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Leder
Så er sommeren omme, og efteråret
gør sin entre‘. Forhåbentlig har sommeren givet anledning til masser af
hyggeligt samvær og gode oplevelser. I redaktionen har vi dog ikke
holdt varmeferie, men i stedet for har
vi atter en gang samlet masser af
spændende artikler fra lokalsamfundet.
Under tilblivelsen af Lokalbladet
benyttes printeren meget, og det har
nu medført at printeren er slidt op.
Reparation ville koste 2400 kr. og
en ny ville koste 2750 kr. Vi valgte
at købe en ny printer! Så nu er det
atter muligt at printe siderne til Lokalbladet ud, således at vi i redaktionsgruppen kan lave udkast til det endelige blad. Et blad som forhåbent-

lig rammer de fleste borgeres inte- Denne artikel tegner et bredt billede
af de virksomheder, som har
resse!
sponsorreklame i Lokalbladet. Det
Nogle fra redaktionen har været på går på skift, hvem der får chancen
et lille fotokursus i foråret afholdt af til at fortælle om sin virksomhed, og
Hans Winther fra Winther Foto i der afsættes 1 - 2 sider hertil. Når
Kjellerup. Nu bliver der mulighed for der kommer nye virksomheder til
at deltage i en lignende kursusaften lokalområdet, eller der sker en ænfor borgere, der benytter digital- dring, er virksomheden velkommen
kamera i forbindelse med artikler til til at få en lille notits herom under
Lokalbladet. Næste kursusaften af- gadespejlet. Denne omtale svarer
holdes d. 21. oktober, men da der på ingen måde til artiklen ” portræt
kun er plads til ca. 12 personer, er af en virksomhed”. Redaktionsdet meget vigtigt med hurtig tilmel- gruppen kan altid kontaktes ved
delse til Jesper eller Ingerlise fra tvivlsspørgsmål.
redaktionen.
GOD LÆSELYST.
Der har den senere tid været lidt
misforståelser omkring den faste Husk at deadline for næste nummer
artikel ” portræt af en virksomhed”. er 15. december.
Redaktionen

Gadefest på Tøndborgvej 34

Det var i år blevet vores tur til at huse
gadefesten for Tøndborgvej,
Hønholtvej og Revl Mosevej. Vi
skulle arrangere aftenen sammen
med Lisbeth og Flemming. Vi startede om morgenen med at indsamle
stole/borde og andet, som skulle
bruges til festen. Der skulle også
stilles pavilloner op, og det blev gjort
ude på gårdspladsen. Dagen gik, og
det hele begyndte at tage form af
rammerne til en god gadefest. Vores gamle labrador gik og var med
hvalpe, og 1 time før gæsterne
skulle komme, besluttede hun, at det
var tidspunktet for at nedkomme.
Fødselen tegnede til at blive en
smule kompliceret, så Anne-Grete
måtte en tur til kollegaen i Skægkær.
Vi havde i ugen forinden haft en lille
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utæthed ved vandstophanen ude på
gårdspladsen. Smeden havde repareret midlertidigt, så den skulle nok
kunne holde til efter gadefesten.
Anne-Grete var stadig ved dyrlægen, da de første gæster ankom.
Der blev spurgt, hvad det var for en
hul, vi havde lige uden for døren.
Jeg fortalte, at det var en lille utæthed ved vandrøret. Vi løftede stille
de udlagte plader, og det var ikke
det forventede syn, der mødte os.
Hullet var halv fyldt med vand, og vi
kunne se, at vandet steg kraftigt. Nu
var gode råd dyre – den hane, som
vi skulle lukke for vandet med, var
netop den, der var i stykker. Det var
derfor umiddelbart ikke muligt at
lukke med det samme. Vandet
strømmede ud - mens gæsterne

strømmede ind. Gårdspladsen blev
på få minutter oversvømmet, og folk
syntes, at ”det var flot, vi havde arrangeret fodbad i denne varme”.
Lars Arhøj blev kontaktet, men han
var nødt til at lukke for vandet på
næsten hele Tøndborgvej. Smeden
kom med en pumpe, og efter kort
tid var vandet pumpet væk. Det skal
dog lige nævnes, at det ikke var den
midlertidige reparation, som var
sprunget op, men et helt andet sted.
Smeden gik i gang med at reparere
vandrør, og vi gik i gang med festen.
Folk hyggede sig, og det var kun et
ekstra krydderi på stemningen med
de to små uforudsigeligheder. Der
blev snakket meget ved bordene, og
alle begivenhederne, som var sket
siden sidste gadefest, blev diskuteret. Efter maden var der små lege til
glæde for både store og små. Vi ser
frem til næste års gadefest, som der
heldigvis var frivillige, der meldte sig
til. Dog må det gerne være uden alt
for mange uheld. Denne fest glemmer vi aldrig!
Det blev for øvrigt til 2 velvoksne
hvalpe!
Kjeld Hvolgaard

Tillykke med
dagen.
* Jørgen Pedersen, Liljevej 11,
bliver 60 år d. 4. okt.
* Jane Bech og Thomas
Petersen, Gl. Revlvej 2 B, skal
vies i Thorning kirke d. 11. okt.
* Valdemar Hermansen,
Mausingvej 34, bliver 100 år d.
4. dec.
* Ketty Laursen, Krokusvej 1,
bliver 50 år d. 20. dec.
* Poul Erik Petersen, Liljevej 28,
bliver 50 år d. 23. dec.

Julefrokost.
Julefrokost i Vinderslev forsamlingshus lørdag d. 6. dec. Frokosten er
for alle interesserede, både firmaer,
gadefester, enkelte personer, ja alle,
der har lyst til at få en sjov aften.
Tilmelding kan ske allerede nu på
tlf. 86888110, der er rift om pladserne, så skynd jer.

Høsten
Og det blev rigtigt høstvejr
Som vi den næste morgen fik
Så tørt at strået knirked’
Når vi langs kornet gik.
Og lidt før middag til vor gård
Der kom en mejetærsker
En 12 fods Dronningborg.
Det var nu ikke en 12 fods mejetærsker Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej, ringede efter en lørdag i juli
mdr., men Steen Vindums nye 22
fods mejetærsker. Skærebordet er
så stort, at Helmer måtte ud for at
måle sin indkørsel for at se, om mejetærskeren kunne komme ind på
gårdspladsen for at få skærebordet
sat på, da Steen jo skal køre med
det bagefter mejetærskeren.
Indkørslen var lige bred nok.

Nyfødte

edaG
teljeps
Velkommen til !
Solsikkevej 15 B
Jytte Dahl er flyttet ind d. 1. aug.
Jytte boede tidligere hos sin datter
og svigersøn, Pia og Karsten Horup
på Rosenvænget. Jytte arbejder i
SFO’en på skolen, desuden har hun
rengøringsjob, også på skolen. Endvidere er Jytte holdleder for Thorning‘s håndboldpiger.

Bryllup

Else Johannesen og Lars Nielsen,
Krokusvej 5, fik den 8/8 en lille pige,
som blev døbt d. 21/9 i Vinderslev
kirke. Vejede ved fødslen 3560 g og
var 53 cm lang, Da billedet blev taget, var hun 14 dage gammel.

Susanne Marie Bech og Lars Christensen, Vinderslevvej 99, blev d. 18.
juni gift på Kjellerup Rådhus. D. 21. juli kl. 16:30 blev de forældre til Tim
som vejede 3400 g og var 51 cm.

Pederstrupvej 89
(ved siden af fabrikken) er nu blevet beboet af Liselotte Ulstrup (29),
Sidsel Ulstrup (8) og Ian Hansen
(32), som er flyttet hertil fra Ry. Liselotte arbejder som dyrepasser for
mus og rotter i Laven, Ian er
bygningsmaler i Silkeborg, og Sidsel
går i 2. kl. på Vinderslev skole. Husstanden består desuden af hunden
Scooby, 6 katte og 4 heste. Familien bruger fritiden på at renovere
huset og stalden.
Pederstrupvej 69
Steen Koudahl Frederiksen (36) er
flyttet ind på førstesalen i den gamle
brugs. Steen kommer fra Låsby,
hvor han stadig arbejder på AVK, og
hvor han tidligere var KFUMspejderleder for bævere og ulve. Nu
går fritiden med at spille musik og
skrive bøger.
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Vinderslevholmvej 12

Gade
spejlet
Vinderslevholmvej 46

Reiner Venshøj er 21 år, er tømrer
og arbejder ved Brix i Kjellerup. Det
er vist nok også godt at have lidt
håndværkskundskab med det arbejde, Reiner og hans pige, Dorte
Møller på 21, er gået igang med.
P.t bor de i campingvogn, så det er
spændende, om huset er færdigt når
bladet udkommer.
Gl. Revlvej 3
Thomas Jan Rasmussen er flyttet til
Gl.Revlvej 3 fra Silkeborg.
Thomas er 27 år og arbejder som
sandblæser ved Silkeborg Autolakering. Udover sit arbejde har Thomas
2 hunde at holde styr på, en
GrandDanois og en mini puddel ,
det er 2 hunde som, supplerer hinanden godt. Thomas er også meget
interesseret i motorsport.

Vinderslevholmvej 18 L
Elsa Christensen er flyttet fra
Pederstrup sammen med datteren
Claus Laustsen er 25 år. Han er Pernille på 12 år. Rikke på 4 år er
udlært karrosseripladesmed i ved sin mor hver anden uge.
Silkeborg. Claus’s kæreste hedder I lejligheden er også hunden Vaks.
Maiken Thomsen, er 24 år og
arbejder som social- og sund- Vinderslevholmvej 18 N
hedshjælper i Hammel. Maiken Ann Mary Hvam er flyttet fra Tulipansiger, at hun ikke er medejer af vej nr. 5. Det er Ann Mary også tilhuset, men regner dog med at ville freds med, selv om der er nogle ting,
flytte ind på et tidspunkt. De unge som hun ikke synes er ideelle, bl.a
mennesker fik dog lidt mere at se ved hun ikke, hvordan hun skal få
til, end de havde regnet med , da sit køkkenvindue pudset, da det ikke
der var sprunget et vandrør, så de kan vippes for vandhanen i køkkemåtte til at grave gulve op.
net, og udenfor er kælderskakten.
Tulipanvej 5
Vojka (23) og Darko (31) Sauice
kommer fra Serbien. Darko har boet
her i 12 år og Voika i 3 år. De har
lille Sofia på 18 mdr. De er blevet
gift her i Danmark og arbejder begge
to på Steens møbler. De håber, at
de vil blive nogle gode naboer, og
glæder sig til at falde ind i atmosfæren her i Vinderslev.
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Vinderslevholmvej 18 D
Ruth Katballe er efter 25 år flyttet
fra Krokusvej 3 til en af de nyistandsatte lejligheder i det tidligere plejehjem „Rydalsminde“.
Vinderslevholmvej 18 E
Familien Møller er flyttet ind i nr. 18
E. Familien kommer fra Thorning.

Vinderslevholmvej 18 H
Karen og Harald Madsen ( dem med
det grønne hus i Pederstrup) har nu
fået det solgt og er flyttet på Vinderslevholmvej 18 H.
Vinderslevholmvej 18 K
I nr. 18 K bor Jan Østergaard. Jan
er pensionist og radioamatør. Han
har før boet i Kjellerup, men da han
fik tilbudet om at flytte til Vinderslev,
slog han til med det samme. Han er
glad for sin nye lejlighed og vil gerne
blive boende der i mange år.
Vinderslevvej 18 M
Signe Thomsen er flyttet fra Vinderslevholmvej 16 til nr. 18 M
Signe er meget glad for flytningen,
især fordi hun slipper for trapper.

Gl. Revlvej 2 B
Jane Bech (26) og Thomas Petersen flytter fra Bødkersmindevej 19 i
Thorning til Gl. Revlvej 2 B. Jane og
Thomas har datteren Nanna på 1
år. Parret skal giftes i Thorning kirke
d. 11. okt. Jane er datter af Lene og
Karl Aage Bech, og Thomas er søn
af Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37.
Krokusvej 6

Inge (42 år) og Kim ( 38 år ) Zilke er
sammen med deres to piger Julie
(12 år) og Adina (7 år ) flyttet til
Krokusvej 6. Familen kommer fra Viborg, men da de begge arbejder i
Kjellerup, Inge som pædagog i børnehaven Storkereden og Kim som
tekniker på Kjellerup sygehus,
valgte de at flytte til Vinderslev, også
for den nærkontakt, man har i de
små bysamfund. Pigerne går nu i
skole i Vinderslev.

Gadefester på Vinderslevvej
Gadefest afholdt på Vinderslevvej 45
18.30 var grillen klar, og resten af
selskabet var dukket op. Så forløb
aftenen ellers med indtagelse af diverse salater og det kød, som folk
selv havde medbragt, samt fadøl,
vin og hvad hjertet ellers begærer. I
løbet af aftenen kunne folk gå hen
og sætte en streg eller lignende på
et opstillet tomt lærred, som til sidst
blev det nydeligste maleri. Det færdige resultat kan ses til næste gadefest, som festudvalget oplyser finder sted samme weekend næste år.
Festudvalget oplyser også, at de
glæder sig til næste år, hvor de håber på større tilslutning.
Trods de manglende tilmeldinger til
gadefesten på Vinderslevvej fik vi en
hyggelig aften/nat. En lille del af selskabet havde valgt at startet festlig-

hederne kl. 16 med en lille
petanque-turnering, som blev vundet af Agnes i nr. 44, hun fik en flaske rødvin som belønning. Kl. ca.

Med venlig hilsen
Festudvalget:
Jan og Karina, Vinderslevvej 18
Henrik og Pia, Vinderslevvej 45

Gadefest afholdt på Vinderslevvej 110
Lørdag d. 30. august var der atter
gadefest på Vinderslevvej. Denne
gang var det dog kun for beboere ”
på den anden side af broen”. 16
feststemte mennesker mødte op
hos Lars Primdahl og festede på
hans overdækkede terrasse til hen
på de små timer. Bespisningen bestod af smørrebrød. De naboer, som
af en eller anden grund ikke deltog,
må også kunne berette om manglende nattesøvn, da festdeltagerne

sang den ganske aften og nat. Sangene spændte fra kendte dansktopslagere til omdigtede sange. Her
kan bl.a. nævnes: P. Kas, han har
en bondegård, jeg har en gummiged ( Fisker), jeg er ikke som de
andre ( John ), samt jeg vil male
byen rød ( Helle Maler ).Hvert år digtes der et nyt vers til den sang, som
synges ved hver gadefest, og med
tiden skulle sangen gerne blive meget lang – og alsidig . Næste års

festarrangører er beboerne på nr. 58
og 73. Tidspunktet er atter sidste
lørdag i august.
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Nyt fra dagplejen
Den årlige udflugtsdag
Den 6. maj 2003 tog alle Vinderslev
områdets dagplejere med alle børnene på den årlige udflugt til Viborg
Gymnastikforenings træningshal.
Da vi kom, fik vi først en velfortjent
is, dernæst var vi klar til at more os
hele formiddagen med at hoppe på
trampoliner og springe ud i
springgravene, som er fyldt med
skumgummi. Så var vi klar til at spise
de medbragte madpakker, som altid er ekstra spændende denne dag,
da børnene selv har dem med hjemmefra. Efter et par tørre numser var
vi klar til lidt mere hoppen, inden det
gik hjemad med en busfuld trætte
børn. En rigtig god udflugtsdag fuld
af masser af oplevelser.

Udflugtsdag til Viborg Gymnastikforenings træningshal

Dagplejens dag
Den 2. onsdag i maj er det jo så
dagplejens dag, en dag, hvor man
over hele landet sætter ekstra fokus
på dagplejen. i år var det så onsdag
d. 14. maj, og her valgte vi dagplejere at køre til Søndergårds have
i Skræ. Nogle af os kørte i egne biler medens de andre kom med bus.
Vi startede med at spise vores medbragte rundstykker og gik dernæst
på opdagelse i den flotte have, som
har en imponerende legeplads til
børnene. Vi havde en hyggelig formiddag med kun få regnbyger. Vi
sluttede af med at spise vores medbragte mad. På hjemturen satte
regnen for alvor ind, så vi havde
bestemt været heldige med vejret.
Vi kan kun anbefale alle at tage ud
til Søndergårds have i Skræ, det er
bestemt et besøg værd for alle aldre.

Fra Dagplejens dag i Søndergårds have i Skræ

Susanne Vad Westergaard

Fra legepladsen i Søndergårds have i Skræ
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Vinderslev skole

Et brusebad under haveslangen køler dejligt (SFO)

Lars laver karm til en ny dør

En af de første dage i det nye skoleår var børnehaveklassen en tur rundt for at se hele skolen. Her er de i
musiklokalet sammen med den afgående børnehaveklasseleder, Jette Hey

På en af de
varme dage i
starten af skoleåret morede
SFO-børne sig
på denne herlige
vandrutschebane
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Birgit Rugaard går
på efterløn
Fredag d. 29. august har Birgit
Rugaard sidste arbejdsdag på
Vinderslev Skole. Birgit er som lærer jævnaldrende med skolen. Hun
blev ansat på Mausing skole i 1965
og var der et år, hvorefter hun fortsatte på Vinderslev Skole. Hun blev
således ansat på Vinderslev Skole
kun et år efter skolens indvielse,
men selv om Birgit har mange år på
bagen som lærer, er det langt fra en
gammel udslidt lærer, som vi må
tage afsked med. Birgit har i udpræget grad kunnet følge med i den
pædagogiske udvikling. Hun har en
naturlig evne til at leve med i børnenes liv, og hun er højt respekteret af
børn og forældre.
Mange børn – og jeg tror, hun kan
huske dem alle – har meget at takke
Birgit for. Ikke mindst har børn, som
af forskellige grunde har haft det
svært i skolen, haft en ihærdig og
trofast fortaler i Birgit.
På skolens vegne vil jeg takke Birgit Rugaard for et langt og engageret arbejdsliv på Vinderslev Skole og
ønske alt mulig held og lykke fremover.
Thorkild Skovbo

Pedellens job.
I løbet af alle de år, der er gået siden skolens indvielse, er der selvfølgelig sket store ændringer i skolen, både med hensyn til de fysiske
rammer, undervisningens indhold og
metoder, for slet ikke at tale om den
måde lærere og elever omgås hinanden på. Dengang var der heller
ikke noget, der hed børnehaveklasse eller skolefritidsordning. Tidligere var det også sådan, at forældrene ikke havde så stor indflydelse
på, hvad der foregik i skolen, som
de har i dag. Alt det betyder selvfølgelig, at en lærers job er noget helt
andet i dag, end dengang. Så det
job, Birgit Rugaard forlader, er et helt
andet end det, hun blev uddannet
til og ansat i!
Et andet job på skolen, som har
ændret sig meget med tiden, er pedellens job. Rengøringen er for en
del år siden overtaget af et rengø-
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ringsfirma, men der er til gengæld
mange andre opgaver, som efterhånden er blevet overtaget af pedellen, deriblandt mange af meget
teknisk art. F.eks. er computeren
blevet et nødvendigt redskab for
ham til styring og kontrol af skolens
og Gårdens varmeanlæg. Efter at
skolen blev bygget om og fik sin nye
tilbygning, har vi også fået en hel
del ventilationsanlæg, som skal aflæses, kontrolleres og justeres, og
det samme gælder for Gårdens anlæg.
Heldigvis kan vores pedel, Lars
Arhøj, lide at arbejde med teknik og
har også overtaget tilsynet med skolens AV-udstyr, (overhead-projektorer, bånd-/CD-afspillere, videoafspillere osv.), vedligeholdelse af
maskiner og skærende værktøj i
sløjd, ligesom han også kommer og
hjælper os lærere, når teknikken
driller, eller det bare er rigeligt indviklet. For eksempel er det også blevet meget nemmere at få lyd og lys
stillet an til skolefest og lignende
arrangementer, for det ordner han
som en selvfølge.
Ud over det daglige arbejde, påtager Lars sig også mange opgaver,
som måske ikke naturligt falder ind
under pedellens pligter, men som
skolen nyder meget godt af. Da skolen f. eks. skulle anskaffe 85 garderobeskabe til den nye SFO-afdeling,
fik vi dem meget billigere, end de
kunne købes for, ved at nøjes med
at købe materialerne og så lade Lars
lave dem. Det samme, da der skulle
laves nyt skur til affaldscontainere,
nyt redskabsskur m.m. På samme
måde kan vi få malet mere for de
samme penge, hvis det kun er malingen, der skal købes, vi får flere
køkkenelementer, når Lars selv sætter dem op, han klarer murer- og
tømrerarbejde i forbindelse med flytning af en dør osv.
Det er et meget alsidigt job at være
pedel på Vinderslev Skole.

dvs. det er nu to år siden, vores lokaler i den nye tilbygning blev indviet. Vi nyder vores dejlige lokaler
og vores store grønne udenomsareal i særdeleshed. Her bliver der
spillet fodbold, lavet bål, snittet, bygget huler, lavet sand-byer og meget meget mere (i disse - i skrivende
stund - varme tider, bliver det også
til en del vandkampe).
Om kort tid mødes vi med Kratgården i Sjørslev for at spille fodbold og for at tilbageerobre ”de
gyldne fodboldstøvler”, som pokalen benævnes. Fodboldturneringen
på både ude- og hjemmebane er
blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, som alle ser frem til, og
som alle deltager i, - enten som spiller eller hepper.
Karen Enggård

Det er godt at have sin mor med til
første skoledag. Signe Høstrup skal
begynde i børnehaveklassen.

Birthe Clausen

Fra Vinderslev SFO Ferieplan
I SFOén er vi godt i gang efter ferien. Med 64 børn tilmeldt SFOén
har vi netop fejret 2-års fødselsdag,

Efterårsferie - uge 42
fra man. d. 13. okt - til fre. d. 17. okt.

Glade barndoms og ungdomsår i Vinderslev
Jeg er født i 1941 på en lille ejendom på Vinderslev Hede, hvorefter
vi, min mor og far, Elna og Anthon
Klok, samt min tre år ældre bror
Egon, flyttede til min bedstefars hus
i Vinderslev (i dag Vinderslevvej 41).
Jeg voksede op i et trygt og kærligt
hjem. Min far blev ansat som Ringer og Graver ved Vinderslev Kirke
og min mor tog sig af rengøringen.
Jeg plejer at sige, at vi tre børn er
vokset op i kirken, for vi var jo altid
med, når far og mor var på arbejde.
Der blev pyntet kirke til bryllup, begravelse, til høstgudstjeneste og til
jul, og da min far havde langt over
100 gravsteder at passe, var der nok
at se til.
Jeg syntes, der var dejligt i ”byen”.
Jeg husker tydeligt de mange butikker, der var dengang og specielt til
jul, når alle vinduer var pyntede, ja!
så var der ikke et bedre sted at bo.
Jeg har altid været lidt af en bangebuks, jeg var stort set bange for alt
muligt, men der var altid én eller
anden der kunne trøste mig. Hvis vi
f.eks. blev syge, ja så gik der bare
bud til „Pers“, som var sygeplejerske, og som hjalp mange mennesker, hvis de havde problemer. Hvis
hun ikke var hjemme, kunne man
skrive på den sorte tavle, der
hængte på hendes hus, så gik der
ikke lang tid, før hun aflagde os et
besøg.
Jeg gik i Vinderslev Skole, men oplevede at have mange forskellige
lærere (10 tror jeg), men så blev
Anna og Knud Sørensen ansat, det
var vi mange, der var glade for. Jeg
syntes, jeg lærte meget, som jeg senere havde meget gavn af.
Mit første ”job” var hos Gerda og
Svend Nørskov i forsamlingshuset,
og der fik jeg lov til at hjælpe med
mange forskellige ting . Der var meget at lave, da der i den periode blev
asfalteret igennem byen, og alle arbejderne spiste i forsamlingshuset.
Jeg cyklede også med aviser og
ugeblade. Jeg cyklede mange kilometer, men tjente til gengæld 10 kr.
om ugen.
Jeg var glad for at spille håndbold
og husker tydeligt, da der blev byg-

Gymnastikopvisning i Silkeborghallen i 1961.
Leder Lilly Mikkelsen og musik Anna Sørensen.
get klubhus og nyt stadion, det var
vild luksus. Tænk, man kunne tage
brusebad, det var godt nok i koldt
vand, men skidt med det.
Vi fik som formand for V.l.F. valgt Andreas Pretzmann, det var en stor
gevinst for idrætsforeningen, for nu
skete der virkelig noget både på stadion og i forsamlingshuset.
Der var gymnastik, folkedans,
kammeratskabsaftner, og der blev

„Kærlighed“ af Kaj Munk i 1963.
Fra venstre: Anthon Klok, Knud
Pedersen og Henry Nielsen (Post)

arrangeret bal hver anden måned.
Vi havde besøg af Gustav Winkler,
Grethe Klitgård og Birthe Wilke. Der
blev virkelig satset stort, og det gik
heldigvis godt, folk strømmede til
vore arrangementer.
En gang om året spillede vi dilettant,
og det var det bedste, jeg vidste. Jeg
syntes, det var så spændende. I
1963 satsede vi det helt store, nemlig at opføre ”Kærlighed” af Kaj
Munk. Det var jo noget ganske andet, end det vi plejede. Det blev en
kæmpe succes, og vi spillede den
hele fem gange (det plejede at være
to gange), og vi var også udenbys
at spille. Ih! hvor var vi stolte. Jeg
husker en bestemt situation fra dette
stykke. Min far (han spillede dilettant i mange år) spillede fisker og
skulle på et tidspunkt i stykket rejse
sig, slå i bordet og sige „ fandeme
jo“. En aften fik han sig noget af et
chok, for midt i salen sad præsten
og nogle medlemmer af menighedsrådet (som han selv var medlem af),
han ville kun på scenen, hvis han
måtte sige“ sørme jo „ i stedet for,
Det fik han efter store diskussioner
så lov til. Stykket gik i gang, min far
rejste sig, slog i bordet og sagde „
fandeme jo“, så replikkerne var blevet indstuderet godt.
Engang, da vi spillede ”Københavner Walde” (Karl Slagter fra Pederstrup spillede hovedrollen), var vi lidt
uheldige. Der skulle komme en
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Opførelsen af „Københavner Walde“ 1962.
Fra venstre: Karl Nielsen (slagter), Ella Mølgård, Hans Humlegård,
Grethe Klok.
dame ind på scenen og slå en mand
i hovedet med en serveringsbakke.
Vi fik indkøbt en bakke, der var så
let som en fjer. På premiereaftenen
var denne bakke pist væk, men hun
lånte da bare én i køkkenet. Det gav
et ordentlig brag - manden faldt omkuld - vi andre skreg af grin - det
gjorde publikum for resten også.
Gymnastikken havde også sin
opblomstringstid i disse år, der var
flere og flere, der kom med. så det
var ret store hold , der hvert år afsluttede sæsonen med opvisning på
Sønderport i Silkeborg. Senere var
det i Silkeborghallen. Jeg har to

gange oplevet at være med til landsstævne, det glemmer jeg aldrig.
I 1961 kom jeg i lære hos Wolsgård
i Kjellerup, og det blev til fire dejlige
år, men nu var fritiden ikke den
samme som før, for jeg gik på
handelskole fire gange om ugen, og
det var om aftenen.
Lønnen var 200,00 kr. pr. mdr., så
det var godt, man kunne bo gratis
derhjemme.
For at tjene ekstra penge, tog jeg
dommerkort til håndbold. Jeg var i
mange forskellige byer at dømme
kampe, og for hver kamp tjente jeg

30,00 kr., så det hjalp jo lidt på økonomien.
I 1966 blev jeg gift og flyttede til Silkeborg, hvor min mand og jeg i næsten 30 år havde købmandsforretning og en forretning med garn og
kosmetik. Jeg spillede i en periode
håndbold i Hauge. I 1978 blev jeg
ringet op af Ella Mølgård, fra Vinderslev, som spurgte mig, om jeg ville
være med på ”Perronteatret” i Silkeborg. De skulle netop til at spille
”Kærlighed” af Kaj Munk, og sådan
gik det til, at jeg i dag kan se tilbage
på 25 spændende år på teatret.
De sidste 14 år har jeg passet billetkontoret, og det glæder mig hver
gang, der er nogle af de gamle“ kollegaer fra Vinderslev, (og dem er der
mange af), der bestiller billetter.
For et par år siden var ”Perronteatret” ude at spille ”Revy” i Vinderslev Forsamlingshus, og det satte
minderne fra ungdomstiden i gang.
Min mor og far døde i 1985 og 1987.
Min bror Egon døde i 2000 kun 62
år gammel. Min søster Tove er gift
og bor i Silkeborg.

Minderne har man da lov at ha’
dem kan du aldrig, nej aldrig ta’.

Grethe Klok Jensen
Mølledamsgade 2
8600 Silkeborg

Vinderslev pensionistforening
Nu hvor den mørke tid nærmer
sig, har bestyrelsen efterårets
foredrag på plads.
Den 16. Oktober kommer Aslaug
Sæbø Chak, fra Ikast. Hun er
norsk og vil fortælle fra vestlandet
i Norge. Da vi ved hvor smukt og
særpræget, det er, skal det nok
blive en god eftermiddag
Den 20. November er det Hans
W. Klausen, Birgittelyst, med op10

læsning af Blicher. Blicher var
præst i Thorning og var en dygtig forfatter. Hans bedste noveller er enten skrevet i Thorning,
eller også handler de om ting, han
har fået kendskab til i sin tid der.
Den 11. december er det Anna og
Knud Sørensen, der har påtaget
sig at lave ” Ind under jul ”. Det
er en tradition vi har haft i nogle
år, og det har altid været en hyg-

gelig eftermiddag midt i adventstiden.
Mød talrigt op. Alle er velkommen. Har du behov for kørsel, 5
kr. tlf. 86 88 85 52, eller en anden i bestyrelsen. Fælles kaffebord 10 kr.
Alle ønskes en god sæson.
Bestyrelsen.

Økilde mejeri
Lokalhistorie
.........fortsættelse fra juli udgaven

Mælkekuskens arbejde
Anno 1935
Søren Rasmussen, Pederstrup (nu
Kjellerup), kørte sin første mælketur i 1935 på Hønholt-turen, hvor
mælkevognen var med jernhjul, og
vognkassen var så smal, at der kun
kunne stå 2 spande på tværs. Så
om sommeren, når der var meget
mælk, måtte spandene hænge i
kroge på siden af vognen. Spandene skulle tages af krogene, inden
han kunne køre til perronen. Om
sommeren var der ca. dobbelt så
meget mælk som om vinteren, p.g.a.
køerne da gik på græs.
Han kørte mælk igen i 1939, hvor
han fik 5 kr. om dagen for 3 timers
arbejde med heste og vogn.
Om vinteren, når der var meget sne,
kørte han mælken med kane. I 1941
kørte han uafbrudt i 2 mdr. med
kane. Mælkekusken havde mælkepenge med fra mejeriet til leverandørerne. De mælkekuske, som kørte
Tøndborg-Hesselskov turene, ville
have 25 øre for at tage mælkepengene med, og det blev Kristian
Lysdal så gal over, at han ville have
Søren Rasmussen til at tage pengene med, selv om han kørte
Hønholt-turen. Kort tid efter blev alle
mælkekuskene enige om, at for at
tage mælkepengene med ville de
have øre-beløbene på afregningerne. Så blev Kristian Lysdal igen
gal, og Søren Rasmussen skulle
ikke tage pengene med mere.
På et senere tidspunkt blev mælkepengene ikke taget direkte med til
leverandørerne. Pengene blev først
sendt til foderstoffen, som først tog
deres tilgodehavende hos leverandørerne.
Om vinteren, når de kørte mælk, og
der var meget koldt, kunne mælken
fryse, så de ikke kunne få mælken
af spandene. D. 25. jan. 1942 frøs
der ca. 29 grader, og mælkekuskene
blev sendt tilbage til leverandørerne
med mælken. På sådanne dage gik

de tit ved siden af vognen for at
holde varmen, hvis de ellers kunne
stå fast på isen. Hestene havde
munke (pigge) på hesteskoene for
at kunne stå fast på isen.
Mejeriet havde en sirene, som
kunne høres langt omkring i sognet.
Sirenen blev sat igang, når mejeriet
manglede mælk. Det betød, at
mælkekuskene, som var på vej til
mejeriet, skulle sætte hestene i galop for hurtigere at komme frem med
mælken.
Når Søren og de andre mælkekuske
kørte fra mejeriet, havde de smør,
futmælk (skummetmælk), ost og
fløde med til leverandørerne. På
hjemturen holdt de ind ved bageren
og købmand Madsen efter brød og
kolonialvarer til de leverandører,
som havde bestilt. Engang imellem
gav købmand Madsen øl og snaps
til kuskene, for de varer de tog med
rundt.
Ved familiefester og lignende kunne
man købe flødeis på mejeriet. Det
blev leveret i 2 liters metaldåser.
Disse var sat ned i større træspande
og omgivet af isterninger.
Mælkekuskene fungerede også
som “lokal-avis”. Det var før Lokalbladet‘s tid.

Tegning af udvejning af returmælk

Anno 1962
Jakob Lundgaard, Mausing, var
mælkekusk fra november 1962 til
24. januar1966, hvor tankbilerne tog
over. Han fortæller, at hvis man
havde et ønske om at blive mælke-

kusk, så gav man et skriftligt tilbud,
når der var den årlige licitation. De
lavestbydende fik jobbet. Årsagen
til, at man søgte, var ofte, at man
gerne ville tjene lidt ekstra. For Jakob‘s vedkommende var det også,
fordi han havde købt en dyr
traktor(en rød Ferguson 35) og endvidere havde ansat en medhjælper.
Derved var der fast arbejde 2-3 timer hver morgen til Jakob eller medhjælperen.
Jakob mener, at han fik ca. 13-14
kr. om dagen i starten for arbejdet.
En ekstra udgift var, at traktoren
skulle indregistreres, for at det var
lovligt, at bruge den til at køre med
mælk.
Men først skulle morgenarbejdet
hjemme på gården på Lundgårde
klares, så mælken her var klar, når
mælkekusken på den tur kom.
Jakob kørte forskellige ture gennem
årene.
Man startede altid ved den samme
landmand og kørte turene, som de
var planlagt. Mælken stod klar for
det meste i 40 liters junger, enkelte
i 30 liters. Ofte stod der en 5 liters
kærnemælksspand sammen med.
Så skulle mælkekusken tage den
med til mejeriet og få fyldt op, og
derefter tage den med retur, så der
kunne serveres koldskål eller lignende til middag. Ligeledes kunne
man også bestille smør og ost på
mejeriet. Hvis man ønskede det,
satte man sin lille trækasse med
leveringsnummer frem. I den lagde
man sin bestillingsseddel med en
tøjklemme på. Kusken tog også den
med til mejeriet, hvor bestyreren
ekspederede bestillingerne.
Mælkekuskene skulle ankomme til
mejeriet i bestemt rækkefølge. De
havde „faste pladser“ , så arbejdet
for mejeristerne var jævnt fordelt. Jakob husker, at Mausing-turene var
blandt de første, med ankomst til
mejeriet ca. kl. 7.
Når kusken kom til mejeriet, blev
mælken vejet ind. Ofte var det
førstemejeristen, der stod for dette
arbejde og sørgede for, at det hele
foregik systematisk. Mejeri-
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bestyreren registrerede det i sine papirer. Mælkekusken fik herefter udleveret returmælken, den syrnede
mælk og skummetmælken i de
samme spande. De skulle tilbage på
gårdene til foder. Man kunne få ca.
80 % af den indvejede vægt retur i
skummetmælk. Hvis der skulle kærnemælk med også, blev det modregnet. Nogen brugte også valle
(restproduktet fra osteproduktionenen) til svinefoder. Det gav man få
øre for pr. liter. Så kørte kuskene
afsted med returmælken mm., og
dagens arbejde for kusken var ovre,
når han havde været turen rundt i
bagvendt rækkefølge med returmælk og tomme spande..
På mejeriet var der forskellige arbejdsområder, bl. a. var der også en
fyrbøder, der fyrede op i dampmaskinen, der trak de forskellige maskiner. En gang om året var der
kedelefterssyn, hvor kedlen blev
renset.
Jakob fortæller, at i en årrække
kunne man komme ned på mejeriet
og få et dejligt varmt bad. Bl.a. Jakob‘s far tog ofte bad dernede, men
det var kun mænd, der benyttede

sig af den mulighed.
Hver 4. uge sad kassereren inde på
mejeriet, og der blev udbetalt
mælkepenge, som kuskene så
havde med tilbage til leverandørerne.
Udviklingen har gjort, at de 286 andelshavere, der leverede mælk til
mejeriet dengang, i dag er reduceret til ca. 10. MEN.... selv om alting
er ændret, så kører Jakob
Lundgaard stadig rundt på sin røde
Ferguson 35 fra 1962 oppe på
Lundgårde.

Dagligdagen på et mejeri
Jens Thorn Jensen, Vinderslev blev
uddannet mejerist i 1951. Han har
ikke arbejdet på mejeriet “Økilde” i
Vinderslev, men fortæller om arbejdet på et mejeri, dengang han var
nyuddannet mejerist. Han mener
ikke, at der har været den store forskel fra det ene mejeri til det andet.
Man arbejdede alle ugens 7 dage.
Hver dag mødte mejeristerne tidligt,
ofte ca. kl. 5, så de kunne nå en
række arbejdsopgaver, inden
mælkekuskene kom med den friske
mælk. En af opgaverne var, at den

syrnede fløde fra gårdsdagens leverance skulle i smørkærnen. Fløden blev nu pisket, efter 15 min. blev
den til flødeskum, og yderligere 510 min. senere var de små fedtkorn
samlet til små smørkugler lidt større
end marmorkugler. Kærnemælken
kunne nu tappes fra smørret. Det var
en dejlig drik og god i husholdningen. Der blev nu sat 0,8% salt til
smørret, der blev æltet, til vandet i
smørret var så findelt, at smørret føltes helt “tør”. Hele behandlingen tog
halvanden til to timer. Det meste
smør kom i dritler, der lignede vor
tids fastelavnstønder. Da det meste
smør blev eksporteret til England,
kunne der være 112 lbs. (engelske
pund), der svarer til 50,8 kg i en drittel.
Andre mejerister stod for ostene. De
skulle vendes hyppigt i starten, når
de var friske.
Lige før kl. 7 spiste mejeristerne
morgenmad hos mejeribestyrerens
kone. Oftest boede de på et værelse
på mejeriet og var således også “på
kost”. Tit blev det til et hurtigt morgenmåltid, fordi de skulle være klar
til at tage imod mælken, når kuskene

Jacob Lundgaard’s mælketur
Navn

(nuv. ejer)

½ kg.
mælk
1961

Genms.
fedt %
1961

15818
59264
88795
82248
49697
95250
131632
52512
149478

5,01
4,27
4,17
3,98
3,87
4,16
4,22
3,86
4,25

Mælketur nr. 3 og 4 begyndte ved
Karl Erik Kristensen (Asta Chrestensen)
Frederiksdal
23541
Jakob Olsen
(Gitte og Ernst Nielsen)
Holmsløkkevej 8
56775
Ejner Dahl
(Karl Erik Knudsen)
Holmsløkkevej 6
40260
Johannes Katballe (Wibeke og Claus Holm)
Holmsløkkevej 10
53028
Ejner Knudsen
(Bodil og Jørgen Sørensen)
Holmsløkkevej 5
62062
Svend Aage Abildskov (Lars Abildskov)
Holmsløkkevej 4
67013
Anders Hansen
(Lis og Jacob Hansen)
Holmsløkkevej 3
62389
Ejner Eriksen
(Kristian Pedersen)
Holmsløkkevej 1
50336
Aage Jensen
(Joan og Lars Westerberg)
Lundgårde 23
43824
Viggo Holm
(Birgitte og Jesper Høst)
Lundgårde 21
63046
Peter Bjørn
(Karl Erik Knudsen)
Lundgårde 6
106707
Agner Sørensen
(Anne Mette og Jesper Mortensen) Mausingvej 43
122734
Peder Nielsen
(Else Rasmussen og Jens Chr. Madsen) Mausingvej 41
49128
Alfred Stenholt
(Elly og Jens Stenholt)
Mausingvej 39
85028

3,32
4,21
4,08
3,98
5,00
4,13
4,25
3,97
3,92
4,48
3,93
4,20
4,12
4,21

Mælketur nr. 2 begyndte ved
Anders Simonsen (Linda Ilsøe og Erik Arborg)
Regner Knudsen
(Lotte og Søren Fisker)
Kristian Pedersen (Jørgen Jensen)
Hagbart Sørensen (Sanne og Bo Sørensen)
Poul Isager
(Institutionen Dalen)
Poul Mølgaard
(Hans Henrik Schnoor)
Kristian Møller
(Karen og Børge Nielsen)
Harry Bjørn
(Dorthe Bang og Peter Lindberg)
Kristian Hvam
(Frede Hvam)
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adresse

Lundgårde 5
Lundgårde 9
Lundgårde 7
Mausingvej 19
Mausingvej 16
Mausingvej 21
Mausingvej 18
Engholmvej 10
Mausingvej 28

Smørfremstilling. Kvinden til højre i billedet er Jens
Thorn Jensen’s farmor. Billedet er fra 1898 fra Frederiksborg Mejeri ved Hillerød.
kom. Det var mælken fra aften- og
morgenmalkningen på gårdene i
området, der kom i 30 eller 40 liters
mælkejunger. Der gik et par timer
med at få mælken vejet ind. Fra hver
leverandør blev der taget en mælkeprøve, så man en gang om ugen
kunne måle fedtprocent. Jo højere
fedtprocent i mælken, jo højere pris
fik landmanden. Ligeledes blev der
en gang om ugen foretaget
reduktage-prøve, der afgjorde, om
kvaliteten af mælken var til kl. 1 - 2 3 eller 4, der kunne resultere i et
kvalitetsfradrag.
Videre i arbejdsgangen på mejeriet
kom mælken herefter i en centrifuge,
så man kunne skille fløden fra skummetmælken - også kaldet futmælk.
En del af skummetmælken blev
sendt hjem til landmanden, som foder for grisene og kalvene. Resten
blev der sat 3% fedt fra fløden til,
og derefter i store ostekar lavet til
ost. For at få ost ud af mælken, blev
der tilsat mælkesyrebakterier og
osteløbe. Efter en halv time var mælken nu blevet fast. Man skar med
specielle knive massen i terninger
på 1 cm. Ostemassen blev omrørt
med en træskovl. En trediedel af vallen blev tappet af, for at der kunne
blive plads til at komme noget varmt
vand i, så vallen kunne blive fortyndet og dermed forhindre, at man
fik en sur ost. Efter 70 min. var
ostene færdige i karret og kom i
nogle forme, hvori de kom under
pres. Dagen efter blev ostene lagt i
saltlage i 2 døgn. Herefter lå de på

Den første start på varmebehandling af mælken
fra 1898

lager ved 18 grader i 4 uger, hvorefter de kom på et køligere lager ved
8 grader, til de blev solgt.
Når ikke landmænd skulle købe
mælk, kunne det ske på den måde i
de første mange år, at de sendte
små spande (3-5 l) med mælkekuskene til mejeriet. De havde så de
antal ører i spanden, som de ville
have mælk for. Denne mælk var
ubehandlet. Senere op i 1950-erne
fik de fleste landmejerier små apparater, så de ligesom by-mejerierne
kunne levere varmebehandlet mælk
på landet. I en årrække blev mælken forhandlet i glasflasker. Midt i
1960-erne, da engangsembalagen
kom, måtte landmejerierne opgive
denne produktion.
Den udvikling, der var startet i 1882
med andelsmejerierne, sluttede. Fra
1970 og fremover gik udviklingen så
hurtigt både indenfor mejerier og
landbrug, at de fleste mejerier blev
nedlagt, og mælken blev samlet på
kæmpestore mejerier. Således gik
det også for “Økilde”. En del af
landbrugskulturen var slut.
..... Slut .....
K.H.

Kommentar til Økilde artiklen.

Dette er Peder Pedersen’s, fars pengeskab fra dengang han var kasserer for mejeriet - se juli udgave.
I juli udgaven efterlyste vi
kommentaerr til Økildeartiklen.
Vi har modtaget følgende kommentar fra Esther Nielsen, Vinderslev.
Esther mener ikke, at mælkepengene i banken blev udleveret
dagen før til Peder Pedersen’s far,
Magnus Jørgensen.
Esther mener, at hendes far, Ejner
Christiansen, der var formand og
Magnus Jørgensen, der var kasserer godt nok optalte mælkepengene
dagen før, men pengene forblev i
banken til tidlig næste morgen, hvor
de blev afhentet af Magnus og Ejner.
Mælkekuskene fik så pengene med
ud til landmændene.
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Børne- og Fritidsgården
På udflugt med Flagermusene

På museet
Torsdag morgen mødte børnene.
Nogen fik morgenmad, mens andre
gik i gang med at lege,. Alle var
spændt på at komme afsted. Turen
gik til Moesgård Museum og strand.
Kl. 9 kørte bussen fuld af børn, forældre og flagermusmødre mod Århus. Under den ca. 1 time lange
kørsel blev der snakket og hygget.
Efter ankomsten til Moesgård fik vi
kage, hvorefter vi gik på museum.
På Museet var der flere udstillinger.
Der var bla.a. en om Afganistan og
Danmarks Stenalder, men den, der
fascinerede børnene mest, var udstillingen om Grauballemanden og
den magiske mose. Mange spørgsmål fløj gennem luften, hvordan kan
han se sådan ud, hvorfor kom han i
mosen osv. De voksne lærte også
noget nyt: At han (Grauballemanden) var en ofring til frugtbarhedsgudinden. Efter at have gået rundt på
museet bliver man sulten. Så vi fandt
vores madpakker frem og spiste,
bagefter blev der leget på legepladsen. Sandra fik sig en ordentlig flyvetur, da hun rutschede med, og
William og Andreas blev dygtige til
at klatre op ad klatrevæggen,
Ikke alle havde set udstillingen om
Nilens gaver, så de begav sig af sted
for at se dette. Her kunne man se
alt om Ægyptens dagligdag,
landbrugsliv, fester og ritualer. Bør-
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nene så en dragt, som
børnehavebørnene har på dernede.
Emma blev træt og lagde sig ned i
en seng lavet at bambus, men den
var nu for hård, så hun blev der ikke
længe..
Herefter var det tid til is, før turen
gik til stranden. Her blev der soppet
og samlet muslingskaller og sten, før
turen gik hjemad. Buschaufføren
havde kasket på, hvorefter Frederik
siger: det er for at holde fluerne væk.
Efter sådan en dag bliver man træt,
så det var en stille tur hjem. Da vi
ankom til børnehaven blev mange
børn hentet, men andre havde noget tid endnu, inden de bliver hentet, så der er tid til at lege lidt endnu.
Endnu en dejlig dag i børnehaven
er gået.
På legepladsen

Ved stranden

HT-87
Håndbold nyt
Så er vi kommet i gang med sæsonen 2003-2004, som venter på
mange spændende oplevelser. Der
er blevet hold i alle rækker og allerede søndag d.7.september venter
den første udfordring for nogle af
spillerne, der vil det nemlig vise sig
hvem der kvalificere sig til eliterækkerne.
D.21.september sender vi hold til
træningsstævne i Rødkærsbro,
dette skal bruges til, at holdene bliver fortrolige ved at spille med hinanden, inden det for alvor går i gang
d.4.-5. oktober, hvor turneringen
starter.
Vi har fået den glædelige nyhed at
vores pigehold kom iblandt de 30
som skulle være de heldige vindere
af et sponsorat fra Energi Midt. Præmien bliver overrakt til holdet d.20.
september hvor de skal til Silkeborg
og se Silkeborg-Voel herrernes første kamp i TDC-ligaen mod Kolding
IF. Præmien består af et sæt trøjer
+ målmandssæt, samt et anførebind
og en stor sportstaske. Udover dette
får pigerne også en chance for at

deltage i en konkurrence om en
håndboldskoledag i Silkeborg-Voel.
Dette kunne blive en spændende
udfordring, så vi håber, at pigerne
er interesserede i at deltage.
I løbet af den næste måneds tid vil
man kunne se den helt nye klubdragt i Thorning Hallen. Ang. bestilling af denne dragt vil spillerne få
sedler med hjem, men er I velkommen til at henvende jer i hallen.
Til november har vi den store ære
at byde jer alle sammen til endnu
en omgang ”Et brag i hallen”. Dette
vil forhåbentligt blive ligeså sjovt,
som det har været de sidste gange,
og vi glæder os til at se en masse
glade spillere og forældre heroppe,
så vi rigtig kan få taget til at løfte sig
i Thorning Hallen.
Til træning kan vi rigtig se hvordan
alle hygger sig og nyder at være tilbage på banen, men der er stadig
plads til nye spillere. Håndbold byder på masser af sjov, venner og
god motion. Så hvis det er noget for
dig, så pak taske og kom op og vær’
med.

Hjemmeside
Så har vi også fået hjemmesiden
klar til den nye sæson, så husk at
surfe ind på siden engang imellem.
Her vil du fx finde resultater fra vores hold, læse lidt om de forskellige
arrangementer, som skal foregå i
klubben, se vores sponsore eller se
billeder fra håndboldskolen 2003
Vi vil holde siden op to date, og håber at I vil nyde godt af den.
Adressen er:
www.home.worldonline.dk/ht87/

Venlig hilsen
HT-87

Håndbold 2003/04
I Thorning Hallen
Hold:

Årgang:

Træningstider:

Micro & Boldleg
Begynder
Lilleput Piger
Lilleput Drenge
Puslinge Piger
Puslinge Drenge
Piger
Drenge
Senior Damer
Senior Herrer
Motionsdamer

1996 og
1995
1993 og
1993 og
1991 og
1991 og
1989 og
1989 og
1984 og
1984 og

Onsdag 15:45-16:45
Torsdag 15:45-16:45
Onsdag 16:30-18:00
Tirsdag 15:30-17:00
Fredag 15:30-17:30
Fredag 17:30-19:30
Tirsdag og torsdag 16:30-18:00
Tirsdag 17:30-19:15 og torsdag 17:30-19:00
Tirsdag 21:15-22:00
Torsdag 21:15-22:00
Onsdag 17:45-18:45

tidligere
1994
1994
1992
1992
1990
1990
tidligere
tidligere
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Menighedsrådsmøde
Der blev afholdt menighedsrådsmøde den 5. august hos
Knud Kristensen.
Efter der var blev tilføjet et punkt
6: Om ny opslagstavle ved
kirkegårdslågen, blev dagsordenen godkendt.
Da det er midt i ferietiden var der
for første gang ingen meddelelser. Flemming Grønkjær gennemgik regnskaberne for Hinge
– Vinderslev præstegårdskasse
og derefter for Vinderslev kirkekasse.
Det blev vedtaget at sætte ny
låge i vest muren. Et tilbud fra
Funderholme smedie,leverer
lågerne, tilbudet er på 23.250 kr.
Murerarbejdet laves af Leif
Esbensen, Knudstrup og koster
13.000 kr.
Afledningen af overfladevandet
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fra kirkens gamle parkeringsplads blev drøftet, og nye tiltag
blev vedtaget.
Da vi skrev på den sidste side i
forhandlingsprotokollen, blev et
løsbladsystem vedtaget.
Der skal laves to nye opslagstavler, så der både står en ved
den gamle låge og en ved den
nye låge.
Det blev vedtaget at anskaffe et
klassesæt på 25 bibler til
sognehuset, til undervisningsbrug for konfirmanderne.

Først blev der holdt en kort gudstjeneste i Hinge kirke, hvorefter
de, der havde taget mod invitationen blev inviteret med op i præstegården til møde.
Her blev vi sat til et pænt kaffebord, der var pyntet med
blomsterbuketter og tændte lys
på bordene, det gav en hyggelig
stemning. Medens vi drak kaffen,
gik samtalen rundt ved bordene.
Derefter fortalte Frede Møller,
suppleret af Inge, om en ferietur,
de havde været på til Assisi. Her
havde de opsøgt de steder, hvor
Jens Thorn Jensen Frands havde levet og haft sit
virke. Vi forstod, det havde været en interessant oplevelse. Men
Sommerfest for
maden var ikke noget at skrive
ældre i Hinge
hjem om. Herefter gik snakken livligt, mest om løst og fast og vind
Præstegård !
og vejr, inden deltagerne tog afFredag den 22. august havde
sked efter en hyggelig eftermidInge og Frede Møller inviteret de
dag.
ældre til sommermøde i præsteJens Thorn Jensen
gården.

KIRKENYT
Sognemenigheden
Efterårsmøde i
Hinge Præstegård
Hinge
og
Vinderslev
menigheder har efterårsmøde i
Hinge præstegård tirsdag den 4.
november kl. 19.30, alle er
velkommen.

Niels Ole Frederiksen i Sognehuset!
I det mørke efterår er det tid til
indendørs aktiviteter. Den 26.
november kommer forhenværende højskoleforstander,
Niels Ole Frederiksen, Sdr.
Felding, med historier fra
tugthuse.
Foredraget har titlen ”Danmarks
mest afgrænsede sogn”. Da
højskolefolk har rutine i at
fortælle, skal det nok blive en
interessant aften. Så mød talrigt
op. Alle er velkommen. Mødet
begynder kl. 19.30. Der er fælles
kaffebord 10 kr.
Det er menighedsrådet der står
for arrangementet.
Jens Thorn Jensen

Konfirmationsforberedelsen
Mens disse linjer skrives, er forberedelsen af de nye konfirmander lige begyndt. Som sædvanlig foregår undervisningen i
Sognehuset. Desværre var det
kun omtalt i Hinge-Vinderslev
Sogneblad, at undervisningen
begyndte i uge 35, og der var en
del af de tilmeldte konfirmander,
som åbenbart ikke lige havde fået
fat på det, så kun 10 af 17 mødte

op. Der er sendt brev ud til hjemmene, så alle er klar over, at nu
går vi i gang. Forhåbentlig venter der børnene en række gode
oplevelser. I de første to timer var
vi en tur inde i kirken, hvor vi
snakkede om, hvad de kunne
huske fra minikonfirmand-undervisningen, som mange af dem har
været med til. Der var faktisk flere
ting, som dukkede op i erindringen: billedet af den kortspillende
dame, den piberygende hund,
men også de store billeder med
himmel og helvede og Kristus på
tronen. Besøget i kirketårnet og
på kirkens loft var heller ikke
glemt! Det er mange timers undervisning, som ligger foran, og
desuden mange timer i kirken,
eftersom søndagsgudstjenesten
er en vigtig del af konfirmationsforberedelsen.

Minikonfirmanderne
Da der er usædvanlig mange
børn i Vinderslev Skoles
3.klasse, har vi været nødt til at
gøre det sådan, at A-klassen får
tilbud om minikonfirmand-undervisning i efteråret, mens B-klassen må vente til januar. De 18
børn, som går i A-klassen, har
fået en indbydelse, som er delt
ud til hjemmene, og det er spændende, hvor mange der møder
op, når undervisningen begynder. Forhåbentlig alle? Vi skal på
opdagelse i kirkerummet, hvor vi
skal høre om altertavle, prædikestol, døbefont, kalkmalerier osv.
Vi skal se, hvordan orglet fungerer, når der bliver spillet på det,
og vi skal en tur op i kirketårnet
og på kirkeloftet, hvis ellers bør-

nene tør! Et besøg på kirkegården og i kapellet bliver der også
lejlighed til, så der er mange
spændende oplevelser i vente!

Familiegudstjeneste
Søndag den 26.oktober er der
BUSK-dag. Børn-Unge-SognKirke betyder det. Også i Vinderslev Kirke holder vi BUSK-gudstjeneste, hvor konfirmander og
minikonfirmander medvirker. Temaet i år bliver „Duer du?“ Det er
tanken, at minikonfirmanderne
skal opføre et lille optrin, som
handler om profeten Samuel, der
udvælger den lille hyrdedreng til
konge. Konfirmanderne medvirker med ind- og udgangsbøn,
som de selv har lavet, ligesom de
hjælper til med at dele programmer ud, tænde alterlys, give præsten messetøj på osv. Vi håber,
rigtig mange har lyst til at være
med i kirken den dag, så vi kan
få fuldt hus! Især håber vi at se
mange forældre, søskende til
årets konfirmander og minikonfirmander. Efter gudstjenesten er der lejlighed til at drikke
en kop kaffe/sodavand i Sognehuset.
Frede Møller
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Sognemenigheden
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5. oktober
12. oktober
19. oktober
26. oktober
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november
7. december
14. december
21. december
24. december
25. december
26. december
28. december
1. januar

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 K, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 Familiegudstjeneste
Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (nadver)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 K, Hinge10.15
Hinge9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 Familiegudstjeneste
Hinge 10.15, Vinderslev 16.00 Familiegudstjeneste
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (nadver)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 14.00 (nadver)
K=Kirkekaffe

Vinderslev indre Mission
Vinderslev indre Mission, Vinderslevholmvej 8.
Er for alle som har lyst til at være med i et kristent fællesskab. Møderne holdes normalt hver torsdag kl.
19.30.
Program og dato kan ses i bladene: Kirkebladet, IM Samfund og bag på Lokalbladet.
Se også www.jesusnet.dk
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Valgmenigheden
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Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.
5. oktober
16. søndag e. Trinitatis Hørup
12. oktoberi
17. søndag e. Trinitatis Hørup kl. 9.00. Morgenfrokost i salen. Se under møder
19. oktober
18. søndag e. Trinitatis Vinderslev
26. oktober
19. søndag e. Trinitatis Lemvig Valgmenighedskirke kl. 10.30. Efterårsmøde
for de midt- og vestjyske Valgmenigheder.
2. november Allehelgens søndag
Hørup
9. november 21. søndag e. Trinitatis Levring. Biskop Karsten Nissen. Fællesgudstjeneste
med Levring Sognemenighed i anledning af Levring
Kirkes genåbning. Valgmenighedens sædvanlige
kirkebil kører, når man ringer efter den.
16. november 22. søndag e. Trinitatis Vinderslev
23. november Sidste søndag i kirkeåret Hørup
30. november
1. søndag i advent
Levring
7. december
2. søndag i advent
Hørup
14. december
3. søndag i advent
Vinderslev
21. december
4. søndag i advent
Hørup
24. december Juleaftensdag
Vinderslev kl. 14.00, Hørup kl. 17.00
25. december Juledag
Vinderslev 10.30
26. december Ingen gudstjeneste
28. december Julesøndag
Hørup kl. 15.00. Julegudstjeneste for småbørnsfamilier
med efterfølgende juletræ i valgmenighedens sal.
Kirkebil: Vil man med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 halvanden time før
gudstjenesten. Så bliver man hentet gratis ved egen dør og kørt hjem igen.

Møder i Valgmenigheden
Morgenfrokost og ekstraordinær
generalforsamling
Søndag den 12. oktober kl. 10.00
Vi spiser morgenfrokost efter
morgengudstjenesten i Hørup kirke
kl. 9.00. Under samværet efter frokosten holder Kjellerup og Omegns
Valgmenighed ekstraordinær generalforsamling med anden behandling af valgmenighedens vedtægtsændringer som eneste punkt på
dagsordenen. Inden samværet slutter ca. kl. 11.30 synger vi af højskolesangbogen.
Foredrag af Erik Lindsø
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.30
Tidl. højskoleforstander Erik
Lindsø holder foredrag i valgmenighedens sal. Lindsø arbejdede med
folkeoplysning, både da han var re-

daktør af Højskolebladet og var forstander for Rønshoved Højskole og nu, hvor han er programmedarbejder ved Danmarks Radio.
Hans program i radioens P2 har fast
sendetid og hedder ”Lindsø. Et
kulturprogram om hverdagsliv og
stjernestunder”. Emnet for denne
aften i Kjellerup er fortælling, opdragelse og etik, og foredraget har han
kaldt: ”Så selv en sten kan blomstre”.
Erik Lindsøe fortæller i sine foredrag
historier, samlet op undervejs, om
det liv, vi nu engang må leve sammen og hver for sig. Humoren har
han altid med foruden udtræk fra litteratur og filosofi.
Efterårsmøde
Søndag den 26. oktober
Der indbydes traditionen tro til
efterårsmøde for de 7 Midt- og vestjyske valgmenigheder.
Vært er i år Lemvig Valgmenighed

og der arrangeres fælles transport
fra Kjellerup og retur.
Der indledes med gudstjeneste kl.
10.30 ved valgmenighedspræst
Holger Knudsen i Lemvig
valgmenighedskirke. Senere er der
middag på Lomborg Ungdomsskole
samt foredrag kl. 13.30, hvor valgmenighedspræst Jannik BojsenMøller spørger: ”Hvad rager Det
gamle Testamente os?”.
Kl. 14.30: en sang(halv)time med
forstander Daniel, så drikker vi kaffe
kl. 15.00 inden hjemkørsel.
Tilmelding inden fredag den 17. oktober til Karen Marie Ravn 86 88 11
10.
Efterårsmødet er en god fortsættelse af det gode folkelige samvær på tværs af menighederne, som
hvert år bliver styrket af de
valgmenighedsmedlemmer, der deltager i De midt- og vestjyske
Valgmenigheders fælles højskoleuge. Der var i august i år 103 delta-
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KIRKENYT
Valgmenigheden
gere, der hørte foredrag, var på tur
og sang af hjertens lyst på Kerteminde Husflidshøjskole
Genåbning af Levring Kirke
Søndag den 9. november kl. 10.30
er der gudstjeneste i anledning af
genåbningen af Levring Kirke, som
er blevet malet i nye farver og har
fået et ekstra kunstværk i form af et
krusifiks af Erik Heide på sidevæggen. Åbningsgudstjenesten holdes
fælles for sognemenigheden og valgmenigheden med stiftets biskop, Karsten Nissen, som prædikant. Efter
gudstjenesten er alle velkomne til frokost.
„Den multietniske udfordring til
Folkekirken“ ved Thorkil Simonsen
Mandag den 10. november kl. 19.30
har valgmenigheden inviteret et ansigt, der er kendt fra medierne, nemlig Thorkil Simonsen, tidligere indenrigsminister og borgmester. Han vil
denne aften fortælle om, hvad et
langt liv har lært ham i forhold til folkekirken og i forhold til det multietniske samfund. Thorkil Simonsen
vil bl.a. komme ind på, hvornår og
hvordan det danske samfund ændrede sig – og på integrationsloven,
som det viser sig, at meget få danskere kender.
Thorkil Simonsen har fra begyndelsen kendt til den multietniske
udfordring som borgmester i Århus,
hvor f.eks. Gjellerupparken i en årrække har haft beboere af mange folkeslag. Men det var faktisk gennem
sit kirkelige engagement og
menighedsrådsarbejde
ved
Christianskirken i Århus, at Thorkil
Simonsen oprindelig kom i gang med
politik.

Derfor er det oplagt at bede Thorkil
Simonsen holde foredrag om ”Den
multietniske udfordring til Folkekirken”.
Thorkil Simonsen voksede op i
Vendsyssel i indremissionsk miljø,
men kom i ungdommen også i den
grundtvigske kreds omkring Vrå Højskole. Enhver er som sædvanlig velkommen i valgmenighedens sal til en
aften, der handler om folkekirken i
almindelighed og den aktuelle kulturelle situation.
1. Søndag i Advent den 30. november kl. 18,30
afgår der bus fra Torvet i Kjellerup til
adventskoncert i Alderslyst kirke
med Den jyske Sinfonietta. Fra
Vinderslev kirkeplads afgår bussen
kl. 18,40.
Det er 16 unge, professionelle musikere, der udgør orkestret Den jyske
Sinfonietta under ledelse af Alderslyst kirkes organist Svend Erik Nielsen, som også dirigerer kammerkoret
Vox Jutlandia. De opfører sammen
kl. 19,30 Adventskantater af Johan
Sebastian Bach.
Svend Erik Nielsen og orkester og
kor får fine anmeldelser. Således
skrev man ved en tidligere julekoncert, at de unge, professionelle
musikere ”fortolker Bachs baroktoner
med sprød omhu og i et levende moduleret spil lægger god grund til
kammerkoret”. Koret Vox Jutlandia
synger ”med hengivelse i de jublende
korsatser, og inderlige koraler”.
Der venter altså tilhørerne en god
musikalsk oplevelse, når man tager
med valgmenighedens bus til
adventskoncert!

Valgmenighedens præst:Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13, Kjellerup
Bestyrelsesformand
Lene Boilesen, Liljevej 43, Vinderslev
Bestyrelsesmedlem
Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37, Vinderslev
Bestyrelsesmedlem
Dorte Iversen, Kjellerupvej 67, Vinderslev
Bestyrelsessuppleant
Lars Westerberg, Lundgårde 13, Mausing
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Tilmelding: til Karen Marie Ravn på
86 88 11 10 inden onsdag den 26.
november Også ikke-medlemmer er
som sædvanlig velkomne.
Pris: kr. 100,- inkl. transporten.
Adventseftermiddag
Onsdag den 10. december kl. 14.00
Valgmenigheden holder den
traditionelle adventseftermiddag i
valgmenighedens pyntede sal, hvor
valgmenighedspræst Karen Marie
Ravn fortæller. Gløgg og julebag og
kaffe er også traditionen tro med til
at skabe den rigtige stemning sammen med julens toner i fællessangen
og i de instrumentale indslag fra klaveret.
Juleevangeliet for børnene
Søndag den 28. december kl. 15.00
er i år 4. juledag, hvor der altid er et
stort kryds i kalenderen hos mange
af valgmenighedens børnefamilier.
Valgmenighedspræst Karen Marie
Ravn fortæller og tegner juleevangeliet i Hørup kirke, og efter
gudstjenesten går alle over vejen til
valgmenighedens hus, hvor juletræet
stråler i midten af salen. Her samles
generationerne i kreds, inden der
serveres kaffe og chokolademælk,
boller og kage. Ved træet fortæller
Karen Marie Ravn igen, men hun bliver nok også i år afbrudt af julemanden, der kommer med sin sæk.
Når eftermiddagen slutter ca. kl.
17.00 har voksne og børn sammen
sunget mange jule- og børnesange.
De voksne og de større børn synger,
og de helt små er lutter ører og øjne,
selvom de ikke på forhånd forstår teksten eller kender melodien.
Tilmelding til juletræ helst inden den
21. december til Karen Marie Ravn
på 86 88 11 10.

86 99 11 10
86 88 84 66
86 88 88 68
86 88 82 94
86 88 84 34

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir spejderne
Distriktslejr
Alle de store spejdere (7 +
Bjarne) deltog i distriktslejr på
Thorup Hede ved Dronninglund
fra lørdag den 5. til lørdag den
12. juli sammen med ca. 1000
andre spejdere fra Nordjyske
Distrikt, men der var også
spejdergæster fra Skotland og
Mongoliet. På Windir-spejdernes
eget territorium havde de rejst 2
patruljetelte, et samlingstelt og en
flagstang, og desuden havde de
lavet bålsted, fedtfælde og
spisebord af rafter.
Alle havde en spændende uge
med et pragtfuldt vejr og både
sjove og lærerige aktiviteter, kan
man læse i deres dagbog. Der var
trompetvækning hver morgen, og
efter morgenmaden var der
fælles andagt. Både formiddag
og eftermiddag var der fælles
aktiviteter, såsom orienteringsløb, førstehjælp, pionering,
morse/signalering, og båltænding. Fra tirsdag til onsdag var
spejderne på en 25 km hike, som
resulterede i vabler og ømme
muskler, så flere måtte på besøg
hos sårsnedkeren. Onsdag aften
var der besøgsaften, hvor en del
forældre og søskende havde
fundet vej til Vendsyssel, og
nogen havde ovenikøbet kager
med! Forældrene blev også
hevet med i Spejder Shoppen,
hvor børnene havde udset sig
forskellige ting og tøj, som de
simpelthen ikke kunne leve uden!
Selv om der var regler for,
hvornår der skulle være ro i
lejren, var det alligevel nogle
meget trætte spejdere, der kom
hjem lørdag middag med bussen.
De havde ikke så meget beskidt

tøj med hjem, men trængte selv i tove, og det blev ved en halv
høj grad til at komme i berøring times tid. Det afkølede dog ikke
med vand!
de ivrige købere, som stod på
spring ved indgangen til at kaste
Loppemarked / Mausing sig over de ting, de havde udset
Marked
sig fra skrænten. I løbet af
Dette års loppemarked blev for formiddagen blev vejret dog
første gang i nyere tid udsat for perfekt markedsvejr, hvilket vil
rigtigt regnvejr. Lige da vi skulle sige tørt og ikke for varmt, så vi
til at åbne kl. 9, stod det ned i havde masser af kunder hele

En træt gruppe på hike.

En flok friske og nyvaskede spejder på vej til Thorup Hede.
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dagen igennem og fik solgt rigtig
meget, men vi havde også
ekstraordinært mange ting i år. Vi
havde mange hjælpere og
køretøjer både fredag aften til
læsning af sagerne og det meste
af lørdag, men tilfældigvis (og
uheldigvis!) skulle mange til
forskellige arrangementer lørdag
eftermiddag og aften, så der var
ikke så mange tilbage, da vi
skulle rydde op. Derfor trak
oprydningen ud, og vi var først
helt færdige mandag aften. Tak
for hjælpen til leverandører af
loppesager og køretøjer samt til
dem der slæbte!

Det køre rundt for Bjarne på børnedyrskuet.

Børnedyrskue
blev en meget varm begivenhed,
men spejderne stillede som
sædvanlig karrusellen op og

lavede bålsted og portal. Tipien men det blev nu ikke noget
var der ikke rigtig brug for, så den voldsomt trækplaster i den
blev opgivet i år. Der var varme.
mulighed for at bage snobrød,
A.A.

Søndagsskoler og Klub 73

Vinderslev Søndagsskole
Hvad er søndagsskole ?
Dåbsoplæring, hvor vi hører om fortællinger fra biblen,
om troen på Jesus.
Vi synger og leger. Laver opgaveark til dagens tekst. Laver
klip og andre små ting. Laver drama/skuespil over dagens tekst.
Hvor ofte er der søndagsskole ?
Vi holder søndagsskole ca. hver anden søndag kl. 10:00.
Datoer står i Lokalbladet, Kirkebladet og IM’s program.
Hvor ?
I Vinderslev Missionshus.

Mausing Søndagsskole
Pederstrupvej 39
Er for alle børn mellem 3-13 år. Det
kristne budskab sker gennem sang, leg,
læsning og tegning. Møderne er gratis
og holdes ca. hver 2. søndag kl. 1011.30. Program og dato kan ses i
bladene: Kirkebladet, IM Samfund og
bag på Lokalbladet

Hvem kan gå i søndagsskole ?
Alle børn fra ca. 3 år til 6-7 klasse.
Vi glæder os til at du kommer.

Lisbeth Christensen
86888484
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Hanne Frølund
86888242

Helle Frølund
86888352

Klub 73
Fra 1. sept. - 30. april:
Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 på
Haugevej 1 (stuehuset på „gården“).
Er for alle børn i 2. - 7. klasse, der har
lyst til leg, sjov, bålhygge, byløb,
lejrture og bibelske fortællinger.
Program og dato kan ses i bladene:
Kirkebladet, IM Samfund og bag på
Lokalbladet.
Fra 1. maj - 31. august:
Hver onsdag kl. 18.45 - 20.00 på
Mausing sportsplads (på bakken over
Mausing Forsamlingshus). Er for alle
børn og deres forældre (der er
sandkasse og rutchebane til de små).
Der spilles forskellige boldspil,
orienteringsløb og bålhygge.

Alice Mogensen
86888597

EM i bueskydning
Europamester i felt
2003.
Tiden stod stille! Hjertet bankede
intens som et kraftigt bevis på at jeg
stadigvæk var i live. Guldet var inden for rækkevidde. Tre skud tilbage. Selvfølgelig skulle jeg slutte
af med en svær udfordring. 60 meter ned over en lille eng, hen over
bækken og lidt op ad en skråning.
Endelig gik vi frem. Jeg førte efter
de første 3 skiver - men blot med et
sølle point, så opgaven var klar - lav
3 perfekte skud, (som opgaven jo
altid er) max score og mesterskabet, guldmedaljen, 1. pladsen,
nationalmelodien og alt, hvad der nu
følger med er dit! Alt dette er selvfølgelig det rene gift at tænke på så den sidste rest af koncentration
blev sat ind på at fuldføre opgaven......
Dommeren sagde klar, og tiden startede! Sigtet stod på 60 meter, der
var næsten ingen vind. 1 meter bag
os stod publikum, for at følge slagets gang. 3 dybe vejrtrækninger
som signal til mig selv om, at nu blev
alle indtryk fra omverden lukket ude.
Det var nu, der skulle vises bueskydning, nu skulle de sidste tre pile nydes! Første pil gled fra buen i en flot
lige bue, smæk - jo den ramte. Med
et kort kik i kikkerten stod det klart,
at der sad en 5ér (max score) tæt
ved xét. Skønt! RO PÅ! Tre nye dybe
indåndinger og næste pil sidder 2
cm fra den første - igen 5. Min modstander (Anne Laurila, Finland) udstøder et lille suk, men jeg kan ikke
se, hvad hun har skudt, fordi vi har
hver vores skive.”Du kan gøre det
en gang til - kom nu”! siger jeg til
mig selv. 5-6-7 dybe indåndinger,
langsomt optræk og perfekt gennemført skud -X! Max score på 3
pile. Anne skyder 5,4,3 og bliver
slået med 4 point. Omverden trænger sig på, pludselig kan jeg høre
publikum. Tillykke, knus, nice
shooting, mange kommer og gir
hånd! Cathrine Pellen en fransk
verdensklasseskytte og mit store
skydeforbillede, VM guldvinder i felt

Det er skønt på toppen
sidste år i Australien.... hun har flere
medaljer til VM og EM i forskellige
buetyper og disciplin, end jeg har
underbukser. Af alle personer er hun
den 3. person gennem mængden
for at lykønske. Hun ber den franske kommentator om at annoncere,
at Lene Ahrenfeldt, Danmark, er
guldmedaljevinder. Det er stort!!!
Europamester i felt 2003: Lene Tind
Ahrenfeldt, Vinderslev, Danmark!
Sådan - helt ærligt, det havde jeg
end ikke turde håbe på, da jeg for
en uge siden gik og pakkede kufferten.
Før denne fantastiske fredag den
15. august, hvor jeg nu først på natten skriver dette stykke til lokalbladet, er der gået 6 hårde dage
med bueskydning. De to første dage
var træning på en flad fodboldbane
i 40 graders bagende sol. Buerne
kunne heller ikke lide varmen. Kablerne gav sig!
Jeg brugte dagene på at skyde og
forsøge at rette buen tilbage, når
kablerne havde givet sig. Det er
meget simpelt! Hvis kablerne gi’r sig,
passer sigtemærkerne ikke, og så
rammer jeg ikke plet!
Vi skulle skyde ved en meget naturskøn lille bjergby nær ved Vagney,

med
skov,
vandfald
og
omkransende bjerge. De to første
konkurrencedage var der stadigvæk
tæt på 40 grader, men heldigvis lå
de fleste mål i skovens skygge, så
det gik, selvom der var udsolgt af
kræfter, når klokken var 21.30, og
aftensmaden var spist.
Tirsdag gik konkurrencen igang. 1.
skydedag var på ukendte afstande.
D.v.s at afstandene fra 10 til 55
meter hen til skiven skal gættes, sigtet stilles, før der kan skydes. Går
det meget op eller ned, skal der
trækkes nogle meter fra o.s.v. Efter
første dag lå jeg nummer 8 ud af 21
skytter. Dag 2 stod der et mærke
med, hvor mange meter, der var til
hvert må, til gengæld står skiverne
længere væk. Jeg var igen nr. 8 efter de to første dage sammenlagt.
De 16 bedste skytter skød 1. elimination. De 8 bedste skytter skød 2.
elimination. De 4 bedste gik videre
til finalen dagen efter. Hele torsdag
i begge eliminationsrunder skød jeg
som en drøm. 10 point fra max. Aldrig har jeg skudt så godt. Det er ret
fantastisk, når det lykkes - og så til
et EM. Efter begge eliminationsrunder lå jeg nr. 2.
Første finale - om retten til at skyde
om guld, skød jeg mod en franskmand. Jeg vandt med 1 point. Guld-
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finalen har I læst de sidste 4 minutter af!
Nu glæder jeg mig bare til at komme
hjem til dagligdagen med familien
igen. Hjem til Sofie, Sidse og Peter
- vasketøj, indkøb og lærerjobbet
blandt ungerne på Den skægge Friskole.
Næste mål er det danske mesterskab i felt i september og så kvalifikationen til næste års VM i felt i
Kroatien.
OBS:
Vi gjorde det historisk flot - det lille
danske hold:
4 skytter, + holdleder/træner Erik P
Nielsen. 3 medaljer til Danmark.

Mads Nørgaard; Guld i herre junior
compound, Niels Baldur; Bronze i
herre senior compound, Per Egeholm nr. 21 i herre senior compound
og Lene Tind Ahrenfeldt; Guld i
dame senior compound. Vi fik vist
meget flot skydning, og havde 3
medaljer med hjem på 4
bueskytter.....det er vist et par dage
siden, Danmark har haft en så flot
medaljestatistik.
Fra hotelværelset i Conimont
Europamester i felt 2003
Lene Ahrenfeldt
Billedet er taget en time efter
sejren

Vinderslev borgerforening
Skt. Hans
Igen i år var der Skt. Hans bål ved
Mausing forsamlingshus. Forberedelserne til bålet startede allerede
om lørdagen, hvor bestyrelsen var
ude for at samle ”kvas” til bålet. Vejret var dejligt, og søndagen blev så
brugt til at forme et stort og flot bål
med håndkraft. Pernille Black Hansen var bestilt til at komme og holde
båltalen, og det nyindkøbte lydanlæg skulle stå sin prøve. 10 minutter før båltalen skulle starte, begyndte de første regndråber at falde.
Himlen åbnede sig, og det styrtede
ned, mens Pernille Black Hansen
talte. Heldigvis var bålet tørt, så der
kom hurtigt ild i det. Det var dog ikke
mange, der kunne nyde synet af
flammerne, for det bedste sted at
opholde sig var i forsamlingshuset.
Det var der heldigvis også mange
der gjorde, og der blev pludselig rigtig travlt i køkkenet med at brygge
mere kaffe og smurt flere madder.
Børnedyrskue
Det var en meget varm dag, da der
den 10. august blev afholdt børnedyrskue i Vinderslev. Alligevel var
der over 100 besøgende, der havde
fundet vej til Trekronervej. Ni udstillere havde taget deres kæledyr, som
bestod af marsvin, kaniner, hund,
hamster, kat, samt høns og kyllinger, med til skuet. Dommerne, Kim
Hansen og Anne-Grete Hassing, var
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Skt. Hans i dalen i Mausing

Præmieoverrækkelse ved børnedyrskue

kommet på en svær opgave med at
finde frem til hvilke to, der skulle
have ærespræmie. De to heldige var
i år Emma Lundgård fra Mausing,
der havde en kanin med, og Tobias
og Freja Christensen fra Vinderslev
med en hund.
Underholdningen blev leveret af de
lokale fra look-allike konkurrencen
ved Mausing marked. Vinderslev IF
havde sørget for en hoppeborg og
spejderne havde forskellige aktiviteter med bl.a. snobrødsbagning.
Da varmen var på sit højeste, stillede Würtz en vandspreder op til
glæde for de mange ”varme” børn.

Fællesspisning/Høstmiddag med
banko
Fredag den 24. oktober er der fællesspisning i Mausing forsamlingshus. Efter spisningen bliver der arrangeret banko med store gevinster.
For de mindste vil der også være underholdning.
Julehygge
Mandag den 8. december er der
julehygge på Vinderslev skole. Der
vil være forskellig former for underholdning i løbet af aftenen. Ulveungerne vil underholde med Lucia
optog og julesalmer.
Kjeld Hvolgaard

Niels Fisker
Portræt af en virksomhed
NF JORD OG BETON
v/Niels Fisker
Niels Fisker er autoriseret kloakmester og driver sit firma fra Vinderslevvej 105 i Vinderslev. NF JORD OG
BETON tilbyder sig bl.a. indenfor
støbning af fundamenter og gulve,
etablering af kloak og nedsivningsanlæg samt jord- og belægningsarbejde
Niels Fisker har gennem mange år
samarbejdet med det lokale firma
Hellvik Huse ved Erik Abildskov.
Dette samarbejde har primært bestået af etablering af fundamenter
til træhuse, og 1. november 1999
startede Niels Fisker så ud som selvstændig. Firmaet er et enkeltmandsfirma, men har midlertidige ansatte
i højtryksperioder, og der samarbejdes også med andre selvstændige
entreprenører.
Arbejdet er alsidigt, og det er Niels
meget glad for. Når arbejdsopgaver,
så som kloakering er overstået, skal
bygherrerne oftest have anlagt indkørsler eller terrasser, og dette kan
Niels også tilbyde. De sidste år har
også budt på nybyggeri og renovering af driftsbygninger indenfor landbruget. I år har Niels haft flest arbejdsopgaver indenfor en radius af
50 km. fra hjemmet, og det har han
nydt godt af, for så har der også
været lidt tid til børnebørnene. Sidste år var Niels på Sjælland en stor
del af tiden. Han havde etableret et
samarbejde med et firma i Viborg
omkring støbning af fundamenter til
13 træhuse. Det har indtil nu været
det største projekt og indebar ansættelse af 2 medarbejdere til projektet.
Projekterne starter ofte med et
møde med bygherre og træhusfirma. Her aftales de praktiske ting,
så som hvor huset skal ligge med
hensyn til niveau. Derefter sætter
Niels huset af, graver, støber fun-

dament samt isolerer og lægger
gulve og kloakerer. Når dette er gjort
tager tømreren over og klarer opførelsen af træhuset.
Så stor en del af arbejdet som muligt udføres naturligvis med maskine.
Til det øvrige arbejde haves det nødvendige håndværktøj og materiel, og
det er således i modsætning til tidligere ikke fysisk hårdt arbejde. Til
gengæld kan man være presset af
en tidsplan. Arbejdet stiller store krav
til materiellet. Niels startede med en
varevogn med en maskintrailer til en
lille gravemaskine. Maskinerne samt
udbuddet har nu fået vokseværk, og
for et lille år siden købte Niels en
lastbil, så det var muligt af få en lidt
større gravemaskine med rundt til
kunderne.
Til gulvene bruges der bl.a. en
bjælkevibrator. Beton købes færdigt
fra betonværker, da det er mest konkurrencedygtig tids- og prismæssigt.
Betonbilerne har nogle bånd, der
kan række 12 – 14 m. ud, således
at det er muligt at få betonen, hvor
man ønsker det. Det kræver erfaring
at styre betonen på denne måde,
men når man først har lært det, er
det nemt. Har man prøvet at få for
meget beton på et enkelt sted, ved
man, hvor besværligt det er, at få
det fordelt efterfølgende, så næste
gang er man mere agtpågivende.
En bjælkevibrator trækker betonen
af, hvorefter der færdigpudses med
en ”helikopter”. Denne har en plade
på 1 m i diameter, som pudser. Til

sidst glittes (glattes) gulvet, og arbejdet er færdigt. Det er muligt at
lave gulve op til 1000 m2, men så
kræves der et netværk at trække på,
d.v.s folk med ekspertise indenfor
faget.
Når der laves indkørsler, er det vigtigt med et bæredygtigt lag sand og
stabil grus, samt evt. et lag Fibertex, hvis underlaget er blødt. For
nylig var Niels i Sønderjylland for at
anlægge 180 m. granitkantsten.
Granitkantsten, som er et naturprodukt, der er hugget til, skal vendes
og drejes for at passe samt støbes i
tørbeton. Dette job krævede masser af erfaring og tålmodighed, men
det var en god udfordring. De fleste
kanter og trapper laves dog i almindelige herregårdssten eller kantsten,
og Niels synes, at det dejligt at se
det færdige resultat. Når han støber
fundamenter, har han jo forladt byggepladsen, inden det færdige resultat kan ses.
Niels tilbringer mange timer hjemmefra og synes i den forbindelse,
at det er lettest kun at være sig selv
i firmaet. Nogle gange overnatter
han i campingvogn eller på vandrehjem, og man skal være meget fleksibel, hvis man skal sidde op ad andre dag efter dag. Niels holder af at
køre sit eget løb og arbejder gerne
mange timer ad gangen. Niels er
nemlig så heldig, at hans arbejde
også er hans interesse, og det er
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nu en gang lettere, når lysten driver
værket. De mange timers arbejde
har dog medført nogle afsavn, men
med sin Bente som det faste holdepunkt i hjemmet, har det hele alligevel fungeret. Bente ligger nemlig
heller ikke på den lade side. Hus og
en stor have tager megen tid, og der
er altid gang i et projekt. Bente fører regnskab i firmaet samtidig med,
der passes et job på KVM i Kjellerup.
Niels har stadig tæt samarbejde med
flere træhusfirmaer, men private er

også meget
velkommen
til at kontakte
NF
JORD
OG BETON,
hvis
der
skulle være
et ønske om
at få udført et
stykke arbejde indenfor firmaets
regi.
I.O.

Musik og miljø
For tredje år i træk har der været
afholdt ”musik og miljø” i Mausing
forsamlingshus. ”Musik og miljø” er
en helt speciel oplevelse, idet det
er ”gamle” og nye musikere og
musikinteresserede, der mødes og
mindes gamle dage og spiller nyt og
gammelt musik i blandet cocktail.
Musikgenrene er mange. Der spilles både gospel, musical, gammel
rock, contry m.m. Der er musikere
på sav, harmonika, guitar, bas, trommer, keyboard, percussion. Især
skal fremhæves Claus fra Århus,
som formentlig er en af Danmarks
teknisk dygtigste guitarister. Når han
”fyrer af” fra hoften på hans el-guitar rejser nakkehårene sig. Han
spænder over mange musikgenrer
– Jimmy Hendrix, Erik Clapton, Dire
Strait evergreens, rock, Country til
klassiske stykker. En formidabel tekniker med et usædvanligt hurtigt
fingerspil.
Flere af musikerne er blevet lidt
”visne” i toppen, men har i ungdomsdagene været med i forskellige
bands. Orkestrene bliver denne
weekend ”genoplivet” og forsøger
sig med datidens repertoire.
Det er sjovt at være tilskuer. – Er der
pause, så rejser en sig, griber en
guitar, slår nogle akkorder an. En
anden sætter sig ved keybordet. En
rejser sig, har trommestikker i baglommen (kun egne trommestikker
du’r) og så opstår et nyt band, med
sangere m.fl.. Vi får et par rocknumre. Bagefter er det sav og harmonika. Osv.
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Simon Kragh på trommer sammen med Claus på elguitar
Musikere er altid ømme over deres
instrumenter, men på trods af, at
trommeslageren Rudi havde eget,
helt specielt sammensat trommesæt, lykkedes det for Simon at få lov
til at låne trommerne. Simon voksede adskillige tommer, da han fik
lov at spille med ”de rigtige musikere”, bl.a. Claus, som spillede Elguitar.
Primus motorer for weekenden, som
foregik den 22. – 24. august 2003
er Peder og Helle, som bor på
Pederstrupvej 45.
Vi har været med alle årene og har
fået nogle dejlige musikoplevelser
og selv medvirket med harmonika,
klaver og sang. På trods af, at der

ikke var så mange lørdag, håber vi,
at Peder og Helle igen har mod på
at arrangere musiktræf næste år.
Familien Kragh
Pederstrupvej

Bent Kragh

Malmhøj
Tirsdagsarrangementer
kl. 10:00 - 11:30, hvis ikke andet
er nævnt.
Oktober
7. - Løvfaldstur 13:00 - 17:00
14. - Vi ser filmen „Dengang i
Danmark 1945 - 1970“
21. - Vi laver æsker og lamper/
lygter
28. - Banko
November
4. - Vi laver creme
11. - Juleforberedelser
18. - Vi laver bolsjer
25. - Banko

Falkedag

Tak for det.

Den 4. juni var en god dag. Både
børn, unge og gamle var med til
Malmhøjs Falkedag. Vi startede om
formiddagen og gik med kørestole,
rollator og kæp efter behov op til
børnehaven. Vi blev godt modtaget med kage, kaffe, saftevand,
frugt og falkekagen, som børnene
selv havde lavet. Den så rigtig festlig ud. Vi gik ned på marken og så,
hvordan ungerne blev ringmærket.
Der var to mand til at fange dem.
De 5 unger så rigtig søde ud.
TV midtvest optog det, og det blev
vist i fjernsynet om aftenen.
Det var en dejlig dag med alle de
glade børn. Så gik turen hjem igen,
og vi havde haft en god dag.

Signe

Løvfaldstur
Tirsdag d. 7. okt. afgang fra
Malmhøj kl. 13:30 og hjemkomst
kl. ca. 17:00.
Brugerrådet giver kaffe „et sted“.
Betaling for kørsel 20 kr.
Turen er for beboere og pensionister i området.
Tilmelding senest 3. okt. på tlf.
87 70 24 96 eller 87 70 24 94
Kom og vær med til en hyggelig
dag.

Julemarked

Lørdag d. 29. nov. kl. 14 - 16
Mary og Jacob holder vi igen julemarked med
salg af både stort og småt.
Gevinster til tombola modtages
Sct Hansfest
med glæde.
Den 19. juni blev der fejret Sct.
Hans i et frygteligt regnvejr. Det var
Julefrokost
Torsdagsaktiviteter spændende, om det kunne Tirsdag d. 9. dec. kl. 12:00
kl. 14:00 - 16:00, hvis ikke andet brænde, men det gik over al for- Tilmelding senest tors. d. 4. dec.
ventning, for Helmer havde styr på
er nævnt.
det. Først sang vi midsommervi- tlf. 87 70 24 96 eller 87 70 24 94
sen, og derefter bød Knud Søren- Alle pensionister er velkomne.
Oktober
sen velkommen, og båltalen blev Der kan arrangeres kørsel for 20
9. - Åben værksted
holdt af Ulla Bach. Derefter fik vi kr.
23. - Åben værksted
røde pølser og is til en kop kaffe.
Hilsen brugerrådet
Aftenen blev afsluttet med en sang.
og personalet
November
Det var en meget hyggelig aften.
13. - Juleforberedelser
27. - Vi laver dekorationer til
julemarked

December
2. - Vi synger julen ind
9. - Julefrokost 12:00
16. - Banko

December
18. - Vi bager vafler
God Jul
Vibeke og Zenitta

Spisning ved Sct. Hansfest
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Beboerne er til
falkedag i
børnehaven.



Beboerne
ordner
jordbær

Malmhøjs trofaste hjælper,
Signe, er flyttet på
Rydalsminde, og i den anledning inviterede hun
Malmhøjs beboere og
nogle hjælpere på formiddagskaffe. Vi var 21, og alle
kunne få en plads i den
dejlige lejlighed. Beboerne
havde dog svært ved at
genkende Rydalsminde,
men vi havde en dejlig formiddag. Tak for kaffe
Signe.
Zenitta
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Vinderslev idrætsforening
Støttepillerne, VIF.
I år var vejrguderne ikke rigtig med
os, men der kom alligevel masser
af mennesker forbi og gættede på
Møffes vægt. Fra Støttepillerne skal
der hermed lyde en stor tak til alle,
der gættede samt til følgende sponsorer:
J.P.Cykler- Sten Vindum – Kurt
Knudsen – Preben Thomsen – Carsten Horup – Frede Hvam – Arne
Holm – N.W.Faldsikring – Vinderslev
Vognmandsforretning v./ Gunnar
Johansen – Pederstrup Vognmandsforretning – Karsten Lørup –
Torvegrillen – O.B.Transport v./ Henrik Andersen – Pia Møller –
B.T.Stål&Montage – Vinderslev
Smedie – J:L:Auto – Designa Møbler – Hans Wurtz – Ove Nielsen –
Niels Brink – Joker Furniture –
Tæppestalden Mausing - Jens Pedersen – Mausing Forsamlingshus
– A.L.Byg Mausing – Murermester
R.B.Lundquist – Hønholt Landhandel – Statoil Kjellerup – KLS.Byg v./
Leif Kristensen.

Venskabsbesøg fra
Norge
Vinderslev IF old boys har haft besøg af 15 old boys spillere fra Norge

i dagene 8-10. august.
Vore gæster ankom fredag formiddag og blev indkvarteret i klubhuset.
Efter en let frokost kørte vi i bus til
Tange El Museum. Efter dette besøg kørte vi tilbage til klubhuset, for
at klæde om inden turen gik til Silkeborg. Her spiste vi en 3 retters
menu på Angus. Derefter var aftenen fri – nogle tog i Indelukket, for
at høre country musik – andre besøgte Nygade og havnen. Efter lidt
søvn startede lørdagen med et besøg hos Designa møbler, hvor direktør Henning Christensen viste rundt
på fabrikken. Et interessant besøg
for vore gæster, da de fleste er
håndværkere i Norge.
Om eftermiddagen spillede vi en lille
fodboldturnering, hvor FK 73 og
Engesvang også deltog.
For fjerde gang blev der spillet om
en udsat vandrepokal mellem nord-

mændene og VIF old boys.
Kampen endte 1-1 og efter straffespark vandt VIF, så pokalen bliver i
Vinderslev indtil næste efterår, hvor
vi skal forvare den i Norge. Der var
mange mennesker på stadion
denne varme eftermiddag. Om aftenen blev der serveret helstegt pattegris. Resten af aftenen havde vi
hyggelig samvær. Allerede søndag
morgen kl. 7.00 skulle vore gæster
rejse hjem – lidt klatøjet og trætte.
Et par gode dage med højt humør
og social samvær. Vi glæder os allerede til næste år – hvor vi skal
til Norge for at forsvare pokalen.
Sv. Åge Ankersen
Jørgen Pedersen
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Den Skægge Friskole
Den Skægge Friskole
- et dagligt billede i Vinderslev og
Pederstrup.
Selvom Den Skægge Friskole hverken ligger i Vinderslev eller Pederstrup bliver vi i de to byer dagligt mindet om, at der er noget, der hedder
Den Skægge Friskole. Det skyldes,
at friskolens bus hver morgen og
hver eftermiddag kører igennem de
to byer for at samle otte dejlige børn
op og transportere dem i skole.
Den Skægge Friskole er en Grundtvig/ Koldsk skole som er beliggende
i Lemming. Geografisk har den dog
skolesøgende børn fra: Kjellerup,
Ans, Sjørslev, Nørskovlund, Pederstrup, Vinderslev, Grønbæk, Engesvang, Silkeborg, Skægkær, Serup,
Funder, Nisset, Sejling, og Lemming.
Den Skægge Friskole startede sin
virksomhed i skoleåret 2002/2003
med 25 børn. I år startede der 51
børn og 5 lærere på den lille friskole,
der er startet på initiativ af en flok
forældre, der ønskede et anderledes skoletilbud til deres børn. Ikke
nødvendigvis fordi at folkeskolen var
dårlig, men fordi vi som forældre
havde et ønske om at få en skole
med et højt engagement såvel
blandt lærere som forældre. En
skole hvor der ikke var langt fra idé
til handling. En tryg skole med en
hjemlig og hyggelig atmosfære, hvor
rammerne kunne skabe tryghed om
børnenes skolegang. Vi føler, at Den
Skægge Friskole er hele familiens
skole, hvor der er reel mulighed for
som forældre at få indflydelse på
sine børns skolegang. Generalforsamlingen, som består af forældrekredsen og skolekredsen, er skolens øverste myndighed. På Den
Skægge Friskole er der således ingen kommunal indblanding. F.eks.
bestemmer skolens bestyrelse suverænt om vores børn skal på lejrskole eller ej – og selvfølgelig skal
børnene da på lejrskole.
På Den Skægge Friskoles første
skoledag startede børn, forældre og
ansatte med at mødes om flagstan-

30

Fællessang
gen for sammen at hejse flaget. Det
var de otte nye børnehaveklassebørn, der sammen med skoleleder
Allan Dantoft trak flaget til tops,
mens alle sang: I østen stiger solen
op – en salme som Grundtvig skrev,
og som Kold benyttede ved den første friskoles første skoledag for 150
år siden. Efter velkomst og fællessang var der rundstykker, kaffe og
juice til alle fremmødte. Den første
skoledag i et nyt skoleår er en festdag - blandt andet derfor møder
mange forældre op sådan en dag.
Men det store fremmøde er også
kendetegnet af det fællesskab, der
eksisterer på en velfungerende friskole, hvor hver familie har følelsen
af at høre til og har lysten til at
komme. Forældrene er i øvrigt altid
velkomne i skolehverdagen på Den

Skægge Friskole, men vi skal forvente at blive sat i arbejde, hvilket i
bund og grund også giver os det
bedste billede af, hvordan børnenes
hverdag fungerer.
Alle nye børn havde på den første
skoledag medbragt et træ eller en
busk som de plantede. Træerne og
buskene skal som børnene vokse
og gro i årene, der kommer. I år høstede vi allerede frugterne af sidste
års træer og buske, både i form af
rigtige æbler og bær, men også ved
glæden over, at 51 forventningsfulde børn og deres forældre kunne
starte Den Skægge Friskoles andet
skoleår.

Bussen

Anne Marie og
Hans Henrik Christensen
– et par glade friskoleforældre.

Papegøjer
At Mausing rummer mange spændende ting, er de færreste vel i tvivl
om, men noget så eksotisk som
papegøjer, er der nok ikke mange,
der ved. Arter som blågul ara,
gulkindet amazone og salvinie amazone holder til på en ejendom på
Mausing Skolevej 7. Her bor Lise og
Finn Laursen, og det har de gjort i 8
½ år. Interessen for fugle har Finn
haft siden bardommen. Som barn
og ung filmede han meget i naturen. Senere, som voksen begyndte
han at have små-papegøjer. Nu avles der på de store papegøjer, 8 har
de i alt nu, og Lise har efterhånden
også fået interesse for den specielle
hobby.
Lise og Finn har papegøjerne i bure,
men af og til er de ude at flyve i
stuen eller ude i den fri natur. Det
lyder usandsynligt, men der ligger
også et stort arbejde forude. Kort
fortalt håndopmades ungerne fra de
er ca. 1 måned, og på den måde får
de et tillidsforhold til det menneske,
der fodrer dem.
Papegøjerne lægger æg en gang
årligt, om foråret til hen på sommeren, men det er ikke hvert år, de
parrer sig. Det er vigtigt, at parret
har sympati for hinanden. Andre faktorer, der har betydning, er f.eks.
vejret, bl.a. luftfugtigheden er afgørende for parringslysten. Hunnen
lægger 2-3 æg. I naturen resulterer
det ofte kun i en unge. En ara lægger æg på størrelse med en
dværghønes og ruger i 4 uger, og
en amazones æg er på størrelse
med et stort dueæg. Den ruger i 3
uger. Hvis æggene skal ruges ud i
en rugemaskine, kan man “lyse æggene” når de er ruget i 10 dage, og
derved få konstateret om de er befrugtede. Det foregår i et mørkt rum
med en lille lygte. Hvis papegøjen
selv skal ligge på æggene, må man
have mere tålmodighed. Så må man
vente, til rugetiden er overstået.
En anden problematik i forhold til at
yngle er, at man ikke kan se på papegøjer, hvilket køn de tilhører. Det
er nødvendig med en kikkertundersøgelse, hvor man ser ind i
underlivet på fuglen, eller en DNA-

test, hvor man sender en fjer eller
en negl med lidt blod på til et specielt laboratorium i England eller
Tyskland. Endvidere skal en papegøje være ca. 5 år, før den er kønsmoden.
I rugemaskinen, der skal være
specelt lavet til papegøjer, bliver
ægget rullet og tilført fugt, som de
også ville, hvis det var i naturen. Det
første stykke tid i rugemaskinen taber ægget 16 % af sin vægt, og i
den sidste uge bliver der tilført mere
fugt end resten af tiden, så ægget
lettere kan klække. Hvis der er for
tørt i maskinen, har ungen ikke kræfter nok til at forcere skallen. Som tilskuer kan det være svært, ikke at
blande sig i processen, men man
gør klogest i, ikke at gribe ind i naturen.
Som nyudrugede er ungerne skaldede og blinde. De skriger det meste af tiden og fodres næsten hele
døgnet. Forældrene gylper føde op
til dem.
Hvis ungerne er udruget i rugemaskine, og dermed skal fodres af
mennesker, starter man med at give
dem føde med en sprøjte, få dråber
ad gangen. Når de er 2-3 uger, begynder man at fodre dem med en
bøjet ske.
Når ungerne er en uge, begynder
de at få små dun, senere pigge og
som 8 uger gamle, er de fuldt fjerede.
Hvis ungerne bliver ruget ud af hunnen i en rede, passer forældrene
selv ungerne. En måned gammel
kan man tage ungerne fra forældrene og begynde at håndopmade
dem, hvis man ønsker at gøre dem
tamme. Det fortsætter man med, til
amazonen er ca. 12 uger og araen
16 uger. Håndopmadningen foregår
på den måde, at kroen (kråsen) skal
fyldes op ved hver mading, tre
gange i døgnet. Det foregår på den
måde, at man mærker på kroen, om
den er fyldt. Kroen skal tømmes en
gang i døgnet ellers får ungen “sur
kro”, der kan være dødelig. Generelt fyldes kroen helt op fra morgenen af, og der fodres behersket til
nat. Maden består af noget specielt

pulver, der røres op i vand. Madningen sviner meget, men man må
holde ud i de ca. to mdr., til ungen
er så stor, at den selv kan spise tilstrækkeligt.
Foderet til papegøjer består ellers
af nødder, solsikkekerner, majs,
frugter og lidt kød. Papegøjer har et
stærkt næb og kan sagtens knække
nødder, en stor ara kan endda
knække paranødder, der ellers er
meget hårde. Om foråret, inden
æglægning, fodres de med spireblandinger, ex. solsikkekerner, der
har ligget og spiret i vand, og derved får højere næringsindhold.
Papegøjer sviner meget, når de spiser. De spiser kun af skålene i buret. Det, der falder ned i bunden,
rører de ikke. De fodres en gang i
døgnet, hvis det er varmt i vejret, får
de dog frisk vand to gange om dagen.
Det er selvfølgelig papegøjers natur, at flyve. Når fuglene er
håndopmadede bliver de afhængige
af “fodermesteren”, og betragter
vedkommende som dens forælder.
Den kommer, når man kalder, og
man kan sidde og kæle med den.
Når man begynder at træne med
papegøjerne, kan de kun overskue
at flyve over korte afstande : f.eks.
flyve fra stol til stol. En unge kan
have svært ved store afstande at
vurdere, hvor de kan lande, og de
vil ofte blive ved med at flyve opad,
til et mål højere oppe. De tør simpelthen ikke at flyve ned. Lise og
Finn har fundet ud af at bruge en 56 m.lang pind, som de kan få fuglen
ned med, hvis den er strandet højt
oppe i et træ. Når de er veltrænede
efter ca. et års træning, kan de orientere sig ude.
Alle papegøjer kan lære at tale, hvis
man øver tilstrækkeligt med dem.
Lise og Finn kommunikerer mest
ved at fløjte til deres fugle. Det kan
være temmelig belastende med en
fugl, der gentager alt, hvad der bliver sagt.
De største og mest intelligente af
papegøjerne har en intelligens svarende til et 5-års barn.
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En ara og en amazone kan blive 5070 år, så det kan ofte være en investering for livet, når man anskaffer
sig en papegøje. Det er også meget vigtigt, at man har sat sig ind i,
hvilke krav sådan en fugl har til pasning, foder og pleje. Det er heller
ikke alle mennesker, den accepterer. Der findes ikke mange bøger om
papegøjer, og de fleste er på engelsk og tysk.
Hvis man vil opleve papegøjer i naturen, må man til Sydamerika, men
det var nu spændende at studere
deres adfærd i haven på Mausing
Skolevej 7.
K.H.

Finn Laursen

Lise Laursen

Blågul ara

Gulkindet amazone

Salvinie amazone
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Kirsten Haugaard

Sommerfest i Mausing
Det var eventyrligt
D. 28. Juni var der sommerfest i
Mausing. Ja det startede allerede 2.
Pinsedag med et optog gennem
byen. Oldermanden (Jacob Ildensborg-Hansen) gik forrest gennem
byen sammen med H.C.Andersen
(Rasmus Østerby), der trak en ged,
og herremanden (Knud Haugaard),
der slog på tromme. Oldermanden
proklamerede fra sin manuskriptrulle:.
Giv agt!
Det bekendtgøres hermed for byens
borgere, at det er den 28. i denne
måned, at vor konge, hans majestæt, agter at bortgifte sin datter. Alle
giftelystne ungersvende tilsiges at
give foretræde for prinsessen kl. 5
eftermiddag i P. Magnus‘s dal.
Alle byens borgere er velkomne.

dige friere var Jesper Mortensen,
Inge Østerby og Kenneth Nielsen.
Selveste H.C. Andersen var fortæller. Og der var herremanden, de tre
skrivere (Elly Stenholt,Jonna Bødskov og Kirsten Haugaard) og ikke
at forglemme, oldermanden, der til
slut fik pludder i ansigtet.
Efter optrinnet gik alle tilbage til bydammen, hvor der blev tændt op i
grillene og spist indholdet af de
medbragte madkurve. Generalforsamlingen var som vanligt en del af
midsommerfesten, der trak knap 70
mennesker af huse. Til bestyrelsen
blev Frede Hvam valgt i stedet for
Jens Stenholt, mens der var genvalg
til Jesper Mortensen og Peter Pedersen.
K.H.

Således blev der talt i alt tre steder i
byen, sidste gang var ved bydammen, hvor en større flok havde
taget opstilling. Mens de tre plus
geden gik gennem byen, løb nogen
af byens piger rundt til samtlige husstande med indbydelser til sommerfesten.
Sommerfesten d. 28. Juni startede
ved “Mathilde`s hus” på Engholmvej, hvorfra alle medvirkende i skuespillet “Klodshans”, gik gennem
byen, og efterhånden sluttede flere
Mausing-boere sig til optoget, og
man gik i samlet flok ned i P.
Magnus`s eng vest for byen.
Det viste sig, at flere friere var mødt
op med et ønske om, at blive gift
med kongedatteren (Josefine
Lindberg), men alle tabte fuldstændig mælet, ja der blev virkelig stegt
hanekyllinger den eftermiddag i de
eventyrligt smukke rammer. Der var
dog en, som ikke tabte mælet, og
det var Klodshans (Kathrine
Østerby), så han fik prinsessen. Om
det så var Kongen og dronningen,
var de til stede (Jens Kristian Madsen og Else Rasmussen) Til at holde
styr på alle frierne havde prinsessen to hofdamer (Marie Østerby og
Frederikke Lindberg). De tre uhel-
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Sponsorer
Støt vore
sponsorer, de
støtter
LOKALBLADET

Reparation og syn af biler,
landbrugsmaskiner m.m.

Tlf: 86 88 88 30
Tøndborgvej 64, 8620 Kjelleup
Fax.: 86 88 88 30 Bil.: 21 84 88 16

Vognmand
Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865
En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel, Firmakørsel, Sand, grus, flis, m.v.

Borgerforeningen for

Skal du købe eller sælge ...
er der OS du skal vælge !

Internetløsninger
- Ring for et uforpligtende besøg

www.kohsel.com
Vinderslev valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
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Tlf. 86 88 88 48
Fax 86 88 88 47
Anni & John Gissel - 86 81 38 00

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

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

• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser

86 88 23 78 - 20 33 23 78

• Godkendt kørestolstaxi

Bestilling af maskiner 9.00 - 17.00

Tel. 86 88 01 75

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.

„
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

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

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

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

v/ Claus Egholm &
Niels Hoberg Olesen

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 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

BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 89 70 70 30
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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
ContainerserviceA/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 næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel

- Den rigtige ramme om festen...

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Advokatfirmaet
Kurt Jensen
Søndergade 1, 1. . 8620Kjellerup
Tlf. 86 88 14 11
ADVODAN
Erik Nørregaard
Finn Offersen
Henning Bjørumslet
Søren G. Dalgård
Flemming Jespersen
Malene Værum
*

VESTERGADE 1A - 8620 KJELLERUP
K O N TO R T I D M A N . - TO R S . 9 - 1 6
FRE. 9-15
T L F. 8 6 8 8 2 4 0 0 - FA X 8 6 8 8 3 7 1 7

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

VINDERSLEV
CHAMPIGNON A/S

*

SØNDERGADE 2 B - 86 00 SILKEBORG
KONTORTID MAN. - ONS. 9-16
TORS. 9-16, FRE. 9-15
T L F. 86 82 04 55 - FAX 86 8 1 60 30
*

Advokater med møderet for Landsret og Højesteret.

ADVODAN

Danmarks største advokatkæde
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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

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

v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

SG
NIN R
B
Å IDE

KØLECONTAINER

Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9 3 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 3 Fax 86 88 85 80

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

V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

JP CYKLER & MOTOR

Klovbeskæring

SALG, SERVICE & REP

Frysemærkning

TLF. 86888808
VINDERSLEVVEJ 107
8620 KJELLERUP
Man. - Fre. 10.00 - 17.30
Lør.
9.00 - 12.30

T

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 13.00 - 20.00

Undervisning fra 0 - 9 klasse

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
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FORENINGS - OG GRUPPE VEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Så det er meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller manglende
oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet på Malmhøj
Pederstrup vandværk
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og fritidsgården

Pensionistforening

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321
Tlf. 87702322

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Susanne S. Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 86888180

Børne- og fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Hanne Jensen, Trekronervej 29

Tlf. 86888279

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

Dagplejemødre
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Westergaard, Tulipanvej 12

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

86888597
86888516
86888412
86888148
86888534
86888821
86888489

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

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

Tlf. 86880578

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Lene Boilesen, Liljevej 43
Tlf. 86888466

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Venstre Vinderslev

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6 Tlf. 86888542

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hjemmeplejen

Vinderslev aftenskole

Område Vest

Tlf. 87702370

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

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269
Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2

Tlf. 86888499
Tlf. 86888147

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

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

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19
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Tlf. 86888518

Tlf. 86888308

Windir spejderne
Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Mausing forsamlingshus

Tlf. 87702324

Vinderslev vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888408

Vinderslev skole
Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugård, Lundgårde 1

Tlf. 86888358

Vinderslev idrætsforening
Tlf. 86888352

Malmhøj
Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Vinderslev forsamlingshus
Tlf. 23393417

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888421

Vinderslev brugsforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

v/ Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8

Tlf. 86888687

Vinderslev borgerforening
Tlf. 86867476

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Valgmenighed

Hauge forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Haugevej 82

Sognemenigheden

Tlf. 86888826

