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Fortvivl ikke !

Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har
modtaget Lokalbladet, bedes I
rette
henvendelse
til
redaktionen.

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

Når du skal til et arrangement,
hvor du synes, det vil være
oplagt med et billede til
Lokalbladet, så kan du låne
Lokalbladets kamera. Det er
nemt at bruge.

Giv en god gave

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

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Bolander, Tøndborgvej 44
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Mona Johansen, Vinderslevholmvej 15

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86888413 → Udlån af kamera
86888430
86888687
LOKALBLADETS
86888521
E-mail adresse er:
86888022
lokalblad@hotmail.com
86888509
86888499
86888032
86888290 → Koordinator for aktivitetskalenderen

Deadline d.
15. december

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
januar - april - juli - oktober

Leder
Når vi lader tankerne falde tilbage på
den senere tid, kommer vi uvilkårligt til
at tænke på den korte danske sommer; Tour-rytterne, der svedte i de franske bjerge; kronprinseparret, der blev
hyldet i forbindelse med deres bryllup;
de mange dygtige sportsfolk, der kæmpede en brav kamp for at få del i OLmedaljerne o.s.v. MEN, der skete jo
også mangt og meget på samme tid i
vores lille lokalsamfund. Læs LOKALBLADET, så får du indblik i nogle af de
lokale arrangementer og begivenheder,
der har fundet sted. Er du ikke tilfreds
med, hvad vi bringer, er opskriften:
FORTÆL OS, HVAD DU VED.
VELKOMMEN JAN
Redaktionsgruppen ændrer sig lidt indi-

mellem. De sidste to måneder har Jan
Bolander været en del af redaktionsgruppen ved LOKALBLADET. Jan bor
på Tøndborgvej i Pederstrup sammen
med sin familie. Her har han boet i 11
år. Jan er uddannet elektriker og har
mod på at hjælpe med tilblivelsen af
LOKALBLADET. Vi vil gerne byde Jan
hjerteligt velkommen - vi håber på et
godt, langt og frugtbart samarbejde.
KAMERA
Der er også en lille ændring med hensyn til LOKALBLADETs kamera. Fremover kan den afhentes ved Alice Lemming, Vinderslevvej 46. Det er dog altid en god ide at „bestille“ den, da vi er
en del, der benytter samme kamera.
Almindelige fotos kan dog også brin-

ges i LOKALBLADET uden problemer.
INTERESSEGRUPPER
Har du et lille „projekt“, som du gerne
vil have flere involveret i, er det muligt
at fortælle herom i LOKALBLADET.
Fortæl hvad du påtænker at etablere
eller danne - måske sidder der andre
med samme ide, men som blot mangler nogen, at være sammen med om
„projektet“. Mulige emner kunne være:
forskønnelse af områder, netværksgrupper, samtalegrupper, interesseområder eller noget helt andet.
LOKALBLADET KAN OG VIL GERNE
BRUGES AF ALLE.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole
Klassebillede 6. klasse 1965/66

Forreste række fra venstre:
Ruth Holm, Lone Jensen, Lene Nørskov, Bente Jensen, Dorthe Nielsen, Birgit Laursen, Karen Mølgaard,
Inge Rasmussen, Jette Nielsen, Lis Madsen, Gurli Christensen.
Anden række fra venstre:
Ellen Skov (lærer), Ivan Nonbo, Egils Jensen, Leif Madsen, Poul Jensen, Henning Kristensen, Peter Hvid,
Jytte Petersen, Eva Ør Jensen, Rita D. Jensen, Ann Dorit Andersen , Ulla Pedersen.
Bagerste række fra venstre:
Arne Kræpøth, Niels Henrik Vestergaard, Jens Lind Andersen, Arne Bjerrum, Knud Erik Isager, Preben
Jørgensen, Knud Erik Johansen, Knud Erik Holm, Keld Andersen.
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Nyfødte

Alice og Knud Friis, Vinderslevholmvej 50 fik d. 22/5 en lille dreng. Han
vejede 3450 gram og var 53 cm lang.
Lasse Greene Friis, som den lille
dreng blev døbt i Vinderslev kirke d.
26/6, ses her sammen med sin mor.

Laura, som ses her med sin mor,
blev født d. 17/5 kl.20.12 på Silkeborg sygehus.
Laura vejede 2890 og var 47 cm.
Hendes forældre er Marianne og
Verner Marquart, Haugevej 82

edaG
teljeps

Else Marie Toft og Jesper Overgaard
Holm, Haugevej 40, fik d.6/6 en lille
pige. Den lille pige blev født på Viborg sygehus og vejede 3120 gram
og var 50 cm lang.
D. 5. juli blev denne lille dreng født
på Viborg sygehus. Han vejede 3930
g og var 54 cm. Han blev døbt Gustav i Vinderslev Kirke d. 28/8,
samme dag som hans mor og far Pia
Møller og Bjørn Thomassen,
Solsikkevej 2, blev gift.

Lisbet og Brian Gommesen, Pederstrupvej 79 fik d 16/7 en lille pige på
Viborg sygehus. Pigen, der skal
hedde Malene, blev født kl 16,31 og
vejede 4220 og var 58 cm.
De har også datteren Nicole på 4 år.

Udstykning af
byggegrunde
Line Hansen og Michael Valbjørn,
Hønholtvej 5, havde d. 14/8 en
uplanlagt hjemmefødsel. Medens
Line lå på køkkengulvet, måtte den
stolte fader holde hovedet koldt og
assistere som fødselshjælper, medens han blev guidet af jordemoderen gennem telefonen. Resultatet blev en dejlig pige på 3080 g
og 48 cm. Pigen, som skal hedde
Laura, har to brødre, Niclas (8) og
Frederik (6).
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Linda Slot og Claus Jensen,
Silkeborgvej 128 fik d. 21/8 en god
og velskabt dreng, som vejede 3680
g og 51 cm ved fødslen på Viborg
Sygehus. På billedet er han kun 4
dage gammel.

Ejendomsmægler Peer Stenholt har
købt et stykke jord i Vinderslev, hvor
der er tale om, at der skal bygges 8
parcelhuse. Hvordan og hvornår er
Lokalbladet ikke helt orienteret om
endnu, men vi vil følge op på sagen.

slukningsudstyr. Niels Henrik har
dykket en del i sin fritid og er i bestyrelsen i Frømandsklubben. Ellers
går der noget tid med at holde bilen
kørende.

fik arbejde som el-installatør ved
Tikma i Serup, hvor han er meget
glad for at være. Torben spiller håndbold dog stadigvæk i Randers.
Krokusvej 15

Oustrupvej 20

Gade
spejlet

D.1/3 flyttede Hanna og Karsten
Hedegård ud på ejendommen på
Oustrupvej 20 fra Øster Bording.
Hanna er 28 og skolelærer i Balle,
Karsten er 30 og ingeniør De har
børnene Magnus på 4 år og Signe
på 1 år.
Tøndborgvej 39

Velkommen til !
Lundgårde 7

Hanne og Karsten Frølund har solgt
gården på Vinderslevholmvej 44 og
har købt huset på Krokusvej 15 af
Tina og Svend Elkær.
Haugevej 82
Verner og Marianne Marquart (27 og
21) har overtaget Haugevej 82 efter
Ajly og Lisbeth Sonne, som er flyttet
til Impgårde. Verner arbejder som
chauffør ved Aage Sørensen, Thorning, og Marianne har barselsorlov
med Laura, som kom til verden den
17. maj.
Liljevej 35

Lundgårde 7 i Mausing (”det af Brokholm‘s”. Hvor længe mon det bliver
ved med at hedde det?) D. 1/6 flyttede Karin og Niels Henrik ind. De
kommer fra Bøllingsø. Karin hedder
også Gaarde, er 38 år og stammer
oprindelig fra Stadil v. Ringkjøbing.
Hun er uddannet fiskeriteknolog og
laborant, har senest arbejdet på
”Aqua” i Silkeborg, men er nu fratrådt og søger nyt arbejde. Karin er
meget interesseret i haven, kan godt
lide at løbe på rulleskøjter og går til
mavedans.
Niels Henrik Stampe Pedersen kommer fra Silkeborg. Han er uddannet
elektroniktekniker og erhvervsdykker og arbejder som produkttekniker v. ”Lotek” på Bohrsvej i Silkeborg. De laver udstyr til røgdykkere og dykkere samt brand-

Lilian og Djon Laursen har solgt
ejendommen på Tøndborgvej 39 til
Tanja Aagård, 26 år, som er plantekonsulent/gartner og Stig Nielsen på
28, som er kommunikationselektriker. De kommer fra Lystrup
ved Aarhus, men har før boet i Kragelund. Både Tanja og Stig glæder
sig til at komme i kontakt med lokalbefolkningen evt. ved at hjælpe til
ved Mausing marked eller lign.
Liljevej 15

Torben Kaas på 33 har købt huset
på Liljevej 15 efter Jytte og Poul Erik
Nielsen, som er flyttet til Silkeborg.
Torben kommer fra Randers, men

På Liljevej byder vi velkommen til
vores nye naboer, Srdjan og Slavica
Stevanovic. De er flyttet til Vinderslev fra Funder med deres tre børn,
Sandra (7 år), Marija (5 år) og Stefan (2½ år). Slavica, som er født og
opvokset i Odense, arbejder på
weekendhold på Grundfos. Srdjan
kom til Danmark fra Beograd for 13
år siden, og han arbejder som
projektkoordinator for Projektcenter
Vest for integration. Han spiller desuden harmonika, fortrinsvis balkansk
musik.
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Bryllup

Jens Primdal og Rikke Pedersen,
blev d. 17. juli gift i Hørup Kirke. Ses
her sammen med børnene Martin,
Jesper, Sebastian og Camilla.

Lørdag den 21. august 2004 blev
Karin Møller Nielsen og Henrik
Franck viet i Grathe Kirke. Karin og
Henrik har siden 1999 boet på
Mausing Skolevej 18, men købte pr.
1. august 2004 gården på Vinderslevholmvej 44. De er flyttet ind på
gården i september måned og har
startet en griseproduktion. Begge er
udearbejdende. Henrik arbejder for
forskellige landmænd på egnen, og
Karin arbejder i Sparekassen
Kronjyllands Bjerringbro-afdeling.

Til lykke med
dagen!

Viet i Vinderslev Kirke d. 24. juli.
Sygeplejestuderende Lene Nyrup
Christensen (datter af Lisbeth og
Laurits Christensen, Oddermarksvej
2) og datalogistuderende Søren
Aaen Madsen. Parret er bosat i Århus.
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* Asta Ø. Madsen, Fruerlundvej 9,
fyldte 90 år d. 4. juli
* Else Nørskov, Mausingvej 38,
fyldte 50 år d. 17. juni
* Elsebeth Overgård, Tøndborgvej
46, blev 50 år d. 4. aug.
* IngeLise Johansen, Hønholtvej 7,
fyldte 60 år d. 18. aug. og d. 9.
juli havde hun 25 års jubilæum inden for hjemmeplejen
* Elsebeth Pedersen, Mausing Sko
levej 5, fyldte 60 år d. 31. aug.
* Birthe Clausen, Liljevej 37,
fyldte 60 år d. 15. sept.
* Gudrun Lund, Tulipanvej 4, fylder
70 år d. 18. okt.
* Gudrun og Verner Lund, Tulipan
vej 4, kan fejre guldbrylllup d. 6.
nov.
* Rita og Svend Erik Krogsdal, Liljevej 39, har sølvbrylllup d. 3. nov.

edaG
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Nyt erhverv ?
Har Søren Hansen, Vinderslevvej
44 mon skiftet erhverv fra at dræbe
dræbersnegle til antennemontør ?

Ivan havde om fredagen sendt Susanne af sted til byggemarkedet, og
da hun skulle køre, lagde hun Ivans
tegnebog på biltaget og bad ham om
selv at tage den. I det samme sagde
hun noget andet til ham – skaden
var sket – Ivan blev forstyrret og
glemte at tage tegnebogen, og Susanne kørte mod Silkeborg med tegnebogen på taget.

Gade
spejlet
Sporarbejde

Heidi og Leika gik op på vejen og
gjorde klar. Hunden blev bedt om at
søge. De gik ned mod Vinderslev,
og hunden arbejdede godt. Ca. 150
meter nede af vejen markerede
Leika ret kraftigt, at der var noget i
det meget lange græs, og Heidi bad
Leika komme med det, hun havde
fundet. DET VAR IVANS TEGNEBOG! Det tog ca. 15 minutter, fra de
gik hjemmefra, til Leika havde fundet det, hun søgte. Leika fik meget
ros for den store indsats, og Ivan var
meget glad for at få sin tegnebog
igen. Det udløste et par gode flasker
rødvin, som det nok bliver Heidi, der
kommer til at nyde.
Det viste sig altså, at det, som Heidi
og Leika træner til dagligt, faktisk
kunne bruges i praksis med stort
held. De mange timers træning gav
her en god oplevelse, da tegnebogen havde ligget i vejgrøften i ca. et
døgn, hvor det både havde regnet
og blæst. Til trods for dette, lykkedes det Leika at fuldføre sin mission.
Flot klaret, Leika og Heidi!

Løse Sten

Knud og Anna Sørensen, Vinderslevholmvej 1 fik i foråret lagt ny indkørsel, men var stenene ikke fastgjort, eller ville de løbe deres vej, siden dette skilt var nødvendigt?

Var der bal i Brugsen?
I uge 24 havde Ove i Brugsen taget
ferie i hele 4 dage!
Der blev imens opstillet en jukeboks
i forretningen. Mon de unge piger,
Anni og Anette holdt bal, mens chefen var væk?

Børn på tur i midtbyen

Lørdag den 15. maj kom Ivan Klok
på besøg ved sin nabo Heidi på Trekronervej 16. Heidi går til hundetræning med sin hund Leika, og Ivan
ville høre, om ikke hun kendte nogle
med en hund, der kunne finde en
tegnebog. Jo, det mente Heidi bestemt, hun og Leika kunne. Heidi
træner nemlig hunde i Silkeborg
Politihundeforening og var sikker på,
at Leika ville kunne løse opgaven.

Dagplejerne Anni Borum og Hanne Skov på en lille gåtur (sidst i juli), med
en lille flok børn.
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Gadefest i Pederstrup
Traditionen tro blev der holdt gadefest for Tøndborgvej og Hønholtvej. I år
blev den holdt hos John og Pia Iversen sammen med Henny Sølager. Der
var stor tilslutning trods landskamp i TV. Der var fremmødt 73 pers. Der
var opsat „storskærm“ i form af et 14’’ TV til glæde for mange.
Der blev serveret helstegt pattegris med diverse salater og hjemmebagt
brød. Desuden var der cykelringridning og flødebollemaskine (som på billedet) til børn og legesyge voksne.

edaG
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Lundgårde-festen
Lørdag d. 31/7 var der gade/vej-fest på Lundgårde i Mausing. I år blev det
holdt på ”Bakkegården” (nr. 1) hos Kirsten og Knud Haugaard.
Ole Nymann fra nr. 19 havde taget sin grill med. Den er hjemmelavet,
selvfølgelig af Ole og ligner nærmest et lokomotiv og er uhyre effektiv, så
der var god plads ved grillen til de ca. 30 mennesker, der var mødt op.
Man nød den første rigtig gode, lune sommeraften. Ole Nymann leverede
også øksen til øksekast, der blev vundet af Søren Fisker fra nr. 9.
Børnene havde lakridssnørebåndsspisningskonkurrence og ringspil.
Endvidere var der en præsentationsrunde til ære for de nytilflyttede, hvor
alle kunne fortælle ud fra et stort kort, hvor de bor. Samtidig blev det en
gang for alle slået fast, at Lundgårde udtales med tryk på første stavelse,
som det også viste sig, at flertallet gør!
Næste års Lundgårde-fest bliver afviklet enten i nr. 4 hos Eva og Villy
Lundgaard eller i nr. 11 hos Bodil og Jakob Lundgaard.

Romantik i Mausing
Randa Lykkegaard (55), der har boet
i Mausing gamle Brugs i over 25 år
- det er hende, der synger viserne
til revyen, hende der har engelske
bull-dogs og hende med markedet,
altså det lille på den gamle brugs´
parkeringsplads samme weekend,
som der er Mausing Marked.
Randa blev d. 2/7 gift med Finn Jacobsen (56) fra Vordingborg.
Det startede med……………………
Faktisk startede det for 27 år siden.
Randa havde været til Ho Fåremarked og sluttede dagen på ”Skovbunden” i Kjellerup. Her mødte hun
Finn - det var kærlighed ved første
blik !
Finn, der ellers har boet på Sjælland
i mange år, var hjemme hos sine forældre i Kjellerup for at male deres
hus. Finn er bygningsmaler.
Forskellige omstændigheder gjorde,
at de ikke kunne starte et egentligt
forhold. Så Finn tog tilbage til Sjælland. De sås nogle gange og skrev
sammen over et par år, og så ebbede det ud, men de glemte aldrig
hinanden.
D. 2. maj i år ringede telefonen i den
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Gade
spejlet
gamle brugs i Mausing. Randa tog
røret: ”Det er Finn” – det måtte lige
rotere et par gange for Randa, men
så var hun klar! Finn havde hørt, at
Randa var blevet alene, så han foreslog, at de skulle finde ud af, hvad
de var gået glip af i de 25 år, der var
gået. Randa syntes, det var en god
ide, så de aftalte at mødes, så snart
kalenderen tillod det. Det blev i Kr.
Himmelfarts-ferien, 3 uger senere.
Randa må have været lidt ”rundt på
gulvet”, for hun glemte at få Finn‘s
tlf.nr. – det var frygteligt! Hun forsøgte på alle måder, men uden resultat.
Men Finn dukkede op til aftalt tid, og
de havde 2 gode dage sammen. Det
var, som om de havde kendt hinanden altid. Randa skulle på hundeudstilling lørdag, og Finn tog hjem.
Denne gang efterlod han et tlf.nr.
Mandag ringede Finn: ”Vil du giftes
med mig?” Og svaret kan ingen
være i tvivl om.
Der kom denne gang til at gå en måned, inden de skulle ses igen. Så
det blev til mange, lange telefonsamtaler. Da Finn igen kom til
Mausing, var det for at planlægge
bryllup.
Randa havde ellers planlagt ferietur

med sin mor og søster i autocamper
til Frankrig. De skulle af sted 3/7,
men brylluppet kunne lige puttes ind
dagen før. Særligt romantisk var det
ganske vist ikke at skulle rejse fra
sin mand dagen efter brylluppet,
men sådan var betingelserne.
D. 2/7 kl. 11 var Randa og Finn i fuld
hemmelighed ved at gøre sig klar til
at tage på rådhuset i Silkeborg, da
Randa‘s mor ringede : ”Vi bliver desværre nødt til at aflyse turen, din søster har brækket benet.”
Hvordan viser man sin deltagelse i
sin søsters uheld, når man samtidig
tænker : ”Yes!”.

Nå, af sted til rådhuset til kl. 12, og
så var de kone og mand.
Når noget er hemmeligt, er der ingen, der ved noget. Men i Mausing
interesserer man sig for hinanden,
og derfor kan man nogle gange
regne noget ud. Desværre ikke tids
nok til at få flag-allèen op.
De forelskede nygifte nåede lige at
være med til Bydams-festen dagen
efter. Her fik de mange gratulationer.
Søndag tog Finn tilbage til Vordingborg, men d. 27/8 flytter han permanent til Mausing.
K.H.

Gadefest Vinderslevvej
D. 21. august blev der afholdt gadefest i laden på Vinderslevvej nr. 44.
På grund af flere indtrufne omstændigheder var der ikke så mange
med, men de, der var der, havde en
god aften.
Det nye udvalg består af Hanne og
Lars, Vinderslevvej 37 og Gitte og
Jesper, Vinderslevvej 57.
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Vandrerklub

Gade
spejlet

En flok Mausing-kvinder har startet en vandrerklub. Hver søndag starter
de ud på tur. På billedet ses en flok fra d. 4/7.
Der er planer om stavgang, enkelte er allerede begyndt at smugtræne.
Alle kvinder er velkomne i klubben.

Bydamsfest i Mausing
D. 3/7 var der sommerfest med generalforsamling i ”Mausing Beboerforening”. Som vanligt var planen, at festen skulle holdes ved bydammen,
men det regnede, og det blev det ved med - meget.
I stedet for at aflyse festen tilbød Elly og Jens Stenholt, at festen kunne
holdes i deres maskinhus, og det blev besluttet en halv time, før festen
startede. Nu er Mausingfolk vel lidt seje, de lader sig ikke skræmme af en
nok så stor omgang vand. Ca. 60 mennesker mødte op, og de fik en hyggelig aften. Der blev kort tids opholdsvejr, og det benyttede Klaus Agerskov sig af. Som det ses på billedet fyrede han ”kanonen af” i form af en
appelsin i en ”metalkanon” aktiveret af få pust af en hårlak.
Alle fulgte spændt med øjnene appelsinens tur gennem luften. Det kunne
Jens Stenholt ikke nøjes med, så han sprang resolut på cyklen og kørte af
sted for at observere nedslaget ca. 300 m væk.
Til bestyrelsen nyvalgtes Lars Abildskov i stedet for Jacob Ildensborg, medens der var genvalg til Zita Agerskov og Knud Haugaard

Stavgang „Nordic Walking“
er blevet den helt store motionstrend i bl.a. Sverige, Finland og Tyskland og er nu så småt ved at vinde
indpas i Vinderslev.
Da jeg har givet min mor et par stave
i fødselsdagsgave, ønsker jeg nu
blot, at den sidste del af gaven kan
gives til hende. - det er at hun får
dem brugt!! Hvis der er nogle, som
er begyndt eller overvejer at begynde
at gå med stave... synes jeg, at det
ville være en god idé at starte en lille
klub i Vinderslev og omegn.
Fordele og virkninger ved stavgang:
Giver 20% højere konditionseffekt (i
forhold til alm. gang). Giver op til
40% højere fedtforbrænding. Styrker
knogler i både arme og ben. Styrker
armmuskler (især triceps). Styrker
bryst-, skulder- og rygmuskulatur.
Opløser muskelspændinger i skulder og nakke. Forbedrer evne til iltoptagelse = bedre kondition.
Se mere på www.stavgang.dk

Jacob Ildensborg, Lars Abildskov og Jørgen
Sørensen
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Klaus Agerskov

Så hvis du skulle være interesseret,
kan du kontakte Alice Lemming (telefon og adresse forrest i bladet).
Sanne Lemming

Mausing Marked 2004
Mausing Marked 2004 forløb godt.
Onsdag aften var der som sædvanligt bankospil i teltet. Til trods for at
vejret ikke var alt for godt, kom der
ca. det samme antal bankospillere
som der plejer, ca. 400.

succes, da der blev udsolgt af vaffeldej midt på eftermiddagen søndag.
Alt i alt var det et godt marked.
Markedsudvalget
Mausing Marked

Torsdag aften blev der afholdt „Look
A Like Show“, hvor alle de kendte
valfartede til Mausing. Der var også
tre lokalt kendte med: Stine Busk,
Lotte Arhøj og Maja Horup, der optrådte som Team Easy On. De fik en
flot andenplads i konkurrencen om
at være den bedste Look A Liker. Der
var på forhånd kun tilmeldt 4 til konkurrencen. Disse 4 fik til gengæld en
god fornemmelse af, hvordan det er
at være stjerne. Bag ved scenen var
der et område, hvor kun de optrædende kunne komme. Her var i bedste melodigrandprix-stil dækket op
med drinks og snacks ved små
borde, og i pauserne mellem numrene blev de interviewet af konferencier „Stakkels Jim“. Dette blev vist
på storskærm for publikum. Til trods
for de få tilmeldte var der godt 200
personer, som havde fundet vej til
Look A Like Show i Mausing.
Fredag aften var der prøvet noget
nyt med Sommerbal i Dalen i stedet
for Ålegilde, som det har været tradition tidligere år om fredagen. Under spisningen underholdt Originalen Orla med sine hjemmelavede
syng-med-sange. Man kunne både
lørdag og søndag høre, når man
mødte folk, som havde været til
Sommerbal i Dalen. De gik alle rundt
og nynnede eller sang omkvædet fra
Orlas sange. Efter spisningen spillede Stable Avenue op til dans. Der
var ikke mødt så mange op i teltet
fredag aften, men de som var der
hyggede sig gevaldigt.
Lørdag og søndag var de store markedsdage. Om lørdagen var det et
kanon godt vejr, og ved middagstid
var markedspladsen sort af mennesker. Søndag var også en god dag,
vejret var dog knap så godt som om
lørdagen. Som noget nyt i år blev der
bagt vafler på pladsen. Dette var en

Team Easy On

Lørdag på markedspladsen

Spisning fredag aften

P-vagter lørdag
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Valgmenighedens historie
af Bente Sørensen
område var det andelsbevægelsen,
på det folkelige område var det friskoler, højskoler og foredragsforeninger, og inden for det kirkelige
oprettede de frimenigheden og valgmenigheden.

Døbt i Valgmenigheden 3. juli 1945
Jeg er født og opvokset på Haurbak
og har boet i Fruerlund i 36 år, inden
jeg flyttede til Vinderslevvej for tre
år siden. Jeg har aldrig stillet spørgsmålet: „Hvorfor en valgmenighed?“
For Valgmenigheden har været en
naturlig del af mit liv og har været
rammen om mærkedage i min familie i både glæde og sorg.
Efterfølgende vil jeg fortælle om baggrunden for valgmenigheden her på
egnen: Kjellerup og Omegns Valgmenighed i skiftende tider.
Det er grundtvigsk kirke og livssyn
med tanker om dåb, kærlighed og
tilgivelse, som er fundamentet.
Tilbage i midten af attenhundredtallet var der flere grundtvigske præster på egnen omkring Silkeborg,
som på hver sin måde var med til at
gøre den Grundtvigske Bevægelse
kendt. Det grundtvigske prægede
ikke alene kirken, men der dukkede
også flere højskoler op på egnen.
Således oprettede Eline Begtrup
højskole i Levring i 1897 på det sted,
hvor Levring Efterskole er i dag.
Hvad er en valgmenighed?
Valgmenighedsloven blev vedtaget
i 1868. Den blev oprettet af folk, der
efter tabet af Sønderjylland i 1864
ønskede frihed til at tage ansvar for
mange områder. På det økonomiske
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En valgmenighed er en del af den
danske folkekirke. Valgmenig-hedens gudstjenester og møder er åbne
for alle, der vil være med. De kirkelige handlinger – dåb, konfirmation,
vielse og begravelse har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.
Valgmenighedens medlemmer betaler
ikke kirkeskat, men kontingent, der
stort set svarer hertil.
Valgmenigheden vælger og ansætter selv sin præst, organist og kirketjener. Nogle steder byggede man
valgmenighedskirker, og andre steder som her har man benyttet sognekirkerne og betaler herfor.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Kjellerup Valgmenighed blev oprettet i 1917. Her havde man indtil 1913
gennem 35 år i Levring – Hørup
sogne haft den grundtvigske Pastor
Brun. Hans efterfølger Pastor
Pinholt-Johansen var indremissionsk. Det fik en kreds af knap 200
mennesker til at løse sognebånd og
oprette en valgmenighed.
Under Pastor Bruns sygdom var
Pastor Kæstel kommet fra Krabbesholm og prædikede i Hørup kirke en
gang om måneden. Han blev
valgmenighedens første præst, og
Sagfører Vilstrup blev den første formand.
I begyndelsen boede Pastor Kæstel
til leje i et hus på Kjellerup Torv, men
i 1919 blev det muligt at købe huset
over for Hørup Kirke. Det havde været Ting- og Arresthus fra 1837 –
1909 og blev nu Valgmenighedens
præstebolig.

Valgmenigheden i Vinderslev
Sogn
Folk fra Vinderslev, Pederstrup og
Mausing sluttede sig først til Valgmenigheden i 1929. Deriblandt var
min mors forældre, Johan og Kirstine
Mortensen. De boede i Pederstrup,
der hvor Arhøjs nu bor.
Morbror Sigfred, kendt som portør
Mortensen, skriver i ”Ung på
Blicheregnen”: ”Jeg gik til præst hos
Provst Larsen i Thorning. Det var
fordi, der var mange i Mausing,
Vinderslev og Pederstrup, der blev
sognebåndsløst til Thorning, og det
gjorde de, fordi præsten i Hinge, som
egentlig var vores præst, var en
meget kraftig missionsmand, som
dømte mennesker. De fortabte kom
op i en rådden masse, og de omvendte kom op i en engleskare. Det
kunne han finde på at sige ved en
begravelse, og det var for meget for
befolkningen der. Man blev så
sognebåndsløst, indtil Valgmenigheden blev stiftet.”
Pastor Lund Sørensen
Pastor Kæstel døde pludselig i 1932
og hans efterfølger blev Gunnar
Lund Sørensen, der havde en smuk
og klangfuld røst, især var hans salmesang utrolig. Under besættelsen
fik det nationale en stor plads, hvilket betød, at hans virke blev et bindeled for menigheden i de svære år.
Alt dette har jeg læst eller ladet mig
fortælle, for det er først nu, jeg kommer ind i billedet. Jeg blev døbt i
Vinderslev Kirke d. 3. juli 1945,
samme dag som Anna Marie Bech,
nu Ammitzbøll.
Gunnar Lund Sørensen var meget
populær. Trods det rejste han i 1947
til Sjælland, hvor faderen havde
været præst.

Sigurd Skovmand
Valgmenighedens tredje præst var
37 årige Sigurd Skovmand. Ham
husker jeg især fra min søster Dortes dåb i 1952. I 1956 rejste Skovmand til Fyn og blev afløst af Svend
Aage Kampp, der var 34 år gammel.
Svend Aage Kampp
Afsnittet om Svend Aage Kampp vil
få mere plads i min historie, fordi han
fik stor betydning for mit ungdomsliv og min tilknytning til Valgmenigheden.
Kampp blev indsat sidst i november
1956, hvor min far, søster og jeg
deltog. I sin prædiken fortalte han en
historie om en pige, der blev kaldt
sjuske Dorte. Det blev min fireårige
søster Dorte meget sur over, hun troede, det var hende, han talte om.
Jeg gik til konfirmationsforberedelse
to gange om ugen i præsteboligen i
Hørup i 1959 og blev konfirmeret i
Hørup kirke d. 27. sept. Jeg mener,
vi var over 40, der gik til præst, idet
konfirmanderne fra Sjørslev, der gik
i mellemskolen i Kjellerup, også gik
til forberedelse hos Kampp og blev
konfirmeret hos Pastor Eriksen i
Sjørslev.

Det var en meget spændende og
efter den tid moderne konfirmationsforberedelse, hvor vi blev oplyst om
ungdommens og livets mysterier,
men vi kom dog ikke uden om
salmeversene. ”O Kristelighed” med
7 store vers – udenad – er meget
for en 14 årig, der ikke ved, at det er
næring til resten af livet.
Ungdomsforeningen
Kampp var først og fremmest ungdommens præst, og i 1958 oprettede
han sammen med en kreds af unge
Kjellerup og Omegns Ungdomsforening, hvor der var møder hver
anden mandag med foredrag af
omegnens præster, teaterture og
sommerudflugter, der altid sluttede
med folkedans på en højskole. Det
var før, det var almindeligt med folkedans på egnen, så det var os fra
ungdomsforeningen, der optrådte
med dans ved Kjellerup Hallens indvielse. ”De skønne ungdomsdaw, åh
ja.”
Det var i valgmenighedens ungdomsforening jeg traf Holger. Kampp
var også lærer på Levring Efterskole,
hvor Holger havde været elev, så da
han kom til at tjene på egnen, kom
han i ungdomsforeningen. Kampp vi-

ede os i 1965 og døbte vores første
Christian i 1966. I 1968 rejste familien Kampp til Odense, hvor Kampp
blev valgmenighedspræst. Familien
Kampp blev forøget med tre børn i
Kjellerup-tiden. De havde to, da de
kom, så der var livligt i præsteboligen.
Da Kampp var rejst fra Kjellerup, gik
der nogle måneder, hvor der ingen
valgmenighedspræst var. Det var i
den tid, vi mistede vores lille Christian, og da var det pastor Jens Eriksen fra Sjørslev, der forrettede begravelsen. Nu er det præsten fra
Thorning, som Valgmenigheden
samarbejder med ved Karen Marie
Ravns fravær.
Vi var nogle unge, der fortsatte i ungdomsforeningen nogle år, men måtte
erkende at familien Kampp og præsteboligen i Hørup var foreningens
samlingspunkt.
På Valgmenighedens generalforsamling i marts i år blev ungdomsforeningens kapital på 1500 kr. givet til en god teateroplevelse for
konfirmanderne, og ungdomsforeningens protokol er afleveret til
Lokalhistorisk Arkiv i Thorning.

Mit konfirmationsbillede fra 1959 taget efter den sidste konfirmandforberedelsestime
Forrest fra venstre - 5 Vinderslevpiger: Fritse Hvam, Inger Andersen, Bente Stenholt Sørensen,
Ruth Pedersen og Birthe Bjerrum
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Kjellerup og Omegns Ungdomsforenings folkedansere fotograferet ved indvielse af Kjellerup Hallen
Kampp blev syg i en alt for tidlig alder, han mistede sproget, men ikke
gnisten. Kampp døde i dec. 1998.
Elinor bor stadig i Odense.
Edmund Frederiksen
Valgmenighedens næste præst blev
57 årige journalist og redaktør af
Berlingste Tidenes kirkestof,
Edmund Frederiksen, og sammen
med Karen flyttede han ind i præsteboligen, hvor Karen var præstekone og vist en af de sidste af den
art, hvor mand, hus og menighed
kommer foran egen mening og identitet. Edmund Frederiksen døbte Carl
Ejnar, Marianne og Christian.
Det var en tid med vækst, og Valgmenigheden havde 700 medlemmer,
så bestyrelsen besluttede, at præsteboligen skulle have en tiltrængt
modernisering. Det blev dyrt. Finansieringen blev anderledes, end man
troede. Derfor oprettede man en ny
betalingsform, hvor medlemmerne
kunne tegne de såkaldte forpligtigelseserklæringer - man binder sig for
en ti årig periode og betaler så en
procentdel af den skattepligtige indkomst mod, at det er fradragsberettiget.
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Det reddede Valgmenighedens økonomi, men kostede en del medlemmer, og da Edmund Frederiksen
fyldte 70 år, var der endnu et præsteskifte. Frederiksen stod netop for at
skulle flytte til Sjælland, da Karen
Frederiksen cyklede til byen og blev
kørt ned af en bil, og hun fik aldrig
sin førlighed tilbage. Hun døde på
Fuglemosen i 1999. Frederiksen var
død nogle år forinden.
Bestyrelsesarbejdet
Jeg var i Valgmenighedens bestyrelse fra 1970 til 1988. Bestyrelsen
bestod af 5 fra Hørup Sogn - 3 fra
Levring og 3 fra Vinderslev Sogn.
Uddeler Thorvald Bjerrum var i min
første bestyrelsestid Valgmenighedens formand og Ejnar Mølgård det
tredie medlem fra Vinderslevkredsen. Senere blev skolepsykolog
Knud Primdal formand.
For mig var det en spændende tillidspost at være i bestyrelsen. Jeg
var i en periode næstformand og var
i mødeudvalget, hvor det at sammensætte et alsidigt og spændende
program var udfordringen - dernæst
var det herligt, når arrangementerne
lykkedes og gav deltagerne gode

oplevelser. Dengang var det også
god skik, at nogen mødtes til middag i præsteboligen inden foredraget, og her kunne man „komme tæt
på de kendte“. Jeg husker specielt
mødet med Israel og Rachel
Rachlin, efter at de havde udgivet
bogen „16 år i Sibirien“.
Det var også i min bestyrelsestid, at
Valgmenighedens kirkeblad startede, og nu står der 19. årgang på
forsiden.
Karen Marie Ravn
Den 9. jan. 1983 prøveprædikede
Karen Marie Ravn i Hørup Kirke. Det
var den dag, min niece Anne Iversen blev døbt.
Karen Marie Ravn blev Valgmenighedens nye præst, og sammen med
Malis på 7 år flyttede hun ind på
Kirkebakken 13, hvor de boede
nogle år, indtil Karen Marie Ravn blev
gift med Klaus Drevsholm og flyttede
til Alling Skovgård. Hun har dog stadig kontor i præstboligen.
Præsteboligen nu
I lejligheden bor Valgmenighedens
mangeårige bestyrelsesmedlem og
nu formand, Inga Nielsen.

Vedtægter
Valgmenighedens vedtægter er i år
ændret, så de er tidsvarende. Nu ser
man bort fra sognekredsopdelingen
og vælger 7 af Valgmenighedens
medlemmer til bestyrelsen. Valgmenigheden har også medlemmer,
der bor uden for de tre sogne.
Mødevirksomhed for samarbejde
Jeg har været inde på, at der udover
det kirkelige er dybe rødder og traditioner i det folkelige.

Johannes døbes af Karen
Marie Ravn i 2001

Som noget nyt kan man leje Valgmenighedens sal til private formål.

Hvert år tilrettelægges stadig en alsidig foredragsrække ofte i samarbejde med og på Levring Efterskole.
I de senere år har der også været et
fællesmøde med Valgmenigheden,
Efterskolen, Levring og Hørup Menighedsråd. Det er altid store navne
- i år var det Leif Davidsen. Det gode
samarbejde mellem sognemenighederne og Valgmenigheden må i
dag ses som en nødvendighed og
en styrke.
Vinderslev Kirke er naturligvis „min
kirke“, men det er Levring og Hørup

Kirke også, for „min kirke“ er der,
hvor Valgmenighedens præst holder
gudstjeneste.
Fremtiden
Karen Marie Ravn er nu præst på
22. år, og sammen med hende har
familien holdt konfirmationer, barnedåb, bryllupper og begravelser. Hun
kender familien godt, som hun kender alle andre i menigheden. Sådan
er det, når det er en lille menighed,
som selv har valgt deres præst, og
som selv har valgt, at de vil tilhøre
Valgmenigheden.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed
har nu 423 medlemmer, og jeg tror
på, at der også i fremtiden vil være
en Valgmenighed har på egnen. I Gl.
Ry blev der i 2003 oprettet en grundtvigsk Valgmenighed, som har 425
medlemmer.
Tiden har dog gjort, at skellene ikke
er så skarpe som tidligere. Gensidig respekt - det er mit ønske og min
slutreplik.
Bente Sørensen

Støttepillerne VIF
I år var vejrguderne med os, og skal der fra Støttepillerne lyde en
der kom mange forbi og gættede stor tak til følgende sponsorer:
på Møffes vægt.
JP CYKLER
Der var ikke mindre end 9, der STEEN VINDUM
KURT KNUDSEN
gættede rigtigt:
PREBEN THOMSEN
Johanne Maj, Karup
Gunnar Kristensen, Kjellerup KARSTEN HORUP
FREDE HVAM
Henry Jakobsen, Kjellerup
ARNE HOLM
Lisbet Kristensen, Kjellerup
N.W. FALDSIKRING
Pia Skov, Kruså
PEDERSTRUP VOGNMANDSKruse Hansen, Engesvang
FORRETNING
Kjeld Rasmussen, Kjellerup
KARSTEN LØRUP
Helmer Nielsen, Kjellerup
TORVEGRILLEN
Hans Schnoor, Mausing.
O.B TRANSPORT V. HENRIK
På grund af de mange rigtige gæt ANDERSEN
PIA MØLLER
fik hver af vinderne 200 kr.
BT STÅL & MONTAGE SAMT
Igen i år har der været stor op- VINDERSLEV SMEDIE
bakning fra mange, så derfor J.L. AUTO
DESIGNA MØBLER

OVE NIELSEN
NIELS BRINK
JOKER FURNITURE
TÆPPESTALDEN, MAUSING
SAMT AL-BYG
JENS PEDERSEN
MAUSING FORSAMLINGSHUS
MURERMESTER
R.B.LUNDQUIST
HØNHOLT LANDHANDEL
STATOIL KJELLERUP
KLS. BYG V. LEIF KRISTENSEN
STAMPES MURERFORRETNING
VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
HJEMMESLAGTER HANS E.
RASMUSSEN
I.O
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Velkommen til de
nye konfirmander!

Minikonfirmander i Vinderslev

Så er vi i gang igen! 17 glade og
forventningsfulde unge mennesker
mødte op til den første konfirmandtime onsdag den 25.august i
Vinderslev Sognehus, hvor de blev
budt velkommen og fik en hel
masse at vide om konfirmationsforberedelse og kirkegang.
For mange var det et gensyn, idet
de har været minikonfirmander, da
de gik i 3.klasse, og de morede sig
over at se billeder fra dengang, de
var små og søde, og hvor de oven
i købet var i avisen! Nu er de blevet
store og (næsten) voksne, og der
er kommet andre til, som vi også
glæder os til at være sammen med.
Det er mange timer, der ligger
foran, både i konfirmandstuen og i
kirken, hvor vi håber, menigheden
vil være med til at tage godt imod
de unge, når de dukker op til gudstjenesten. Der er jo meget, som virker fremmed, og som kan gøre én
usikker sådan et sted, men med lidt
god vilje og overbærenhed går det
nok alt sammen.
Konfirmanderne har fået at vide, at
de også er velkomne ved alterbordet, men at de selvfølgelig skal
opføre sig ordentligt her, da nadveren er højdepunktet for mange,
og de bliver kede af det, hvis nogen laver sjov med det.
På billedet, som er taget i Vinderslev Kirke ved velkomstgudstjenesten søndag den 29.
august, ses de fleste af de nye konfirmander. Der var desværre enkelte, som var forhindret i at være
med den dag!
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Mens disse linjer skrives, aner vi
ikke, om der bliver et hold minikonfirmander i år, men mon ikke?
Ifølge listen er der 22 børn, som går
i 3.klasse på Vinderslev Skole, og
de har alle fået en indbydelse, og så
er vi spændte på, hvor mange der
dukker op tirsdag den 31.august
kl.12 i Vinderslev Sognehus. Medhjælper ved undervisningen bliver i
år Mette Christiansen fra Levring
(graverens kone!), idet Dorte
Hougaard Madsen har bedt sig fritaget.
Vi håber, der bliver en god flok minikonfirmander også i år. Men hvad er
det egentlig, der foregår, når minikonfirmanderne samles?
Jo, meningen er, at vi hver gang begynder med en lille gudstjeneste i kirken. Vi sætter os oppe i koret, hvor
vi synger en salme, læser Salme 23
på skift mellem to hold, hvorefter vi
knæler og beder en bøn. Til sidst lyser jeg så velsignelsen, hvorefter vi
synger en salme eller måske kun et
enkelt vers. Børnene hjælper med
at tænde og slukke alterlysene og
hente salmebøger.
Derefter går vi på opdagelse i kirken. Der er så mange spændende
ting at kigge på og høre om! Døbefonten, altertavlen, prædikestolen,
orglet osv. På et tidspunkt skal vi

også en tur op i kirketårnet og ud på
kirkeloftet, og vi skal rundt på kirkegården for at se på forskellige grave
og kigge ind i kapellet. Der bliver
også en lille udflugt til Hinge kirke
og præstegård.
Anden del af undervisningen foregår
i Sognehuset, og her er det så Mette,
som tager over. Først skal vi dog
have sodavand og Karens dejlige
hjemmebagte boller (Sjovt nok er det
altid det, konfirmanderne husker fra
den tid, de var minikonfirmander!!).
Så synger vi lidt, leger lidt og hører
noget, der har forbindelse med det,
vi så på i kirken. Har vi set på døbefonten, hører vi noget om dåben. Har
vi set på prædikestolen, hører vi noget om Guds ord osv. Til sidst slutter vi af med et lille øjebliks stilhed
og en sang, og så får børnene et
stykke frugt, før de tager hjem.
Det plejer at være festligt og sjovt,
så vi håber, rigtig mange vil være
med også i år, og tak til jer forældre,
som betror os jeres børn på denne
måde! Det er vi rigtig glade for, og vi
er overbeviste om, at de lærer noget. Navnlig er det en god ting, at de
lærer deres kirke godt at kende, og
at de forstår, at det er det vigtigste
hus i hele sognet!
Frede Møller

KIRKENYT
Sognemenigheden
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3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober

Vinderslev 9, Hinge 10.15 (Skr.)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (K)
Vinderslev 9, Hinge 10.15

7. november
14. november
21. november
28. november

Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 14 (Skr.)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15

5. december
12. december
19. december
24. december
25. december
26. december

Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 16
Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 16
Hinge 10.15, Vinderslev 16
Hinge 14.30, Vinderslev 16
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15

2005
1. januar
2. januar
9. januar
16. januar
23. januar
30. januar

Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 14 (Skr.)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30

Poul Langagergaard, Århus
Fam.gudstjeneste

Fam.gudstjeneste
Fam.gudstjeneste
Musikgudstjeneste

(K) = Kirkekaffe (Skr.) = Skriftemål

Foredragsaftener i Sognehuset
Onsdag den 24. nov. kl. 19.30
er det skoleinspektøren, Thorkild
Skovbo, der vil fortælle, spille og
synge nogle af de sange, der har
haft betydning for ham. Dette kan
blive en hyggelig aften. Der er
mange, der efterlyser noget mere
sang, så her er tilbudet.
Onsdag den 26. jan. kl. 19.30
kommer Carl Maria Bech fra Timring. Udtalelserne er mange om
den tidligere folketings- og krigskorrespondent, sømand og vagabond. Han har været rundt på jorden for at finde sit endelige mål: At
hjælpe mennesker i nød. Det gør

han blandt andet som en del af fællesskabet ”Møltrup” i Vestjylland.
Fra en højt gageret gulddreng til et
liv i dybeste armod har han alligevel overskud til at finde glæde og
visdom og bringe det videre. Det
er baggrunden for hans ofte dybt
rørende optræden.
Der er aviser, der kalder ham: Den
nye Johannes Møllehave.
Mød talrigt op til disse to spændende aftener. Det er gratis. Kaffen koster 10 kr.
Alle er meget velkommen.

Koncerter i
Vinderslev Kirke
Søndag den 19. dec. kl. 16 holder
vi julekoncert/musikgudstjeneste i
Vinderslev Kirke. Line og Ole Dreyer
vil synge og spille for os. Ole Dreyer
er organist ved Møllevangskirken i
Århus.
Torsdag den 9. marts kl. 19.30 afholdes forårskoncert ved Karsten
Blond og hans børnekor fra Pederskirken i Randers. Børnekoret har
netop vundet i konkurrencen
„Sangerdyst fra kyst til kyst“.

Menighedsrådet
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Alle gudstjenester begynder kl. 10.30, hvor intet andet er anført.
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3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober

17. søndag efter Trinitatis
Vinderslev
18. søndag efter Trinitatis
Levring
19. søndag efter Trinitatis
INGEN
20. søndag efter Trinitatis
Vinding Kirke kl. 10.30
Efterårsmøde for de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder i Aulum-Vinding Vind
21. søndag efter Trinitatis
Vinderslev

7. november
14. november
21. november
28. november

Alle Helgenssøndag
22. søndag efter Trinitatis
23. søndag efter Trinitatis
1. søndag i Advent

5. december
12. december
19. december
24. december

2. søndag i Advent
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent
Juleaftensdag

25. december
26. december
28. december

1. januar
2. januar
9. januar

Hørup. Søndagsfrokost i salen
INGEN
Hørup
Vinderslev

Hørup
Levring
INGEN
Vinderslev kl. 14
Hørup
kl. 17
Juledag
Levring
2. Juledag
INGEN
Tirsdag, 4. Juledag
Hørup kl. 15.
Julegudstjeneste for børnefamilier. Derefter juletræsfest i salen.
Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. søndag efter Helligtrekonger

INGEN
Vinderslev
Hørup

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvfinansieret og selvbestemmende del af den danske folkekirke.
Menigheden er organiseret som en lokal forening og har udgivet en folder, som man er velkommen til at tage på
bladhylden inden for døren til Vinderslev Kirke eller rekvirere hos valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, tlf.
86 88 11 10 eller e-mail: kmravn@ofir.dk. I folderen kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i
1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for Hørup Kirke. Her er der
mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. Mange af Valgmenighedens møder foregår i salen,
der i øvrigt kan lånes af medlemmerne til private sammenkomster.
Formand for bestyrelsen er
Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup, tlf. 86 88 12 53
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, Oustrupvej 17
Tlf. 86 88 80 06
Lars Westerberg, Lundgårde 23
Tlf. 86 88 84 34

18

KIRKENYT
Valgmenigheden
Møder og arrangementer i Kjellerup og Omegns valgmenighed
Enhver er velkommen - også ikke-medlemmer
Tirsdag den 5. okt. kl. 19,30
Det første aftenforedrag i den nye
sæson holdes i valgmenighedens sal tirsdag den 5. oktober kl.
19,30 af freelancer og rejseleder
Poul Holm Bangsgaard, der i en
længere årrække år var forstander for Nordsøhøjskolen og var
med til at oprette Nordsøcentret
i Hirtshals. Han kalder sit foredrag Tid til Tid. Poul Holm
Bangsgaard har været i Senegal
og Gambien mindst en gang årligt de seneste 15 år. Når han er
vendt hjem fra Afrika, har han
hver gang lagt mærke til, at vi i
Danmark lider af tidmangel eller
ligefrem tidnød, mens tiden i Senegal i Vestafrika ikke opleves
som et problem. Dernede opleves tiden som en gave. Derfor er
det for en rejsende i Afrika ikke
den eksotiske natur, der sætter
de dybeste spor, men menneskene og deres liv. I sit foredrag
spørger Poul Holm Bangsgaard:
Kan vi lære af folk, der ikke har
mistet tiden?
Fredag den 22. okt. kl. 17–19
I foråret 2004 havde vi påskelotto
for de 9–11årige, men havde ikke
arrangement for småbørnsfamilierne. Til gengæld har vi i efteråret Persillesovsaften, som
er for forældre med småbørn og
børn op til ca. 9 år. Vi mødes i
valgmenighedens sal allerede kl.
17. Det er en halv time, førend vi
plejer, men menuen er som sædvanligt frikadeller med persillesovs og kartofler. Når vi har spist,
har vi fællessang og fortælle-

samvær ved pejsen med Karen
Marie Ravn og Jens Bøgestrand.
De voksne og de større børn synger, mens de små er med inde i
midten. Til dette arrangement får
børnefamilierne tilsendt invitation.

kl. 14.30 en sanghalvtime ved Lis
Jensen og Kjeld Slot Nielsen.
Klokken 15.00 slutter dagen med
kaffe i den store sal. Pris kr. 130.
Der arrangeres fælles kørsel, og
tilmelding er nødvendig til 86 88
11 10 inden den 17. oktober.

Søndag den 24. okt.
fra kl. 10,30
Når vi fra Kjellerup Valgmenighed
tager en uge på højskole hvert år
i august, er det i samarbejde med
den lokale gruppe af midt- og
vestjyske valgmenigheder: Lemvig, Aulum-Vinding-Vind, Bøvling,
Holstebro, Kjellerup og Lemvig.
Men gennem snart 25 år har vores lokale valgmenighedssamarbejde først og fremmest
været praktiseret, når medlemmerne mødes til det fælles
efterårsmøde, hvor de ovennævnte menigheder samt Herning og Gjelleup Valgmenigheder
skiftes til at være værter. Fra i år
deltager også for første gang den
i 2003 nystartede grundtvigske
valgmenighed i Gl. Rye. De nu 8
midt- og vestjyske valgmenigheder mødes i Aulum søndag
den 24. oktober, hvor efterårsmødets program begynder med
gudstjeneste i Vinding kirke kl.
10,30 ved valgmenighedspræst
Kjeld Slot Nielsen. Kl. 12.00 er
der middag i Sørvad Kultur- og
Idrætscenters store sal, og kl.
13.30 holder valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning,
foredrag i Glassalen over emnet:
”Grundtvigsk kristendom – i
dag!”. Efter hans foredrag er der

Onsdag den 3. nov. kl. 19.30
Foredrag på Levring Efterskole
ved Peter A. G. Nielsen, der gennem 30 år har været forsanger i
landets ældste rockband Gnags.
Han holder foredrag om Det
sansende menneske - om livsmod og om kunsten som en glædelig harmoni mellem krop og
ånd. Mødet er et fællesmøde for
Kjellerup og Omegns Valgmenighed og sognemenighederne i
Levring og Hørup sogne. Her taler Peter A.G. om, at vi ikke har
lært at bruge sanserne og derfor
har mistet vores følsomhed og
også mistet evnen til at opleve
sammenhænge og samhørighed. Imod den tendens siger Peter A.G.: Vi må opleve først - for
at kunne forstå! For Peter A.G. er
kunsten et udtryk for den glædelige harmoni mellem ånd og krop,
og han mener, at vi kan bruge
kunsten som en måde at lære os
selv at kende på. På aftenen med
Peter A.G. Nielsen betales entre
ved indgangen kr. 75, der også
er betaling for kaffen.
Søndag den 7. nov.
Søndagsfrokost i Valgmenighedens sal efter gudstjenesten i
Hørup kirke kl. 10,30. Det er Alle
Helgens søndag – dagen, hvor
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gudstjenesten betoner, at vi er
sammen i Helligåndens usynlige
fællesskab med dem, der er døde
fra os. I årets løb bliver i Valgmenigheden de afdødes navn
nævnt i søndagsgudstjenesten
umiddelbart efter dødsfaldet, og
Valgmenigheden har af den
grund ikke en særlig markering
på Alle Helgensdag. For de efterladte kan imidlertid et almindeligt samvær med andre omkring
bordet være velgørende netop
sådan en dag. Derfor venter tagselv-bordet med bl.a. en lun ret i
salen efter gudstjenesten Alle
Helgens søndag, og vi synger af
højskolesangbogen efter deltagernes ønsker, inden samværet
slutter kl. 13.
Tirsdag den 16. nov. kl. 19,30
Valgmenigheden har denne aften
inviteret professor i astrofysik
Jens Martin Knudsen til at holde
foredrag på Levring Efterskole:
Mennesket og stjernerne – et
foredrag om livets store spørgsmål. Jens Martin Knudsen er forsker og samtidig en blændende
formidler af sin egen begejstring
for den røde planet Mars - ikke
kun når TV-avisen trækker ham
ind i studiet, men også tidligere i
TVs børneudsendelser. Mælkevejens udvikling har han forsket i
siden 1955 og kan ikke slippe
den. Han bliver ved at undre sig.
Og netop evnen til at undre sig
er det stof, som videnskaben er
gjort af, siger Jens Martin Knudsen. Det er livets store eksistentielle spørgsmål, som tilhørerne
vil få lejlighed til at høre den
kendte Marsforsker tale om på
Levring Efterskole. Jens Martin
Knudsen har i en årrække op-
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holdt sig som forsker i USA og
har på det seneste været gennem sygdom, men er fortsat i besiddelse af både sin lyst til at
spørge til løsningen af menneskets gåde og sin begejstring
over, hvor langt mennesket er
kommet i kontrollerede processer
med de landinger på Mars, der
siden 1997 er foretaget under
medvirken af hans Center for
Planetforskning under Niels Bohr
Instituttet.
Torsdag den 2. dec. kl. 16
Valgmenighedens bustur til
advents- og julekoncert går i år
til et arrangement med Sigurd
Barrett, kendt af de voksne fra
Hit med sangen og kendt af børnene fra Sigurds Bjørnetime. Der
medvirker kor og orkester af høj
kunstnerisk standard, som vil
give tilhørerne en fin optakt til
adventstidens juleforberedelser.
Busafgang kl. 16,00 fra Hallen i
Kjellerup til koncerten Jul med
Sigurd kl. 16,30 i Tinghallen i
Viborg med DR Radiosymfoniorkestret, DR Radiopigekoret og
DR Spirekoret dirigeret af Michael
Bojesen – og Sigurd Barrett som
solist. Pris inkl. bustransport: kr.
200. Børn og unge under 25 år:
Kr. 160. Tilmelding nødvendig
til Karen Marie Ravn, tlf. 86 88
11 10.

Torsdag den 9. dec. kl. 14
I de hjemlige omgivelser holder
Valgmenigheden Adventshyggeeftermiddag i Valgmenighedens sal, hvor rammen vil
være, som vi er vant til – med
masser af gran og røde hjerter i
bjælkerne. Derimod er eftermiddagens indhold, som kædes
sammen af Karen Marie Ravn, i
år ændret med indslag ved Ejgil
Overby, der fortæller om en jul,
han oplevede i Afrika og med syngende elever fra Levring Efterskole, som underholder dirigeret
af Lene Henriksen med nye og
ældre advents- og julesange.
Tirsdag den 28. dec. (4. juledag) kl. 15
Valgmenighedens årlige familiegudstjeneste er julegudstjenesten i Hørup Kirke 4. juledag,
hvor Karen Marie Ravn fortæller
og tegner juleevangeliet. Efter
gudstjenesten er der juletræsfest
i Valgmenighedens sal med flere
julesalmer omkring træet, inden
der serveres kaffe, kakaomælk
og kage. Før julemanden traditionen tro dukker op, er der igen
fortælling, og alle aldre får rørt
stemmerne til forskellige børnesange.

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

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Windir til Mausing Marked
Et forrygende godt markedsvejr og
et stort besøgstal til Mausing marked gjorde spejdernes loppemarked til det sædvanlige tilløbsstykke.
Men lad os nu lige skrue tiden et år
tilbage, for loppemarkedet begynder jo faktisk lige efter sidste
Mausing marked. Enten kommer
folk selv til Anna og Lars Arhøjs lade
med deres sager, eller også ringer
de til dem, og så rykker de ud med
spejdertraileren og hjælper unge
som ældre af med sofaer, loftslamper, tægetænger, og den lille Havfrue på sin sten. Næsten alt modtager spejderne, dog ikke hårde
hvidevarer og tøj.
Alle der har været i „Spejder-enden“
af Mausing Marked ved, at man kan
købe alt, hvad hjertet begærer til
små penge, og jeg tror, at alle gæster på markedet vil give mig ret i,
at Mausing marked ikke ville være
det samme uden spejderafdelingen. Alle gæster går igennem der, om ikke andet - så lige
før de skal hjem, for det kunne jo
være, der var noget man absolut
ikke kunne leve uden!
Når så Lars og Annas lade er ved
at være fyldt, begynder man på at

fylde Kim og Brittas kostald på Dalbakkevej også. Det ligger så bekvemt nær ved, når der skal tømmes.
Tømningen begynder fredag aften
før Mausing marked. Så møder vi
15 – 20 mennesker og en femseks traktorer med vogne og en
lastbil venligst udlånt af lokale landmænd og en enkelt ”Landhandel”.
Når disse er fyldt, får vi os en velfortjent øl eller vand og aftaler at
mødes næste morgen kl. 7.00. Udpakningen starter klokken 7.00 og
tager ca. halvanden time. Og så
kan vi lige nå en kop kaffe og et
rundstykke, inden det går løs med
salget kl. 9.00.
Området, hvor vi pakker ud, er efterhånden af nød blevet afspærret,
da kræmmere og andre interesserede gerne vil være de første til at
finde det bedste køb, og det er
umuligt at pakke ud, hvis der løber
alle mulige rundt imellem sagerne.
Så de venter pænt oppe på vejen
og i skoven, og kl. præcis 9.00
vælter de ind over området som
ved et eremitageløb, for de har
spottet det, de gerne vil have. Priserne ligger fra nogle få hundrede
kroner til en krone, så der er noget

for enhver pengepung. Spejderne
er selvfølgelig velvillig til at hjælpe
folk op af ”hullet” med møblerne og
få det læsset på trailer eller i bagagerummet i bilen, hvis det kniber.
Folk køber også nogle gange om
formiddagen og får så et ”solgt”-skilt
sat på for så at afhente senere på
dagen, når de har besøgt resten af
markedet. Sent på eftermiddagen
kan man gøre et særdeles godt
kup, idet der bliver annonceret med
”fyld en kasse for en tyver”. Så det
drejer sig bare om at finde den største kasse!
Sidst på dagen begynder vi at
pakke sammen, for der bliver jo aldrig helt udsolgt (dog gik der sidst
på dagen en kondicykel til den lokale post!!). Resten af lopperne bliver kørt til destruktion, og så mødes vi alle bagefter til fælles aftensmad og hyggelig snak om dagens
salg hos en af spejderhjælperne.
Tak for et godt markedsår.
Niels Erik Nielsen
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Gudenå-tur
I uge 27 var 11 friske spejdere afsted
på årets sommerlejr, som foregik i
kanoer op ad Gudenåen med start
fra Indelukket i Silkeborg. Det blev
en fugtig tur, for ud over vandet under kanoerne, kom der også gavmildt en del vand fra oven, men vores spejdere er ikke så sarte og tog
det lunefulde vejr med godt humør.
Det kan være svært at styre en kano,
så nogle af deltagerne fik studeret
mange slags siv tæt på og fik grundigt udnyttet åens bredde på kryds
og tværs! Da de nåede Tange Sø på
andendagen, var der for meget
blæst til, at de kunne krydse søen,
så de overnattede og forsøgte igen
næste morgen, men måtte opgive og
hidkalde Rasmus og Inge Østerby.
De kom med en trailer og flyttede
grej og kanoer til Tange, hvor spejderne så besøgte El-museet, inden
de sejlede videre. På Kællinghøl lejrplads mellem Ulstrup og Langå var
de desværre ude for en grim ulykke.
Én af de yngste deltagere, Rasmus,
blev slemt forbrændt, da han skulle
tænde spritapparatet og måtte med
ambulance til Viborg, hvorfra han
blev overflyttet til København med
forbrændinger i ansigtet. De andre
var selvfølgelig meget chokerede og
ville have afbrudt turen, men Rasmus, som klarede den slemme oplevelse utroligt tappert, insisterede
på, de skulle fortsætte, så efter at
have sundet sig og haft besøg af
flere forældre sejlede de videre til
Langå og sluttede i Fladbro den følgende dag. De var i løbende kontakt med Rasmus’ forældre, og det
hjalp meget på humøret at få at vide,
at Rasmus ikke ville få varige mén.
Trods sine sår mødte han op til det
første spejdermøde og er i fuld vigør igen.

Kanosejlerne ved aftensmaden
på Langå Campingplads
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Loppemarkedet
i uge 29 er allerede glimrende beskrevet af Niels Erik, men det skal
lige nævnes, at det indbragte en god
sum penge, som betyder, at grupperådet endnu et år kan undgå at hæve
kontingentet og også har mulighed
for at yde tilskud til spejderlejre og
andre arrangementer.

Børnedyrskuet
den 15. august er Borgerforeningens arrangement, men de store spejdere havde opstillet portal og en „rodeo-tyr“ til fri afbenyttelse. Der kunne
også bages snobrød over bålet.

Arbejdsdag
Dagen før dyrskuet, hvor spejderne
havde travlt med at stille op, var der
også stor aktivitet i spejderhuset. I
stueetagen blev der gjort rent til den
nye sæson, og loftsetagen kom et
skridt nærmere sin færdiggørelse,
da nogle spejderfædre hjalp hinanden med at lægge gulv. Der er dog
stadig en del timers håndværkerarbejde tilbage, før loftet kan indvies.

Den nye sæson
startede i uge 33. Ulvene (1. - 4.
klasse) har flyttet mødetidspunktet
fra mandag aften til torsdag eftermiddag fra 16.30 til 17.10, bl.a. for ikke
at falde sammen med fodboldtræningen. Det har også vist sig som
en fordel, at børnene selv kan gå fra
SFO’en til Spejderhuset og så nå
hjem til aftensmad. Lotte Kragh er
leder for de 23 ulve sammen med
Inge Østerby og Leif Brønd. Den første weekend i september var ulvene
på lejr hos Lotte og Bent Kragh, bl.a.
med fisketur til Engholm. I november er der planlagt en hyttetur.
En gang om måneden holder juniorspejderne (3. - 4. klasse) møde for
sig selv under ledelse af Thomas
Olesen.
De store spejdere (fra 5. klasse og
opefter) mødes fortsat torsdag aften
fra kl. 19 til 21. Her er Thomas Olesen og Kaj Andersen ledere. Spejderne deltog i Økseløbet i Kjellerup
den første weekend i september og
fik en 1.plads, så nu hænger „sølvøksen“ i Spejderhuset det næste år.
TIL LYKKE MED DET!
A.A.

Klub 73 og Søndagsskolerne
Vinderslev Søndagsskole 100 år
Højt lyder over dal og skov
nu kirkeklokkens klang,
jeg går så med sang og lov
min søndagsskole-gang.

sen den første søndagsskole i
Vinderslev Missionshus. Han talte ud
fra Joh. 3.16 i Bibelen om skabelsen, syndefaldet, frelsen, Jesu fødsel, Jesu død og det evige liv. (Den
O, lær mig selv, du kære Gud,
tekst har vi håndskrevet med blyant).
at vandre på din vej.
Dette budskab, som blev forkyndt fra
Tag mig ved hånd, når dine bud
starten, søndag formiddag i Missiså tit jeg følger ej.
onshuset, har nu lydt i 100 år, søndag efter søndag og af mange leDenne og „Ingen er så tryg i fare“ dere igennem tiden.
tror jeg, alle, som har gået i søndagsskole, har sunget med på. De er ble- Der var mange børn i søndagsskovet brugt i mange år og bruges sta- len, og i 1908 valgte de at dele børdig. Søndagsskolen er et tilbud til alle nene i 6 klasser, 3 med drenge og 3
børn, og den bygger på dåbs- med piger. Da kom der 2 kvinder
oplæring og den kristne tro.
med, Frk. Marie Madsen, Pederstrup, Anne Christensen, Bøgild og
I 100 år har ledere ønsket at fortælle senere Ane Bitsch, Fuglemose.
det gamle budskab, det bedste som
jeg ved, om Jesu magt og nåde, om I 1909 var der indskrevet 72 børn i
Jesu kærlighed. Fortæl det ganske søndagsskolen.
simpelt som til et lille barn, fortæl det
kun langsomt, så det kan trænge ind A.P. Frederiksen rejste fra sognet i
og husk på, jeg er den synder som 1918 og havde været leder indtil da.
Jesus frelse vil. Det har været, og er Så valgtes Knud Peter Knudsen,
stadig, ledernes ønske at fortælle om Pederstrup, som ny medarbejder.
Jesus, og at det ikke må blive glemt. Han blev leder og var det i en del år.
Senere kom Jens Danielsen Nielsen,
I anledning af 100 års dagen har jeg Hans Peder Hansen, Chr. Nielsen
prøvet at samle lidt historie om søn- (gl. smed), Ejner Just, Kristian Skridagsskolen, prøvet at få navne på ver og Jens Frederik Kjeldsen med,
nogle ledere. Jeg ved også, at ikke eftersom nogle holdt op.
alle er nævnt - enten fordi det var i
en kort periode, eller fordi jeg ikke I 1948 blev Kathrine Vestergaard
har oplysning herom.
spurgt af Knud Peter Knudsen, om
hun ikke godt ville med i
Søndagsskolen i Vinderslev blev op- søndagsskolearbejdet. Han var på
rettet i 1904. Det var den første i dette tidspunkt 64 år og syntes, han
Vinderslev Sogn. Senere kom Brok- var ved at være for gammel. Kathrine
hus og Mausing Søndagsskole. I Vestergaard var nygift, 28 år og bonogle gamle papirer står skrevet, at ede i Fuglemose. Hun kom med i
det var Fabrikant Johansen, Århus, arbejdet og var med i mange år. Det
der var den direkte årsag til opret- var altid spændende, når hun kom
telsen af søndagsskolen, og der blev til Missionshuset, for hun kørte på
valgt 4 af Indre Missions Samfund i en knallert (Velosolex), og så var hun
Vinderslev, som skulle starte en rigtig god fortæller, og hun forsøndagsskolearbejdet i Vinderslev. tæller glad om en skøn tid, hvor hun
Det var Ludvig Greibe, Daniel Bitsch, har holdt søndagsskole med mange
Niels Olsen og A.P. Frederiksen, og forskellige ledere.
de fik i starten hjælp fra Kjellerup,
hvor søndagsskolen var startet.
Jens Frederik Kjeldsen (gartner i
Vinderslev) blev nu den nye leder ef21. marts 1904 holdt A.P. Frederik- ter Knud Peder Knudsen, som øn-

skede at holde. Sådan er der igennem tiden kommet nye til, hver gang
én holdt op.
Kathrine fortæller videre, at Inger
Højen Andersen også var med i en
periode. Så kom Agner Torndahl
med, og han blev leder af søndagsskolen efter Jens Frederik Kjeldsen
i 1970.
Helmer Nielsen og Richard Frølund
kom med, da nogle ønskede at holde
op. Jeg kom med i 1980 og blev leder efter Agner Torndahl i 1984. Senere kom Hanne Frølund, Helle Frølund og Alice Mogensen med. Nu er
jeg holdt i søndagsskolen, og Helle
Frølund er leder.
Vinderslev søndagsskole samles
stadig i Missionshuset søndag formiddag, og det håber jeg, den må
blive ved med i mange år endnu.
Minder fra min søndagsskoletid
I årene 1963-71 gik jeg selv i Vinderslev Søndagsskole i den lille sal, hvor
jeg mindes, at vi var en god flok, som
samledes søndag formiddag.
Da var Kathrine Vestergaard én af
lederne sammen med Jens Frederik Kjeldsen, og han spillede altid på
sin violin til sangene. Kr. Skriver, Agner Torndahl og Helmer Nielsen var
også ledere i min søndagsskoletid,
og jeg husker alle deres gode bibelhistorier, og så skulle vi lære et bibelord. Sommetider fik vi også en historie. Det var i søndagsskolen, jeg
kom til at holde meget af sangen „Ingen er så tryg i fare“, og jeg nød,
hver gang vi sang den, og når jeg
synger den i dag, mindes jeg med
glæde og tak min søndagsskoletid
og de ledere, som var med der.
Sommerlejrene var altid i Kjelsø, og
det var nogle rigtig gode lejre.
Lisbeth Nyrup Christensen
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Vinderslev Søndagsskole fylder 100 år.
Det fejrer vi den 29. oktober i Vinderslev Missionshus kl. 19.30.
Børnekonsulent Margit Simonsen fra Roslev kommer og holder festaftenen for os.

Vi skal indvi vores flotte nye fiskedam med pakker á 10 kr.
Vi vil gerne indbyde ALLE der har gået i Vinderslev Søndagsskole.

Minder fra min tid i Vinderslev Søndagsskole
i årene 1947-1954
Søndagsskolen
Er der noget, man er særlig taknemmelig for i dag, så er det, at
man er opvokset i et troende hjem,
hvor der blev vist hen til Gud, og
hvor man blev hjemme i både kirke
og missionshus. Jeg mindes søndagsskolen med glæde, hvor der
mangen en søndag formiddag blev
fortalt om Jesus.

sen, der fik noget sagt en søndag,
som jeg aldrig glemte. Vi søndagsskolebørn sad og lyttede til, hvad
der blev sagt om samvittigheden,
som en trekant der hele tiden drejer rundt, og hver gang en kant støder imod, fortæller, der er noget
galt, samvittighedens stemme. Er
vi den overhørig, slides der noget
af trekanterne. Gentager det sig
gang på gang, slides kanterne
runde, så vi til sidst slet ikke kan
høre samvittighedens stemme, når
Gud har noget at sige. Til sidst kan
Gud ikke nå os - få os i tale.

Søndagsskolen blev holdt i
missionshusets lille sal, hvor der på
væggen hang bibelske billeder, tegnet og farvelagt. Ved beretningen
om en bibeltekst blev netop det
bestemte billede draget frem. Levende blev der fortalt om, hvor godt Jeg husker negerdrengen, der sad
det er at være i følge med Jesus, på bøssen, og hver gang man gav
ham en mønt, nikkede han altid og
som den eneste vej til frelse.
sagde tak for gaven, der blev giGartner Jens Frederik Kjeldsen, vet.
Vinderslev, spillede til sangen på
sin violin, og vi små børn sang med En gang om året skiftedes
vore barnestemmer „Lev for Jesus, søndagsskolerne i Vinderslev,
det er livet“ eller „Ingen er så tryg i Hinge og Serup til at holde et fælfare“. Søndagsskolelærerne var les søndagsskolestævne. Det var
Hans Peder Hansen, Vinderslev, noget, vi børn så hen til. Her blev
som var god til at læse en historie, der talt af bl.a. Johannes Nielsen,
Ejner Just, Vinderslev, Kathrine Randers, der kom som taler i flere
Vestergaard, Fuglemose, Knud år. Her var underholdning og
Peder Knudsen, Pederstrup. Og børnelege.
endelig den gamle smed, Chr. Niel-
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Ved juletræsfester i Vinderslev Missionshus gik man rundt om træet
og sang først de kendte julesalmer.
Senere hen på aftenen fik vi en
godtepose med pebernødder, frugt
og slik. Der var en afdeling, hvor vi
børn gik rundt om træet og sang til
lege som „Bro, bro brille“, „Jeg gik
mig over sø og land“ og „Tornerose
var et vakkert barn“. Vi fik også et
lille hæfte med en god børnefortælling i. Et år fik vi en selvlysende
engel, der lyste i et mørkt rum, når
den lige var blevet belyst. Den fik
sin plads derhjemme på væggen.
En gang var vi til et søndagsskolestævne på Gl. Kjærsgård, og jeg
husker så tydeligt, at vi så en Gøg
og Gokke film, der var til at more
sig over. De to komikere kom ind i
en have med skulpturer uden at
have betalt entre. Det blev opdaget. Derfor skjulte de sig ved at
udstille sig selv som figurer uden
tøj. Folk kom og så på og studerede statuen, som de fandt i programmet. Den levende statue
måtte stå musestille for ikke at blive
afsløret. Værre blev det, da der
kom én, som skulle rengøre statuen med skrubbe og vand. Slut-

ningen på filmen husker jeg ikke
helt, men vi børn morede os gevaldigt over filmen. Dengang var
man ikke så vant til at se film ret
tit.

kede terræn og naturskønne landskab i skoven ved Hald Sø, hvor
det gjaldt om at finde poster og
besvare spørgsmål. Man skulle
notere det første bogstav ned og
danne et ord af bogstaverne. Det
Søndagsskolens sommerlejre hold, jeg var på, havde besvær
Jeg mindes søndagsskolens med at komme på ordet, selv om
sommerlejre på Vranum ved Hald det var så enkelt og ligetil. Det var
Sø. Det var en lejrbygning i træ, ordet „sommerlejr“.
hovedbygning med køkken og stort
lokale, hvor man spiste, og hvor der Galtenrøveren
holdtes bibeltimer m.m. Et andet Et år blev vi en nat, mens vi lå i
sted i lejren var der sovesal med den sødeste søvn, kaldt op midt om
to-etages køjesenge. Hvordan man natten. I Galten var der begået et
kom fra Vinderslev, skal her fortæl- røveri. En røver var derfor efterlyst
les: Kørslen var gratis for os børn. i radioen i pressen. Meldingen til
Jens Frederik Kjeldsen fyldte sin bil os drenge på sommerlejren lød på,
med børn. Det var en varebil, at Galtenrøveren havde gemt sig i
hvorpå der stod „Vinderslev Han- skoven, og at vi skulle fange røvedels- og Anlægsgartneri, Vinder- ren. Det var spændende, så vi kom
slev, Jens Frederik Kjeldsen, tlf. alle hurtigt ud fra køjerne i en væl48“. Vi børn blev stoppet ind i la- dig fart og fik noget tøj på. Selv om
det, og der kunne være mange. vi var lidt bange, gik den vilde jagt
Presenningen blev rullet for, og så gennem skoven. Der var nu slet
sad vi derinde uden at kunne se, ikke noget at være bange for, for
hvad man kørte forbi på landeve- det var selvfølgelig ikke den rigtige
jen. Man havde sovepose med, og Galtenrøver, der var tale om. Det
hvad man ellers havde brug for de var Ole Sørensen fra Vinderslev,
der var gået med på spøgen frivilfå dage, som lejren varede.
ligt. Han løb for ikke at blive fanDet var missionær A.M. Henriksen, get, mens det hurtigt gik afsted ned
Kjellerup, som ledede lejren. Han mod søen, Hald Sø. Han sprang
var gift med fars kusine Leonora ud i vandet, og der stod vi børn med
(kaldt Nora), så vi kom sammen tøjet på, bange for at blive våde til
privat. De besøgte os i Elkjær, og skindet. Mon der var nogen, der
vi besøgte Henriksens i Kjellerup vovede sig ud i søen? Jo, der var
én, som trak af alt sit tøj og gik ud
på Sindingsgade 37.
for at anholde Galtenrøveren uden
Herlige dage oplevede vi på disse tøj på. Begge blev våde til skindet
sommerlejre. Engang blev der for- - røveren med sit våde tøj, og drentalt om Albert Schweitzer, der var gen der vovede sig ud. Sidstlæge og missionær i Afrika. Der nævnte kunne dog bare tage sit
blev holdt orienteringsløb i det bak- tørre tøj på.

Mausing Søndagsskole
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.

Klub 73
Fra 1. september - 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.

Missionær Henriksen har senere
fortalt, at Ole Sørensen, der den
nat på sommerlejren gik i vandet,
ikke havde andet tøj med end det,
han stod og gik i. Han måtte til at
låne tøj, mens hans eget blev tørret igen, mens drengen blot kunne
trække i sit tørre tøj med det
samme.
Det er sådanne ting, man kan huske fra sin drengetid som søndagsskoledreng. Sommerferieminder fra barndommens tid. Jeg
husker, når vi på sommerlejren i
Vranum sad omkring lejrbålets gløder en skøn sommeraften og sang
lejrsangen:
Så kom den tid vi længtes mod,
ved bålets stille gløder,
og her i ilden for vor fod,
vi svundne dage møder.
Som blinde fugleskarers hær,
de drages hid af ildens skær,
ved en sommernat ved bålet,
en sommernat ved bålet.
NB: Søndagsskolen i Vinderslev
begyndte så langt tilbage som i
1904, og der er stadig søndagsskolearbejde i Vinderslev.
Det, som jeg her har fortalt, er som
man oplevede den tid. Nu holdes
sommerlejrene ikke i Vranum
mere, men på Kjelsølejren ved
Ans.
Åge Stenholt, Kjellerup
Tidligere Oddermarksvej 5,
Elkjær

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 rutschebane til de
små. Der spilles forskellige boldspil.
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Dansk-Ungarsk Venskabsforening

Else Rasmussen, Mausingvej 41 i
Mausing er medlem af bestyrelsen i
“Dansk-Ungarsk Venskabsforening”.
Ud fra den erfaring, at mange ikke
ved, hvad der foregår i de forskellige foreninger, der findes i Kjellerup
Kommune, har vi spurgt Else, om
hun ville fortælle om “sin” forening.
Generelt om foreningen
Dansk-Ungarsk Venskabsforening
blev stiftet i 1991 med det formål i
samarbejde med den ungarske
søsterforening at udvikle kendskabet til og forståelsen for mennesker
i Danmark og Ungarn med udgangspunkt i et venskabssamarbejde mellem Kjellerup Kommune og
Tiszaalpàr Kommune. I 1993 blev
samarbejdet udvidet til også at omfatte nabokommunen, Kiskunfèlègyhàza med beliggenhed i det
sydøstlige Ungarn.
Foreningen har bl.a. stået for kulturelle arrangementer som folkedansere fra Danmark, der har givet opvisning i Ungarn, sportsfolk fra
Kjellerup Kommune, der har deltaget i sportsarrangementer i Ungarn
og omvendt, foreningen har været
medarrangør af demokrati-kurser på
Nørgårds Højskole i Bjerringbro med
det formål at lære ungarere, hvordan et demokrati fungerer, gensidig
udveksling af ophold for skoleelever,
hjælp til unge ungarere med at finde
praktikpladser i forbindelse med kortere studie-ophold i Danmark, deltaget i messe i Kjellerup-hallen, afholdt
ungarsk aften på Landbrugscentret
med ungarsk mad og musik, arrangeret foredragsrække om Ungarn,
indsamlet tøj og handicapudstyr,
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Hesteshowet
ydet praktisk støtte til kunstnere og
musikere, der besøger kommunen i
forbindelse med udstilling og optræden. Endvidere har foreningen formidlet kontakt, så medlemmer af foreningen har kunnet tage på jagtture
i Ungarn.
Foreningen ledes af en bestyrelse
på 7 medlemmer, der vælges for 2
år ad gangen på en årlig generalforsamling.
Jubilæet
Dansk-ungarsk Venskabsforening
har et tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut i Kecskemèt, hvor
Thomas Berntsen fra Kjellerup var
leder. Da instituttet i 2002 havde 10
års jubilæum, deltog venskabsforeningen som repræsentanter for
kommunen. Vi fløj til Budapest. Her
blev vi hentet i bus og kørt til
Kecskemèt, hvor deltagerne havde
base på et kollegium ved en teknisk
skole.
Den ungarske søsterforening havde
lavet et velkomsarrangement. En
kæmpe grill var stillet op, og et bord
var dækket med ungarske specialiteter. Det var meget overdådigt. Specielt gjorde det indtryk, når man har
kendskab til den udprægede fattigdom, der er blandt ungarerne.

Med på turen var også repræsentanter fra Viborg Amtsråd og byrådene
i de øvrige kommuner i amtet. De
var indkvarteret andre steder, men
deltog i de fælles ture.
Ungarn er meget kendt for sin mangfoldighed inden for kunst og kultur,
så meget naturligt var åbning af udstillinger en del af jubilæet.
Et af de spændende arrangementer
var en tur til “pustaen”, hvor der var
stort heste-show. Ungarerne er meget interesserede i hesteopdræt. Det
viste de bl.a. med heste-akrobatik og
hestevogns-konkurrencer.
Der produceres vin i Ungarn, så
meget naturligt var et besøg i en vinkælder også en del af turen.
Sammen med resten af bestyrelsen
var jeg med til et årligt tilbagevendende højdepunkt, “velsignelse af
brød”. De fleste ungarere er katolikker, og en katolsk præst skulle velsigne det første brød bagt af ny høst.
Det var en meget speciel oplevelse.
Det foregik i en forsamlingshus-lignende bygning. En mand sad på
scenen og spillede el-orgel. Nede i
salen samledes efterhånden mange
mennesker om mad og drikke. Stemningen var noget “høj”, inden præ-

jeg. Først skal man have den helt
nødvendige kontakt til de folk, der
vil forære ting til foreningen. Derefter bruges meget tid på at samle tingene fra mange forskellige steder.
Sorteringen af de indsamlede ting er
også meget tidskrævende. På grund
af at toldpapirerne skal udfyldes korrekt, er det meget vigtigt. Bilen skal
pakkes, og endelig skal en af de frivillige være chauffør på den lange
tur til Ungarn. Bilen er sponsoreret,
ligesom udgifter til brændstof og
papirer, der også delvis dækkes af
medlemskontingent.

Velsignelse af brød
sten endelig ankom og lyste velsignelsen over brødet.
Sammen med resten af gruppen var
jeg også på besøg i Tiszaalpàr
(Kjellerups første venskabsby), der
er en landsby. Her så vi, hvilken fattigdom, der var blandt almindelige
ungarere. Og vi fik en klar oplevelse
af, hvilke mangler, der er i dagligdagen - et godt grundlag for det store
arbejde, der bliver gjort med
handicapudstyr og tøj-indsamling.
Noget af det, der gjorde stort indtryk
på os, var den enorme gæstfrihed,
vi mødte overalt. Her mærkede man
ikke fattigdommen.
Orkesterbesøg
På turen stiftede vi bekendtskab med
et orkester, et brass-band med ca.
50 medlemmer. Borgmesteren i
Kiskunfèlègyhàza talte varmt for orkestret og tilbød, at de gæstede
Kjellerup i forbindelse med en turnè
til bl.a. Sverige i 2003.
Og sådan blev det: D. 2/7 sidste år
ankom ca. 70 ungarer til Kompedallejren. Som så meget andet venskabsforeningen har stået for, var
det en betingelse for arrangementerne de følgende dage, at der var
sponsorer, der trådte til. Det gjorde
bl.a., at man kunne sørge for både
mad og sengetøj til gæsterne. Næ-

ste dag var der velkomst på rådhuset, senere gav de koncert på Hjultorvet i Viborg, og i den forbindelse
var de på tur rundt i Viborg.
Dagen efter var de med til fernisering ved en kunstudstilling på rådhuset i Kjellerup med ungarske
kunstnere.
Orkestret gav desuden koncert i
Grenå. Det lokale højdepunkt for
besøget var, da de om søndagen
gav koncert i teltet til Hauge marked.
De samlede mange tilhørere med
deres festlige og glade musik. Ved
alle koncerterne fik orkestret og deres ledsagere forplejning for musikken.
Med på turen var også tolke. Men
ellers foregik kommunikationen dels
på engelsk, men mest på tysk.
Det var nogle spændende og travle
dage for alle, ikke mindst for
venskabsforeningens bestyrelse.
Det er den slags oplevelser, der giver overskudet til det store frivillige
arbejde, vi udfører i forbindelse med
indsamlinger af tøj og handicapudstyr.
Tøjindsamling
Det er et stort arbejde at indsamle
tøj og handicap-udstyr, indrømmer

Arbejdet i Dansk-Ungarsk Venskabsforening har givet undertegnede og de andre i bestyrelsen
mange oplevelser og gode personlige bekendtskaber i Ungarn, personer, som man vender tilbage til hver
gang, der aflægges besøg i Ungarn.
Det har også givet en stor indsigt i,
hvordan et fremmed samfund fungerer. Bl.a. da man så ungarernes
store undren, når de på demokratikurserne hørte om, hvordan de
mange danske foreninger fungerer,
hvor både direktøren og den ufaglærte arbejder kan arbejde side om
side i den samme forening.
Når bestyrelsen tænker på fremtiden, er det klart, at Ungarns indtræden i EU fra 1. maj har betydning,.
Endvidere kan vores egen kommune-sammenlægning også til tider
fylde en del. Dog har der ikke de
senere år været en repræsentant fra
byrådet med i bestyrelsen.
Afslutningsvis kan der kun opfordres
til at melde sig ind i foreningen. Til
den årlige generalforsamling er der
altid et kulturelt indslag om Ungarn,
og der serveres ægte ungarsk
gullash. Medlems-kontingentet er for
tiden 75 kr. pr person og 150 kr. for
hele husstanden.
Formand: Torben Bæk Sørensen,
tlf. 86880625
Kasserer: Jens Jørgen Besser,
tlf. 86882349
Else Rasmussen
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Vinderslev Borgerforening
Regn, regn og atter Skt. Hans
Endnu et år med masser af regn Skt.
Hans aften, ihvertfald lige indtil båltalen skulle til at starte. Dagen igennem havde det regnet meget og
længe, men en time før båltalen
hørte regnen op, og det blev et dejligt vejr. Båltalen blev holdt af fhv.
redaktør på Karup avis, „UgeOlsen“.
Bestyrelsen var meget spændt på,
om det var muligt at få ild i bålet, som
var lavet dagen i forvejen. Bålet var
dagen igennem blevet meget vådt
udvendig, men det viste sig, at det
ikke var tilfældet indvendig, for da
det blev tændt, flammede det hurtigt op. Trods regnen var der alligevel 60-70 fremmødte, der nød flammerne og den dejlige aften.
Børnedyrskue
Søndag den 15. august var der, som
traditionen byder, børnedyrskue på
Trekronervej i Vinderslev. Der var 7
udstillere, som havde mange forskellige dyr med, lige fra kanin til hest.
Ærespræmierne tilfaldt i år Laura og
Emma Lundgaard for en hest, og
Line Hansen for en kanin. Denne
gang
var
underholdningen
linedance. Dorte Bang og Mette
Lørup havde taget børnene med, og
de underholdt med flot linedance.
Fællesspisning
Fredag den 22. oktober er der fællesspisning i Mausing forsamlingshus. Menuen består i år af forloren
hare og citronfromage . Efter maden
er der bankospil med store gevinster.
Aftenen afsluttes med kaffe og småkager. Der vil også være underholdning for de mindste. Man kan tilmelde sig til aftenen hos Henny
Sølager tlf. 86888358 eller Kjeld
Hvolgaard tlf. 86888828.
Julehygge
Onsdag den 8. december er der julehygge på Vinderslev skole. Der vil
være forskellig underholdning i løbet af aftenen. Ulveungerne vil underholde med Lucia optog, og der
vil være fællessang med julesalmer.
Kjeld Hvolgaard
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Billeder fra Børnedyrskue

Børne- og Fritidsgården
Nu her i august har vi 70 børn. Vi 10
medarbejdere og vikarer gør vores
bedste for, at alle børn trives, selvom
vi i vinterperioden og hen mod den
1. april sikkert bliver omkring 80, og
det er livlige børn fuld af energi og
virkelyst.
Sommeren har været dansk, og de
flotte dage i august satte ekstra skub
i udelivet. Vi var rigtig heldig med
vores Indianeruger i juni, og at vores nabo Lilly Mikkelsen gav os lov
til at trampe en sti over hendes kornmark betød, at vi kunne gå på bi-

badetur ved Hampen sø. Da vi har
vores egen livredder, så skulle der
kun sørges for en tydelig afmærkning, for at alle børn kunne nyde det
rene, klare vand. Da vi er en landinstitution, bestod afmærkningen af
et landbrugsreb holdt flydende af
flamingostykker og spændt op mellem hegnspæle. På den måde var
det nemt at passe på alle de små
vandlopper. Da vi undersøgte Hampen sø nogle dage før, var vi noget
bekymret, da det lignede et udflugtssted nær hovedstaden, hvor biler

Aquas legeplads

Indianere fra indianeremneuger
son- og bjørnejagt i skoven. Så
kunne børnene lære at være forsigtige, når de krydsede marken. Den
store tipi og en del små tipier, sammen med en mængde aktiviteter og
udklædning gjorde, at gården lignede et ægte indianersamfund.
”Falkedagen” med ringmærkningen,
sanglege i falkens navn og ”falkefladbrød” passede godt til indianerlivet. I vores blåmejsekasse med
glasvæg kunne børnene se
blåmejseparret lægge æg, ruge dem
ud, og de kunne følge de små, fra
de var bitte og nøgne, til de næsten
lignede deres forældre, og da der var
10 unger, fyldte de til sidst næsten
hele kassen. Et lille stativ gjorde det
let også for de mindste børn at se.
Da det blev så varmt i august, tog
hele børnehaven en formiddag på

kelte par, som holdt en kaffepause
på deres tur på A13, og vandet skulle
vi kun dele med en enkelt badende.
Vores yngste børn kom desuden på
tur til Aqua, hvor de nød fisk og oddere og den sjove legeplads.
De mellemste børn tog på sejltur til
Himmelbjerget. Meningen var at
spise madpakken på toppen, men
det er ikke sjovt at skulle dele med
hvepsene, som også nød det gode
vejr. Så måtte børnene vente med
at spise til turen tilbage med båden.
De ældste børn er i dag taget til Hjerl
Hede.
Vi er lige nu meget optaget af planerne til den kommende Høstfest, og
da det er det niende år i år, har Gården jo 10 års jubilæum næste år, en
begivenhed, som bestyrelsen gerne
vil markere med en jubilæumsfest.

fyldte den store parkeringsplads og
overalt, hvor en bil kunne bikses ind
mellem træerne i skoven. Det så
godt nok hyggeligt ud med alle de
Kirsten Anneberg Jacobsen
mennesker,
som fredeligt
sad overalt i
små flokke
og nød indholdet af de
medbragte
picnic-kurve.
Så vi var meget spændte
på, hvordan
det ville gå,
da vi steg på
bussen kl. 9.
Til vores store glæde var
der kun enPå tur til Aqua
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BT Stål og Montage
Portræt af en virksomhed –
BT Stål & Montage
BT Stål & Montage er placeret i
den gamle smedje i Vinderslev og
er ejet af Bjørn Thomassen

men at tage til udlandet for at arbejde, men også for at opleve noget. Det blev til en tur i Norge på ca.
et år. De var gode til at svejse og var
blandt andet med til at bygge verdens største flydende boreplatform.
I Norge er der travlt, og der er altid
brug for god arbejdskraft. De arbejdede flere forskellige steder deroppe
og for et par forskellige firmaer –
”Kverner” var et af dem, ”ABB” et
andet.
Der var gode penge at tjene, skønt
de fleste vist blev brugt til ”skæg og
ballade”.

Bjørn er født i 1976 i Silkeborg. Her
boede han de første par år af sit liv,
hvorefter forældrene byggede nyt
hus i Skægkær og flyttede dertil. I
oktober 1984 flyttede familien, som
også består af lillesøsteren Signe til
Oustrupvej 5, hvor forældrene stadig bor. På det tidspunkt gik Bjørn i
2. klasse, og han kom til Thorning
skole, hvor han gik til og med 10.
klasse.
Efter skolen mente faderen, Bjørn
skulle tage sig en handelsskoleuddannelse, men Bjørn var mere til
noget med håndværk, så handelsskole blev det ikke. Han valgte i stedet at tage EFG basisår på teknisk
skole, hvor der var mulighed for at
afprøve alle håndværk. Det var her,
Bjørn fandt ud af, at det var smedefaget der tiltalte ham. Hjemme på
Oustrupvej var naboens søn i lære
ved KP Maskiner i Kjellerup, og han
skaffede Bjørn en læreplads i firmaet.
Bjørn blev udlært klejnsmed i 1997.
Han blev hos KP Maskiner knapt et
år. Herefter ville han gerne prøve
noget nyt. Det blev hos KVM i
Kjellerup, hvor han lavede opsvejsning af blokstensmaskiner. Det blev
dog for kedeligt at arbejde med det
samme hele tiden.
På arbejde havde Bjørn fået en kammerat – Eilif – og de besluttede sam-
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Efterfølgende kom de til Danmark
igen for at arbejde. Det var hos Hvide
Sande Skibs og Bådbyggeri. Her var
de et par måneder og var med til at
lave en ny trawler.
Sverige blev også besøgt. Her arbejdede de hos FL Schmidt og skulle
for et firma, der hed ”Stora Enso”
skifte de nederste 30 meter på en
kedel på 90 meter, hvori der blev
opbevaret cellulose.
Det er blevet til mange udfordrende
jobs, hvor det kræver præcision for
at kunne udføre sit arbejde.
Også nogle måneder hos Dan
Stoker i Herning og Gjern Fjerkræslagteri som smed/reparatør er det
blevet til.
I 2001 begyndte Bjørn som selvstændig. I starten udlejede han sig
selv til andre. Heriblandt Frederiks
Smedje og Johnston Beam i Knudlund. Sidstnævnte
firma producerer
fejemaskinetanke.
Til sidst nåede
Bjørn op på at have
3 – 4 mand ansat
til hjælp med dette.
Samtidig med dette
var han ved at lave
værksted hjemme

på sine forældres ejendom. Meningen var, at der skulle laves firmaadresse derfra. Selv var han på det
tidspunkt flyttet i lejlighed i Østergade i Kjellerup. Bjørn fik lavet et fint
sted, men hørte så efterfølgende, at
smedjen i Vinderslev var sat til salg.
Bjørn tog ud for at kigge på maskinerne. Det havde hans interesse at
flytte disse ud i det nye værksted.
Da han så kom ud at se stedet i
Vinderslev, var det egentlig så interessant, at han blev enig med sælger om at købe det hele.
Den 15. april 2002 overtog han stedet. Det er ikke overdrevent at sige,
der skulle bruges meget energi på
oprydning. Først i september samme
år flyttede han ind i stuehuset. Der
blev brugt meget tid på at sætte det
i stand, men med egen og gode venners hjælp lykkedes det.
De 3 ansatte flyttede med til den nye
firmaadresse. Bjørn konstaterede
dog hurtigt, at det mest rentable for
firmaet er at have en enkelt mand
ansat ud over ham selv. Det passer
at holde firmaet i den størrelse. Bjørn
har på denne måde selv overblik
over det hele – kan klare kontorarbejdet, men også at være med i produktionen. Han vil nemlig ikke nøjes
med papirarbejdet og være den, der
skal rundt og holde øje med, hvad
de andre laver.
Firmaet har leveret underleverandørarbejde til store steder i landet. Der
kan nævnes Bruuns Galleri i Århus,

Rødovre Centrum, Danish Crown i
Horsens, Gjern Glas i Sorring,
Vestas. Et spændende projekt er
også, at der skal leveres 57 ton stål
i forbindelse med den nye DR bygning i Ørestaden. Også for lokale arbejder firmaet. På Bjerget i Kjellerup
ses et nyt rækværk om en bane –
dette stammer også fra Vinderslev.
Ligeså gør den flotte indendørs
trappe hos Designa i Kjellerup.
Adressen rummer som bekendt nok
en håndværker. Bjørn blev i august
gift med Pia, der jo driver malervirksomhed. Selvom de to hver især
har meget at lave, tager de sig tid til
at slappe af. Huset og haven skal
passes, og det samme skal de to
drenge, Kristian på ni år og Gustav,
som blev født i juli måned 2004.

BT Stål & Montage har nok at
lave. Selvfølgelig
svinger det meget.
I
vinterperioderne
er der knap så
meget at lave,
men så snart det
bliver forår/sommer, er der nok at
se til.
Bjørn er glad for
at være selvstændig. Selvfølgelig er
det ham selv, der må tage et par ekstra timer, når der er travlhed, men så
kan der til gengæld også slappes af
på andre tider. Det der med timer
går man ikke så meget op i, når det
er ens eget. Og når man nu lige bor

Værkstedet
der, er det jo nemt at gå på værkstedet om aftenen og lave det, man
mangler for måske at komme videre
næste morgen.
A.L. og C.V.

Moderniseringer

Vinderslevvej 33

Haugevej 8

Fruerlundvej 5

Vinderslevvej 58

Vinderslevvej 73
31

Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30-14.15
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen og
Mother Theresa strikkegruppen. Er
dog aflyst ved andre arrangementer - se program.
Oktober
6. okt. kl. 13 - 17 Løvfaldstur
15. okt. kl. 9:30
Banko
28. okt. kl. 14:00 Seniorshop

Petanqueturnering
Og det var Malmhøj og det var Malmhøj Nej, det var det ikke,
men det var Bakkegården, der vandt
Petanque-turnering,
som blev afholdt på
Malmhøj i august.
Festligt var det at være
sammen med brugerne på Bakkegården, og gamle minder og bekendskaber
blev genopfrisket.

November
19. nov. kl. 9:30
Banko
27. nov. kl. 14 - 17 Julemarked
December
9. dec. kl. 12
17. dec. kl. 9:30

Julefrokost
Banko
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Løvfaldstur
Onsdag d. 6. okt. kl. 13 - ca. 17:00.
Brugerrådet tilrettelægger en skøn
tur med indlagt kaffepause.
Tilmelding senest fredag d. 1. okt.
kl. 12 til 87702496 eller 87702494.

Seniorshop
Torsdag d. 28. okt. kl. 14 er Seniorshop fra Ikast igen på besøg. Her er
der en god og nem mulighed for at
få vintergarderoben fornyet. Pårørende er meget velkomne til at deltage og evt. være behjælpelige. Det
er Brugerrådet, der står for denne
eftermiddag.

Jul som i gamle dage
Lørdag d. 27. nov. kl. 14 - 17 er der
åbent hus, hvor beboerne og Brugerrådet inviterer indenfor til julemarked.
Kom og se, hvad vi finder på.
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Sang og samvær
Hver mandag fra kl. 14.15 - 15.45
er der sang på malmhøj. Vi synger
efter salmebogen, højskolesangbogen, den røde pensionistsangbog og gamle og nye viser, alt
efter deltagernes ønske. Det at
synge er en god vejrtræknings- og
stemmetræning, og er man lidt trist,
når man kommer, vil jeg påstå, at
man er lidt gladere, når man går det er ganske vist.
Bente Sørensen

Julefrokost
Torsdag d. 9. dec. kl. 12 inviterer
Brugerrådet Malmhøjs beboere og
områdets pensionister til julefrokost.
Tilmeldning senest fredag d. 3. dec.
kl. 12. Tlf. 87702496 eller 87702494.

Værksted og
Mother Theresa
strikkegruppen
Der er et dejligt værksted på Malmhøj. Hver torsdag eftermiddag er Gunnar Nielsen på pletten og kan rådgive
og undervise, hvad enten det er sølvsmykker, glasgravering eller træarbejde, man har lyst til - kom og vær
med. Torsdag eftermiddag er der Mother Theresa strikkegruppe, hvor alle
kan deltage - enten med at strikke,
vinde garn, trævle op, hæfte ender, sy
tæpper sammen og holde omkring. Vi
modtager alle former for garn og trøjer til optrævling. Vi har en god sag,
og vi håber mange vil være sammen
med os torsdag fra 13:30 til 16:00. Det
er også muligt at strikke derhjemme.
Opskrifter og garn fås ved henvendelse på tlf. 87702496.

En solstrålehistorie

Signe Thomsen, Vinderslevholmvej
18 M (det tidligere Rydalsminde).
Signe kommer på Malmhøj flere
gange om ugen både som bruger og
som frivillig hjælper. Hun har indtil
nu været afhængig af kørelejlighed
fra andre brugere eller personalet,
da hun ikke kan gå til Malmhøj p.g.a.
hjerteproblemer.
Nu kommer Signe selv, for hun har
fået en crosser. Signe er nu ikke afhængig af andre og har fået en frihed, som hun ikke længe har haft.
Vi kan også møde Signe i omegnen,
og en varm sommerdag var hun ved
Hinge Sø. „Det er ganske vist“ - det
er det, der kaldes livskvalitet og en
solstrålehistorie.
Bente Sørensen

Til party hos Anne-Mary
Det var beboerne på
”Malmhøj”, der var
inviteret på eftermiddagskaffe hos AnneMary i hendes nye
bolig.
En del af ”Malmhøj’s“
venner troppede op
kl. 14.00 for at være
skubbere for kørestolsbrugerne.
Det gik fint ned ad
bakken, hvor det
mest var med at holde igen for ikke
at få for meget fart på.
Vel ankommen til bestemmelsesstedet blev alle placeret ved et veldækket kaffebord, hvor der var både
kringle, lagkage og småkager.
Velforsynet underholdt Flemming
Grønkjær med en solosang fra Lemvig.

En tur ud i haven kom vi også i solskinnet for at nyde udsigten til
Mausing. Blandt andet kunne AnneMary udpege sit gamle hjem.
Efter en vellykket og hyggelig visit
var det hårdt arbejde at komme op
ad bakken til ”Malmhøj” igen. Tak
Anne-Mary for denne gang!
Jens Thorn Jensen

Gåtur med beboerne på Malmhøj

Brugerrådet har som noget nyt taget et godt initiativ. Når vejret tillader, har
en gruppe af byens borgere kørt ture med de beboere på Malmhøj, der
ønsker det. Som det ses på billedet, er der inviteret på en forfriskning i
Grønkjærs have. Der skal hermed lyde en tak fra beboerne og personalet.
Bente Sørensen

Vinderslev Pensionistforening
Efteråret og vinteren står for døren,
så nu er det tid til at samles på
”Malmhøj” til foredrag til nogle hyggelige eftermiddage lige efter middagssøvnen. Det er gratis. Vi begynder kl. 14.30 med kaffen. Den koster 10 kr.
Bemærk i år er det om tirsdagen
Tirsdag den 19. oktober er det Villy
Bak Rasmussen, der viser gamle

lysbilleder fra vort sogn.

rier og sang.

Tirsdag den 16. november kommer
Knud Haugaard og fortæller erindringer fra sine drengeår.

Tirsdag den 18. januar tager vi det
nye år i brug med et foredrag om
dødehavsrullerne. Det er den dygtige fortæller og Israel ekspert, Niels
Kristensen fra Silkeborg, der kommer. Han har før været i Sognehuset,
hvor han gav os en stor oplevelse.
Alle er meget velkommen.
Bestyrelsen

Tirsdag den 14. december har vi
”Ind under jul” med Anna og Knud
Sørensen. Der er god tradition for,
at vi lidt før jul begynder at hygge os
og forberede os til julen med histo-
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Vinderslev Skole
Skolens badedag
I de senere år har vi ofte oplevet en
meget varm periode, når skolen skulle
begynde efter sommerferien, og starten af dette skoleår var da heller ikke
nogen undtagelse! Da sommeren endelig viste sig fra sin pæneste side,
var sommerferien næsten slut. Det
meget varme vejr gjorde, at skolen
arrangerede en badetur til friluftsbadet
i Kragelund. Det ligger så tilpas tæt
på Vinderslev, at de ældste årgange
kunne cykle, mens de yngste blev
transporteret frem og tilbage i busser.
Det blev en herlig dag med en masse
aktivitet, motion og socialt samvær for
både små og store.
Indsats mod mobning
I sidste nummer af dette blad fortalte
jeg, at vi i foråret holdt en pædagogisk dag på skolen, hvor personalet
og skolebestyrelsen i fællesskab formulerede en plan for, hvordan vi i dette
skoleår vil arbejde på at forebygge
mobning blandt eleverne. Nu skal vi i
gang med at føre denne plan ud i livet, og det betyder bl.a., at børnene
skal involveres. Det gør vi ved at holde
en temadag for hele skolen den sidste fredag i august. Der skal vi sætte
fokus på klassens og den enkelte
elevs trivsel, og vi skal se på skrevne
og uskrevne regler for socialt samvær
i klasserne. Desuden skal alle klasser
også i gang med at øve sig i at tale
sammen på en mere positiv måde,
”anerkendende samtale” kaldes det.
Det er noget, det vil tage noget tid at
lære, men det har vist sig på andre
skoler, at det virker, og det håber vi
selvfølgelig, at det også vil gøre her!

BH-klasseleder Marit Hughes

Skolestart i 1. klasse

Go-cart-banen udvides
Go-cart-banen uden for SFO’s lokaler blev udvidet og forbedret her i starten af skoleåret. Lars stod for arbejdet, godt hjulpet af vores tidligere
”hjælpepedel” Ove og hans maskiner.
Da den var færdig, blev der holdt indvielse med deltagelse af det mest kongelige par, der kunne opdrives til lejligheden, og bagefter blev den taget i
brug af børnene.
Birthe Clausen
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Lars lægger sidste hånd på gocartbanen
Go-cartbanen indvies

3 raske gutter afprøver banen

Badedag

Annoncører
Støt vore
annoncører,
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
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Borgerforeningen for

J.L. Auto
Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

Vinderslev valgdistrikt

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

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

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
•
•
•
•

Alt i Stålmontage
Produktion
Reparation
Vedligehold

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

„
KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

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

Vinderslevvej 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

Kjellerup VVS service ApS

MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
 86888266
40428266
Se nr: 25158105

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.

Peter Andersen
Haugevej 5, Vinderselv. 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 85 84 Mobil: 40 19 80 83

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

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

Gl. revlvej 16
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 85 71
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BG Bank
Kjellerup Afdeling
Søndergade 2
8620 Kjellerup
Telefon 89 70 70 30

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

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

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

NY - OG OMBYGNING
ERHVERV
SPECIALER :

Overfladebehandling af industrigulve
Facadebehandling

Tlf. 86 88 86 44

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

Biltlf. 40 42 87 44

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

Anni & John Gissel - 86 81 38 00

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

Hauge Forsamlingshus

- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

Eminent Montage

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

- alt i sportsgulve & -udstyr
v. Philip Hvam · Pederstrupvej 97 · DK- 8620 Kjellerup
Telefon:(+45) 86 88 85 41 · Telefax: 86 88 85 36
E-mail: eminent-montage@mail.dk
Homepage: www.eminent-montage.dk

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

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

Plads til ca. 100 personer.
For udlejning kontaktes Hauge
Minimarked, tlf. 86 88 80 13.

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

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

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

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

Vognmand
Henrik J Andersen
Vinderslev 8620 Kjellerup
Tlf. 86888800/20422865

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

En sikker forbindelse, Når det gælder
Vognmandskørsel, Firmakørsel, Sand, grus, flis, m.v.

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

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
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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

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.
Derfor er det meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller
manglende oplysninger i vejviseren.
Redaktionen
Brugerrådet på Malmhøj
Pensionistforeningen
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Børne- og Fritidsgården

Skolebestyrelsen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

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

Sognemenigheden

Fmd.: Tove Kamp Hansen, Tøndborgvej 29 Tlf: 86888906

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

Dagplejere

Søndagsskolen - Mausing

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 Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Fmd.: Hanne Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86880578

Venstre Vinderslev

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Lisbeth Sonne, Skovvej 76
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl mosevej 6

Tlf. 86888542

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Område Vest

Tlf. 87702370

Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11

Tlf. 86867476

Tlf. 86888352

Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Indre Mission i Mausing

Tlf. 86888242

Valgmenigheden

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Hjemmeplejen

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Søndagsskolen - Vinderslev

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

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

Tlf. 86888518

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 87700618
Tlf. 87700616
Tlf. 87702496

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Malmhøj

Tlf. 86888408
Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888499

Fmd.: Rasmus Østerby, Mausingvej 26

Tlf. 86888826

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karsten Frølund, Krokusvej 15

Tlf. 86888242

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Tlf. 86888430
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