Vinderslevvej 102,
fyldte 75 år d. 10. sept.
* Tove Nielsen, Vinderslev og
Erling Mikkelsen, skal vies i
Vinderslev kirke d. 5. okt.
* Lene Bech, Gl. Revlvej 2A,
Hauge, bliver 50 år den 10. nov.

Velkommen til !
Haugevej 36
Pia og Ole Winter er flyttet fra Jerslev
ved Brønderslev til Haugevej 36. de
har 4 børn, 2 drenge på 2 år, en pige
på 3 år og en dreng på10 år. Pia er
33 år og arbejder som E.D.B
instruktør. Ole er 36 år gammel og
arbejder i JND (Jyske Bank og
Nykredit data)

Vinderslevvev 52
Anette Jensen (20) og Martin
Døssing (21) kommer fra Serup.
Anette er i lære som frisør og Martin
er blevet færdig som faglært
landmand. Anettes morbror har boet
i huset før, men er flyttet til Varde.

Bryllup

Vinderslevvej 45
Pia Bech Nielsen (33) og Henrik
Riemenschneider (33), samt Simon
på 11 år, har købt Vinderslevvej 45.
Pia er handicapmedhjælper i Sejling
og Henrik er maskinarbejder i
Silkeborg.
Fruerlundvej 4
Her er Margrethe og Claus Stenholt
Winkler flyttet ind sammen med
sønnerne Kasper på 6 år og Esben
på 4 år. Margrethe er kontorassistent i Løgstrup, hvor de boede
før, og Claus arbejder som lagerchef
i Sejs.
Fruelundvej 4 er Margrethes
barndomshjem og på 1. sal bor
hendes bror, Hans, stadig, mens
hendes mor og far, Anna og Simon
bor i Løgstrup, indtil de finder deres
drømmehus i Kjellerup.

Joan og Peter Andersen, Haugevej
5, blev viet i Vinderslev kirke d. 13.
juli.

Liljevej 9
Jens Koch har pr 1/9 købt Liljevej 9
af Mølgaard og er nu i gang med at
male indvendigt.
Jens kommer oprindeligt fra en by
vest for Århus, men har de sidst 11
år boet forskellige steder i og
omkring Silkeborg, heraf de sidste 3
år på Resdal Bakke.
Jens arbejder som tømrer og er i
øjeblikket i gang med etape 2 af
Buskelundskolen.
Den alt overskyggende hobby lige nu
er selvsagt huset.

Bonnie Revgsaard Jørgensen og
Casper Jacobsen, Tulipanvej 8,
blev d. 24. aug. viet i Viborg
Domkirke.
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Limousine kørsel

Lisbeth og Laurits Christensen, Oddermarksvej 2, blev på deres
sølvbryllupsdag d. 16. juli afhentet i limousine.

Ny legeplads på Krokusvej
Legeredskaberne på ”Det grønne
Område”, legepladsen på Krokusvej,
var efterhånden i en så dårlig
forfatning, at det var blevet tid til en
udskiftning.
I flere år er der talt om at få nogle
nye legeredskaber. Så på sidste
generalforsamling blev der nedsat et
udvalg, som skulle sørge for, der
blev sat noget i gang.
Det var et hurtig arbejdende udvalg
(og det var det), efter et par måneder
var de gamle ting væk, og noget nyt
bygget op.
Alle, som havde mulighed og lyst,
hjalp til. Det, der samlede flest folk,
både store og
små, var da,
der skulle
køres 3 store
vognlæs
sand
fra
vendepladsen, for enden af Krokusvej,
til
legepladsen.
Ruth
Sølvsten
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Årets gade/-byfest for Pederstrupvej og
tilstødende veje.
I år blev der holdt gadefest
d. 31. aug., og igen, som
mange gange tidligere,
stillede Bent og Lotte Kragh
velvilligt deres garage,
have, hus m.m. til
rådighed. Der var tilmeldt
24 voksne og 22 børn (dog
lidt sølle tilmelding !). Vi
startede
dagen
på
sportspladsen i Mausing
med forskellige lege for
voksne og børn. Det skulle
have været afviklet stille og
roligt, men endte i vild
æggekastning, hvor nogle
få måtte hjem og skifte tøj.
Vi kørte op til Bent og Lotte, hvor grillen stod varm og klar. Vi hyggede os
med festlige indslag i løbet af aftenen bl.a.. med kåring af den mest originale
hat, topløs servering by men og fællessang fra sangblad akkompagneret
af nogle af vores musikere fra lokalområdet. Bent Kragh på orgel og Peter
Løhde Nielsen på guitar. Alt i alt en utrolig god og hyggelig aften.
Der blev ligeledes besluttet, at det skulle gøres til en tradition, at Pederstrup by skulle have sit eget juletræ, som
skal stå på pladsen (p-pladsen) skråt over for den „Gamle Brugs“. Træet skal hentes i skoven og opstilles den
sidste lørdag i november måned, og efterfølgende vil foreslagsstilleren med samlever : Rehne Damm og Solveig
Kristensen, Pederstrupvej 53 (den gamle snekers hus) lægge hus til gløgg og æbleskiver, som deltagerne
selv går sammen om at bage og finansere m.v. Der vil senere blive udsendt noget mere om dette arrangement,
som vi håber mange vil bakke op om.
Jytte Dahll

Gade
spejlet

Årets gadefest 2002 for Tøndborgvej, Hønholtvej & Revl.

blev i år holdt på marken ved Bent og Åse - Lea og Martin i Revl. Trods en kraftig regnbyge hen på eftermiddagen
blev det alligevel solskin og dejligt vejr til festen hvor 55 voksne og ca. 20 børn havde fundet vej. Der blev hygget
med grillen eller den medbragte mad. Senere var der snobrød og en tur på den omvendte cykel, som især
Karsten Lørup forsøgte at tæmme ( uden større held. ) En rigtig god aften der stragte sig til klokken 04,00. Næste
år flytter festen ind i nærheden af byskiltet på Tøndborgvej.
Lea og Jens Martin Madsen

7

„Krudt“ Emil
Fortsættelse............
af Emil Kristensen erindringer

Efteråret 1939 fandt jeg en livsglad
pige, som blev min livsledsager i 44
år. Hun hed Anna Grønbæk. Hun var
ud af en søskendeflok på fjorten, fire
drenge og ti piger. Hendes far
Johannes Grønbæk og hans kone
Andrea. Min Anna tjente på Haurbak
Vestergård hos Anders Lind, hvor
jeg en del af tiden var daglejer. Det
endte så med, at vi fattede interesse
for hinanden, og som først sluttede
da Anna døde i 1984.
D. 9. juni 1940 blev vi smedet
sammen i hymens lænker i Vorgod
kirke og blev for rette ægtefolk at
være. Det var jo en alvorlig tid, den
9. april havde Tyskerne jo besat
Danmark – en uhyggelig dag. Vi
måtte jo spænde livremmen ind de
første mange år, men jeg havde jo
været heldig at trække det store
nummer i livets lotteri. Jeg havde
fundet en kone, der ikke elskede mig
for pengenes skyld, for dem havde
jeg ingen af, men for min egen skyld.
Hun var meget lidt krævende med
hensyn til sig selv, dygtig og flittig.
Jeg må nok erkende, at jeg ikke altid
levede op til den kærlighed, hun følte
for mig, men vi havde det godt
sammen, og hun havde den filosofi,
at alt, hvad jeg gjorde, var rigtigt. Jeg
vover at påstå, at det ikke altid var
det. Den anden december fødte
Anna en pige, som blev døbt Jonna
Kristensen. Hun blev opkaldt efter i
serien Willy på eventyr. D. tredje
august 1945 fik vi vores andet barn,
en pige, som fik navnet Solveig
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Andrea Kristensen. Jeg tog selv
imod hende på sofaen. Moderen
nåede ikke ind i soveværelset.
I foråret 1947 brændte vores gamle
stråtækkede stuehus. Det var en
tidlig morgen, Anna havde lagt tøj i
blød til vask dagen efter. Derfor
havde hun fyret op under gruekedlen
med nogle grankogler, og de havde
antændt skorstenen, som udbrændte og revnede. Anna gik i seng
igen, jeg var ikke stået op, og vi
havde begge vores piger Jonna og
Solveig hos os i sengen. Jeg stod
op, da jeg syntes, det buldrede for
meget, men da var loftet allerede
omspændt af flammerne. Vi greb
hver et barn med dyne og bar dem
ud i drivhuset og så tilbage for at
redde hvad reddes kunne. Jeg så
Anna stå med to urtepotter, og jeg
råbte, at hun skulle komme ud –
sekunder efter skred taget og få
minutter efter faldt skorstenen ned
over vores forladte senge. En halv
time senere var huset udbrændt . Vi
fik den sommer bygget et nyt
stuehus til 16.000 kr.
Vi nærmede os nytår, Anna var
højgravid, og nytårsaften fødte hun
endnu en pige, Erna, i skæret fra
raketter som jeg var begyndt at lave
på det tidspunkt. Nu syntes jeg
efterhånden snart, at vi havde fået
piger nok, den næste skulle i hvert
fald være en dreng. Erna havde vi
nær mistet, hun fik lungebetændelse, og den ene lunge
klappede sammen. Kun ved hjælp
af Doktor Ejersted og vidundermidlet
penicillin klarede hun sig igennem
det.
D. 26. januar 1952 nedkom Anna så
med vores ”dreng”, som vi døbte
Jenny Herdis Kristensen, og så
skulle det være slut med det.
Økonomien blev efterhånden lidt
bedre, og jeg elskede at gå i
biografen. Når jeg kom hjem,
ventede Anna med en kop kakao.
Hun var ikke så meget for biografen,
hun strikkede. Anna var meget lidt
krævende til sig selv, og det

skønnede jeg nok for lidt på, men
jeg havde jo så meget at se til. Jeg
lavede vin i spandevis og sågar
brændevin om aftenen bag låste
døre, for det måtte man jo ikke.
Senere begyndte jeg at eksperimentere med fyrværkeri . Det var
også ulovligt, men min store hobby i
mange år og det greb sådan om sig,
at jeg efterhånden ikke kunne klare
efterspørgslen. Det var både knald
og raketter, folk ville have, men det
var jo noget farligt stads at arbejde
med, og det gik da også galt et par
gange.
To
gange
blæste
kældervinduerne ud i haven, og en
gang blev jeg forbrændt på
hænderne samt i ansigtet og endte
på Viborg sygehus. Det var ikke
nogen rar omgang. Otte dage efter
kom jeg hjem for at gøre en masse
færdigt, det var jo lige op til nytår.
Jeg spurgte min kone, om hun
syntes, jeg skulle begynde igen,
hvortil hun svarede ja. Jeg blev helt
benovet, det beviste hendes
hengivenhed for mig. Hun vidste,
hvor meget det betød for mig, at hun
tilsidesatte hendes ønske om, at jeg
ville holde op. Jeg tror det var min
ærlige hensigt at droppe min farlige
hobby, hvis Anna havde sagt, at hun
ønskede det, men det gjorde hun
ikke, så jeg gik i gang med at lave
raketterne færdige til nytår. Jeg må
erkende, at jeg havde dårlig
samvittighed over for kone og børn
over det chok, jeg var skyld i, da det
gik galt, især Solveig og Anna var
det hårdt ved. Men det var nu ikke
så slemt, som det så ud til, det var
kun en kortvarig
overfladeforbrænding i ansigtet, selv om jeg
skiftede hud i hele ansigtet. Det
bevirkede, at jeg ikke kunne barbere
mig i lang tid, så jeg anlagde
fuldskæg i et års tid, og det klædte
mig. Jeg blev tit forvekslet med
valgmenighedspræst Pastor Kamp.
Det var sjovt, men en varm
sommerdag ragede jeg det hele af.
Når så folk spurgte hvorfor, sagde
jeg bare, at jeg ikke kunne være for
pigerne…

Nu vil jeg skrive lidt om min kone
Anna og jeg selv. Anna var i
almindelighed et livsglad menneske,
men hun havde det handicap, at hun
var meget ordblind, og det generede
hende meget. I skolen fik hun bare
lov til at sidde og fik ingen hjælp. Hun
var dum, lød det dengang, men det
var hun absolut ikke, det var snarere
lærerinden, der var dum. Det vil
givetvis præge ens liv især i
voksenalderen, og det gjorde det for
Anna. Men hun havde talenter, som
mange ikke havde. For det første var
hun god af sig og meget kærlig
overfor sine kære, og hun var også
dygtig til at lave mad. En overgang
gik hun ud og kokkererede for folk.
Når der var fest i familien lavede hun
også mad. Hun var meget
økonomisk, og intet gik til spilde. Med
sin egen person var hun opofrende
for andre og krævede intet. Jeg var
heldig at få sådan en kone, det
fortjente jeg ikke altid. Ligesom i et
hvert ægteskab kan der opstå
problemer, og det gjorde der også
for os. Det var ikke ret tit, det skete,
men når det ene ord tog det andet,
og galden flød over, kunne det
hænde, at man sagde nogle ting,
som man fortrød bitterligt senere.
Jeg holdt meget af min kone, og jeg
beundrede hende, men som sagt
kunne jeg ikke helt leve op til hendes
kærlighed til mig, som ingen grænser
kendte fra hendes side.
Jeg var nok lidt egenkærlig af
naturen og tillod mig mange ting. Jeg
tillod mig at gå i biografen ret tit og
køre ture på knallert med en
kammerat. Så Anna var tit alene
hjemme, og jeg tænkte ikke på, at
hun måske gik og kedede sig. Hun
lod sig aldrig mærke med noget, og
hun var altid glad, når jeg kom hjem.
Derfor kan jeg ikke altid lade være
med at tænke, hvor heldig jeg har
været i livets lotteri. Hvis jeg kunne
leve det om, tror jeg ikke, det skulle
være anderledes. Min kære Anna
begyndte desværre at udvikle en
begyndende demens, og det er
svært, når én man har holdt af
igennem 44 år lige så stille dør, uden
man kan gøre noget ved det. Anna
sov stille ind ved siden af mig. Jeg
vågnede ved at hun gav et suk – og

Anna var død. Da jeg kom hjem fra
bisættelsen, følte jeg en tomhed, jeg
aldrig har følt før, men det trøstede
mig, at mine børn besøgte mig flittigt
i den tid. Tiden læger alle sår, men
ikke alle heles og læges lige hurtigt.
De gode minder fra et godt samliv
kan ingen tage fra os.
Jeg er jo ved at være oppe i firserne,
og når nogen spørger til helbredet,
siger jeg: Jo tak, så længe, man kan
glædes ved livet, dets goder og
naturen, er der ingen grund til klage.
Jeg har jo mine fire piger, som har
det godt og ni børnebørn samt 18
oldebørn, som jeg desværre ikke kan
huske alle navnene på. Jeg kan
sagtens få tiden til at gå. Jeg har
malet over 300 malerier, og jeg

spiller orgel og harmonika. Hver
anden mandag spiller jeg lidt for de
ældre på plejehjemmet Sandgårdsparken, så tiden falder mig ikke lang,
og jeg har da også et par ældre
damer at se til. Hver søndag kører
jeg om til Anna og spiser god mad
og kører så en tur. Det, håber jeg,
fortsætter lidt endnu. Tro ikke jeg er
træt af livet, mig slipper I ikke af med
foreløbig. Livet er jo skønt, når man
har medvind.
Jeg tror jeg slutter med ordene, lev
vel og leve Danmark.
Jens Emil Kristensen.
Niels Erik Nielsen
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Vinderslev borgerforening
Sct. Hans med
kondibingo
Omkring 25 mennesker havde taget
imod tilbudet om en gang
kondibingo, før det gik løs med Sct.
Hans i Dalen ved Mausing
forsamlingshus. Turen var på ca. 4
km, og gik fra forsamlingshuset
gennem skoven over Pederstrup for
til sidst at slutte igen ved start.
Omkring 80 mennesker mødte op til
selve bål og båltalen, som i år blev
holdt af fhv. sognepræst i Almind/
Sjørslev sogn Jørgen Frost.

Børnedyrskue

blev Nanna og Stine Pedersen med
kattekillinger, Sidsel Hvolgaard med
kaninunger, Natasha Hansen med
kattekilling og Line Hansen med en
hund. Mens dommerne voterede
underholdt de lokale ”Cartoons”,
med et forrygende show på den
opstillede scene. De spillede 3
velkendte numre, og publikum
klappede og jublede så meget, at
aktørerne måtte på scenen igen med
endnu et nummer. Spejderne havde
stillet forskellige aktiviteter op til
børnene, og Vinderslev idrætsforening kom med en kæmpe
hoppeborg til stor glæde for børnene
og enkelte voksne.

Fællesspisning med
lysbilledforedrag
I år er der fællesspisning i Mausing
2 gange, men med forskellige
former for underholdning. Fredag
den 4. oktober bliver det et
lysbilledforedrag, som vi skal nyde
efter spisningen. Charlotte Popp og
Bo Skaarup fra Ebeltoft har i 2 år
sejlet i eget sejlskib ”Suleima” i
Stillehavet omkring Salomonøerne
og Fransk Polynesien. Det bliver et
foredrag i flotte billede- og
lydoptagelser fra de besøgte øer.
Charlotte Popp er udøvende
billedkunstner og har egen forretning
i Ebeltoft. Bo Skaarup er havbiolog
og arbejder til daglig som
udstillingsleder i Kattegatscentret.
Han er også kendt fra fjernsynet,
hvor han til tider optræder sammen
med hajer.

Foredrag
”…lå flade af grin i godt 2 timer.”
Sådan skrev Kjellerup Tidende i
februar måned om foredragsholder
Jørgen Skammeritz. Jørgen
Skammeritz, som kommer til
Sognehuset tirsdag d. 5. november,
er til daglig sygeplejerske i Århus,
men tager i fritiden ud og holder
foredrag om bl.a. Storm P. Kom og
få et godt grin, og en god oplevelse
med foredrag, sange, oplæsning og
små anekdoter fra hverdagen.
Fjerkræsygdommen i Danmark
havde lagt en dæmper på
tilmeldingen af udstillere til dette års
børnedyrskue, der måtte nemlig ikke
udstilles fjerkræ og fugle. Der var
dog alligevel 11 udstillere, der havde
dyr som ikke faldt ind under de
nævnte kategorier, og som gerne
ville have dem udstillede. De
udstillede dyr var kattekillinger, hund,
kaniner, marsvin, hamster og en
enkelt hest. Dommerne, Henrik
Jakobsen og Anne-Grete Hassing,
havde svært ved at finde de 4, som
skulle have ærespræmie. Det
lykkedes dog til sidst og de heldige
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Kjeld Hvolgaard

Windir spejderne
Ulveungerne
Nyt tag

Det var kun pigerne der turde
hoppe i vandet.
og deres ledere var på en
spændende sommerlejr hos Lotte og
Bent Kragh fra den 22. til den 25.
juni. De havde slået teltene og tipien
op ved siden af Bents og Lottes
nyanlagte sø, og på trods af ikke alt
for høje temperaturer blev der badet
flittigt i søen mellem frøer og
andemad. Der blev lavet (ikke
sødygtige!) risbåde af flettede grene
og preseninger og gået lange ture
bl.a. til aftensmad hos Inge og
Rasmus Østerby og grillpølser hos
Svend Lørup. Sct. Hans aften var der
bål ved søbredden, hvor BadenPowell kom og holdt båltalen. Hver
aften var der hygge i tipien med bål,
sang og guitarspil.

Loppemarkedet
på Mausing marked blev afviklet
med et godt resultat. Vejret var
ideelt, og der var masser af
købelystne gæster dagen igennem.
Som sædvanligt væltede folk ned af
skrænten, da vi åbnede kl. 9, fordi
de havde stået klar under

Kommunen har bevilget
penge til nyt tag på
spejderhuset,
og
håndværkerne går i
gang sidst i august, så
grupperådet brugte en
lørdag på at rydde loftet
for de gamle værelser.
Det var et værre svineri,
og alle blev hvidhårede
i løbet af dagen, så der
skulle meget væske til
at holde tørsten fra
Rasmus slapper af inden oprydningen
døren! Foruden nyt tag
udpakningen og udset sig et eller bliver der sat nye gavlvinduer i samt
andet af værdi. I år havde vi fået ført ovenlysvinduer, så der kan blive
strøm hen til marken, så vi kunne nogle dejlige patruljerum ovenpå.
prøve af for kunderne, om de
elektriske ting virkede, så indimellem
lød der dejlig musik over pladsen,
når Bent Kragh demonstrerede, at Den første torsdag i august holdt vi
hammondorglet virkelig var værd at rejsegilde på shelteren med de
investere i. Det er altid en fornøjelse traditionelle røde pølser og
at arrangere loppemarked, for der er sodavand, så nu mangler der kun
aldrig mangel på hverken gode tagplader og græstørv, før den første
effekter eller velvillige hjælpere og nat kan tilbringes under (næsten)
køretøjer. Vi er allerede i gang med åben himmel midt i Spejderskoven.
at opbygge et lager til næste års Når bladet læses, har vi holdt
marked, og man er velkommen til at indvielse af shelteren, for det skal
aflevere effekter (alt undtagen nemlig foregå lørdag den 7.
hvidevarer og tøj) på Pederstrupvej september med et ”Spejder-for-en66 hele året. Hvis der er brug for dag” – arrangement, hvor alle er
afhentning, kan man ringe til 86 88 velkommen.
84 30.
Anna Arhøj

De to bagmænd bag shelteren :
Lars Arhøj og Bent Kragh

Shelteren

Shelteren
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Jagt som hobby
klapjagt sammen med
de voksne.
En anden form for
jagt, Bent også har
praktiseret, er havjagt,
det
foregik
fra
Udbyhøj
ved
Randers. Der havde
de en båd, der var
speciel indrettet til
havjagt, en såkaldt
mopa. Der blev skudt
edderfugle og ænder,
det er fortrinsvis
morgen og aften,
disse jagter finder
Bent Hansen er uddannet mekaniker.
Han fik sin uddannelse ved militæret.
Først aftjente han sin normale
værnepligt, derefter gik han i lære
som mekaniker. Det blev til 7 år i alt
ved militæret.
I 1983 flyttede Aase og Bent Hansen
til Revl Mosevej 10 med 6½ tdr. land
til. Da de havde boet i Revl Mose i 1
år, købte de mosen ved siden af på
ca. 17 tdr. land. Der er der et lille
sommerhus på og flere små søer,
hvor der kan fiskes fra. I 1993 købte
de 4½ tdr. land af Jens Emil
Kristoffersen, så de i dag efterhånden
har 28 tdr. land. De købte samtidig 7
dådyr af Lynderup. Der går stadigvæk
dådyr på det stykke jord.
Med naboens jord har Bent i dag ca.
50 tdr. land, han kan gå på jagt på.
Desuden har han et stykke jagt i
Ulstrup og Sjørslev, som han jager
på sammen med 8-10 jagtkammerater. De har gået på jagt
sammen i 26 år.
Bents karriere som skytte startede
tidligt. Allerede som 8 årig havde han
sin første slangebøsse, derefter blev
det til en luftbøsse, og allerede som
12 årig havde Bent sin første
salonriffel. Bent gyser også ved
tanken om, at han havde haft et så
farligt våben så tidligt.
Bent har ikke interessen fra nogen
fremmede, han har været på jagt
sammen med sin far, siden han og
nogle kammerater var med på
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sted.
Den. 1.oktober er den dag, den
ordinære jagt går ind. Det er nærmest
en helligdag for jægere, det samme
gælder d. 16. maj, da går bukkejagten
ind.
Bent fortæller, at i den periode, hvor
der var mest vildt, var de oppe på at
skyde ca. 125 dyr på en jagtsæson.
Den korteste jagt, de har haft ude i
Revl mose, var forrige år, da blev der
skudt 4 rådyr på 20 minutter, så
mente Bent at det kunne være nok,
der skal jo ikke drives rovdrift på
dyrene.
At gå på jagt er jo ikke ”kun” at gå
med bøssen på nakken. Der er også
noget, der hedder vildtpleje.
Der sættes mellem 70-80 ænder ud
hvert år, den første weekend i juni
måned. Der skydes så ca. mellem 4050 stykker hver sæson.
Det værste der kan ske for en jæger,
er hvis han kommer til at anskyde et
dyr. Så er der ikke andet at gøre end
at sende bud efter nogle
specialtrænede hunde, det er en
race, der hedder schweizerhunde, de
er trænet til at opspore et stykke vildt,
hvis det ligger og er såret.
Det er sket for Bent en enkelt gang.
Dyret løb ind i en statsskov, hvor
jægerne ikke må forfølge den, uden
at skovfogeden er med, de fik fat i
skovfogeden og en schweizerhund
om morgnen. De ledte i mange timer

og sendte så bud efter en hund mere.
De havde kontakt med dyret 3 gange
i løbet af dagen, men den flygtede
hver gang. Kl 1500 blev det besluttet
at slutte eftersøgningen, for som
skovfogeden havde sagt, når den
kunne løbe fra dem, var den nok ikke
mere såret, end den kunne overleve.
Det er en oplevelse, en jæger helst
vil være foruden.
En anden jagtoplevelse, Bent har haft
var, engang han skød et dyr, og han
vidste, at han havde ramt den rigtigt,
et dyr kan godt løbe op til tyve meter
efter den er ramt, den løb også de
der 20 meter og faldt så, men den
blev ved med at holde hovedet oppe,
som om den ikke var hel død. Bent
og hans jagt kammerat stod længe
og ventede på, at den skulle forsøge
at løbe igen, til sidst sagde
kammeraten nu går jeg altså hen til
den, og jeg skyder, hvis den forsøger
at løbe. Da de kom nærmere dyret
kunne de se, hvad det var, der var i
vejen. Den havde fået geviret viklet
ind i et elhegn, så den hang fast i det.
Den var død på stedet.
Af andet vildt, der bliver drevet jagt
på, kan nævnes harer - fasaner –
ræve – skovduer m.m.
Aase laver morgenkaffe, hver gang
før jagten sættes i gang, og serverer
den i sommerhuset for alle
jagtkammerater. Det er også Aase,
der plukker vildtet, når Bent kommer
hjem med det. Det er noget han
sætter stor pris på.
Aase skal også have en god fantasi
med hensyn til, hvordan vildtet skal
tilberedes. Der er næsten ikke det,
hun ikke har prøvet at lave for at
variere retterne, for børnene synes
ikke, at det er spændende mere med
vildtretter. Interessen for jagt har de
alligevel sammen med faderen.
Uden for jagtsæsonen har Bent nogle
juletræer, han går og pusler om. Det
var meningen, at det skulle være en
hobby, når han går på efterløn. Men
det er ikke tilladt at have juletræer,
når man er på efterløn, så der blev
indkøbt en brændeovn sidste år, så
kan de fyre med juletræerne i stedet
for.
A.L. og M.J.

Mausing Marked
bøfferne.
Inger Lise, Pia Horup og Malle Brønd
tager ind for at hjælpe slagteren med
at forme bøffer, i mellemtiden har
slagteren kontaktet sin leverandører
for at skaffe oksekød. Lidt før midnat
mangler der et par hundrede bøffer,
men der er ikke mere hakkekød.
Slagteren går ud i kølerummet og
kommer tilbage med culottestege og
lignende, som han stopper i
kødhakkeren. Pigerne ser forundret
på slagteren ,som eneste
kommentar er: ”Sku’ I ikke ha’ 2000
bøffer?”.

Mausing Marked er nu veloverstået.
Markedet var også i år en succes.
Især torsdag aften, hvor der, som
noget nyt, var alkoholfrit diskotek
samt et stort ”Look A Like Show” i
teltet. Denne torsdag aften blev
virkelig et brag af en aften, selve
”Look A Like Showet” var en
kanonsucces, som helt sikkert bliver
gentaget til næste år. De øvrige
markedsdage
forløb
også
tilfredsstillende.
Det var dog nær gået galt med de
traditionsrige markedsbøffer.
Markedsbøfferne er tidligere år
blevet leveret fra slagteren i
Normann Supermarked i Silkeborg,
men i år var det en ny leverandør.
Da bøfferne bliver hentet sent fredag

eftermiddag, opdages det, at det er
2000 frosne grillbøffer, som er
kommet og ikke som bestilt 2000 stk.
hakkebøffer. Gode råd var dyre –
hvad kan der gøres en fredag aften
lige før lukketid? Leverandøren, som
har leveret bøfferne, kan ikke gøre
noget – det er for sent, og han kan
ikke skaffe kød til 2000 hakkebøffer.
IngerLise Busk kører til Kjellerup, for
at prøve at få hjælp fra Kjellerup
Slagteren. Kjellerup Slagteren er lige
ved at lukke, da Inger Lise dukker
op i butikken. Hun forklarer ham
situationen. Han forstår udmærket,
at vi har et problem, han aftaler med
Inger Lise, at hun skal komme tilbage
om en time sammen med to andre,
som skal hjælpe ham med at forme

Klokken var over midnat, inden
pigerne kommer trætte tilbage med
2000 bøffer fra Kjellerup Slagteren.
Vi glemmer ikke sådan lige, hvem
der reddede markedbøfferne i år, det
er derfor også bestemt, hvem der
leverer markedsbøffer i 2003: Det
gør Kjellerup Slageren.
Vi er allerede så småt i gang med at
arrangere Mausing Marked 2003,
hvor markedet holdes i uge 30.
Markedsudvalget
Mausing Marked

Fra søndag hvor der severes
helstegt pattegris.

„
Gruppen Cortoons ved Look A Like Showet“

Lotterispil
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Et år på efterskole
De første år på
Vinderslev Skole var
gode – her kendte alle
elever hinanden. På
Kjellerup Skole kendte
man kun sin egen
årgang. På efterskolen
kom man ret hurtigt til
også
at
kende
hinanden. Selvfølgelig
nogen bedre end
andre, men man ved
altid, hvem alle er.
Det betød meget for
mig, at det blev en
idrætsefterskole. Jeg
har altid spillet meget
håndbold og kan godt lige andre
former for sport.

På billedet ses jeg til højre – til venstre en af
de mange veninder jeg fik, Maria.
Jeg hedder Simone Korsholm
Christensen og er 17 år. Jeg er lige
flyttet til Kjellerup, men har sammen
med min familie, som består af mor,
far og tre søskende, boet på
Haugevej, siden jeg blev født.
Bortset fra det seneste år, hvor min
adresse har været Tirstrup
Idrætsefterskole.
Jeg har gået på Vinderslev Skole fra
0. – 7. klasse og på Kjellerup Skole i
8. og 9. klasse.
Tirstrup Idrætsefterskole ligger i
Tirstrup by i nærheden af Ebeltoft.
På skolen er der plads til 82 elever,
og da jeg startede i august 2001 var
antallet fordelt med ca. halvdelen
drenge og halvdelen piger. Det var
elever fra hele landet – en enkelt
kom helt fra Bornholm og tolv endnu
længere væk – nemlig fra Grønland.
På Grønland er der ingen efterskoler
overhovedet, hvorfor mange unge
vælger at tage et eller flere år på en
dansk efterskole.
De 82 elever var fordelt på fire
klasser – en 9. klasse og 3 10.
klasser, hvoraf jeg gik i den ene.
Hvorfor efterskole
Jeg tog på efterskole for at prøve
noget nyt og for at opleve en
anderledes skole inden gymnasiet.
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Mine forældre og jeg besøgte
Tirstrup Idrætsefterskole på
Efterskolernes Dag i 2001, og jeg
syntes så godt om stedet, at jeg blev
indskrevet til start august 2002.
Da jeg skulle starte, var det meget
fint, jeg havde valgt en
idrætsefterskole! Lige inden faldt jeg
af en hest og brækkede armen,
hvilket resulterede i, at der næsten
gik et halvt år, inden jeg kunne bruge
den fuldt ud og måtte deltage i alle
aktiviteter.
Værelser og pligter
På efterskolen er der en pigegang
og en drengegang. Hele skolen er
bygget sammen. Man skal kun
udenfor for at komme i idrætshallen.
Der bor mellem 2 og 5 elever på
hvert værelse. Sine værelseskammerater bor man sammen med
hele skoleåret. Der byttes kun, hvis
det overhovedet ikke kan fungere.
Jeg boede sammen men en pige fra
Århus og en pige fra Grønland, som
var meget svær at snakke med i
starten. Ikke alle grønlændere er lige
gode til dansk.
Man skal selv rydde op på

værelserne. Hver eneste dag er der
morgentjek for at se, om det er gjort
ordentligt, og der er pænt og
ryddeligt. Hver torsdag skulle der
gøres hovedrent – dvs. vaskes gulv
og vinduer.
Derudover har man nogle pligter på
selve skolen. En uge er man i
servicegruppen. Det vil sige, man
hjælper til med rengøring af hele
skolen i samarbejde med pedellen.
To uger er man i køkkengruppen,
hvor man hjælper med al madlavning
og køkkenarbejde i almindelighed.
Undervisning/fag/stilletime
De almene fag er ikke anderledes
end i folkeskolen, men der er jo mere
idræt – 8 timer om ugen. Ved
skolestart vælges et liniefag. På
Tirstrup Idrætsefterskole kunne
vælges mellem:
slagbold,
gymnastiklinie, boldlinie og
friluftslinie. Jeg valgte slagbold, og
noget siger mig, jeg valgte rigtigt. Til
de østjyske mesterskaber vandt jeg
sølv i badminton.
Der er ikke helt så mange lektier,
som jeg husker det i folkeskolen.
Måske er det bare, fordi det føltes
sådan, da det på en efterskole er
nemmere at få det lavet. Mellem
klokken 18.30 og 19.30 var der
stilletime, hvor der skulle laves
lektier. Lærerne gik rundt og
tjekkede, at der var ro, og at alle var
på værelser og arbejdede ihærdigt i
bøgerne.
Skolens mad – og Brugsens!
Maden på skolen var ikke særlig god.
Det hed sig, at det skulle være sundt
men det var næsten for meget. Der
var grøntsager i alt – selv i
frikadellerne. Der var vegetardag og
fiskedag en gang i ugen. Selv
lærerne syntes efterhånden, det blev
for ensartet og klagede.
Brugsen er næsten nabo til skolen,
og deres hylder med slik og chips
og andre lækkerier skulle tit fyldes
op.

dem, som har været en stor del af
ens liv i det år, der er gået.
Der var et band, bestående af nogle
elever fra skolen der spillede nogle
rigtig ”tudesange”.
Der var gymnastikopvisning.
Forstanderen holdt tale, og vi fik
overrakt vores eksamensbeviser. Så
var det ellers afsked med både
elever og lærere. Der blev grædt
mange tårer, og da alle biler med
forældre og elever kørte, tror jeg
ikke, der er blevet sagt mange ord.

Tirstrup Idrætsefterskole
Tirstrup er ikke ret stor, så
efterskolen er med til at holde liv i
butikken.

Vi lavede et bryllup, hvor alle havde
en rolle, og vi havde en rigtig flot
gallafest.

Lærerne
Man får et helt andet forhold til lærere
på en efterskole, end man gør i
folkeskolen. De er der altid og bliver
næsten som venner for en. Det er
typisk dem man snakker med, når
der er problemer. Der er jo langt til
ens forældre. Lærerne har ansvaret
for os, mens vi er der. På skolen er
der flest unge lærere, hvilket også
gør, at de er meget nemme at
snakke med. De har samme smag
som os unge med hensyn til musik
og andet. Det er dejligt med nogle
ungdommelige lærere.

Vi har været i Djurs Sommerland –
vi har spillet golf, og vi var på skiferie
en uge i Østrig.

Forstanderen har man ikke så meget
med at gøre, han klarer
kontorarbejdet sammen med en
sekretær. Man ser ham næsten kun,
når der er ”ballade”.
Aktiviteter
Den første uge vi var på skolen,
skulle vi lave noget socialt, så vi
kunne komme til at kende hinanden.
Vi var på en tredages gåtur, hvor vi
sov ude og lavede mad på bål. Der
var
stjerneløb
og
andre
arrangementer, så vi rigtig kunne
rystes sammen.
Hele året øvede vi gymnastik, og vi
var ofte ude at give opvisninger.

Hvad betyder et
efterskoleophold?
Opholdet på skolen har været godt.
Det har været spændende at møde
så mange nye forskellige
mennesker. Når vi er 82 unge
mennesker samlet, er det klart, at vi
ikke alle er ens og ikke har samme
baggrund.

Fritiden på en efterskole
Om aftenen, når der er fri, hygger
man sig nogle stykker sammen på
et af værelserne – hører musik og
snakker.

Jeg har ikke haft problemer hjemme,
men mange tager på efterskole, fordi
de har problemer hjemme – enten
med forældre, skole, ”uheldige
kammerater”, stoffer og lignende. De
kommer på afstand af dette, og
heldigvis får mange løst deres
problemer, men desværre ikke alle.

To gange om ugen var der aktiviteter
i hallen om aftenen.

Opholdet på efterskolen har betydet
flere ting for mig:

Sommetider tog vi til Ebeltoft eller
Grenå, enten for at spise, gå rundt i
byen, gå i biograf eller i svømmehal.
Og sommetider til stranden, hvis vi
havde tidligt fri.

jeg er blevet mere moden,
jeg er blevet mere huslig (det synes
min mor måske ikke),
jeg har lært at føle et ansvar,
jeg har fået et anderledes forhold til
mine forældre.

Jeg var næsten hjemme i hver
weekend. Jeg spiller håndbold for
Team Kjellerup og har også spillet
kampe, mens jeg har gået på
efterskole.
Weekenderne på skolen bestod af
almindelig hygge, samtidig med at
der var forpligtelser med at lave mad
og gøre rent.

Jeg er glad for, jeg tog et år på
efterskole. Det har givet mig meget,
og jeg kan kun anbefale det til andre.
Jeg føler, det er det bedste år i mit
liv, men det skal man nok selv have
prøvet for helt at forstå, hvad jeg
mener.

Simone Korsholm Christensen
”Store tudedag”
Den sidste dag på skolen var ikke
nemt at komme igennem. Det var
mærkeligt at skulle sige farvel til alle
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Lokalhistorie - Vinderslev Missionshus

I dette nr. og næste nr. af Lokalbladet
skildres Vinderslev Missionshus´
historie.
Teksten er udfra nedennævnte
kildemateriale skrevet og redigeret
af Elsebeth og Per Hauge.
Kildemateriale:
Vinderslev IM’s protokoller.
Nedskrevne erindringer af Jens
Lauritsen om IM i Vinderslev.
Nedskrevne erindringer af Anker
Holdgård om IM i Vinderslev.
Jubilæumsskrift ved Vinderslev
Missionshus 80 års fødselsdag af
Aage Stenholt, Kjellerup,
- samt diverse mundtlige
oplysninger.

Forhistorie
I slutningen af 1800-tallet var der en
del åndelig røre i de midtjyske sogne,
også på Kjellerup-egnen. Der var
både tale om en pietistisk og en
grundtvigsk bevægelse. Vækkelsen
bredte sig fra Herning-kanten til de
sydlige sogne, Kragelund, Sinding
og Sejling. Også i Thorning, Hørup,
Elsborg, Levring og Hinge bredte
vækkelsen sig. Men Vinderslev
sogn, som lå lige midt imellem, var
tilsyneladende næsten uberørt.
Af samfundsliv var der intet i
Vinderslev Sogn. Det eneste, der
skete, udover gudstjenesten i kirken,
var et sommermøde i Laust Jensens
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skov og nogle enkelte møder i murer Knud Madsen, Pederstrup,
Kresten Stenholts stue, hvor sognefoged Laust Jensen, Kresten
missionær Mogensen, Kjellerup Stenholt og Kresten Lundgaard samt
talte. Kirkegangen var nogenlunde, Bernt Harlev og hans datter Anna,
alle i Mausing.
kirken var omkring halvfyldt.
Alligevel brød vækkelsen frem,
selvom om der ikke kan peges på I efteråret 1899 opfordrede et udvalg
nogen bestemt, der har hjulpet den bestående af pastor P. Lange,
frem. Men Herren har i sin nåde Daniel Bitsch, Fuglemosegaard,
kaldet på de enkelte, og disse få blev Laust Jensen, Mausing, Jens
med årene til en flok, og i løbet af en Andreas Sørensen, Hauge (kaldet
halv snes år var der, i det før så Jens Jerrik) og Chr. Vestergaard,
åndeligt døde sogn med 1800 Vinderslev til at tegne sig for bidrag
indbyggere, opført 3 missionshuse, til et kommende missionshus, som
hvor ordet forkyndtes, og hvor man man ønskede at bygge i Vinderslev.
kunne samles til fælles opbyggelse. Man har tilsyneladende villet være
Der har nok altid været enkelte i sikre på lovligheden af en sådan
sognet, som ville
tjene Herren, men
desværre kendes
der nu kun få af
navnene på disse
folk.
Omkring
århundredeskiftet
begynder
vi
imidlertid at kunne
sætte navne på
nogle af disse
p e r s o n e r :
Snedker
og
landmand Chr.
Vestergaard,
Opfordring til indsamling - og herredsfoged
Vinderslev, Ludvig
Krappes tilladelse.
Greibe og Jens P.
Jensen (Drejer) i Elkjær, Daniel indsamling, idet man ansøgte
Bitsch og Andreas Christensen i herredsfoged Christoffer Krabbe om
til
indsamlingen.
Fuglemose, Niels Olesen i Bøgild, tilladelse

Skøde fra 1903
Herredsfogeden har ret hurtigt
behandlet ansøgningen, for ved en
skrivelse af 2. december 1899 gav
Christoffer Krabbe sin tilladelse til
denne indsamling i Vinderslev.
Den 5. maj 1900 afholdt et udvalg,
bestående af Laust Jensen, Jens P.
Jensen, Chr. Vestergaard, Daniel
Bitsch og Kresten Stenholt et møde
om bygning af et missionshus i
Vinderslev “til efteråret eller så snart
lejlighed gives”. Der var på dette
tidspunkt blevet indsamlet ca.
1.100,- kr. De enkelte beløbsstørrelser var fra 1 kr. og op til 100
kr. En almindelig dagløn lå dengang
på mellem 1 og 2 kr.
På et tidspunkt var der også tale om,
at missionshuset skulle bygges i
Pederstrup (mellem brugsforeningen
og vejen til Lysdal), men disse planer
blev opgivet igen, for der var i
mellemtiden blevet bygget en ny
skole i Vinderslev, og den gamle
skole, som var bygget i 1872, skulle
sælges. Udvalget talte om at købe
den, men det måtte ikke blive
offentlig kendt endnu, da man
frygtede, at der fra anden side ville
blive lagt store hindringer i vejen.
Den 31. juli 1901 købte Chr.
Vestergaard
den
gamle
skolebygning for 2.950,- med henblik

på, at den senere skulle
blive til missionshus. I
oktober 1901 opfordredes
igen til at tegne sig for
bidrag, og der indkom ca.
1.600 - kr. Den 1. februar
1902 solgtes lejligheden i
husets østlige ende til enke
Ane Johanne Christensen
(kaldet Hanne Lysdal) for
2.400,- kr.
Der er nogen tvivl om,
hvordan disse handler er
foregået, for der står intet i
skøde eller tingbog om
købet af huset fra
kommunen,
derimod
findes et skøde fra Ane
Johanne Christensen
dateret den 29. januar
1903 på 550,- kr. I dette
skøde henvises der til
yderligere en handel med
en
del
af
huset.
Tilsyneladende har Chr.
Vestergaard solgt hele huset til Ane
Johanne Christensen, der så har
solgt skolestuen og gangen til Indre
Mission for 550,- kr.
Så er der tilsyneladende et overskud
i forhold til det indsamlede beløb,
men nogle af pengene er gået til af
opføre brandmur og erstatte det
flade loft med hvælvingen.
Herudover er der indkøbt forskelligt
inventar. Talerstolen kostede 35 kr.,
de lange bænke 6 kr. pr. stk. og de
korte bænke 4 kr. pr. stk.
Husets indvielse
Den 1. august 1902 indviede pastor
Chr. Jessen, Grønbæk, missionshuset. Ved indvielsen talte også
pastor de Place, Serup, og
missionær Ravens - om ham siges
det, at “han råbte så hængelamperne rystede”.
Husets brug og drift
I vinteren 1905-1906 var der en stor
vækkelse, som med næsten
uimodståelig kraft drog mange. I
februar, hvor der var missionsuge,
var det et forfærdeligt vejr med
snestorm, men alligevel kom der
mange mennesker hver aften, ikke
bare fra Vinderslev, men også fra
nabosognene. Møderne startede i
kirken kl. 19.00. Pastor A.C.

Overgaard, der var kommet til
sognet i 1905, var tilstede ved alle
møderne, og for at gøre det hele
mere festligt, samlede han de unge,
der kunne og ville synge, oppe i
koret. Og så blev der sunget - ikke
salmer, men vækkelsessange.
Bagefter fortsatte mødet i
missionshuset. Men der kom så
mange, at der slet ikke var plads til
alle; salen var alt for lille, og
missionsugen blev forlænget til 14
dage. Der blev sagt, at der næppe
var ét hjem i sognet, som ikke var
berørt af vækkelsen, og det menes,
at omkring 40 personer fra
Vinderslev sogn blev omvendt, og
hertil skal lægges adskillige fra
nabosognene.
I maj 1906 opfordredes folk til at
tegne sig for bidrag, så man kunne
få råd til at lave en tilbygning til
missionshuset. Denne opfordring var
underskrevet af 17 personer,
deriblandt pastor Overgaard. Det ser
ikke ud til, at der blev mere ud af
anstrengelserne, måske fordi der nu
blev bygget missionshuse i Brokhus
og Mausing i henholdsvis 1906 og
1910.
I 1907 blev huset tilskødet Den
Kirkelige Forening for Indre Mission
i Danmark.
Pladsforholdene har åbenbart været
for trange, for igen i årene 1911-1914
opfordredes der til at tegne sig for
bidrag. I 1914 tegnede pastor
Overgaard sig for et bidrag på
1.000,- kr, - det var ca. det beløb,
han modtog i årlig præstetiende fra
Vinderslev Sogn. Tilsagnet blev
givet på betingelse af, at der blev
indsamlet lige så meget blandt
husets brugere, og herfra indkom der
ca. 1.400,- kr.
Ved den tid blev den gamle
lærerbolig i den østlige del af huset
sat til salg og i stedet for at bygge
ud i haven, som det havde været
tanken, blev denne del af huset købt
for 2.700,- kr. To af stuerne blev så
lagt til som små sale, og der blev
indrettet køkken til missionshusets
brug, mens resten af lejligheden var
til den, der passede huset.
Fortsættes i næste nr.......
C.V.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Vinderslev Sogn
Der blev afholdt menighedsrådsmøde den 7. august hos
Bodil Lundgaard.
Dagsorden blev godkendt, og Peder
Bitsch gennemgik de meddelelser,
der var kommet siden sidste møde.
Henry Borg oplyste, at gelænderet
ved indgangen til kirken var under
forberedelse.
Flemming Grønkjær gennemgik
regnskabet og oplyste, at vi havde
modtaget 67000 kr. fra 5% puljen.
Datoerne for menighedsrådsmøderne i kirkeåret 2003 er
følgende: 22. januar – 12. marts –
21. maj – 5. august – 23. september
og 18. november.
Det blev besluttet at købe 100 stk.
af den nye salmebog til brug i kirken,
når den udkommer.
Jens Thorn Jensen

En 9o-års gave
- ikke bare til fødselaren, Jens
Pedersen, Vinderslevvej,
men gaven, en fornem koncert, blev
delt med os alle i Vinderslev kirke
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6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
3. november
10. november
17. november
24. november
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december
1. januar
5. januar

d. 18. august. Det fint sammensatte
program bestod først og fremmest
af FOLKELIG BRORSON – SANG,
dvs Brorsons salmer og åndelige
viser brugt uden for kirkens
rammer, anonyme melodier, som
gik fra mund til mund, fra egn til egn,
kendt i alle dele af landet i mange
variationer, men alligevel med
meget fællesgods.
En enkelt mands minde kan
omfatte hen ved halvandet
århundredes udvikling. En sådan
mand var Peder Morre Pedersen,
også kaldet Peder Bjerg ( Jens
Pedersens far). Han blev født i N.
Omme i 1875, men henlevede sine
sidste mange år i Vinderslev, hvor
også hans grav findes. Som
gammel mand havde han stadig
stemmen i behold og sang med stor
intensitet. Takket være gentagne
besøg af folkeminde-samler,
radiomedarbejder og lektor Karl
Clausen kom han til at levere en
betydelig del, især af melodistoffet
i folkeminde-samlingens Brorsonsang i Harboøre-traditionen.
Sangene blev ved koncerten
fremført af solosanger Anne Marie
Stammer Kristoffersen, Århus.

Hendes stemme var som skabt til
kirkerummet og en stor oplevelse.
Desuden blev sangteksternes indhold uddybet ved sogne-præstens
læsning af fint afstemte tekster, af
enkelte velvalgte fællessalmer og
smukt udførte musikstykker med
Karen Morre Pedersen, Århus, ved
orglet.
Efter koncerten samledes langt de
fleste i sognehuset til kaffe og mere
sang og musik.
Til sidst en stor tak til de medvirkende for en dejlig aften, som
glædede os meget !
Metha

Højskoleaften!
I Vinderslev sognehus Onsdag den
13. november kl. 19.30.
Med Esben Bøgh Laursen. ”Esben”
Om den jyske røver ” Jens
Langkniv” efter Jeppe Aakjærs
roman.
- En anderledes koncert - En anderledes fortælling –
- En festlig aften –
Møderne er gratis; kaffen koster 10
kr. Alle er velkommen.
Menighedsrådet

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Familiegudstjeneste
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00(K), Hinge 10.15
Hinge 9.00 Olav Fog Tebstrup, Vinderslev 10.15 Olav Fog
Vinderslev 10.15, Hinge Musikgudstjeneste 19.30
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 Familiegudstjeneste
Hinge 10.15, Vinderslev 19.30 Familiegudstjeneste (K)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Vinderslev 10.15, Hinge 14.00 Højmesse
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 Højmesse
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30
K=Kirkekaffe

KIRKENYT
Sognemenigheden
Nye konfirmander i
Sognehuset
Så er konfirmationsforberedelsen i
fuld sving! 11 nye konfirmander er
der, og de havde deres første timer
onsdag den 21. august. Der var godt
nok et par af dem, der ikke havde
opdaget, at det var den dag, de
skulle begynde, men det fandt de
ud af, da de andre kom tilbage til
skolen! Og nu er de også med...
Ved gudstjenesten søndag den
25.august blev de så budt velkommen i kirken, og bagefter var
der Åbent Hus i Sognehuset, hvor
der blev serveret kaffe med
kringle. Der var sodavand til dem,
der hellere ville have det! Med
hensyntil konfirmationsforberedelse er det jo, som når man skal
tage kørekort. Det er ikke nok med
teoriundervisning. Man må også ud
at køre! „Teori-lokalet“ -det er
Sognehuset. Om søndagen kører
vi, og det er vigtigt, at konfirmanderne bliver glade for at også
at være med i kirken. Tag godt imod
dem! Hjælp dem, hvis der er noget,
de ikke rigtig kan finde ud af, og
bær lidt over med dem, hvis der
engang imellem kniber med at
være helt stille! Det er mit håb, at
det må blive en god tid for de nye
konfirmander, og jeg vil i hvert fald
gøre mit, for at det må lykkes. Der
bliver også en konfirmandudflugt,
men dagen er ikke fastlagt endnu,
da det helst skal være samme dag,
som konfirmanderne og præsten i
Grønbæk tager på tur. Der bliver
også en aften, hvor vi gerne vil se
konfirmandforældrene i præstegården.
Hvis ikke der kommet noget på
tværs, er denne aften fastlagt til
tirsdag den18.februar.
Med venlig hilsen
Frede Møller

Minikonfirmander
Mens disse linjer skrives, er der
ingen, der ved, hvor mange
minikonfirmander der bliver i år. 18
børn i 3. klasse på Vinderslev Skole
har fået en indbydelse, som er blevet
afleveret i hjemmet, så vi håber, der
dukker en god flok op (pt. nu 13 børn
tilmeldt).
Undervisningen begynder i den
første uge i september og varer frem
til midten af december. Vi skal opleve
en masse sammen! En væsentlig del
af timerne med minikonfirmanderne
går med at gå på opdagelse i selve
kirkerummet, hvor der er rigtig
mange spændende ting at se på. Vi
skal en tur op i kirketårnet og ind på
kirkens loft. Vi skal rundt på
kirkegården og kigge ind i kapellet.
På et tidspunkt skal vi også på besøg
i præstegården og se Hinge Kirke,
som næsten ligger i præstens have!
Og vi skal besøge Karen og
Flemming og lægge en tegning i den
gamle boks, og den må først åbnes
igen, når den rigtige konfirmations-

forberedelse foregår. Sidst, men ikke
mindst, skal vi spise en masse af
Karens lækre boller, og det er nu ikke
det ringeste ved minikonfirmandtimerne! Minikonfirmanderne
skal også medvirke ved en
familiegudstjeneste i Vinderslev
Kirke søndag den 27.oktober
kl.10.15. Husk at skrive det i
kalenderen allerede nu, kære
forældre, for I skulle jo også gerne
med den dag! Endelig bliver der
afslutningsgudstjenesten, som
foregår søndag den 15. december
kl.19.30. Da er der tradition for, at
minikonfirmanderne medvirker i et
Luciaoptog, og det håber vi også, vi
kan gennemføre i år.
Frede Møller

Sangaften
Vi synger Julen ind tirsdag den 17.
december kl. 19.30
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KIRKENYT
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 )

ses i kalenderen, er det nogle
gange andre dage.

Hvornår mødes vi ?
Vi mødes normalt hver torsdag
aften kl. 19.30, men som det kan

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

Hvem er det for ?
Alle, som har lyst til at være med i
et kristent fællesskab, er meget
velkomne.
Ønsker I at få mere at vide ?
Så ring til formanden Ruth Borg tlf.
86 88 85 18

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

Mausing søndagsskole
Vi er en flok børn og ledere, der samles ca. hver anden søndag mellem
kl. 10.00 - 11.30 i Mausing missionshus, Pederstrupvej 39.
Vi tegner, maler, synger og hører om
Gud og fortællinger fra biblen.
Vi samles 12 -14 børn i alderen ca. 3
- 13 år, men vi kan sagtens være

mange flere.
Det koster ikke noget at være med i
søndagsskolen. Har du lyst, så
Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester

bare kom og vær med.
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Martin Poulsen
Tlf. 86 867117
Kirsten Kristensen
Tlf. 86 888375

Klub 73
STEDET HVOR DU FÅR
GODE VENNER
Har du lyst til leg,
sjov, bålhygge,
by-løb, lejr-tur,
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 søndagsskole
Vi mødes i Vinderslev Missionshus,
ca. hveranden søndag kl. 10.00 11.15.
Vi er ca. 15 børn fra 3 - 12 år
Vi hører fortællinger fra bibelen,
tegner, maler og synger, og
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derigennem møde evangeliet om
Jesus.

Hanne Frølund
Tlf 86 88 82 42

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

Lisbeth Christensen
Tlf 86 88 84 84

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Helle Frølund
Tlf 86 88 83 52

Søndagsskolen er tilsluttet
Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler

KIRKENYT
Valgmenigheden

Kirkeminister Tove Fergo holdt den
3. september foredrag i Kjellerup og
Omegns Valgmenighed for omkring
50 tilhørere med titlen ”Folkekirken i
sin tid”. Først redegjorde hun for
folkekirkens flade struktur, som er
kendetegnet ved, at Folkekirken ikke
har et kirkeråd eller en synode til at
danne toppen af et hierakisk system.
Hver enkelt sognekirke og menighed
er det centrale.

stifter desuden valgmenigheder - 29
i alt i hele landet.
Ingen af
folkekirkens 10 biskopper kan udtale
sig på folkekirkens vegne – hverken
enkeltvis eller som kollegium.
Landets verdslige myndighed –
regering og folketing – er kirkens
overordnede myndighed, hvad
rammerne angår. I Danmark har vi
heldigvis – sagde Tove Fergo – ikke
fået en synode, der ville have haft til
opgave at udtale sig på hele
Folkekirkens vegne i konkrete sager.
Det er den danske folkekirkes
gevinst, at den har kunnet rumme
den brogede mangfoldighed. Tiden
og Folkekirkeordningen passer til
hinanden.

I forbindelse med Grundlovens
tilblivelse for 153 år siden gik kirken
i Danmark fra at være statskirke til
at være den folkekirke, som vi
kender den i dag. Vi har 2200
sognemenigheder i Danmark, som
er samlet i provstier og til sidst i stifter
med en biskop for hvert stift. Inden
for folkekirken findes i næsten alle

Trods ungdomsoprøret, ikke mindst
mod kirkens traditioner, har
Folkekirken i dag kanonstor
opbakning: 88% af alle danske
statsborgere er medlemmer af
Folkekirken, således, at den i dag
har 4,5 millioner medlemmer, og
undersøgelser i 1981 og i 1999 viser,
at flere og flere oplever, at

Kirkeministeren ved
foredragsmøde:
”Folkekirken er en
kanonsucces”
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6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
3. november
10. november
17. november
24. november
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
28. december
29. december
1. januar

Folkekirken svarer til deres
spørgsmål og behov.
Derefter kom kirkeminister Tove
Fergo ind på de emner, som hendes
ministerium arbejder med – bl.a. en
afbureaukratisering
af
menighedsrådets arbejde, så hvert
enkelt menighedsråd får mest mulig
kompetence inden for en økonomisk
ramme – faktisk sådan, som
valgmenighederne og deres
bestyrelser altid har fungeret. Hun
vil gerne give betingelser, så livet og
væksten – dvs. kirkens indhold– får
mere plads i menighedsrådets
arbejde. Et andet emne, som
ministeriet arbejder på i øjeblikket,
er en undersøgelse af arbejdsmiljøet
ved de enkelte sognekirker.
Sidst på aftenen gjorde Tove Fergo
rede for, om hun mener, at Danmark
er ved at blive et multireligiøst
samfund. Danmark er IKKE et
multireligiøst samfund, da sådan et
samfund har flere næste lige store
religiøse grupper. Det er ikke
tilfældet i Danmark, når ca. 130.000

Hørup
Levring
Hørup
Levring, efterårsmøde med middag og
foredrag på Levring Efterskole
Hørup. Derefter søndagsfrokost i salen
Vinderslev
Levring
Hørup kl.19.00, Langballe eller Holm
Vinderslev
Levring
Hørup
Vinderslev
Vinderslev kl. 14.00 Hørup kl. 17.00
Vinderslev
Ingen
Hørup kl. 15.00. Julegudstjeneste for
småbørnsfamilier. Derefter juletræ i salen
Ingen
Vinderslev

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
muslimer, 40.000 katolikker og
40.000 i forskellige andre
trossamfund ses i forhold til de ca.
4.500.000,
som er medlemmer af Folkekirken.
I Danmark har vi ifølge vores
demokratiske samfunds grundlov
total religions-frihed, men ikke
religions-lighed. Over for Islam er det
vigtigt – sagde Tove Fergo – at vi
som kristne danskere bliver bevidste
om vores baggrund, der har
grundværdierne:
Tolerance,
åbenhed, frisind og respekten for det
enkelte menneske – og at vi er
bevidste om, at det er den samme
respekt for det enkelte menneske,
som vores demokrati bygger på. Vi
skal forlange denne respekt – også
af den muslimske del af
befolkningen, sagde Tove Fergo.
(referat ved Lene Boilesen)

Valgmenighedens
møder og
arrangementer
Er ikke kun for medlemmer.
Ligesom ved gudstjenester, er
enhver 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.

Musicalforestilling
Torsdag 10. oktober kl. 18,00
Busafgang fra Hallen i Kjellerup til
musicalforestillingen SHOW BOAT
på Århus Teater.
Tilmeldingen var senest d. 29. sept
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Foredrag
Torsdag 17. oktober kl. 19,30
Kjeld Holm, biskop i Århus Stift,
holder foredrag i valgmenighedens
sal om KRISTENDOMMEN OG
MENNESKERETTIGHEDERNE.

Efterårsmøde
Søndag 27. oktober kl. 10,30
På Levring Efterskole for de 7
valgmenigheder i Viborg Stift. Vært:
Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
Kl. 10,30: Gudstjeneste i Levring
Kirke ved valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn. Kl. 12: Middag
på Levring Efterskole. Kl. 13,30:
Foredrag ved valgmenighedspræst
Holger Knudsen, Lemvig: GODE
TIDER.Kl. 15,30: Mødet afsluttes
med kaffe og højskolesang. Pris: kr.
130,- for hele dagen med fortæring.
Tilmelding inden fre. d. 18. okt. til
Karen Marie Ravn på tlf. 86 88 11
10.

Søndagsfrokost
Søndag formiddag 3. november
I valgmenighedens sal efter
gudstjenesten i Hørup kirke kl. 10,30.
Inden samværet slutter kl. 13,
synges der af Højskolesangbogen.

Foredrag
Torsdag 14. november kl. 19,30
Niels Højlund, præst, tidl. redaktør
og højskoleforstander, holder foredrag i valgmenighedens sal om
KRISTENDOM, ISLAM OG
DEMOKRATI.

Højskoledag
Lørdag 16. november kl. 9 – 15.
GRUNDTVIGSK KONVENT for
Viborg Stift holder højskoledag for
menighedsrådsmedlemmer fra
hele stiftet samt alle andre
grundtvigsk interesserede på
Taarupgård ved Viborg med flere
foredrag, formiddagskaffe og

middag. Folder og tilmelding til
Karen Marie Ravn på tlf. 86 88 11
10 eller på e-mail kmravn@ofir.dk.

Adventskoncert
Torsdag 5. december kl. 19,00
Busafgang fra Hallen i Kjellerup til
ADVENTSKONCERT I VIBORG
DOMKIRKE med Thisted Drengeog Mandskor og Det jyske
Ensemble. Der opføres engelsk
julemusik: A Ceremony of Carols
af Benjamin Britten samt musik af
Ravel og Vivaldi. Programmet
afsluttes med Joh. Seb. Bachs
adventskantate. Afgang fra Vinderslev Kirkeplads kl. 18,50. Pris: kr.
90,- inklusive bustransporten.
Tilmelding inden d. 2. dec. til Karen
Marie Ravn på tlf. 86 88 11 10 eller
på e-mail kmravn@ofir.dk. Ikkemedlemmer kan deltage såfremt
der er plads.

Adventshygge
Torsdag 12. december kl. 14
Den traditionelle eftermiddag med
ADVENTSHYGGE i valgmenighedens pyntede sal, hvor Karen Marie
Ravn står for et program med
fortælling, fællessang og adventsog juletidens toner fra klaveret.

Julegudstjeneste
Lørdag 28. december kl. 15
Julegudstjeneste i Hørup kirke for
småbørnsfamilier. Derefter juletræ
i valgmenighedens sal med
fortælling og sang.
Valgmenigheden er vært ved
traktementet. Tilmelding inden
fredag den 20. dec. ved at indsende
indbydelsens til/frameldingskupon
eller på e-mail: kmravn@ofir.dk
eller pr. tlf. Karen Marie Ravn på
tlf. 86 88 11 10.

Hauge
Træningstider - HT87
Boldleg
Micro Dr/Pi
Begynder Dr/Pi
Lilleput Piger
Lilleput Drenge
Puslinge Piger

(1997 og senere)
(1995 og 1996)
(1994)
(1992 og 1993)
(1992 og 1993)
(1990 og 1991)

Puslinge Drenge
Piger
Drenge
Senior Damer
Senior Herre
Motions Damer
Træningsstart

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
(1990 og 1991)
Fredag
(1988 og 1989)
Tirsdag
Torsdag
(1988 og 1989)
Tirsdag
Torsdag
(1983 og tidligere) Tirsdag
(1983 og tidligere) Torsdag
Onsdag
Senior Damer
Senior Herre
Ungdom
Motions Damer
Boldleg

Kl. 15.45 - 16.45
Kl. 15.45 - 16.45
Kl. 15.45 - 16.45
Kl. 16.35 - 17.55
Kl. 16.35 - 17.55
Kl. 16.50 - 18.10
Kl. 17.10 - 18.35
Kl. 17.00 - 19.00
Kl. 15.50 - 17.10
Kl. 16.05 - 17.30
Kl. 17.30 - 19.10
Kl. 18.15 - 19.40
Kl. 20.30 - 22.00
Kl. 21.00 - 22.30
Kl. 17.45 - 18.45

6. august
15. august
20. august
4. september
11. september

For Junior/Ynglinge er der holdfællesskab med LIF under Team Kjellerup
Dame Junior

(1986 og 1987)

Herre Junior

(1986 og 1987)

Dame Ynglinge

(1984 og 1985)

Herre Ynglinge

(1984 og 1985)

Træningsstart

Team Kjellerup

Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

Kl. 19.00 - 20.30 Th
Kl. 20.10 - 21.10 Kj
Kl. 20.10 - 21.10 Kj
Kl. 19.30 - 21.00 Th
Kl. 19.00 - 20.30 Th
Kl. 21.10 - 22.30 Kj
Kl. 20.10 - 21.10 Kj
Kl. 21.00 - 22.30 Th

1. august

Glimt fra Hauge Marked

Når dette blad udkommer er
håndboldtræningen i fuld gang, men
der er altid plads til flere spillere, så
hvis der er nogen, som kunne tænke
sig at spille håndbold, er de meget
velkomne i klubben.
I år står der 32 trænere,
hjælpetrænere og holdledere klar til
at bruge en masse tid og kræfter på
at
lære
børn
og
unge
håndboldspillet. Som det kan ses af
vedlagte liste over træningstider, er
der mulighed for børn og unge fra 3
år til 14 år at spille håndbold i HT87.
Når børnene bliver til unge
mennesker d.v.s. fra 15 år til 18 år,
er der også mulighed for at udfolde
sig på en håndboldbane, så hedder
”klubben” bare Team Kjellerup. Det
er et samarbejde mellem HT87 og
Levring IF omkring herre og dame
junior, og ynglinge herre og damer.
Så mulighederne er der. Transporten
for spillerne i HT87 i Hauge området
(Evt.Vinderslev,
Pederstrup,
Mausing, Hauge, Gråmose) til og fra
træning er ikke noget problem,
VAGN HENTER OG BRINGER. Vi
har nemlig Vagn fra Vagn’s biler til
at hente og bringe børnene. Når vi
ved, hvor mange der skal med, laver
Lene en køreplan.
Så det er bare om at få skoene
fundet frem og møde til træning i
Thorning hallen.
Alle trænere og ledere glæder sig til
en god og hyggelig sæson.
På ungdomsudvalgets vegne.
Lis Bjørn Jensen
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Vinderslev skole
Elevtallet på skolen er gennem de
sidste år steget støt, og elevtallet er
nu nået op på 185, en stigning på
16 i forhold til sidste skoleår. Antallet
af lærere er 13 foruden viceinspektør
og leder.
I SFO (skolefritidsordningen) er der
i år 1 leder, 2 pædagoger og 3
pædagogmedhjælpere til 70 børn.

nogle af de allervarmeste dage
foregik der noget specielt. En
presenning smurt med brun sæbe og
vand gjorde det ud for en
bowlingbane,
keglerne
var
plastikflasker med vand i, og
bowlingkuglerne var eleverne, der
selv tog tilløb og rutschede ind i
keglerne. Det vakt jubel, både hos
deltagerne og tilskuerne!

Den første dag fik vi et kursus i
at ro kajak.
hjemme i Vinderslev, var så heldige,
at en del af deres undervisning
kunne foregå i det fri, hvor varmen
var knapt så overvældende. 7.
klasse var på biologi-ekskursion til
Hinge sø, hvor de skulle løse
forskellige opgaver, bl.a. finde ud
af, hvor rent vandet i søen er.
I starten af skoleåret foregår
idrætsundervisningen selvfølgelig
udendørs, når vejret er til det, men

Vi var både på Søfartsmuseet og
Museunsgården. Her står en del af
flokken under det flotte tangtag på
Museumsgården.
De første uger af skoleåret var det
meget varmt, og det passede godt
med, at skolens 6. klasse skulle på
lejrskole en uge inde i det nye
skoleår. Det har gennem en årrække
været tradition, at turen går til Læsø,
hvor vi bor på vandrerhjemmet i
Vesterø. Derfra cykler vi rundt til
forskellige seværdigheder og
aktiviteter på øen. Der er cykelstier
langs de største veje, og ellers er
trafikken moderat og vant til at tage
hensyn til cyklende flokke af
skolebørn på lejrskole. Vi fik en hel
del regn på rejsen til Læsø, men da
vi nåede frem, hørte regnen op, og
resten af tiden havde vi meget fint
vejr, og vi benyttede os af, at vi
boede så nær stranden, at vi kunne
gå ned og tage en dukkert, når
dagens program var gennemført.
Men også nogle af dem, der var
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Vi kørte med hestevogn ud over
Rønnerne, et meget specielt
naturområde på Sydlæsø.

Birthe Clausen

Vinderslev-SFO
Vi er nu startet op i Sfoèn efter en
god sommerferie.
Der er tilmeldt 62 børn pr.1.august,
vi er glade for alle de 62 børn, men
skulle der være nogle 0-3 klasses
elever, der skulle få lyst til at komme
herned, har vi også plads til dem.
Man kan blive tilmeldt fra dag til dag.
Kom ned og hør om vores
aktivitetsplan.
Efter at vi har fejeret vores 1. års
fødselsdag i de nye omgivelser, har
vi taget fat på et år med mange nye
aktiviteter.
Vi har en tradition for at spille fodbold
mod Krathgården, og i år var det den
20.08. Der ankom 54 Krathbørn fra
Sjørslev, der var opsatte på at vinde
deres pokal tilbage. Vi vandt jo
pokalen sidste år, og vi ville gerne
beholde den.
Da Krathgården ikke havde børn i

Farvel Læsø

Vandbowling, en herlig idrætstime.

0.-1. klasse, der ville spille, måtte vi
selv lave et mikset hold. De
kæmpede alle hårdt på trods af det
varme vejr, der var næsten 30
grader. Det blå hold vandt. Efter
kampen måtte alle hen og dyppe
hovedet ned i en spand kold vand
for at blive afkølet igen.
Vi skulle spille to kampe mod
Krathgården. Der blev kæmpet
bravt, men vores dommer,
skoleleder Thorkild Skovbo var hård,
men retfærdig. Den første kamp
endte med 9-1 til Krathgården.
Næste kamp gik bedre, vi vandt med
9-2, men vi er desværre 1 mål
bagud, så vi er gået i skrap træning,
inden vi skal have returkampe den
3.09 i Sjørslev.
Vi afsluttede dagen med saft og kage
til alle børnene. Der var en del
forældre, der var mødt op for at
heppe, vi er da glade for, at
forældrene bakker op om vores
arrangementer, der var selvfølgelig
kaffe og kage til dem.
I september måned har vi planlagt,
at børnene skal lære nye og gamle
lege og spil.
Vi har derfor inviteret bedsteforældrene den 9.09.02 til en
eftermiddag med leg og spil.
Skulle der i Vinderslev være nogle
ældre medborgere, der kender nogle
lege eller spil, de gerne vil lære os,
er de velkomne til at kontakte os.
Go‘ eftersommer.
Vinderslev-Sfo.
Tlf. 87702910

7. kl. ved Hinge Sø. Der skulle bl.a bestemmes planter.

Vinderslev pensionistforening
Møder for sæson 2002, afholdes på
plejecenteret ”Malmhøj”.
Alle møder er på Torsdage og
begynder kl. 14.30.
Den 17. oktober. Ingrid og Egon
Viktor, Kjellerup.
”Rejse i sydøst Asien”.

Den 21. november. Pastor Stobbe.
Kragelund.
”Om Karen Blixen”.
Den 12. december. Anna og Knud
Sørensen.
”Ind under Jul”.

Alle er velkommen. Har du behov for
kørsel.
Henvendelse på tlf. 86 88 85 52. Eller
en anden i bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker alle en god
sæson
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Helle Maler
Portræt af en lokal
virksomhed

Helle Krogh er en pige med gang
i. Hun vil helst have en pensel i
hånden det meste af døgnet – og
det har hun faktisk også. Hun
maler fra tidlig morgen til sen
aften syv dage om ugen. Men
hun finder dog også tid til at løbe,
spille fodbold, være kampfordeler
i Vinderslev Idrætsforening,
Støttepillerne, strikkeklub, Line
Dance, følge børnene til diverse
aktiviteter o.s.v o.s.v. – og så er
der jo også lidt derhjemme, der
skal passes. Jo hun er en aktiv
kvinde.
I malerlære
Helle har altid holdt af farver, og
derfor var det naturligt for hende
at uddanne sig til maler. Faktisk
havde hun så travlt med at
komme igang med malerfaget, at
hun ikke kom med til afslutning
af 9. klasse. På dette tidspunkt
var hun nemlig gået i lære. D.v.s.
hun var gået i gang med en
prøvetid på 3 måneder, før hun
endelig kunne komme i
malerlære. Helle kom i lære ved
daværende malermester Friis fra
barndomsbyen Sjørslev. Helle
husker tydeligt sit første job som
elev. Det var at male en ledning
til en lampe på Demstrupgård.

-

-

-

-
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Helle Krogh bor på
Vinderslevvej 69 i
Vinderslev, men er født og
opvokset i Sjørslev
Er 42 år
Bor sammen med Peter og
børnene Anne, Morten og
Line
Selvstændig malermester
og ejer af Flügger malerforretning i Kjellerup
Har næsten konstant en
malerpensel i hånden

Hvem kan man byde det nu om
dage? Helle husker også lønnen
på 240 kr. hver 14. dag – jo, det
var tider! Da Helle startede i lære,
var det ualmindeligt at se piger i
malerfaget. Nu er der mange
piger, der bliver uddannet, men
mange holder op med malerfaget
i forbindelse med graviditet – og
kommer ikke i gang igen. Dette
vil medføre mangel på malere i
løbet af nogle år. Malerskolen
ligger i Silkeborg, og i 1979 var
Helle færdiguddannet som maler.
På det tidspunkt var det svært at
finde arbejde, så hun tog lidt
arbejde rundt omkring – bl.a. i
Norge. Her traf hun Peter (som i
øvrigt
er
fra
Thorning
Vestermark). Efter nogen tid tog
Helle tilbage til Danmark. Her tog
hun arbejde i Århus og dernæst
ved lokale malerfirmaer. Ind
imellem havde Helle taget en
diplomuddannelse indenfor
malerfaget. En uddannelse på 2
år - den eneste kompetencegivende uddannelse indenfor
malerfaget. Uddannelsen giver
ret til at undervise, og som 22-årig
underviste Helle på AMU-center
i Århus. Siden har Helle også
undervist på Teknisk Skole i
Silkeborg. Egentlig skulle hun kun

have undervist der i 3
måneder, men det blev til 2
år.
Selvstændig
I februar 2000 valgte Helle
at blive selvstændig med
værksted fra bopælen på
Vinderslevvej. Helle havde
dog også en gammel drøm
om at få en butik, så da hun
hørte, at der skulle starte en
Flügger-butik i Kjellerup, gik
hun ind til de kommende
ejere, og spurgte om hun
ikke også kunne være
medejer. Det kunne hun godt, og
en uge før butikken skulle åbne,
var der tre ejere i stedet for to.
Butikken åbnede i april 2001, og
Helle er nu alene om butikken. Da
Flügger-butikken i Kjellerup er
privatejet, er der mulighed for at
sælge andre produkter end blot
Flügger-produkter, hvilket Helle
synes er en stor fordel. Flügger
er dansk. Flügger har en
tapetfabrik i Fåborg, og det meste
af malingen bliver produceret i
Kolding. Helle har en ansat i
butikken 28 timer om ugen, resten
af åbningstiden passer Helle selv
butikken. I butikken er der
mulighed for at få kvalificeret råd

og vejledning eller forslag til en
alternativ måde at klare opgaven
på. Dette er nok en af grundene
til, at mange kunder vender
tilbage igen og igen. En anden
grund kan også være holdningen
om ikke bare at sælge
produkterne for at sælge, men i
stedet lytte til kundens behov.
At male
Helle ikke bare maler indendørs,
hun maler også gerne udendørs
bare det ikke er for højt oppe. Hun
tapetserer, sætter glasvæv op,
olierer gulve, sætter farver
sammen m.m. Hun bruger kun
vandbaseret maling. Det vigtigste
er at bygge lagene rigtigt op, og

det er meget vigtigt at
grunde og spartle..
Sørger man for dette, er
holdbarheden
også
derefter.
Som maler udbydes der
ikke mange kurser. Nej,
man
må
læse
beskrivelserne nøje, evt.
ringe til konsulenterne
indenfor produkterne
eller forsøge sig frem.
Mange gætter nok i den
forbindelse, at mangt og
meget bliver afprøvet i
hjemmet.
Helle elsker sit job og kunne slet
ikke tænke sig at være andet end
maler – det er yderst sjældent, at
hun er træt af sit arbejde – det
skulle da lige være, når al
papirarbejdet skal ordnes.
Det bedste for Helle er at stå ude
ved en kunde med en pensel i
hånden, og der er er nok at rive i
slutter Helle med et smil på vej
ud af døren til endnu en kunde,
der skal have lidt kulør på
tilværelsen.
I.O.

Vinderslev idrætsforening
Traditionen tro var Møffe at finde på
Mausing Marked. Sidste år var Møffe
en struds, men i år var Møffe atter
en gris. Mange valgte at gætte på
Møffes vægt, men kun to gættede
den nøjagtige vægt. De to heldige
vindere af Møffe i en parteret udgave
var Anni Lykke fra Frederiksdalvej og
Frank Thorsgaard fra Silkeborg.
Møffe gav et flot overskud, da mange
gættede på vægten, men også p.g.a.
de mange sponsorer. I år var der
ekstra mange sponsorer, alle lokale.
Hovedsponsor var Karsten Lørup,
som havde valgt at give

ungdomsarbejdet en ekstra
håndsrækning, bl.a. fordi hans egne
to piger spiller i ungdomsafdelingen
i VIF.
Fra Støttepillerne skal der lyde en
stor TAK til alle, der gættede på
Møffes vægt samt til følgende
sponsorer:
Karsten Lørup, Sten Vindum, Kurt
Knudsen, Preben Thomsen, Carsten
Horup, Frede Hvam, Arne Holm,
N.W. Faldsikring, Vinderslev
Vognmandsforretning v. Gunnar
Johansen, Pederstrup Vognmands-

forretning, Torvegrillen, O.B.
Transport v. Henrik Andersen, B.T.
Stål og Montage – Vinderslev
Smedie, Designa Møbler, Hans
Würtz, Ove Nielsen, Niels Brink,
Joker Furniture, Tæppestalden, AL
Byg – Mausing, Jens Pedersen,
Mausing
Forsamlingshus,
Murermester R. B. Lundquist og
Bækgaard Strudsefarm.
Støttepillerne,
Vinderslev Idrætsforening.
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Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet er
nævnt.
Oktober
1. - Vi bager vafler
8. - Løvfaldstur kl. 13:30-17:00
15. - Oplæsning - sang
22. - Vi spiller
29. - Banko
November
5. - Besøg boenhed øst
kl. 14:15 - 16:00
12. - Vi bager vafler
19. - Vi spiller
26. - Vi laver juledekorationer,
og pynter op til jul

Sct.Hans
fest på
Malmhøj.

alt forventning, for Helmer havde
evner til at styre bålet. Vi startede kl.
18:00 med at synge, og
Humlebrøderne spillede hele
aftenen. Vi var ca. 60 pers. ialt. Først
fik vi røde pølser og derefter is, så
blev bålet tændt, og Knud Sørensen
holdt båltalen.

Udflugt
December
3. - Julesange og julehistorier
10. - Julefrokost
17. - Vi bager æbleskiver
Vel mødt

Torsdagsaktiviteter
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet er
nævnt.
Oktober
10., 24., 31

November
14., 28.

December
19.

D. 18. juni havde vi en dejlig udflugt
til Karup. Vi kørte i bus og private
biler. Vi var ca. 22 ialt. Vi skulle se
en masse landbrugsredskaber og en
del dyr. Det var utroligt varmt, men
vi nød det alligevel. Da vi havde gået
rundt et par timer, skulle vi spise
vores medbragte mad og drikke
kaffe. Pludselig skulle vi skynde os
ned i bilerne, da det truede med
regn. Vi nåede ikke helt at komme
ind, inden regnen styrtede ned, og
det tordnede. Så det blev en våd
oplevelse, men ellers en vellykket
tur.
Hilsen Signe

Julemarked
Lørdag d. 30. nov. kl. 14 - 16
Gevinster til tombola modtages med
glæde.

Adventsaften
Mandag d. 2. dec. kl. 19:00
Der vil være banko, sang og
oplæsning.
Arrengementet står
Y-MENS KLUBBEN for
Alle pensionister er velkomne.

Julefrokost
Tirsdag d. 10. dec. kl. 12:00
Pris : 60,- kr.
Brugerrådet står for arrangementet
og der vil være underholdning.
Tilmelding senest tors. d. 5. dec. på
tlf. 87702496 eller 87702494.
Alle pensionister er velkomne.
Der kan arrangeres kørsel for 20 kr.
Hilsen brugerrådet og
personalet

Joan Oddershede

Løvfaldstur
Sct.Hans aften
Vi skulle holde Sct.Hans aften d. 20
juni, men allerførst skulle vi lave en
heks til bålet. Det stod Joan for,
sammen med enkelte ude fra byen
og beboerne på Malmhøj. Det havde
de meget sjov ud af, de morede sig
vældig eftersom heksen tog form.
Så oprandt selve aftenen, men det
havde styrtregnet hele eftermiddagen, så vi var lidt nervøse for,
om bålet kunne brænde. Det gik over
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Tirsdag. d. 8. oktober.
Afgang fra Malmhøj kl 13:30, og
hjemkomst kl. ca. 17:00.
Brugerrådet giver kaffe på Non Mølle
kro i Viborg.
Betaling for kørsel : 20,- kr.
Turen er for beboere og pensionister
i området.
Tilmeldning senest fre. d. 4. okt. på
tlf. 87702496 eller 87702494.
Kom og vær med til en hyggelig dag.

Falkedag i børnehaven, hvor beboerne på Malmhøj var inviteret med.

Børne- og Fritidsgården

Når man kører forbi VBF på
Haugevej og vel at mærke
overholder fartgrænsen, så får man
bag den gamle møddingsmur et
glimt af børnehavens nye ”bil-og
cykelcenter” med tilhørende
”minibrugs”. Torsdag den. 29/8. var
der indvielse, og pressen var til
stede. En brugsuddeler og 1
mekaniker afslørede de nymalede
skilte. Festtalen handlede om
forældrenes byggeindsats og husets
store legeværdi for børnene. Det kan
man se, når køretøjerne kommer ind
og bliver repareret, og det betyder
ingenting, at værktøjet og oliekanden
er i overstørrelse og af solidt træ. På
væggen er der skuffeattrapper med
tegninger af møtrikker, tændrør,
elpærer osv. Fra kiosklugen bliver
der solgt is og kager. Til indvielsen
var der endda rigtig is i den lille
trækummefryser med plexiglaslåg,

og der blev solgt kaffe og kage til
forældrene med børnevaluta, dvs.
sten. En kop kaffe kostede een sten
Huset er bygget af ukurante plader
fra Steens
Møbler, så
det er et billigt
hus,
som
selvfølgelig
også bruges
til alt mulig
andet, lige fra
hule til slot.
Tagrenden
på
huset
munder ud i
en vandspyttende drage.

Høstfest
den 6. september
Traditionen tro
var der høstfest
den 1. fredag i
september. Der
var
pyntet
overalt med
farvestrålende
buketter, store
majs, squashdyr, humle osv.
Som noget nyt
havde vi lejet et
telt, det danske
vejr
er
jo
lunefuldt.

Festen startede i amfiteatret i
kælkebakkernes
dal.
Efter
velkomsttalen med en lille quiz til
børn og voksne skyndte vi os ind i
teltet og sang ”Marken er mejet.” til
Anette Dantofts flotte harmonikaspil.
Så var bygen drevet over, og
børnene kunne optræde på scenen
med deres sangspil: ”Tornerose”, ”Vi
har lejrbål her” og ”10 små
indianerbørn”. Børnene nød
forældrenes applaus.
Bagefter kunne der købes kaffe, te
og
sodavand
med
lækre
hjemmebagte kager.
Harmonikaspilleren rev børn og
voksne med i dansen på græsset, i
en stor rundkreds. I alt var der ca

170 festdeltagere. Dansen var en
god forberedelsen til den senere
grillmad, som man selv havde medbragt, men grillede på stedet. De
store søskende passede boden med
”Dræb dragen” og den ”Sultne
kineser”.
Festen var arrangeret af bestyrelsen
og personale.
Kirsten Annebjerg
Jacobsen
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Volontør i Israel

Udsigt over Jerusalem : Tempelpladsen og oliebjerget. Guldkuplen er på
klippemoskeen, og der bagved er oliebjerget.

Jeg hedder Lene Nyrup Christensen,
og vil gerne fortælle jer lidt om min
rejse til Israel. Jeg var volontør
dernede i 4 mdr. i efteråret 2001. Jeg
arbejdede på et handicaphjem i
Jerusalem, men af og til, når jeg
havde fri, var jeg på ture rundt
omkring i landet.
Når du hører om Israel, tænker du
nok på krig og terror. Du ser
billederne for dig af israelske
kampvogne, der vælter ind i endnu
en palæstinensisk landsby, hvor
huse bliver smadret og børn dræbt.
Eller du tænker på en af alle de
gange, du har hørt om en
selvmordsbombe. En palæstinensisk terrorist går ind på en
restaurant og sprænger sig selv i
luften, så tilfældige civile israelere
bliver dræbt. Men bag ved dette
billede, som medierne skaber af
landet, er der en dagligdag. Folk går
i skole, på arbejde, køber ind og lever
deres liv. Denne dagligdag fik jeg lov
at blive en del af, og jeg har fået
nogle oplevelser, som jeg vil huske
og se tilbage på med glæde resten
af mit liv.
D. 3. august drog jeg og min veninde
Annette spændte af sted mod Israel.
Flyveturen føltes lang, for vi var
utrolig spændte. Gad vide hvad der
ventede os i det land, vi nu skulle bo
i de næste 4½ mdr? Vi nåede frem,
tog en sherut - en form for taxi/
minibus - til Jerusalem. Her er der
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en dansk lejlighed, som drives af en
kristen organisation kaldet ‘Ordet og
Israel’. De ventede os, så det var
utrolig trygt at blive taget imod af
nogle der snakkede dansk!
Her boede vi så de første par dage,
hvor vi vænnede os til varmen og fik
set lidt af Jerusalem. Jerusalem er
en meget spændende by, da der bor
folk fra mange forskellige kulturer.
Der er både en ny og en gammel
bydel. Den nye del ligner en
moderne storby. Den gamle by
derimod er en labyrint af små smalle
gader og gyder, der ender blindt. Det
er ikke her, man lige skal tage en
smutvej, når man ikke er kendt! Når
du går ned ad en gade i den gamle
by, er der boder på begge sider. Her
sælges der alt muligt, som sandaler,
bamser, tørklæder, vandpiber, slik,
billeder, creme, smykker, tøj og alt
muligt andet, de gerne vil prakke på
os turister. Situationen er jo den, at
der ikke er ret mange turister, så der
er kamp om de få stykker, der er!!
Det er også meget normalt, at når
man passerer en arabisk mand,
råber han og spørger, om man leder
efter en at gifte sig med. Disse typer
lærer man ret hurtigt at ignorere!!
Den gamle by er meget
fascinerende, fordi man her møder
så mange forskellige religioner. Man
kan høre moskeerne kalde
muslimerne til bøn, se nonner og
munke på gaden, og så kan man gå
ned til grædemuren, hvor de
ortodokse jøder står og beder.
De første to uger var Annette og jeg
på minibibelskole i Tiberias. Her
boede vi på et vandrehjem, hvor vi

udover at få undervisning i Israels
historie og i Bibelen var på ture rundt
i området. Der blev selvfølgelig også
tid til at bade i Geneserat Sø, hvor
vandet var 28 gr. Dejligt!!
Så var det tid at se stedet, vi skulle
arbejde og bo i 4 mdr. Vi fik et chok!
Det var utrolig beskidt og gammelt.
Men vi kom nu ret hurtigt til at holde
af stedet. På selve handicaphjemmet
var der en lejlighed for os volontører.
Vi var 8 volontører det meste af tiden
-7 danske piger og 1 tysk dreng...
nogle vil sige, det var synd for ham!!
Vi boede så 7 piger på ét værelse.
Det i sig selv er en udfordring, men
det gik rigtig godt. Vi havde det rigtig
sjovt sammen. Om aftenen sad vi tit
ude på terrassen og røg vandpibe
og spillede guitar. Vi snakkede også
rigtig meget med beboerne på
hjemmet og dem, der arbejdede der.
På handicaphjemmet var der ca. 30
beboere, hvoraf alle var fysisk
handicappede, og nogle enkelte
også psykisk handicappede.

Arbejdet bestod i mange forskellige
ting, bla. at tage beboerne op om
morgenen, give dem mad, vaske op,
bade dem og hjælpe dem på toilet.
Men tit var det også bare at hjælpe
dem med at tage ting ned fra et skab,
lave en kop te, gå tur i parken med
nogen og købe ind for dem. Tit kunne
jeg også få min tålmodighed sat
grundigt på en prøve. Fx når jeg
skulle med en beboer i banken...
deres banksystem er ikke så effektivt
som vores, kan jeg godt røbe! !!! Der
kunne godt være meget ventetid, og
jeg var også udsat for, at det kun var
hver anden gang, jeg kunne få nogle
dollars. Det afhang af, hvem der lige
sad ved kassen! !!
Som volontør kom jeg utrolig tæt ind
på livet af nogle af beboerne. Jeg
brugte meget tid med dem. Mange
havde ikke det store sociale netværk
og havde derfor brug for nogen at
snakke med. Jeg var også med en
hjemme at besøge hendes søster i
tre dage. Det var meget hyggeligt,
men til sidst kom jeg til at savne
nogen at snakke med. Når hele
familien var der, foregik alt samtale
på hebraisk. Nogle gange troede de,
at hvis de bare smilede og talte
langsomt, så forstod jeg nok, hvad
der blev sagt. Men det endte med,
at familiens søn på 13 år satte sig
ned og begyndte at lære mig noget
hebraisk!!
Når man om morgenen tog på
arbejde, kunne man aldrig forudse,
hvad der ville ske i løbet af dagen.
Bedst som man var i gang med
noget, kunne man blive sat til at tage
med en af beboerne på hospitalet
el.lign. Jeg opnåede da også at
komme med i en ambulance med
udrykning, da en af beboerne,
Geula, har dårligt hjerte og fik en
blodprop. Der var ikke tid til at
overveje, om jeg fik det dårligt af
hospitaler, eller om jeg havde andre
planer for den aften. Geulas familie
bor langt væk fra Jerusalem, så de
kunne ikke komme lige med det
samme. Det blev så mig, der måtte
sidde hos hende hele natten, holde
hende i hånden og trøste, når det
gjorde ondt, og hun var bange for at
dø. Derfor blev Geula og jeg knyttet

Jeeptur - Vi holder pause og nyder udsigten over Skorpionpasset
utrolig tæt sammen. Standarden på
hospitalet var ikke så høj som i
Danmark. Den seng, Geula fik, var
ikke helt ren..., der var blod, som var
løbet ned ad siden fra den sidste
patient... eller, hvem siger, at det var
fra den sidste!! !!
En af de første ture jeg var på i Israel,
var en rebtur. Her fik jeg brudt mange grænser. Alle mine ind-bildninger
om højdeskræk, vandskræk og
rapelling måtte vige. Vi klatrede op
over klippestykker, klatrede ned,
hvor personen nedenunder måtte
guide fødderne, og tit måtte vi hoppe
det sidste stykke ned og lande på
en sten, og ikke det hul lige ved siden
af!!! Så var der jo rebet..., de steder,
det skulle bruges, var der ikke andet
at gøre end at læne sig ud over
kanten, holde godt fast i rebet og
stole på det! En af de gange, vi
brugte rebet, skulle vi rapelle ned og
hoppe i et lækkert, grønt vandhul,
hvor vi måtte svømme over på den
anden side. Det var virkelig en
udfordrende tur for mig, men jeg
synes, det var vildt
fedt, da jeg havde
gennemført den, og
ville gerne gøre det
igen.

sand, sand og sand. Men det er det
ikke. På denne tur kørte vi rundt ude
i et enormt klippelandskab. Det var
fascinerende, at de kæmpemæssige
klippestykker lå som smidt rundt
imellem hinanden. Om natten slog
vi lejr i en klippespalte. Her spiste vi
så vores volontørmadpakker... vi fik
mad med fra det sted, jeg arbejdede,
og så kunne et måltid passende
bestå af pitabrød, tun og ferskner på
dåse. Meget spændende på
3.dagen! !! Toiletter var der ikke så
mange af på denne tur, for det meste
lød det: „piger på den side af klippen
der, og drengene på den anden
side!“ Det var primitive forhold, men
hvor var det fedt at komme så tæt
på naturen. Om aftenen lå vi ved
bålet og kiggede op ad klippesiderne
og op på stjernerne. Den sidste dag
var vi ude i melørkenen, hvor sandet
er fint som mel, og så havde vi
kæmpe slåskamp i sandet. Efter det
tog vi så et lille vend ned i det døde
hav. Er der nogen, der har badet i
det døde hav, så ved I også, at det
føles ligesom at bade i varm olie med

I september var jeg på
3 dages jeeptur i
ørkenen. Vi var af sted
i 2 jeeps, og jordede
om kap ude i ørkenen!
Hvis du aldrig har set
ørken, har du sikkert
den forestilling, som
jeg havde, at ørken er
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masser af salt i. Men sjovt er det,
man kan bare sætte sig i vandet!!
Med andre ord, det er altså ikke
noget, man bliver ren af. Så da vi
kom hjem, var det tiltrængt at få sig
et bad!!
Den sidste tur, jeg var på, gik til Sinai
i Egypten. Her besteg vi Sinai bjerg
og overnattede på toppen. Det var
en hård tur op, og det gjorde det ikke
bedre, at vi skulle bære alt vores
bagage på ryggen. Men udsigten fra
toppen var det hele værd! Vi så både
solnedgang og solopgang, og det var
flot. Om aftenen sad vi inde i en hytte
og spillede guitar og sang og
snakkede med nogle beduiner.
Næste dag gik turen ned igen, og så
kørte vi til Nuweiba, hvor vi skulle bo
på stranden et par dage, og derfra
tage på småture. Nogle af de lokale
beduiner arrangerede ture for os. De
var vaskeægte beduiner - gik i
kjortler og havde arabertørklæder
på. En dag kom hver familie med en
kamel, og så skulle vi ud at ride på

Egypten d. 28. nov. - mig på kamel
kameler. En anden dag kørte vi i jeep
i et vældigt ørkenlandskab.
Beduinerne lavede også mad til os
en aften på stranden. Det var bare
hyggeligt at sidde rundt om, et bål
og spise god mad, høre beduinernes
sang og kigge på stjerner. Jeg
prøvede også at snorkle i det røde
hav, hvilket var en fantastisk
oplevelse. Man skulle bare svømme
ligeså stille rundt i vandoverfladen,
og så var der et væld af fisk i alle
regnbuens farver ind imellem de
flotte koralrev. Sinaituren var i forhold
til de andre ture en luksustur, da vi, i
de dage vi boede på stranden, havde
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toiletter og bad tæt
ved! Det var en
rigtig god tur med
mange oplevelser.
Noget af det der er
specielt ved Israel,
er at det er
Bibelens land.
Mange af de
steder, jeg så,
kendte jeg i
forvejen
fra
Bibelen.
Jeg
sejlede
på
Geneserath Sø,
hvor
Jesus
stilnede stormen
og gik på vandet.
Jeg var også i
Nazareth
og
Kapenaum - Jesu
hjembyer.
I
Jerusalem er der
også et væld af
kirker
og
mindesmærker.
Der er to mulige
Vi plukker dadler.
steder, hvor Jesu
korsfæstelse fandt sted. Det ene lang tid i et andet land, og lære deres
sted er der bygget en kirke, det andet kultur at kende. Israelerne er mere
temperamentsfulde
end
os
sted er der en fredfyldt have.
danskere. Deres følelser sidder uden
Jeg fik også lov at opleve nogle af på tøjet. Der skal ikke så meget til,
de jødiske helligdage. Jøderne fejrer før to mennesker kommer op at
nytår i september, og kort tid efter skændes, til gengæld bliver de også
det har de løvhyttefesten, som er en hurtigt gode venner igen. Stress er
gammel skik. De fejrede denne højtid ikke en folkesygdom i Israel, jeg tror
allerede på Ny Testamentes tid. faktisk, det bliver svært at stresse en
Hver familie bygger en løvhytte af israeler så meget, at han ikke har tid
lagner/tæpper og palmegrene ude i til en kop kaffe!!
haven eller på altanen. Den bliver
pyntet, og herude skal familien så I de måneder, jeg var i Israel, lærte
jeg meget om mig selv, om andre
indtage sine måltider.
mennesker, om mit land og vores
Noget af det værste ved Israel er helt kultur i forhold til israelsk kultur. Jeg
klart deres kakerlakker... vi havde af fik mange gode oplevelser, og jeg
og til en stor en i vores madskab i vil altid huske det, som en god tid
volontørlejligheden. Jeg glemmer jeg havde i Israel som voluntør.
aldrig den der raslende lyd af noget,
der kravler ned bag ved melposen,
når man åbner skabet. Så er der ikke
andet at gøre end at hente en ekstra
Lene Nyrup Christensen
mand og tømme skabet, imens den
ene er klar med spraydåsen med
gift!! Som regel endte det med en
jagt rundt i hele rummet, nogle
pigehyl og et par sjove hop!!!
Det har været spændende at bo så

Smedejernskunst
I en artikel i Lokalbladet for tre år
siden hørte vi om den gamle smed i
Mausing, Valdemar Hermansen‘s
hobby. Valdemar har i den aktive del
af sin pensionisttilværelse lavet en
del brugs- og dekorationskunst i
smedejern.
I artiklen blev nævnt en bestemt
havelåge, som Valdemar havde
lavet. Den forestiller Per Hækkerup,
der ligger i sygeseng og Anker
Jørgensen på sygebesøg. Den er
lavet i smedejern - nærmest som en
karikatur-tegning.
Lokalbladet har fået en henvendelse
fra en af sine læsere, der er blevet
opmærksom på, at havelågen står
lige uden for Lokalbladets område, i
haven ved Oustrup gamle
brugsforening. Beboerne, Karen og
Søren Kristian Sørensen fik
havelågen i 1978. Valdemar er født
i 1903, så han må have været 75 år
på dette tidspunkt.
En dag i august tog Lokalbladets
udsendte sammen med Valdemar,
som nu er 98 år, hans 96-årige Marie
og deres datter Grethe på tur for at
genfinde havelågen. Af billedet
fremgår det, at eftersøgningen gav
resultat.

På forespørgsel om, hvorfra Valdemar
fik ideen til
motivet
på
havelågen,
peger
den
gamle smed
blot opad mod
de
højere
luftlag - - Søren Kristian
Sørensen, hos
hvem havelågen findes,
er
født
i
Mausing på
gården, „Mausing Sønderholm“, hvor
hans bror, Bo
nu bor med sin familie. Da Søren
Kristian fyldte fem år, fik han i
fødselsdagsgave en legetøjsplov i
smedejern af Valdemar. Den har
Søren Kristian pløjet meget med
som barn, ofte blev en
legekammerat spændt foran ploven.
I haven står også en „vejr-hest“, som
Valdemar har smedet. Den blev
oprindelig lavet til Søren Kristian`s
far,
Hagbard
Sørensen, der var
en af Valdemar
Hermansen`s
kunder.
Med til historien
hører, at Marie og
Valdemar‘s datter
Grethe som ung
tjente på „Mausing
Sønderholm“, og
dermed
var
barnepige
for
Søren Kristian.
K.H.
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Kongebesøg i Mausing
Jacob Ildensborg-Hansen
har fra gamle skrifter fundet
frem til følgende:
Den 29. juni 1852
vederfaredes der Kjellerup
og Mausing en stor
begivenhed. Kong Frederik
d. 7. var på rejse gennem
Jylland sammen med sin
gemalinde,
Grevinde
Danner og et mindre følge.
Rejsen foregik pr. vogn. På
vejen fra Viborg til Silkeborg
skulle de passere Kjellerup,
nuværende Gl. Kjellerup.
Dagen for den kongelige
gennemrejse var forud
bekendtgjort. Der blev
bygget æresport over vejen
mellem krogårdens have og
Anders Pallesen‘s hus. Præsten fra
Levring skulle møde for at tale for
kongen, men grevinde Danner
nævnede han ikke, hun var jo ikke
af kongelig byrd, men født
Rasmussen og anerkendtes ikke af
den „dannede“ klasses medlemmer,
og til dem hørte præsten.
Historien melder intet om, at kongen
og hans følge blev beværtet i
Kjellerup, så det synes naturligt, at
de efter turen over Vinderslev til
Mausing Vandmølle og op gennem
krattet til vejen syd om skoven til
Mausing trængte til et måltid mad.
Hele selskabet anført af et par
forriddere gjorde derfor holdt ud for
„Mausing
Sønder-gaard“
(nuværende ejer Bente og Hans
Henrik Schnoor). Gården var
bekendt for sin gode mad og sit gode
øl.
Kongen og grevinden hilste smilende
på de fremmødte. I forstuen stod
nogle kvinder, deriblandt Ma Graae.
Da kongen og grevinden trådte ind,
nejede kvinderne, og Ma Graae
udbrød spontant: „Det er endda en
kjøn kuen wo kong han haae“. „Tak
for de ord morlille“, svarede kongen.
„Det synes jeg også“.
De kongelige gjorde så stort indhug
i gårdens madforsyning, at der måtte
hentes ny forsyning i gårdens
kælder. Nedgangen til denne var i
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forstuen, så lemmen stod åben, da
de kongelige skulle ud til vognen
igen. Folk rykkede uvilkårligt tilbage,
og der skete da det uheld, at Ma
Graae med et hvin faldt gennem den
åbne lem ned i kælderen. Der blev
et øjebliks ængstelig stilhed, men da
hun velbeholdende kom kravlende
op, brød latteren løs. Ikke mindst
Kongen morede sig kostelig.
Få minutter efter var de kongelige til
vogns, og under hurra-råb kørte
vogntoget videre sydpå.
Det var de kongeliges besøg i
Mausing i 1852, der gav ideen til, at
beboerne i Mausing genopfriskede
begivenhederne på 150 års dagen,
d. 29. juni, hvor flaget var hejst ved
„æ Bydam“ i Mausing.
Sædvanligvis ligger bydamsfesten i
Mausing på den første lørdag i
skoleferien, men i år blev der gjort
en undtagelse, så man kunne være
så tro mod historien som muligt.
Godt 80 personer var mødt op,
mange klædt i tøj svarende til tiden
for 150 år siden, da forridderne,
Bente og Katharina Schnoor
dukkede op på Møllebakken på
deres store, sorte rideheste. Kort tid
efter kom resten af selskabet
kørende i åben hestevogn med
retning mod Mausing. Børge
Mogensen fra Sinding var hyret til at

køre med sin hestevogn.
I vognen sad Kong
Frederik den 7. (Jens Chr.
Madsen) og Grevinde
Danner
(Else
Rasmussen). Vognen
gjorde holdt ved „Æ
bydam“ , kongen og
grevinden
steg
af
hestevognen og fik en
hjælpende hånd af
kuskens medhjælper.
Kongen bar gardens
uniform, og grevinden en
henrivende krinoline med
tilsvarende
kyse.
Publikum klappede og
hyldede kongeparret.
Der blev viftet med
dannebrogsflag,
og
pigerne i byen var mødt op med
blomster til grevinden.

Sognefogeden (Knud Haugaard)
bød kongeparret velkommen til
Mausing, og herefter holdt kongen
en tale til folket. Han hyldede den
smukke natur i og omkring Mausing
og udtrykte ønske om at vende
tilbage på et senere tidspunkt...........
Ma Graae (Jonna Bødskov)
beværtede gæsterne med et godt
glas øl (Frederik d. 7.‘s
jumilæumsøl), hvorefter de hastede
videre sydpå.
Kort tid efter dukkede en nær
bekendt af kongen op. Det var
H.C.Andersen (Rasmus Østerby).
Han havde håbet på kørelejlighed til
Himmelbjerget, men da det var for
sent, blev han i stedet og fortalte et
helt nyt eventyr, han just havde
begået. De mange festklædte børn
satte sig omkring ham og lyttede til
„Den grimme ælling“. En meget
passende historie på bredden af
Mausing Bydam.
Imens begyndte de voksne at pakke
de medbragte madkurve ud.
Allerbedst som man sad og nød
maden, dukkede en ældre bonde op
(Jacob Ildensborg-Hansen). Han
ville vande sin tørstige ko. Da han til
sin forbavselse så de mange

Aftenhygge
ved bydammen
Når man har en bydam, er det ikke
nok at holde fest. D. 14. august
mødtes 27 personer ved „Æ bydam“
med hakke, rive og kaffekurv. Ukrudt
i bedene blev fjernet, der blev
arbejdet ihærdigt og verdenssituationen blev drøftet. Bagefter
nød man kaffen i det dejlige
sommervejr.

Gadefest på
Lundgårde

Pludselig kom en spillemand
vandrende ad Mausingvej, spillende
på sin harmonika (Steen Pedersen
fra Sinding). Han stoppede op ved
bydammen og sagde, at selv om han
var på vej til spillemandstræf i Viborg,
fik han dog lyst til at blive og give et
par numre og evt. tjene lidt til dagen
og vejen. Bl.a. spillede han „den
sidste nye“, Træd-ballehus-polka.
Den mere officielle del af festen
sluttede med, at spillemanden
spillede til et par fællessange.

Generalforsamlingen
mennesker, bad han sognefogeden
holde hans ko, mens han selv fortalte
en historie. Herefter drog han af med
sin ko igen.
Spisningen fortsatte, og derefter var
der generalforsamling i Beboerforeningen.

Zita Agerskov blev valgt til
bestyrelsen. Peder Nørskov blev
takket for sin indsats for bydammen,
idet han ikke ønskede genvalg men
ville i stedet give plads for nye
kræfter.

D. 11. august var der gadefest for
Lundgårde‘s beboere. I år var det
„dispensations-holdet“s tur til at
arrangere festen. Årsagen til navnet
er, at værterne Sanne og Bo
Sørensen samt deres to sønner
Anders og Kristian, har adresse på
Mausingvej, men bor på den samme
vej som Lundgårde-beboerne. Det
skal lige nævnes, at det er dem selv,
der har fundet på navnet.
Festen startede allerede om
eftermiddagen, og efterhånden
stødte der flere til. Det blev til nogle
hyggelige timer med medbragt mad
og en masse snak - en god måde at
mødes på.
Det blev besluttet, at næste års
Lundgårde-fest skal holdes hos Erik
og Linda på Lundgårde 5.
Der er desværre ingen billeder fra
festen, men der blev fotograferet
flere værker, som Valdemar
Hermansen har udført i Smedejern.
De har været på gården, siden Bo‘s
forældre fik dem. (Se artiklen
smedejernskunst).
K.H

Sponsorer
Støt vore sponsorer, de
støtter LOKALBLADET

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com
Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47
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J.L. Auto
ApS
Nørregade 8, 8620 Kjellerup

Vinderslevvej 47, 8620 Kjellerup
Tlf. 20 76 06 74 / 86 88 83 62 - Fax 86 88 32 44
www.lbj-rulleborde.dk - lbj@lbj-rulleborde.dk
Træffetid : Mandag til fredag fra 11.00 - 16.00

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

Tlf. 86 88 25 61
BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
•
•
•
•

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold
Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

Kjellerup
Maskin Udlejning
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

V/ John M. Hinrup,
Klitfyrren 20, 8620 Kjellerup

86 88 23 78 - 20 33 23 78
Bestilling af maskiner 9.00 - 17.00

www.hinrup.dk

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.

Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner

„

KVALITET TIL TIDEN“

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

Kjellerup VVS service ApS

MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
 86888266
40428266
Se nr: 25158105

Kjellerupvej 75
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderslev. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84 Mobil: 61 46 52 84

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

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
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 89 70 70 30

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

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

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

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

Forsamlingshus

Vi vil gøre næ s ten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel

- Den rigtige ramme om festen...

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

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
torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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 annonceudgifter

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

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

Stampes
Murerforretning
v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

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

Tømrermester
Leif Kristensen
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

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

Mausing Forsamlingshus

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
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N
ÅB IDER
T
Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

Vognmand

Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

Klovbeskæring

Man. - Fre. 15.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30

-

V./ Fam. Jensen

JP CYKLER & MOTOR

VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP

S
ING

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
9.00 - 15.00
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
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29

Tlf. 86888279

Pensionistforening
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Dagplejemødre
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
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Tlf. 86888821
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schlæger, Haugevej 34

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Jane Brødløs, Haugevej 47

Tlf. 86888383

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

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

Søndagsskolen Brokhus - Vinderslev
Tlf. 86888237

Fmd.:Lisbeth Christensen,Oddermarksvej 2 Tlf. 86888484

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Valgmenighed

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen
Område Vest

Venstre Vinderslev
Tlf. 87702370

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

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42Tlf. 86888269
Fmd.:Lause Hvam, Vinderslevholmvej 37

Tlf. 86888110

Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Tlf. 86888408

Vinderslev skole
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 86888499

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1

Tlf. 86888821

Vinderslev idrætsforening
Tlf. 86888868

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15

Vinderslev forsamlingshus
Tlf. 86888352

Landsbyrådet
Lars Mølgård, Vinderslevvej 37

Tlf. 86888421

Vinderslev brugsforening
Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Vinderslev borgerforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 86888687

Vinderslev aftenskole
Tlf. 86867476

Indre mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

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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