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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.

Fortvivl ikke !

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

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

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
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 750 stk.
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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.

86888413 → Udlån af kamera
86888430
86888687
86888521
86888022 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Leder
LOKALBLADET
Vi kan kigge tilbage på en sommer
med sol, varme, regn, kulde og
blæst. En sommer som forhåbentlig
gav masser af positive oplevelser!
Her i LOKALBLADET kan vi i hvert
fald bringe en masse oplevelser videre. Som sædvanlig er der født en
del børn i området, og langt de fleste har vi fået kendskab til, og derfor kan vi bringe billeder af dem. Hvis
ikke, så må I lige give os et praj. Alice
kommer meget gerne og fotograferer. Gadespejlet er også krydret med
mærkedage - de mærkedage, vi har
fået kendskab til! Resten af bladet
består af diverse artikler. Nogle skrevet af redaktionsgruppen, andre har
vi modtaget andetstedsfra. Og på en

eller anden måde har vi pludselig
masser af indlæg. Indlæg, der samlet bliver til denne udgave af LOKALBLADET. Forhåbentlig til stor glæde
for alle.
Vi prøver at følge med i, hvad der
sker i lokalområdet, men gode ideer
modtages meget gerne.
GIROKORT
I dette nummer af LOKALBLADET
finder I endvidere et girokort. Det er
frivilligt at betale til LOKALBLADET,
men ved indbetalinger sikres
LOKALBLADET endnu en tid fremover. Vore annoncører er stabile, og
de er i høj grad også med til at sikre
bladet. Selvfølgelig sker der afviklinger af firmaer, men vi er også så

heldige, at nye kommer til. I stedet
for at benytte girokortet er det også
muligt at aflevere et beløb til en fra
redaktionsgruppen, som så vil bringe
det videre til kassereren. Selv om
redaktionsgruppen arbejder frivilligt,
er der store udgifter til bl.a. trykning
af bladet. Computer, scanner, kamera m.v. bliver flittigt brugt, og derved sker der selvfølgelig slitage. Der
er behov for fornyelser og reparationer nu og da.
Alle beløb, såvel små som store, gør
gavn. På forhånd tak.
GOD LÆSELYST!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev skole
Klassebillede 6 A 1967/68

Forreste række til venstre:
Inger Marie Sørensen, Ellen Lund, Margit Ør Jensen, Mona Schläger, Kirsten Dahl, Inge Marie Johansen, Lissi
Knudsen, Hanne Jacobsen, Jette Isager og Hanne Hansen.
Anden række fra venstre:
Lissi Andersen, Inge Lise Nørskov og Orla Duelund (lærer).
Tredje række fra venstre:
Ivan Klok, Laurits Christensen, Finn Christensen, Henning L. Nielsen, Bjarne Lihn, Lars Andersen, Hans Henrik
Christensen og Finn Jensen.
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Gade

Frida Sørensen blev født d.28/5
kl.02.45 på Viborg Sygehus. Hun vejede 3500 gram og var 52 cm.
Med på billedet er også Astrid på 2
år og Kathrine på 6 år. Lone og Carl
Ejnar på Fruerlundvej har også Johannes på 4 år, men han var med i
marken.

D.29/6 kl 12.47 fik Gitte og Jesper
Bøgvad Knudsen, Vinderslevvej 57,
en lille pige. Hun vejede 3705 gram
og var 52 cm lang. Fødslen foregik
på Silkeborg Sygehus.
D. 9/10 skal hun døbes Karoline, og
det skal foregå i Alderslyst Kirke.

spejlet
Nyfødte

Ann Britt og Peter Møller, Pederstrupvej 58 fik d. 13. marts en søn
på 3400 g og 50 cm. Han er blevet
døbt Thomas Rolle Møller og ses
her, lige vågnet af middagssøvnen,
sammen med sin mor og storesøster Freja.
Jane og Flemming Vibjerg,
Hønholtvej 5, fik d. 18. aug. en pige
på 3160 g. Kion sidder her med lillesøsteren, som skal hedde Dina.

Anne Mette og Morten Halstrøm,
Liljevej 19, fik d. 19/7 en lille Kathrine, der vejede 3420 gram og var
52 cm lang, da hun blev født på Silkeborg Sygehus
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Else og Lars Nielsen, Krokusvej 5,
fik d.18/6 kl. 15.28 en lille pige. Hun
blev født på Viborg Sygehus og vejede 4170 gram og var 52 cm. Den
lille pige er døbt, når bladet udkommer, men på nuværende tidspunkt
er navnet hemmeligt. Med på billedet er også Ida på 2 år

Pia og Henrik Riemenschneider,
Vinderslevvej 45, fik d.9/7 kl 00.55
en lille pige, som vejede 3800 g og
var 53 cm lang Hun blev født på Viborg Sygehus På billedet ses Laura
sammen med sin storebror Simon på
14 år, som er meget stolt og glad for
hende.

D.23/6 fik Ulla og Miroslav Petrovic
en lille dreng, der skal hedde Filip.
Han vejede 4450 g og var 54 cm.
Med på billedet er også Sara på 2
år. Ulla og Miroslav bor Haurbakvej
13, hvor de har boet siden maj 2004.
Miroslav arbejder ved Designa, og
Ulla er hjemmearbejdende

Marianne og Verner Marquart,
Haugevej 82, fik d.9/6 kl. 01.56 på
Viborg Sygehus en lille dreng, som
vejede 3450 gram og var 52 cm lang.
Den lille dreng hedder Anders.

D. 29. aug. kl. 13:17 kom lille Lucas
til verden på Silkeborg sygehus. Han
vejede 3990 g og var 53 cm.
Lucas bor Trekronervej 18, og hans
forældre hedder Susan Jensen og
Per Danielsen.

Bryllup

edaG
teljeps
Marlene og Ove Pedersen, Solsikkevej 8 fik d.18/7 kl 20.38 en lille pige.
Hun blev født på Viborg Sygehus og
vejede 3720 gram og var 51 cm lang.
Hun skal hedde Penille Emilia. Marlene og Ove har også Michelle på
10 år.

Men der var stadig 20-30 gæster tilbage, og de opdagede det.
Så min bror Karsten spillede brudevalsen på forsamlingshusets klaver,
og strømperne blev klippet.
Sådan gik det altså til. Tak til alle
gæsterne for en god aften med godt
humør og tak for alle gaverne.
50 års fødselsdag og bryllup

Susanne Møller Thaarup
og Ivan Klok, Trekronervej 14

Hvad man ønsker skal man få

Midt i det store babyboom, som er i
Vinderslev i år, er der også blevet
født tvillinger på Vinderslevvej 103.
Her ses hele den lille familie, som
består af far Thomas, mor Pernille
og storesøster Freja. Tvillingerne
hedder Emma, der var 2500 g og 46
cm lang, og Laura var 2420 g og 46
cm lang. De blev født på Silkeborg
Sygehus d. 6/7, Emma kl 19.00 og
Laura kl.1905.

Til Susanne:
Ønskeseddel til min 50 års fødselsdag d. 8/8 2005.
2 stk vielsesringe
Bryllup på Kjellerup Rådhus
Brudebilleder, kort sagt Susanne
sørger for det hele.
Det faldt heldigt ud, hun sagde ja,
og vi blev gift på rådhuset d. 8/7 2005
kl 10.00 med Pernille (Susannes datter) + en fra kommunen som vidner.
Det var meningen, at det skulle holdes hemmeligt til efter min 50 års
fødselsdagsfest d. 19/8 2005, men
efter en varm og våd og lang aften
d. 19/8 kunne jeg ikke holde det
hemmeligt længere. Jeg havde min
vielsesring i lommen, og jeg tog den
først på kl. 03:00 en time efter, at
festen var slut.

Linda Sloth og Klaus Jensen,
Silkeborgvej 128, blev gift i Vinderslev kirke d.30/7. Her ses de sammen med sønnen Lasse.
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Til lykke med
dagen!
* Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8, blev 60 år d. 10. aug.
* Lissi og Knud Jensen, Pederstrupvej 81, havde sølvbryllup d.
30. aug.
* Magrethe Bech, Vinderslevholm
vej 23, bliver 40 år d. 4. okt.
* Marie Hermansen (tidl. Mausing),
Bakkegården i Thorning, bliver
100 år d. 11. okt.

Velkommen til !
Hønholtvej 5
Jane (31) og Flemming (35) Vibjerg
er flyttet fra Glostrup til Pederstrup.
Jane er uddannet lærer, men har i
øjeblikket barselsorlov. Flemming arbejder som Logistic Controller hos
Ikea i Århus. Sammen har de Kion
på 2½ år og Dina fra 18.08.05.
Fritiden går i øjeblikket med modernisering af stuehuset. (Se billede af
familien under nyfødte).
Vinderslevholmvej 14

Beboerne på Vinderslevholmvej 14
kommer fra Silkeborg, hvor Pia
Erlandsen arbejder ved Linak. Pia
er 41 år og har sønnen Christian på
6 år, der går i 0. klasse på Vinderslev Skole. Jens Ole Christensen er
42 år og arbejder som tekniker ved
Linak. Han har 2 børn, Steffen på 10
år og Sabrina på 13, som er på besøg i Vinderslev hver anden weekend.
Jens Ole har også sin egen lille virksomhed, hvor han laver tegninger
evt. til værksteder samt opsætning
til computer.
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Astrupvej 14 (Ishuset)

Line Gråkjær (27) er lærer i Ikast,
og Jacob Balle (28) er pædagog i
Kolding. Line kommer fra Holstebro
og Jacob fra Kolding. De er flyttet til
det Midtjyske, fordi de gerne vil bo
omkring Silkeborg.

fodboldkampe, og dels spiller Michael selv. Tidligere var Michael også
fodboldtræner i Vinderslev.
Michael er også med i gruppen omkring ”Halprojektet” i Vinderslev og
med i gruppen, der skal være med
til at sikre, at Ny Silkeborg Kommune
får Danmarks bedste nærdemokrati.

Pocket bikes
Søren på 15 ses her med sin motorcykel, som kaldes en pocket bike.
Det er nok en af de mindste motoriserede cykler på markedet. Man kan
godt forstå, at det er forbudt at køre
med dem på vejene.

Tøndborgvej 40

Anita Andersen (29) og Thomas
Tholstrup (29) er begge pædagoger.
Thomas arbejder i Møldrup, mens
Anita ikke har arbejde i øjeblikket.
De har Ludvig på 11 mdr., som her
ses på armen af sin mor. Anita kommer fra Silkeborg og Thomas fra Viborg, så de syntes, at Pederstrup er
sådan ca. midt imellem.
Mausingvej 26
På Mausingvej 26 er en familie på
fem flyttet ind. Tillflyttere kan man
ikke helt kalde dem, idet de tidligere
boede på Hønholtvej. Det drejer sig
om Line Baggesgaard Hansen (26
år), Michael Valbjørn (27 år) og deres tre børn: Niclas (9), Frederik (6)
og Laura (1).
Line har tidl. arbejdet som dekoratør, men er nu ledig. Michael startede 1. aug. ved ”Tryg” i Herning.
Han har været møbelsælger i ti år
og har læst til merkonom på aftenskole.
Michael starter som assurandøraspirant. Han skal læse i fire år samtidig med, at han arbejder.
Fodbold fylder en del i familien. Dels
følger Line og Michael drengene til

Julefrokost i forsamlingshuset
Igen i år holder bestyrelsen for forsamlingshuset julefrokost. Det er en
julefrokost, der henvender sig til
både private og firmaer.
Det er lørdag d. 3/12, og man kan
allerede nu ringe og melde sig til på
tlf. 86888110/51508152. Sidste tilmelding er d.15/11
HUSK FØRST TIL MØLLE PRINCIP

To ”ældre”
To ”ældre” herrer sidder og snakker
ved børnedyrskuet i Vinderslev. Den
ene herre, lad os kalde ham Peter,
siger til den anden, ham kan vi kalde
Henning: „Vi er vist lige gamle“. Den
lille dreng, der stod og kiggede på
Henning, siger: „Jeg synes, du ser
meget nyere ud!“ AK JA

Legepladsen på Liljevej
Legepladsen på Liljevej har fået nyt
legetårn, som er opsat og betalt af
Ny Liljevejs Grundejerforening. Tårnet må benyttes af alle, men det skal
behandles ordentligt.
Som det kan ses, bliver det også
benyttet meget. På det første billede
er Nikolaj, Benjamin, Simon og Maibritt på tårnet. På det andet billede
er en del mindre børn.

Møbelfabrikken
i Pederstrup
Møbelfabrikken i Pederstrup er blevet købt af Designa, der d. 21/8 lukkede fabrikken som arbejdsplads.
Designa vil bruge den som lagerplads.

Gadefest på Vinderslevvej Midtby
D. 27/8 var der gadefest på Vinderslevvej. Det var egentlig annonceret til
d. 20., men blev desværre flyttet, så det ramte sammen med den gadefest,
som de i flere år har holdt i Vinderslev Nord.
Som det fremgår af billedet, var der mange af byens fremtid repræsenteret.

Foderstoffen
i Vinderslev
Foderstoffen i Vinderslev er igen blevet solgt, men Lokalbladet kan ikke
på nuværende tidspunkt få at vide,
hvad den skal bruges til.

Anonymt brev
Hanna og Finn Thomsen, Solsikkevej 6, fik omkring den 1. juli et anonymt brev, hvori de blev bedt om at
klippe deres hæk, for ellers ville afsenderen klage til kommunen.
Hanne og Finn Thomsen er meget
kede af at modtage et anonymt brev
og gør opmærksom på, at hvis afsenderen vidste, hvordan det påvirker dem, ville vedkommende aldrig
gøre det igen. De er også meget
kede af, at vedkommende ikke kom
til dem personligt, for man er vel ikke
holdt op med at snakke med hinanden i Vinderslev?
Hanne og Finn Thomsen gør i øvrigt opmærksom på, at de altid klipper hæk i sommerferien.
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Hauge Marked 2005
Hauge Marked startede tirsdag d.
28. juni og sluttede d.3 juli.
Vejret var rigtigt godt hele ugen.
Tirsdag var der motorcykeltræf, hvor
omkring 300 dukkede op med deres motorcykler.
De ældste var udstillet inde i teltet,
mens de andre stod udenfor. Der var
rigtig mange mennesker og mange
flotte motorcykler.
Onsdag var lidt skuffende, da der
kun var 11 ryttere til ringridning. I det
store telt var der dans og musik.
Hauges Line dansere gav også lige
en flot opvisning.
Om torsdagen var der lotterispil. Der
dukkede også rigtig mange mennesker op, og der blev næsten udsolgt
i tombolaen.

Fredag aften var der bal. Til spisningen var der over 400 mennesker, og
da spisningen var ovre, kom der
endnu flere folk.
Sweethearts med Pernille Højmark
gav koncert, og det var rigtigt underholdende.
Lørdag startede kræmmermarkedet,
vejret var rigtig godt, og for nogle af
os medhjælpere var der ikke så
meget at lave, som der plejer.
Søteltet var også fyldt det meste af
dagen. Der spillede Tequila hele eftermiddagen, og Hauge Linedance
gav også en opvisning.
Om aftenen var der Country aften i
søteltet med Wenche og Tequila, og
det var en stor succes.
I markedsteltet var der teltbal og
koncert. Koncerten var med The

Powls. De optrådte to gange, og det
var rigtig godt!
Men ellers spillede Hits Only i teltet.
Der var også godt gang i Dahlgaards
Tivoli.
Om søndagen var vejret også fint
nok. Der kom kun nogle små byger
engang imellem.
Mek Pek underholdt med sit Åh Abe
show. Det var da sjovt.
Hauge New Style Squaredance Club
gav også en flot opvisning nede i
søteltet.
Alt i alt var det et rigtig godt marked
med rigtig godt vejr. Vi håber, at det
vil blive lige sådan næste år igen.
Anne Nørskov

HT 87
Håndbold 2005 / 2006 i Thorning Hallen
Hold:

Årgang:

Træningstider:

Micro & Boldleg
Begynder
Lilleput Piger
Lilleput Drenge
Puslinge Piger

1998 og tidligere
1997
1995 og 1996
1995 og 1996
1993 og 1994

Puslinge Drenge

1993 og 1994

Piger

1991 og 1992

Drenge

1991 og 1992

Serie 3 Damer
Serie 3 Herrer
Motionsdamer

1986 og tidligere
1986 og tidligere

Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16 - 17
16 - 17
16 - 17
15 - 16
16 - 17
17 - 18
17 - 18
17:45 - 19:15
17 - 18
18 - 19
18 - 19
17 - 18
20 - 21
20 - 21
18 - 19

Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

kl.
kl.
kl.
kl.

20 - 21
19 - 20
19 - 20
18 - 19

Tirsdag
Torsdag

kl.
kl.

18 - 20
20 - 21:15

TEAM KJELLERUP
Thorning Hallen
1989 og 1990
Dame Junior
Herre Junior

1989 og 1990

Kjellerup Hallen
Dame Ynglinge

1987 og 1988
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Træningsstart

Piger, Drenge og Junior
Uge 31
Ynglinge
Uge 32
Puslinge og Lilleput
samt serie 3 Damer og Herrer
Uge 33
Mirco / Boldleg og Begynder,
samt serie 4 Damer
Uge 36

Vi ses i Thorning Hallen

Vinderslev Skole
Nyansættelser
mer med på den nye hjemmeside, men derudover er der kommet flere nye faciliteter, som vi
håber, brugerne vil benytte sig af
og få glæde af.

Mette Christiansen
Efter sommerferien er to nye lærere begyndt på Vinderslev Skole.
Det drejer sig om Mette Christiansen, som er nyuddannet lærer
fra Silkeborg Seminarium. Mette
har været nogle år på arbejdsmarkedet, før hun gik i gang med
læreruddannelsen – bl.a. har hun
arbejdet i bankverdenen.

Dorte Kvist Madsen
Mette er hun musiklærer og har
mange timer i musik – både den
obligatoriske musik og musik på
valghold og kor.

Idræts- og kulturcenter
Som omtalt i et tidligere nummer
af Lokalbladet har skolebestyrelsen ansøgt byrådet om, at planerne om byggeriet af et IdrætsMette er gift og bor sammen med og kulturcenter ved skolen komfamilien i Levring. Nogle børn mer med på budgetter for
kender hende allerede fra mini- overslagsårene, og det har byråkonfirmandundervisningen.
det efterkommet.
Mette er ny klasselærer for 5. b.
og har de fleste af sine timer i
denne klasse, men derudover er
hun musiklærer og har flere klasser til musik.

Det betyder, at planerne bringes
med ind i den nye fælles kommune. Det betyder ikke, at planer er godkendt og pengene bevilget, men den første betingelse
er, at planerne bringes videre, og
Ligeledes er ansat Dorte Kvist det sker altså nu.
Madsen, som også er nyuddannet fra Silkeborg Seminarium. Planerne for byggeriet kan ses på
Dorte er gået lige gennem skole- www.vinderslevskole.dk.
systemet, men hun har stor erfaring med arbejdet med børn og Da planerne ikke vedrører budunge fra kor- og orkesterarbejde. get 2006, er arbejdet med at proDorte er gift og bor i Nisset.
movere byggeriet på standby,
men senere skal der laves et godt
Dorte er med i to teams på sko- benarbejde, hvis planerne skal
len. Sammen med Birgitte Vibæk- blive til realiteter.
Nielsen har hun næsten alle timer
i den nye 1. klasse – bl.a. mate- Ny hjemmeside
matik. Derudover har hun mange Skolen er i fuld gang med at æntimer i forskellige fag og som støt- dre på hjemmesiden. Alle oplystelærer i 3. klasse, og ligesom ninger fra den gamle side kom-

Skolen udleverer indimellem materialer for de lokale foreninger og
organisationer. Hvis der er et ønske om det, vil der nu være en
mulighed for at få lagt korte beskeder eller invitationer ud på
skolens hjemmeside, blot det
overholder de principper for udlevering af materiale, som skolebestyrelsen har vedtaget. Bl.a.
skal det være lokale foreninger
eller institutioner, som er afsender, og det skal have almen interesse. Skolelederen skal godkende alt udleveret materiale.
Interesserede er velkommen til at
henvende sig til skolen, hvis man
ønsker at benytte sig af tilbudet.
Besøg www.vinderslevskole.dk
og se den nye side. Der er sider,
som ikke fungerer endnu, men vi
arbejder hårdt på, at alt bliver klar
med de sidste sider. Har brugerne
– ikke bare forældre – forslag til
forbedringer eller kommentarer i
øvrigt, hører vi meget gerne om
det. Man er meget velkommen til
at ringe på skolens nummer
87 70 29 00 eller skrive til
vinderslevskole@kjellerup.dk
Venlig hilsen
Thorkild Skovbo
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Landmandsliv i 2005
”Fruerlundgård”
Fruerlundvej 2
Lone Sørensen og Carl Ejnar
Stenholt Sørensen
Fire børn : Kathrine, Johannes,
Astrid og Frida
Overtagelse d. 1/9 2002
Mælkeproduktion
200 malkekøer
160 hektar med grovfoder, majs
og græs

”Fruerlundgård” ligger på Fruerlundvej 2, ca. 1 km vest for Vinderslev.
Her bor en familie på seks personer,
Lone (38), Carl Ejnar (snart 35) og
deres fire børn, Kathrine, seks år,
Johannes på fire år, Astrid, der er to
år og lille Frida, der er født 24/5.
Hvorfor skriver ”Lolkalbladet” om
dem?
For det første bor vi i et udpræget
landbrugsområde. På trods af, at der
bliver stadig færre landbrug, bliver
de enkelte større, og de bliver mere
synlige. De store landbrug er gode
samtaleemner. Og det er også en af
grundene til denne artikel. Der gik
rygter om, at Lone og Carl Ejnar var
ved at udvide til 1000 malkekøer……
Det er ikke tilfældet!
Byggeprojektet
Årsagen til at Lone og Carl Ejnar
bygger ny stald er, at de ønsker at
samle aktiviteterne i deres virksomhed der, hvor de bor. Tidligere var
dyrene tre forskellige steder, dels
hjemme på gården og dels på
”Skovhusgård”, der for øvrigt er blevet solgt. Kvierne var på en gård i
Serup, og Foderstoffen i Vinderslev
blev brugt til opbevaring af halm og
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maskiner
Den nye kostald skal rumme alle
malkekøerne, og den gamle alle kvierne.
Hvorfor bygge
Det siger sig selv, at det er upraktisk
at have dyrene spredt over så store
afstande. Når man skal drive store
landbrug, skal det økonomisk set
hænge sammen. Så det handler
også om praktiske arbejdsgange.
Men for Carl Ejnar drejer det sig først
og fremmest om, at dyrene skal have
det godt.
Dyrevelfærd
Når man bygger nyt, har man alle
muligheder for at vælge det bedste.
For det første skal køerne ligge på
”madrasser”, og det er madrasser.
Tykt kraftigt koldskum, pakket ind i
to lag plastik. På gangene er der
nubret og ”blødt” gummi (det er kun
set et sted før her i landet). Fordelen ved dette underlag er, at køerne
tør tage længere skridt. Der er foretaget målinger, der viser, at de tager
dobbelt så lange skridt på noget
skridsikkert i forhold til på beton. Det
giver en bedre reproduktion, hvilket
vil sige, at de tør ”springe”, altså vise,
at de er ”tyregal”.
Køerne går med en aktivitetsmåler i
deres halsbånd, der f.eks viser, at
der har været øget aktivitet om natten, hvilket kan betyde, at de er i
brunst. Om morgenen kan man så
aflæse aktivitetsmåleren og se, om
der skal sendes bud efter inseminøren.
Frisk luft og vand
Det er kun kvierne på ”Fruerlundgård”, der kommer ud på græs. Det
er en etisk holdning, Carl Ejnar har,

at én gang i livet skal hans dyr opleve at komme ud på en græsmark.
Derimod får køerne masser af frisk
luft i den nye stald. Den bygges med
gavle, der er de eneste faste vægge.
De andre sider består af ”gardiner”,
der er en form for presenning, der
automatisk bliver rullet op og ned
afhængig af, hvilket verdenshjørne
det regner eller blæser fra. Teknikken har været brugt de sidste 2-3 år.
Undersøgelser viser, at køerne trives bedst i en åben stald. Det er ikke
temperaturen, der er afgørende. Det
er kun de folk, der arbejder i stalden, der kan være påvirket af det.
Og i disse tider foregår meget af arbejdet fra en lukket traktor.
Der bliver også sørget for frisk vand.
Der installeres vandkar, der bliver
rengjort hver dag. Vandkarrenes
udformning sikrer, at der er et minimalt vandspild.
Kraftfoderanlæg
Når koen bliver sulten og går til kraftfoder-automaten, registreres koens
nr. via den radiosender, koen går
med i sit halsbånd, og der sendes
besked til computeren. Herefter udløses den mængde og type kraftfoder, koen har brug for. Der er tre forskellige slags kraftfoder.
Lettere arbejdsgange
Der bliver også bygget en ”køre-silo”.
Det er en stor betonplads med
betonsider, hvor ensilagen, der består af henholdsvis græs og majs,
kan ligge tæt stakket, så den ikke
fylder så meget. Endvidere er den
lettere at læsse, når der skal fodres.
Ensilagen er dækket af tre lag plast
og både net og dæk, så rågerne ikke
kan hakke hul i plasten. Hvis de først
har det, er ensilagens holdbarhed
nedsat.
At køresiloen ligger i forbindelse med
de andre bygninger, gør at man ikke
skal ud at køre f.eks. på vejen med
risiko for, at der efterlades jord og
ensilage.
Gylletank
Med en kapacitet på 3000 kubikmeter erstatter den nye gylletank tre

tanke, hvoraf to var på ”Skovhusgård” og en her på stedet. Der er
lovkrav om, at gyllen kan opbevares,
indtil den om foråret kan spredes på
markerne, hvor den bedre kan udnyttes af afgrøderne.
Malkning
I 2001 blev malkestalden udvidet.
Det er en såkaldt ”sildebens-malkestald” med en malkegrav, der sikrer
en god arbejdsstilling og en mulighed for at kunne observere yverne
hos køerne. Der er plads til 2x12
køer ad gangen.
Halmmangel
Ja det er ikke Lone og Carl Ejnar,
der mangler halm, men måske kommer nogle haveejere i Vinderslev til
at savne halm. Foderstoffen i
Vinderslev er tidligere blevet brugt
til bl.a. opbevaring af halm. Men nu
bliver der bygget maskin/halmhus
hjemme på ”Fruerlundgård”. Det giver mindre kørsel på vejene. Det har
tidligere været en gene/fordel for beboere i Vinderslev med det halm, der
blev tabt ved de transporter.
Undskyld vi sviner
Svineri på vejene kan ikke helt undgås, når der drives landbrug. Og det
er selvfølgelig mere udtalt, hvis det
drejer sig om større landbrug. Noget af det, der sviner mest er nok,
når Lone og Carl Ejnar snitter majs.
De prøver at begrænse det til få
dage. Sidste år fik de den ide at
sende et brev til de trafikanter, der
dagligt bruger Fruerlundvej, med et
tilbud om, at de gratis kunne få deres bil vasket ved ”Statoil” i Kjellerup
i håbet om, at omgivelserne bedre
kan acceptere svineriet, når de på
den måde fortæller, at de forstår, at
det er en gene.
”Et plaster på såret” kan også være,
at Carl Ejnar, hvis der er faldet meget sne, kan finde på at køre en tur
med snerydderen rundt til naboerne,
der bor ind ad private veje.
Velkommen
Lone og Carl Ejnar vil gerne, at interesserede kommer og ser, hvordan
et moderne landbrug fungerer. Det
giver større forståelse for, hvorfor
stordrift ikke nødvendigvis er ensbe-

tydende med isolation og manglende
forståelse for naturen og miljøet.
En arbejdsplads
At have flere ansatte giver fleksibilitet og er også vigtig for den enkelte.
Som fodermester er Peter ansat.
Han er hollænder og har været ansat siden marts 2002..
Så er der Lise, der malker om morgnen og har ansvaret for småkalvene.
Søren har været på gården i 35 år,
en meget stabil mand på 72 år, der
laver alt forefaldende arbejde.
Carl Ejnars lillebror, Christian, er
også ansat. Han har sin egen maskinstation, men arbejder også på
”Fruerlundgård”.
VVM godkendelse
Der er konstant nye udfordringer,
hvis man skal drive et tidssvarende
landbrug. Der skal bl.a. tages hensyn til miljøet, og det bliver et stadigt
større og mere omfattende område.
Vi er alle interesserede i, at vores
handlinger ikke resulterer i for store
konsekvenser for miljøet
Det har taget tre år og kostet over
100.000 kr. at få en VVM-godkendelse (væsentlig vurdering af konsekvenser for miljøet).
Starten
Carl Ejnars forældre har drevet
”Fruerlundgård” gennem mange år.
Da tiden kom, hvor generationsskifte
kom på tale, blev der i 1997 etableret et I/S med Carl Ejnars forældre,
Holger og Bente samt Lone og Carl
Ejnar. Det fortsatte indtil 1/9 2002.
Udvikling
Carl Ejnar er uddannet
landmand, men som i
alle andre erhverv er der
behov for videreuddannelse. Der skal være tid
til kurser og møder. I
øjeblikket er Carl Ejnar
i gang med et lederudviklingsforløb over to
år. Det foregår delvis på
skole og hjemme på
gården, hvor en lærer
kommer ud og følger
Carl Ejnar.
Sidst på vinteren var
Carl Ejnar på en studie-

tur til USA. Det var en stor oplevelse
og meget interessant at se, men det
er ikke let at overføre indtryk fra et
landbrug på 5.000 køer til danske
forhold.
Så kommer vi tilbage til det med de
1.000 køer, der gik rygter om. Der
er 200 køer i stalden nu. Når den nye
stald til efteråret tages i brug, er der
udvidet til 230, og der er plads til 267
køer.
Børn
Alderen på børnene fortæller, at det
ikke er meget, Lone har brugt sin
uddannelse som køkkenassistent de
senere år. Dog er hun stadig ansat
på Plejecentret ”Bakkegården” i
Thorning, men har i øjeblikket barselsorlov. Lone er ikke uddannet
landmand, men måske netop af den
grund kan Lone se med nye øjne på
forskellige problematikker. Og det er
ingen skade til.
Trods en travl hverdag er Lone og
Carl Ejnar enige om, at den opvækst,
de kan give deres børn, er mindst
lige så god som den, børn af ikke
selvstændige får. Som Lone siger:
”Hvem kan have sine børn med på
arbejde?”
Frihed
Det kan være svært at se, om der er
tid til fritid, for hvad er fritid? Et landbrug er en helhed. For Lone og Carl
Ejnar er det nok mere en følelse af
frihed…. Frihed til selv at planlægge
og prioritere opgaverne. Og de har
ikke fortrudt, at de valgte at leve af
og med landbruget.
K.H.
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Mausing Marked
Vi starter søndag over middag
med at samle kolort og til aften
rejse det store markedstelt. Mandag går det rigtigt i gang med forberedelserne. Der skal bages en
masse forskellige kager til bagerboden, og den store lastbilcontainer, der bruges til opbevaring af små og større ting, der kun
bruges under markedet, skal tømmes.

Vi er ca. 150 medhjælpere, der
har travlt med alt lige fra opvask,
madlavning, salg af is, pølser,
mad, øl, sodavand til oprydning
af pladsen. Lørdag aften er der
bal for de unge i det store telt, og
i forsamlingshuset er der
kræmmerbal. Søndag morgen
skal der laves masser af kaffe og
skæres rundstykker, inden folk
kommer for at få gratis kaffe og
rundstykker, og alle medhjælTirsdag bages der videre, og perne er også i sving hele søntoiletvogne sættes på plads, og dagen.
på selve markedspladsen gøres
der forberedelser til at modtage Det er en lang, hård uge, og nogle
de mange kræmmere. Før mid- gange ser det uoverskueligt ud,
dag ankommer lastbiler fra men det hele går, som det skal Hancock med øl og sodavand.
vi når det hele, og vi har en meget hyggelig uge. Vi håber altid
Onsdag fortsætter forberedel- på godt vejr!
serne på selve markedspladsen,
og i det store telt gøres der klar til Mandag skal der ryddes op, og
det store bankospil om aftenen, det hele klares på én dag.
hvor der er ca. 400 deltagere. I
løbet af dagen kommer der
Ses til næste år!
kræmmere, for de skal deltage i
Lonnie Petersen
bankospillet om aftenen.
Torsdag skal der gøres klar til
”look-alike-show” for børn, som
foregår om aftenen. På pladsen
kridtes pladser op til kræmmerne,
og i forsamlingshuset bages de
sidste kager.
Fredag skal der gøres klar til ”Bal
i dalen” i det store telt. Der skal
laves mad og dækkes borde, og
de sidste forberedelser gøres
færdige.
Lørdag morgen ankommer de
sidste kræmmere. Ca. 160 kræmmere er på plads, og selve markedet begynder. Spejderne fra
Vinderslev har også et stort loppemarked, der er meget populært
både hos kræmmere og publikum.
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En trofast deltager
Hvert år er der om onsdagen til
Mausing Marked lotterispil i
Mausing Forsamlingshus. En af
de trofaste deltagere er Lone
Knudsen, Pederstrupvej 87.
Da Lone og hendes mand, Eigild
i 1973 flyttede til Pederstrup, startede Lone allerede med at gå til
bankospil i Mausing. Dengang
blev det afholdt hver søndag eftermiddag. Da det efterhånden
blev vanskeligere at få frivillige til
det udvalg under Forsamlingshuset, der arrangerede bankospil,
ophørte det for nogle år siden. Så
nu tager Lone hver onsdag sammen med et par veninder til bankospil i Sejling. Det har de gjort
de sidste tre år.

Lone er lidt af en ”spillefugl”. Hver
uge spiller hun Lotto ved Ove i
Brugsen. Hun køber et par stykker. Men som Lone udtrykker det,
så har Ove kun dem uden gevinster. Så det lyder ikke til, at det er
det store, der kommer ind.
Lone er med til markedet som
hjælper hvert år. De første år var
både hun og Eigild med i bestyrelsen.
At tage til bankospil drejer sig ikke
kun om at komme hjem med gevinster. Det er lige så meget for
hyggens skyld. Man kommer i
god tid, bl.a. for at få en god
plads. Tidligere havde man selv
sin kaffe med, nu køber man
måske en sodavand eller øl.
Der er ca. 250 deltagere ved bankospillet i Mausing. Der er fine gevinster, f.eks. en købmandspose
på en række, kød på to rækker.
På en hel plade er der ofte skænkede gevinster, f.eks. ”saml-selvmøbler” fra de lokale møbelfabrikker og tøj fra forskellige butikker i Kjellerup.
Hvor mange plader, man køber,
er meget forskelligt. En plade koster ti kr. De fleste sidder med fem
plader, men de virkeligt gode kan
have op til 10-12 plader. Når opråberen råber nummeret op, skal
man være opmærksom. Men ellers bliver der snakket og grint
meget. Der er en god stemning,
når der er bankospil i Mausing.
For Lone er det at tage til bankospil total afslapning. Den ugentlige aften i Sejling er Lones ”friaften” uden telefon.
K.H.

Nu har jeg været til
BANKO!!!
Oplevelser fra en nybegynder

linet op – der var farveflasker (små
flasker med flydende farve og med
en lille svamp i toppen), og lykkemønter og lykkefigurer, og lidt overbærende fandt de ud af, at vi var nybegyndere.
Teltet blev mere og mere proppet,

I alle de år vi har boet i Mausing, har og så gik det i gang. Først med en

vi fulgt med i trafikken onsdagen før
Mausing Marked. Fra før kl. 18.00
kørte bilerne fyldt med forventningsfulde kvinder tæt med kurs mod festpladsen. Helt ærligt troede jeg slet
ikke, det var noget for mig – men
jeg er blevet klogere denne sommer
– for nu har jeg været til Banko!!
En god nabo sagde en dag, at nu
skulle hun jo snart til banko igen, for
hun havde prøvet det sidste år. Med
lettere angst for at blive grinet ad
spurgte jeg forsigtigt, om jeg ikke
måtte slå følge med hende. Jo da,
og som dagene gik, kom vi nærmere
og nærmere på dagen.
Min nabo sagde, at vi nok skulle
være der i god tid – så 3 kvarter før
det skulle starte, trissede vi op ad
bakken med en æskefuld ”madding”
og en ide om, at to plader måtte jeg
da kunne klare.
Fra da af åbnede der sig en helt ny
kultur for mig – sikke et liv og sikke
en stemning. Borde fyldt op med
ældgamle og godt slidte spilleplader
var sat frem, og så gjaldt det om at
finde de allerbedste. Senere erfarede jeg, at de virkelige bankohajer
har deres egne kendte plader i luksuskvalitet.

Nå, men det blev til 3 plader, og så
kom den næste udfordring – at finde
en plads, for der var bare mange
mennesker! Det lykkedes at kile os
ned mellem kaffekander, askebægre
og mængdevis af plader. Der var
faktisk mange, jeg kendte, og snakken gik mere end lystigt. Vi synes
jo, at vi kom i god tid, men der blev
lige pludselig travlt. For der skulle
købes amerikansk lotteri og pausebanko, og der var vist flere spil indimellem. Dem sprang jeg over, for
uvidenheden var alt for stor.
De flinke damer ved bordet havde

lang tak til alle de firmaer der havde
sponsoreret gaver, og så endelig susede det med tal om ørerne på mig.
Så kom lyden af mønter, der blev lagt
på pladerne af hundrede entusiaster,
jeg har aldrig hørt en lignende lyd –
den var bare helt fantastisk. Den
runde ”mønter på plade-lyd”, blev
hurtigt afløst af et ”banko”, for så
igen at blive afløst af ”(n)ajjj”. Tallene blev tjekket, og vi var på to rækker. Jeg tror da nok, at jeg fik de fleste brikker lagt på og ikke fik skubbet for meget til dem, der allerede
var placeret. Da 1. spil var færdigt,
og jeg fik samlet min madding sammen, greb hajerne til farveflaskerne
og fik prikket på pausebankoen.
Hvornår de nåede at trække vejret,
tænde smøgen eller samle mønter
sammen, er mig stadig en gåde.
2 og 3 spil gik, og jeg begyndte at
føle mig lidt hjemme i rollen som
bankospiller. Der blev vundet
købmandsposer og kontanter og
udleveret nogle små kort med for
mig ukendte præmier. Og så var det
– der i en pause mellem 2. og 3.
række, at jeg så, der kun manglede
2 tal på en af mine plader. Damerne
om bordet havde nu ikke bare øjnene og tankerne ved deres egen
plade, men også ved min. Det første tal kom – nu manglede 22 bare.

Et par tal blev råbt op og så ”22”
YESSS. Hold da op, jeg fik et helt
sug i maven og en lettere nervøs
følelse – for hvor ville det være pinligt, hvis mine tal ikke passede med
dem, der var blevet råbt op. Men den
var god nok, og jeg fik et af de små
hvide kort, hvorpå der med sirlig
skrift stod ”oksesteg”. Der var almindelig jubel over nybegynderheldet,
og jeg skyndte mig at invitere min
nabo til bankosteg. Spillet derefter
var jeg vist ikke helt med, men jeg
blev alligevel lidt ivrig.
Resten af aftenen gik med endeløse
spil og ingen gevinst, men det var
lige meget, for nu havde jeg prøvet
vindersuset. Kaffepause, naboens
hjemmebag og et godt grin. Et godt
stykke over 22 var det sidste spil
spillet, og kun pausebankoerne
manglede en afgørelse.
Et bord var sat op udenfor, og der
stod kassevis af koteletter, smør til
købmandsposerne og min oksesteg.
Jeg tror da aldrig, jeg har glædet mig
sådan over en gammeldags grydesteg!
Folk pakkede sammen, nogle for at
kunne komme af sted hurtigt igen
med lykkedyr, farveflasker og egne
plader – andre som mig for at glæde
sig til Banko næste år til Mausing
Marked.
Så kære nabo, du kan godt sætte
kryds i kalenderen, for vi skal af sted
igen - og have de andre naboer med.
Inge Østerby,
Mausing

Arkivfoto fra 2002
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Vinderslev Borgerforening
Familietur til
Søndergårds Have
Overskyet og gråvejr var det, dagen
bød på, men på trods af det var der
alligevel mange, der ville med en tur
i Søndergårds have i Skræ denne
søndag i juni. Haven rummer mange
legemuligheder for både børn og
voksne, og der blev da også leget
en del. Multikunstneren Søren
Brynjolf optrådte med sit cirkus/abeshow, og det blev en levende forestilling med masser af musik, jonglering og akrobatik, hvor også børnene blev inddraget i løjerne. Borgerforeningen var derefter vært ved
kaffe og sodavand med kage.

Skt. Hans Aften
Sol, sol og masser af sommer. Ja,
det lyder nærmest som en drøm,
men det er faktisk sådan, man kan
beskrive dette års Skt. Hans aften.
Der var også hen mod 150 mennesker, der havde fundet vej til ”Dalen”,
faktisk det største antal i mange år.
Thomas Berntsen holdt båltalen,
hvorefter bålet blev tændt. En aften
af de få i denne sommer, så det var
dejligt, at den faldt på Skt. Hans.
Kjeld Hvolgaard

Børnedyrskue
Den 14. august holdt Borgerforenin-

Der var ærespræmie til Mikkel Christensen for zebrafinker og til Julie
Lind Sunesen for hund.
Alle de andre udstillere fik 1. præmie.
Efter præmieuddeling var der underholdning ved Jesper fra von
Kriegenbaums Familiecirkus. Jesper
var helt fantastisk til at underholde
både børn og voksne. I løbet af eftermiddagen var der desuden stort
besøg ved hoppepuden og spejdernes aktiviteter.

Vinderslev Aftenskole
Så er det nu, at undervisningen i aftenskolen starter. Hvis du har glemt
at melde dig til et hold, er du velkommen til at kontakte mig for at høre,
om der stadig er plads på det hold,
du kunne tænke dig at være med på.
Agnes Hansen tlf. 86 88 83 08
Agnes Hansen

gen det årlige dyrskue. Der var udstilling af heste, hunde, katte, hamster, kanin og zebrafinker.
Udstillerne var: Emma og Laura
Lundgaard, Mikkel Christensen, Julie og Zandra Lind Sunesen, Signe
Jakobsen, Rikke Christensen samt
Thorbjørn, Asbjørn og Danbjørn
Bentzen.
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Kommende arrangementer
Fællesspisning
i Mausing
Igen i år er der fællesspisning i
Mausing Forsamlingshus, og det
foregår fredag d. 14. okt. kl. 18.30.

Jubilæumsfest/julehygge
Det er i år 60 år siden, Borgerforeningen blev stiftet, og det skal fejres. Julehyggen vil i år være udvidet
med spisning, og der vil også være
forskellige former for juleunderholdning. Det hele foregår lørdag d. 10. dec. kl. 19.00 i Mausing
Forsamlingshus.

Efterlysning til revy
2006
Planen er, at der igen bliver revy i
2006, og det skal foregå lørdag d.
18. marts i Vinderslev Forsamlingshus.
For at der kan blive en god revy, skal
der være nogle aktører. Derfor efterlyser Borgerforeningen folk, som
kan have lyst til at stå på de skrå
brædder og prøve sig med skuespillets kunst. En revy kræver også
tekstforfattere, og er man en af de
førnævnte og har tid og lyst, vil Borgerforeningen meget gerne høre fra
jer. Kontakt formanden Henny
Sølager på tlf. 86 88 83 58
Kjeld Hvolgaard

Vinderslev Pensionistforening
Foredrag
Nu starter Pensionistforeningen op
med sæsonens meget varierede
program . Foredragene er om tirsdage kl. 14.30 på ”Malmhøj”.
De fleste foredrag er den tredje tirsdag i måneden; men ingen regler
uden undtagelser. Således er ”Ind
under jul” den anden tirsdag i december for ikke at komme for tæt
på julen. I januar er det den fjerde
tirsdag i måneden. Her er det vinterferie, der kommer ind i billedet.
Den 18. oktober kommer Lissi
Ringgaard, der er turleder på avisens busture. Hun læser op på
Thybomål krydret med sange på dialekt.

Den 15. november kommer Mai
Bjerregaard, præst ved Grathe
Kirke. Hun fortæller om Selma
Lagerlöf.
Den 13. december holder vi ”Ind under jul”, hvor vi altid hygger os med
sang, musik og oplæsning.
Den 24. januar. Den fjerde tirsdag i
måneden er det Karen Marie Ravn.
Hun fortæller om Kerstin Ekmans romaner.
Alle er meget velkommen, også
efterlønsmodtagere og alle andre,
der har lyst.
Møderne er gratis, kaffe 10 kr.
Alle ønskes en god sæson.
Bestyrelsen

Udflugt
Fredag den 2. juli tog Pensionistforeningen på udflugt, alle uanset
alder kunne deltage. Turen gik gennem det danske sommerland, vekslende mellem mark, skove og hedelandskaber, der netop nu var smukkest. Vi tog ud til Danmarks eneste
hyrde med svendebrev; fårehyrden
Berit, ”Lystbækgaard” ved Ulfborg.
Det var utroligt, hvordan hun med sin
hund kunne drive fårene hen, hvor
hun ville. Med næsten lydløs stemme
og sagte fløjten lystrede hunden
hendes mindste vink.
Inden vi kørte hjem, drak vi kaffe på
gårdens cafeteria.
Jens Thorn

„Æ Bydam“ i Mausing
Den 11. juni var der arbejdsdag ved
„Æ Bydam“

Den 25. juni blev der hygget, grillet og festet ved
„Æ Bydam“
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Fodbold
Fodboldstævne i Nørskovlund
Den 11. juni var puslingedrengene årg. 97 og 98 til stævne
i Nørskovlund.
Torben var af sted med 2 hold.
Begge hold kæmpede bravt. De
spillede flere kampe, som både
blev vundet og tabt. Men begge
hold kunne stolt tage hjem
med en bronzemedalje om
halsen.
Årets fodboldoplevelse
på Silkeborg stadion
Den 12. juni spillede
Miniputdrengene årg. 96
forkamp på silkeborg stadion. Det var en stor oplevelse at få lov til at spille
på et rigtigt stadion, med
indløb og præsentation af
spillerne. De spillede mod
HA 85 og tabte kampen,
men oplevelsen var alligevel stor. Efter kampen så
de superligakampen mellem SIF og AGF, og i
halvlegspausen blev de
kaldt på banen igen og fik
overrakt en præmie og
blev hyldet af de mange

tusind tilskuere.

Så nu skal der kæmpes endnu
mere for at vinde en kamp, men
I forårets turnering har holdet kla- drengene er gode til fodbold, så
ret sig så godt, at de sluttede på mon ikke det går?
en 2. plads. Her i efterårets turnering er de rykket op i pulje 1 og
Birgit Lykke Olesen,
møder alle de bedste hold i DGI.
holdleder

Jonas, Hieson, Tobias, Kristian, Dennis og Michael

Esben, Frederik, Frederik, Victor og Andreas.

Her ses Træneren Michael, Niclas, Jakob T. , Jens, Nick,Jakob F., Flemming, Kasper, Martin, Jonas og Christian.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Nye konfirmander i
Sognehuset
Efter et par store årgange med
konfirmander er det i år kun et
lille hold på otte, som er begyndt
at gå til præst i konfirmandstuen
i Vinderslev.
Det kan nu også have sine fordele, når der ikke er så mange,
for det er lettere at få kontakt
med den enkelte, ligesom risikoen for uro i timerne er yderst
begrænset! Mens disse linjer
skrives, har der kun været konfirmationsforberedelse to gange,
så det er begrænset, hvad vi
kender til hinanden, men det er
anderledes, når disse linjer læses.
I år er det sådan, at konfirmanderne får en bog at arbejde
med. Det drejer sig om en ny,
spændende konfirmandbog,
som hedder „Con Dios“ (Med
Gud), og der er mange ting, som
den rører ved på en ny og anderledes måde, så det glæder
vi os til.
En vigtig del af konfirmationsforberedelsen er kirkegangen
om søndagen. Det kan sammenlignes med det, vi kender,
når vi skal lære at køre bil.
Der er noget, der hedder teori,
og der er noget, der hedder
praksis. Konfirmandstuen er
teorilokalet, og om søndagen,
når vi holder gudstjeneste, kører vi så.

For at blive konfirmeret skal de
unge mennesker deltage i gudstjenesten seks gange før jul og
seks gange efter, og de får udleveret
nogle
grønne
kirkegangssedler, som de skal
udfylde og aflevere. Så ved I,
hvad det er, der foregår, hvis I
ser en af de unge sidde med en
grøn seddel og en blyant, når vi
holder gudstjeneste.

Vi håber at se rigtig mange af
børnene, og jeg kan godt love
jer, at det bliver spændende! Så
hvis I har lyst til at være med til
at gå på opdagelse i kirken,
kravle op i kirketårnet og på kirkens loft, se, hvordan orglet fungerer, kigge på kirkegården og
kapellet osv.osv., så kom og vær
med!

I er velkomne til at hjælpe dem,
hvis I kan se, at det kniber med
at finde ud af et og andet! Og
tag godt imod dem, så kirken
bliver et sted, hvor de kan lide
at komme! Der er mange ting i
forbindelse med kirken, som
godt kan virke fremmed, når
man ikke er så vant til at komme.
Bær over med de unge mennesker og hjælp dem, når der
er behov for det!

Det er så tanken, at undervisningen vil fortsætte et stykke tid efter jul og antagelig slutte engang
i januar. Men traditionen tro regner vi med, at der bliver Luciaoptog i december, og det er foreløbig fastlagt til søndag den
4.december kl.16 i Vinderslev
Kirke.

Minikonfirmander
Da Vinderslev Skole har været
lidt uheldig med skemalægningen i år, er vi nødt til at vente
med opstarten af minikonfirmander til begyndelsen
af oktober.

Så
sæt
lige
kryds
i
kalenderen, hvis I har et barn,
der går i 3.klasse!
Frede Møller

Når disse linjer læses, skulle de
22 elever i 3.klasse gerne have
fået en indbydelse, og det er så
tanken, at vi begynder i Vinderslev Sognehus torsdag den
6.oktober kl.13.
Er der børn i den alder, som går
i skole andre steder, er de naturligvis også hjerteligt velkomne!
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KIRKENYT
Sognemenigheden
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2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

Vinderslev 10.15 (Høstgudstjeneste), Hinge 19.30 (Musikgudstjeneste)
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, (O), Vinderslev 10.15 (O)
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15 (Familiegudstjeneste)

6. november
13. november
20. november
27. november

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

4. december
11. december
18. december
24. december
25. december
26. december

Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 16 (Familiegudstjeneste)
Vinderslev 10.15 (Skr.), Hinge 16 (Familiegudstjeneste)
Hinge 10.15, Vinderslev 16 (Julekoncert)
Malmhøj 10.30, Hinge 14.30, Vinderslev 16
Vinderslev 9, Hinge 10.15
Hinge 9, Vinderslev 10.15

2006
1. januar
8. januar
15. januar

Hinge 10.15, Vinderslev 14 (Nadver)
Hinge 9, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9 (K), Hinge 10.15
(K) = Kirkekaffe

Sangkor på besøg
En sommerdag i juni fik kirken
besøg af Videbæk Kirkes pigekor.
Et lille, men rigtig godt kor. Med
deres dejlige, rene pigestemmer
sang de både præludiet og postludiet. Et meget smukt indslag.
Jens Thorn Jensen
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(Skr.) = Skriftemål

(O) = Offergang

KIRKENYT
Sognemenigheden
Vinterens foredrag i Sognehuset
Nu kommer tiden, hvor vi får tid
til de indendørs sysler. Menighedsrådet har følgende foredrag
på programmet for den kommende vinter:

Foredragene er gratis, men kaffen koster 10 kr. Foredragene er
meget alsidige, så der kan være
noget for alle, så kom og vær med
til at holde liv og give sammenhold i vores lille lokalsamfund.

Søndag den 18. december
kl. 16
Julekoncert med Midtjysk Kor
under ledelse af Frode Lovmand.

Koret har hjemsted i Kjellerup og
har eksisteret siden 1977. I dag
Den 28. september kl. 19.30
er der ca. 60 medlemmer i alle
Alle er meget velkommen!
kommer Nis Boesdal. Han er
aldre, som synger et meget alsikendt fra radioen med udsendelMenighedsrådet digt repertoire.
serne „Danmarksmesteren“ og
fra fjernsynet med byfester rundt
Julekoncerten i Vinderslev Kirke
omkring i landet.
vil bl.a. byde på Bachs „Halleluja.
Tirsdag den 1. november
Pris herren i det høje!“, „Exultate
kl. 19.30
Deo“ af Scarlatti, engelske
Efterårsmøde i Hinge PræsteDen 30. november kl. 19.30
christmas carols, traditionelle
gård v/lektor Kurt E. Larsen,
er det Birgitte Arendt fra Hader- Århus. Emne: H.C. Andersen danske
julesalmer
samt
slev, der kommer. Hun dyrker den mere end eventyr (om H.C.
spirituals, så der vil være noget
rigtigt gode fortællekunst og har Andersen som salmedigter og
for enhver smag.
bl.a. været i Mellemøsten og stu- kristen forfatter.
deret de gamle, der har bevaret
Menigheden vil også få mulighed
denne kunst igennem generatioFlemming Grønkjær for at røre stemmebåndene, så
ner. Foredraget hedder „Blandt
der er god grund til at møde op til
andet genfortælling fra tusinde og
en stemningsfuld sidste søndag i
én nat“. Det skal nok blive en stor
Advent.
oplevelse!

Den 25. januar kl. 19.30
kommer pastor Martin Herbst fra
Tarm. Han var medlem af Moonbevægelsen (også kendt under
navnet Tongil-bevægelsen), men
forlod den for at læse teologi og
er i dag præst i den danske folkekirke. Det vil være spændende
at høre om en verden, vi dårligt
kender til.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hvor intet andet er anført, holdes gudstjenesterne kl. 10.30 af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker
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2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

19. søndag efter Trinitatis
20. søndag efter Trinitatis
21. søndag efter Trinitatis
22. søndag efter Trinitatis
23. søndag efter Trinitatis

6. november
13. november
20. november
27. november

Allehelgen
25. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

4. december
11. december
18. december
24. december

2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaftensdag

25. december
26. december
28. december

Juledag
2. juledag
4. juledag onsdag

2006
1. januar
8. januar
15. januar
22. januar

Nytårsdag
1. søndag e.Helligtrekonger
2. søndag e.Helligtrekonger
3. søndag e.Helligtrekonger

Levring
Vinderslev
Hørup
Ingen
Efterårsmøde med gudstjeneste i
Mariekirken i Bøvling kl. 10.30
Se under møder.
Vinderslev
Hørup. Søndagsfrokost i salen
Ingen
Levring
Vinderslev
Hørup
Ingen
Vinderslev kl. 14
Hørup kl. 17
Hørup
Ingen
Hørup kl. 15. Julegudstjeneste for
småbørnsfamilier

Ingen
Levring
Vinderslev
Hørup. Kyndelmissesuppe i salen

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen, ringer man til Ruskjærs Taxa på tlf. 86 88 33 33 ca. halvanden
time før gudstjenesten eller mødet begynder 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 et eksemplar af fra bladhylden i våbenhuset
i Vinderslev Kirke.
Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre
Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om dåb, kærlighed
og tilgivelse.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10.
E-mail: kmravn@ofir.dk Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for
Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens
møder foregår i salen, der i øvrigt kan lånes af medlemmerne til private sammenkomster.
Formand for valgmenighedens bestyrelse 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

Valgmenighedens møder og arrangementer:
Tirsdag d. 5. okt. kl. 19.30 til ca. 21
Filmen Det hemmelige Ord vises i
Valgmenighedens sal og handler om
fundene ved Nag Hammadi af manuskripter med bl.a. Thomasevangeliet,
der indeholder en samling Jesus-ord,
som muligvis er ældre end Det nye Testamente. Filmen kan ses alene, men
vises her som optakt til den følgende
tirsdags foredrag med Marianne
Aagaard Skovmand, der selv har været med til at optage filmen i Ægypten.
I forbindelse med filmforevisningen giver Valgmenigheden en kop kaffe.
Fredag den 7. oktober kl. 17 - 19
Persillesovs i Valgmenighedens sal.
Fællesspisning med efterfølgende sang
og fortælling ved Karen Marie Ravn
og Jens Bøgestrand for forældre og
mindre børn op til 9-års alderen. Tilmelding på tlf. 86 88 11 10 eller e-mail:
kmravn@ofir.dk .
Tirsdag den 11. oktober
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
cand.theol. Marianne Aagaard Skovmand: Thomasevangeliet – et af de
skrifter fra de første kristne menigheder, som romanen Da Vinci Mysteriet
har skabt fornyet interesse for.
Søndag den 30. oktober
Efterårsmøde for de Midt- og vestjyske Valgmenigheder. Vært: Bøvling
Valgmenighed. Gudstjeneste kl. 10.30
i Bøvling Valgmenighedskirke ved

valgmenighedspræst Kurt V. Andersen,
Bøvling. Derefter middag i Bøvling
Forsamlingshus og kl. 13.30 litteraturforedrag ved Karen Marie Ravn: Mennesket er gjort af muld og grumset vand
– ud fra romantrilogi af den svenske
forfatter Kerstin Ekman.Tilmelding til
86881110 inden d. 19. oktober. Der
arrangeres fælles kørsel.
Lørdag d. 5. nov. kl. 9.15 - 15.00
Grundtvigsk konvent for Viborg Stift
holder højskoledag på Bjergsnæsskolen i Viborg, som indledes med formiddagskaffe og morgensang. Derefter foredrag v/forfatter og universitetslektor, dr.phil. Hans Hauge: Folkekirkens brogede fremtid. Efter frokost
foredrag kl. 13.30 v/chefredaktør og
forfatter Sven O. Gade: Folkekirken synode eller mission?
Mandag den 7. november kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
Folketingets formand Chr. Mejdahl fra
Folketingets formandsstol.
Søndag den 13. november
Søndagsfrokost efter gudstjenesten i
Hørup 10.30. Inden samværet slutter
kl. 13., synges af højskolesangbogen.
Tirsdag den 6. december kl. 14.00
Adventsmøde i Valgmenighedens sal,
der er pyntet med julerødt og masser
af gran. Sidste år blev eftermiddagen
indledt af Levring Efterskoles lille kor

dirigeret af Lene Henriksen. De kommer igen i år. Der vil også være andre
indslag, bl.a. juletoner på klaveret ved
Elisabeth Tøttrup - foruden gløgg og
senere kaffe med julebag. Karen Marie Ravn foreslår fællessange og kæder den stemningsfulde eftermiddag
sammen. Husk at Valgmenighedens bil
bestilles inden kl. 12 hos Ruskjærs
Taxa 86883333 til at køre gratis fra og
til egen dør.
4. juledag, onsdag d. 28. dec. kl. 15.00
Julegudstjeneste i Hørup Kirke for
børnefamilier, hvor Karen Marie Ravn
tegner og fortæller juleevangeliet. Efter gudstjenesten er der juletræsfest i
Valgmenighedens sal, hvor Valgmenigheden er vært for traktementet.
Generationerne går omkring juletræet,
og Karen Marie Ravn fortæller igen.
Inden der sluttes ca. kl. 17, har voksne
og børn sunget mange af julens salmer
og sange foruden børnesange.
Tirsdag den 10. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/
museumsdirektør Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum i Ålborg: Illustration eller provokation - om billedkunst inden for kirkerummet - og udenfor. Bl.a. omtales værker af Christen
Dalsgaard, som kendes her på egnen,
fordi han har malet Hørup Kirkes alterbillede. Aftenen slutter med lysbilleder fra Nordjyllands Kunstmuseums
samling af kirkelig og verdslig kunst.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Ulvesommerturen 2005
foregik i bus til Sletten den sidste
weekend inden sommerferien. Her
overnattede de 12 ulve og deres ledere i telte i et ikke alt for strålende
vejr, men maden var god. Der blev
serveret „Morfars pølsegryde“, og til
morgenmad var der flødebollemadder! Lederne havde arrangeret
„torskerognsløb“, hvor ulvene skulle
transportere en dåse torskerogn og
undgå at blive fanget af Stine, Kathrine og Simon, men det blev de!
Sommerturen sluttede med at gå fra
Sletten til Himmelbjerget - en tur på
12 km, og det var sejt at komme op
til Himmelbjerget. Bagefter sejlede
de med Hjejlen til Silkeborg.
Den nye sæson
startede i august med en tilgang på
7 nye ulve, så flokken er nu på 20
ulve (børn i 1. - 4. kl.), som samles
hver torsdag fra 16.30 til 17.50 med
Inge Østerby og Leif Brønd som ledere og Stine, Kathrine og Simon fra
de store spejdere som hjælpere.
Thomas Olesen er leder for Juniorgruppen, der er ulve fra 3. og 4. kl.,
som får lidt større udfordringer én
gang om måneden.
Der er lavet et spændende program
for efteråret, hvor ulvene bl.a. skal
lære at lave pyramidebål og bygge
huler af rafter og presenninger. Der
er også mulighed for at komme på
„Stenøkseløb“ ved Hinge Sø sammen med spejderne fra Kjellerup.
Den helt store begivenhed bliver
gruppeturen til Dejbjerggård ved
Skjern den 8. og 9. oktober med temaet „drager“, hvor forældre og søskende også bliver inviteret med og
kan snuse lidt til spejderlivet.
Efterårsprogrammet byder også på
trafikdag, førstehjælp og sangmøde
med indlagt hygge, inden sæsonen
slutter den 1. december med juleri i
Mausing Forsamlingshus.
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Hvis flere børn har fået lyst til at blive
spejder, er de velkommen til at kontakte Inge Østerby, tlf. 86888826.
De store spejdere
havde en fantastisk oplevelse på
korpslejren „Guldborgsundlejren“ fra
den 16. til den 24. juli, og det fortæller Kathrine om her:
”SPEJDER,” siger min sjællandske
veninde, ”det er noget med at binde
knuder og skære i pinde! Hvorfor
gider du dog det, Kathrine?” ”Start
dog til Line Dance med mig, Kathrine,” siger en anden. Ja, hvorfor
er det lige jeg gider det. Hvorfor
danser jeg ikke som så mange andre? Eller rider? Eller spiller klaver?
Synes jeg virkelig, at det er sjovt at
følge gamle damer over vejen og
fryse i et telt? Ja, det gør jeg.
Selvom vi ikke gør så meget af
nogle af delene. De fleste ældre
mennesker, vi støder på, er friske
og smiler glade, når de ser en grøn
uniform - og 15 mand i et 8-personers telt er ikke koldt! (og skulle der
være nogle gamle damer, der
gerne vil følges over vejen, så bare

sig til!) Spejder er ikke kun at binde
knuder (som på spejdersprog hedder knob) og skære (snitte) i pinde.
Det er også en masse fede oplevelser, socialt samvær og en gode
grin. Som i sommerferien i år, hvor
årets sommerlejr gik til Guldborgsund, på en enorm korpslejr (landslejr) med 14.994 andre spejdere,
24.994 liter mælk og 32.986 dåser
makrel! Her er bare lidt af alt det vi
oplevede:
1. dag
Korpslejren startede tidligt lørdag
morgen ved Tinghallen i Viborg.
Spejdere fra Kjellerup, Skals,
Langå, Nørreå, Vinderslev, Levring,
Møldrup og Ulstrup skulle i fælles
trop drage til Nykøbing Falster i to
store busser. Bare busturen derover var en oplevelse for sig selv.
Så mange der alle glæder sig det
samme, det skaber en helt speciel
stemning af spejdersange og
”limbooo”, når vi kørte på broerne.
Vi ankom, meget forventningsfulde,
til lejren ved middagstid. Allerede
da var der mange mennesker og
en summende energi af telte og

I Middelaldercentret foran en blide (kastemaskine)

Windir trådte til og sendte hende
på skadestuen med Lotte Arhøj,
den ene af vores patruljeledere, og
vi andre tog os af hendes tre juniordrenge. Senere indfangede vi os et
par juniorpatruljer til, der var faret
vild og ikke kunne finde vej. Det
kunne vi heller ikke, men nogle
flinke tyskere på en campingplads
viste os vejen til den skole, hvorfra
vi ville blive hentet i bus. Det blev
sent, inden vi kom hjem, men nogle
fantastiske forældre havde lavet
mad til os, og de tog også opvasken, så vi kunne komme i bad!
Windir-spejderne og den svenske venskabsgruppe

pionerarbejde, der rejste sig fra de
flade roemarker. Vi kæmpede os op
mod vores lejrplads, vel den bedste på hele lejren nærmest. Den lå
helt centralt, men det virkede nu
som meget langt at gå med den
store oppakning.
Vi var meget spændte. Vi skulle bo
sammen med 26 svenskere, vores
for nyligt stiftede venskabsgruppe.
Det blæste vildt, men med megen
møje og besvær kom også vores
telte op at stå i den hårde jord.
Venskaber
Vi skulle dele lejrplads med en
gruppe fra Sverige. Starten på et
venskab var startet allerede, inden
vi mødte hinanden. Nette, svenskernes flinke leder, kom cyklende
op gennem lejren og meldte deres
ankomst til os. De var cyklet fra
Hälsingborg! Sammen byggede vi
et stort spisebord. Det mindede lidt
om operahuset i Sydney. Det gav
mange gode grin. Vi vævede snore
gennem en stor kvadrat af 4 rafter,
som senere blev rejst op som
spise– og madlavningsplads, men
vores nylonsnore havde det med at
sno sig i kramperne og sidde fast,
og så råbte vi, alt hvad vi kunne:
”Knuuud!” (knude). Vældigt skægt
at kunne råbe Knuuud hver gang
vi så en svensker. Så vidste vi, om
det var ”en af vores egne”. I starten var det lidt svært at komme til
at snakke med dem. Vi forstod ikke
så meget svensk, og de forstod
ikke vores danske, men da vi så

begyndte på engelsk, gik det godt,
og vi stiftede nye venskaber.
Vi blev også venner med spejderne
fra Møldrups venskabsgruppe. I
Møldrup er de kun drenge, og i
venskabsgruppen var det ene piger fra Finland. Et par af os piger
fra Vinderslev gik over og snakkede
med dem for at tø dem lidt op.
Oplevelser i ugens løb
Dagene gik stærkt med lejrbål og
madlavning, snak og aktiviteter af
forskellig art bl.a. Beredskabsposten, hvor vi lavede en masse
førstehjælp og slukkede brande i
massevis. Førstehjælpen fik vi desværre brug for på fredagens hike,
(en lang gåtur på Møns Klint). En
leder fra Horsens var faldet og
havde slået hovedet i asfalten og
fået sig en ordentlig flænge under
øjet, men de raske spejdere fra

Badene
Badene var helt fantastiske at få og
et helt kapitel for sig selv. Rikke
Clausen og jeg gik endda i bad hele
to gange – i løbet af ugen, og vi
børstede tænder næsten hver dag!
Det var ret festivalagtigt, bruserne
stod side om side med hinanden,
væggene var bygget op af rafter
med filt på, og man stod på paller,
mens det iskolde vand løb ned over
en. For at kunne holde kulden ud
fandt Rikke og jeg hurtigt på at
skråle korpslejrsalmen (”På en helt
Almindelig dag”) og så skynde os
at sæbe os godt og grundigt ind,
så vi var tvunget til at stille os under de kølige gruppebade igen.
Anderledes spejderaftener
På korpslejren var der tre store
fælles lejrbål. De var meget forskellige, men det var fedt, at hele lejren var samlet for at synge, grine
og høre historier og fjollede vitser.

I regnvejr med en selvgjort sommerfugl
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Søndag aften var der en stor
pilgrimsvandring med afsluttende
lejrgudstjeneste. Den er senere blevet vist på DR1.
Onsdag aften var der i underlejrteltet noget virkeligt atypisk: Der
blev holdt diskotek! Forestil dig 300
spejdere i uniformer, danse
”YMCA”! Fredag aften var også
anderledes af, hvad man kunne
tænke: Komikeren Anders Bonde
fra Kjellerup var i underlejrteltet og
underholde. Det skulle have været
vildt sjovt. Desværre havde vi ”efter-hike-badet” på det tidspunkt.
Afslutning
Lørdag var sidste dag på lejren, og
nedbrydningen begyndte. Det er lidt
sørgeligt at se en hel by blive revet
ned igen, efter den har været ens
hjem i en uge. Lørdag aften samledes hele lejren til det store fælleslejrbål, afsluttende med et gigantisk fyrværkeri, der let kan måle sig
med Regattafyrværkeriet. Hele lørdag nat var der hygge rundt i lejren
ved de små patruljelejrbål. Der blev
byttet mærker og adresser, og forventningsfulde er vi allerede til,
hvad 2010´s korpslejr kan bringe af
mystisk spejdermagi. Jeg skal i
hvert tilfælde med!
Anne Kathrine Østerby

Efterårsprogram
Troppen mødes hver torsdag fra kl.
19 til 21 under ledelse af Thomas
Olesen og Kaj Andersen og programmet byder bl.a. på madlavning
på varme sten, kulsøpionering,
„Økseløb“ ved Hinge Sø, bolsjekogning, gruppelejr, morsekursus,
natløb, kort og kompas samt fremstilling af juledekorationer til juleafslutningen i Mausing Forsamlingshus.
Der er 15 spejdere i troppen fra 5.
kl. og opefter, men der er plads til
flere, så hvis nogen har lyst til hyggeligt samvær og friluftsliv, kan de
kontakte Thomas Olesen, tlf.
22912572 for nærmere oplysninger.
Loppemarkedet
blev afviklet under lidt dårligere vejrforhold end sædvanligt, for der kom
byger både under læsning af
lopperne fredag aften og også i løbet af lørdag formiddag. Der var
derfor ikke helt så god gang i handelen fra morgenstunden, som der
plejer at være, men der var mange
kunder om eftermiddagen, så der
blev alligevel solgt så meget, at det
var overkommeligt at rydde op.

Hvad man dog kan få på loppemarked!

Der var en fantastisk opbakning fra
både nuværende og forhenværende spejderforældre, og vi har
aldrig været så mange til at læsse
som i år, og da vi også var godt forsynet med traktorer og vogne samt
lastbiler, fik vi tømt loppestalden på
rekordtid.
A.A.

Børnedyrskue
De store spejdere var også aktive
ved Børnedyrskuet i august, hvor
de mødtes ved Spejderhuset lørdag
middag for at samle grej sammen
til aktiviteterne på dyrskuepladsen.
Her byggede de en blide (en slags
kastemaskine fra middelalderen),
en vippe og en „flaskevælter“. Der
blev også gravet et bålsted til bagning af snobrød og stegning af
skumfiduser. Lørdag aften var der
råhygge omkring bålet ved spejderhuset med pizza, slik og chips, inden soveposerne blev rullet ud i
spejderhuset. Efter rundstykker og
„dåsekuk“ søndag formiddag var
spejderne så „på arbejde“ på
dyrskuepladsen hele eftermiddagen, hvor der dog blev tid til en tur
på hoppepuden inden oprydningen.
Glade kunder!
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Klub 73 og Søndagsskolerne
FÆLLESSKAB
var overskriften for søndagsskolernes udflugt den 21. august
2005.
Vi startede kl. 9 med at deltage i
gudstjenesten i Hinge Kirke. Derefter spiste vi rundstykker ved Hinge
Sø. Det var lidt tåget, men alligevel
også lidt lunt, og det var nok til, at
Aron skulle have sig en dukkert. Det
var godt et uheld, men han tog det
med godt humør og lånte sig frem til
lidt tørt tøj.

Stor TAK til Niels og børnene!!!
Efter forestillingen var der kaffe,
kage og popcorn bagt over bål.
Vi havde lånt søndagsskolernes trailer, som var fuld af en masse spændende sager som kængurustylter,
tummelumsk balancebike, jonglørsæt, kroket og meget, meget mere.

Vi havde en rigtig dejlig dag med et
pragtfuldt vejr.
Og vi havde et fantastisk fælleskab
med hinanden.
Helle Frølund
Vinderslev Søndagsskole

Ved 11.30-tiden kørte vi til Mausing
Sportsplads, hvor vi skulle være resten af dagen. Og nu brød solen
frem!
Vi startede med at spille rundbold.
Piger mod drenge i alle aldre. Det
var sjovt - selvom drengene vandt!
Så blev det madpakketid. Mens vi
spiste, kom „cirkusinstruktør“ Niels
Hansen forbi og lånte alle børnene.
De skulle bruges i en cirkusforestilling.
Mens børnene øvede, legede de
voksne. Vi spillede Vikingespil - igen
piger mod drenge, og endnu en gang
vandt drengene, men det var alligevel rigtig sjovt.
Endelig blev det cirkustid, og børnene viste en rigtig flot forestilling.
De var alle klovne og fuld af numre
med musik, vandpistoler og trylleri.

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.

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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Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Hver onsdag: Gymnastik 9.30 og 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
5. okt. kl. 13:15 Løvfaldstur
7. okt. kl. 9:30 Banko
21. okt.
November
4. nov. kl. 9:30 Banko
18. nov. kl. 9:30 Banko
26. nov. kl. 14 -16:30 Julemarked
December
2. dec. kl. 9:30
8. dec. kl.12:00
9. dec. kl.10:00
18. dec. kl. 10:00

Banko
Julefrokost
GJ Konfektion
Banko

Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Løvfaldstur
D. 5. okt. kl. 13:15
„Nu falmer skoven“- tur går som
sædvanlig ad små og smukke veje,
og der drikkes kaffe på en hyggelig
kro. Tilmelding til aktiviteten
87702496 eller Jens Thorn Jensen
86888552 senest man. d. 3. okt. kl.
12:00.

Julemarked
D. 26. nov. kl. 14:00
Brugerrådet vil igen i år skabe hyggelige rammer for en god oplevelse,
hvor der både kan købes lidt godt til
ganen, juledekorationer, lodder til
byens bedste tombola. Der vil som
sidste år handles fra butikken med
forskellige hjemmelavede ting.
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Malmhøjs 5 års
fødselsdag

„Fint skal det være“

blev fejret man. d. 6. juni, hvor beboerne spiste sammen i centeret.
Om eftermiddagen var der sang,
hvor brugerrådet serverede lækre
lagkager til kaffen.
Fra kirken fik Malmhøj en flot gave,
nemlig to messinglysestager, der
skal bruges som alterstager ved
Malmhøjs gudstjenester.
På billedet tænder Knud Sørensen
lysene. Tak for den flotte gave.

Julefrokost
D. 8. dec. kl. 12
taler for sig selv. Kom og vær med til
en god eftermiddag med dejlig mad,
underholdning og samvær. Tilmelding senest man. d. 5. dec. kl. 12 til
aktiviteten 87702496 eller Jens
Thorn Jensen 86888552.

og det var det, da Anne Mary Hvam
traditionen tro inviterede Malmhøjs
beboere til kaffegilde. Ikke mindre en
to stuepiger med kappe og fint forklæde tog imod. Kaffen blev serveret i nypudset sølvkaffekande. Gæsterne nød det meget, og vi får jo
kun det sjov, vi selv er med til at lave.
Tak for gæstfrihed og til „stuepigerne“ Signe Thomsen og Karen
Madsen.

pølser med brød, og hvad der hører
til. Alle fik alt hvad de kunne spise.
Efter bålet var tændt, og heksen var
sendt derhen, hvor vi ønskede os
det, holdt Knud Callesen, der er for-

Mother Teresa —
gruppen på tur til
Ålborg
Onsdag d. 10. aug. fyldte vi bilen
med tæpper m.m., som er fremstillet dels på Malmhøj og dels på Sandgårdsparken. Der blev også plads i
bilen til et par beboere og andre
strikkedamer + chauffør og ledsager. Vi kørte til Ålborg, hvor vi skulle
se Aktion Børnehjælps Tæppecenter, og hvor vi så kunne aflevere
vores ”lille” bidrag.
Efter at have tømt bilen samledes vi
til kaffe og rundstykker sammen
med de frivillige pakkedamer på
Centret. Vi fik en spændende
orientering om projektet og fik at se
alle de ting, der den pågældende
dag var på lageret, og vi så, hvordan det blev gjort klar til videre transport for til sidst at havne i Indien. Der
var bundter af tæpper, der var bluser, trøjer, m.m. til børn + babypakker bestående af to sæt undertøj indpakket i et lille tæppe (svøb).
Man bliver helt overvældet ved tanken om alt det, der kan komme ud
af ingenting (garnrester). Og endnu
mere overvældet af at høre, hvor
hårdt brug der er for sådan hjælp.
Når man hører om f.eks. en mor, der
føder sit barn i rendestenen, hvor
godt det så gør med en babypakke
og evt. et stort tæppe til sig selv og
barnet.
Så behøver man ikke længere at
spørge: HVA NØT ER’ET TE (hvad
kan det nytte)

På hjemturen nød. vi vores medbragte madpakker ude ved lystbådehavnen i Hobro og havde en fantastisk flot tur hele vejen hjem.
Mange tak til Zenitta og Bente for en
dejlig tur.
Og lad os så igen komme i gang med
strikkepindene, for det nytter. Og der
er plads til flere strikkedamer,
optrævlere og garnrester på Malmhøj.
Emma Sørensen

Stort Skt. Hansbål på
”Malmhøj”
Den 20. juni var der dækket op for
70 personer til den traditionelle Skt.
Hansfest. Og næsten alle pladser
blev besat, inden der blev budt på

mand for regionens skovdyrkerforening båltalen. I hans tale fortalte
han om glæden ved naturen, om
hvordan årstidernes skiftende farver
var smukke og om dyrenes liv året
igennem, om sporene i skovbunden,
spætten der hakker i sit træ, om foråret hvor han så en hind, der gik trippende rundt for at føde sin kalv; men
ikke kunne få fred for ræven, der
fulgte 10 meter efter for om muligt
at få et let måltid. En meget fin gennemgang af naturen, der er til glæde
for alle, der har lyst til at opleve den.
Under kaffen med is og småkager
til var der amerikansk lotteri. Mange
gik hjem med gevinst, for der var fire
gevinster i hver serie. Alle havde haft
en rigtig fornøjelig Skt. Hansfest.
Jens Thorn Jensen
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Ny Silkeborg Kommune

Regeringen har besluttet, at det
kommunale landkort skal se anderledes ud med væsentligt færre
og større kommuner, som får flere
og tungere opgaver. Amterne forsvinder og erstattes af 5 regioner,
der får sygehusene som det væsentligste område. Regionerne
får ikke skatteudskrivningsret,
men får penge direkte fra kommunerne i forhold til antal patienter.
Som det kommunale landskab nu
ser ud over det ganske land, virker vores løsning med Ny Silkeborg Kommune ret ideel. Vi har
en god geografisk enhed. Vi har
fået en kommune med styrke og
robusthed, der gør, at den vil
være selvbærende. Det tror jeg
er vigtigt – da viljen til kommunal
udligning vil blive mindre. Desuden får vi en kommune med en
god størrelse og en god fordeling
mellem land og by.
Til det nye byråd skal der vælges
31 medlemmer. I det første år –
2006 – fungerer de som et
sammenlægningsudvalg, der
skal forberede den egentlige
sammenlægning, der sker 1. januar 2007. Sideløbende arbejder
de 4 gamle byråd et år ekstra med
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afvikling af de gamle kommuner. desto bedre fremtidsmuligheder
har barnet og står dermed bedre
Det nye byråds vigtigste opgave rustet til det voksne liv.
bliver at finde det serviceniveau,
man ønsker at ligge på – og finde Mange børnefamilier vælger
ud af hvad der er råd til, da skat- bosætningskommune efter de loten samlet set ikke må stige. Der kale tilbud på børneområdet og
ligger på nuværende tidspunkt tal kvaliteten i undervisningen. Flere
for service og udgiftsniveau for de borgere giver flere skatte4 kommuner, der viser, at vælges indtægter så investeringen i
det dyreste niveau hele vejen, får skoleområdet har afsmittende efman en merudgift på 600 mio. kr. fekt på andre områder.
og ved det billigste 400 mio. kr. –
altså en forskel på 1. mia. kr. Her Landdistriktsudvikling: Mange
skal man huske på, at det ikke er vil med rette frygte, at udviklingen
altid service og udgifter følges ad. i fremtiden vil fokuseres på de
større byer. Udviklingen er i høj
Hvis jeg bliver valgt, er der 3 grad også afhængig af, at det går
hovedområder, jeg vil arbejde for: godt i landdistrikterne – med andre ord – vi skal have en afbalanceret udvikling. Det er helt afgøErhvervsudvikling
rende, at der er gode serviceBørne- og ungeområdet
faciliteter, ikke mindst skoler, børLanddistriktsudvikling
nepasning og ældrepleje samt, at
Erhvervsudvikling: Hvis Silke- der er brugbare kollektive trafikborg skal være en attraktiv leve- forbindelser mellem landsbyerne
og bosætningskommune, er det og de større byer.
vigtigt med mange og forskelligartede arbejdspladser. Der skal Landdistrikternes fremtidige rolle
være gode muligheder for etab- i den nye storkommune er at
lering af virksomheder inden for være aktive lokalsamfund med
alle erhverv. Ny Silkeborg Kom- varierende bosætningsmulighemune skal være hurtig i sin sags- der i trygge omgivelser, med et
behandling, og der bør ses på aktivt fritids- og kulturliv. I en kommuligheder frem for begrænsnin- mune som vores spiller de lokale
ger. Arbejdspladser er dynamoen foreninger en uvurderlig rolle i de
små lokalsamfund. Både for de
for en stærk økonomi.
aktive medlemmer og for dem,
Børne- og ungeområdet: En som ”bare” er til det sociale. Dervelfungerende folkeskole med for skal den nye kommune underhøje faglige krav er en forudsæt- støtte lokale initiativer, således at
ning for vækst, velfærd og demo- liv og mangfoldighed karakterisekrati. I folkeskolen lægges kimen rer landdistrikterne.
til al videre uddannelse. Al politik
Steen Vindum
er prioritering, og når det gælder
skoleområdet, mener jeg, at en
høj tildeling af økonomiske ressourcer kommer mange gange
igen. Jo bedre grundlæggende
skoleuddannelse et barn får –

Ny storebror
Indtil den 1. januar 2007 er
Kjellerup vores storebror,
men herefter får Kjellerup
en storebror
- bliver vi mindre af det?
Den 6. sept. blev der afholdt et
debatmøde i Nørskovlund Forsamlingshus, hvor der blev snakket om nærdemokratiet i ”ny Silkeborg Kommune”.
Hvordan sikrer man, at lokalsamfundene får indflydelse i den
nye kommune?
At vi ikke bliver glemt!
Der var bl.a. inviteret gennem
Midtjyllands Avis. Mødet var arrangeret af lokale foreningsrepræsentanter i samarbejde
med ”nærdemokrati-projektet” for
Them, Gjern, Silkeborg og
Kjellerup Kommuner, hvor Anne
Weber Carlsen er projektleder.
Landsbyerne som aktive medspillere
i kampen for indflydelse. Hvordan
bliver de det? Der stod i indbydelsen, at man håbede, at mange
ville følge opfordringen og møde
op og give deres bud på, hvordan man kunne ønske, det blev
organiseret. Fra Vinderslev,
Pederstrup, Mausing og Haugeområdet var der kun mødt én op
ud over os.
Ønsker vi et stærkt nærdemokrati?
Skal vi have et ”lokalråd”, der
dækker hele skoledistriktet, så
bliver der i den nye kommune 36
lokalråd. Det er mange, nok også
for mange. Men hvordan skal det
så være?
Byrådsmedlemmerne i de nuværende fire kommuner tæller 64

personer. I det kommende byråd
bliver der plads til 31, så man kan
ikke forvente, at der i hvert lokalområde bliver en repræsentant.

Hvad tænker du om fremtiden?
Skal vi have lokalråd valgt for 4
år, der let kan blive parti-politisk?
Eller skal det være de nuværende
græsrodsbevægelser i form af de
Bekymring
mange foreninger, der udspringer
Hvordan kommer vores lokal- af en sund og kreativ tankegang?
område til at se ud? Hvordan med En person i hver forening kunne
skolen, plejehjemmet, servicen i så referere til et bestemt byrådsdet hele taget?
medlem.
Hvordan synes du, det skal se
Nye muligheder
ud?
Man kunne håbe på, at den kollektive trafik blev bedre, nu hvor Hvad kan du gøre ?
vi ikke længere kommer til at bo i Der er planlagt møder i Thorning
et yderdistrikt. Man kunne også og Kjellerup (Ans har holdt), hvor
forestille sig, at der blev flere kul- de skal diskutere fremtiden.
turelle tilbud. Men hvem skal gøre Landsbyerne har jo holdt deres,
opmærksom på, at der er et lille så hvis du har et bidrag, må du
samfund, der fx hedder Vinder- ringe til Anne Weber Carlsen
slev?
(27248190) eller skrive til
anne@facilitator.dk
Forventninger
Når alle møderne har været afHvis man kan forestille sig, at holdt, laver Anne Weber Carlsen
noget bliver bedre i en større en- en opsamling/ønskeliste, som
hed, kunne det være, at der blev hun præsenterer for sammenøget kompetence i de enkelte lægningsudvalget i december.
kommunale forvaltninger. Administrationen skulle da også gerne Det var et interessant møde, der
blive bedre og mere fleksibel.
satte mange tanker i gang. Blot
var det en skam, at netop vores
Landsbyernes styrke
lokalområde var repræsenteret af
I de små samfund trives sam- så få.
menholdet ….
Ildsjælenes kreativitet…
Knud og Kirsten Haugaard
Foreningslivet….
Et lille samfund er vant til at
kæmpe og tage initiativ.
Vi var små før, og det bliver vi ved Hvis dette indlæg har vakt din
at være.
interesse for et orienteringsmøde med Anne Weber Carlsen
Foreningslivet
i vores område, bedes du henDer er et velfungerende for- vende dig til Kirsten Haugaard
eningsliv i vores lokalområde. Der (tlf. 86 88 84 99) senest den 7.
er så mange folk, der yder en stor okt.
indsats inden for mange felter.
Der må være nogen, der har gjort Hvis der er stor interesse, vil
sig nogen tanker om fremtiden.
Lokalbladet være med til at arrangere et sådant møde.
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GH - Belægning
GH kan stå for mange ting. I dette
tilfælde kunne det være „Gulv
Hvam“, men det står nu for
Gundersen og Hvam.

være i tvivl om, hvilken topbelægning, de ønsker, kan Lause
fremvise fine små prøver. Det er
næsten kun fantasien, der sætter
grænser for udseendet.
Prøverne kan også fremsendes med
posten. Det største gulv, han indtil
nu har lavet, var på 400 m2. Det er
et stort gulv, når man er ene om det,
men skulle opgaverne være for
store, har han heldigvis hjælpere,
der kan træde til. Af projekter kan
Lause bl.a. fortælle om 5 synshaller
for A-Inspektion, studiegulv i Jyske
Bank, gulve i Novo Nordisk i Kalundborg samt gulve ved mange lokale,
f.eks. værkstedet ved JL-Auto,

GH-Belægning ejes nemlig af Lause
Hvam på Vinderslevholmvej 37 i
Vinderslev. Grunden til at Gundersen
også indgår i navnet er, at det er
konens efternavn - og da Lause
skulle momsregistreres, skulle han
hurtigt finde på et navn, og hvad var
så mere nærliggende end GH-Belægning?
Lause har lavet gulve siden 1. juli
1991. Han startede ved Rasmussen
og Schjøtt Belægningsteknik og har
siden arbejdet med gulvbelægning
under forskellige firmanavne. Lause
var tit lejet ud til andre firmaer, men
1. oktober 2004 besluttede han, at
han lige så godt kunne være selvstændig som være lejet ud, hvor
andre tjente på ham. Således blev
det så. Det var da ikke uden skepsis
og søvnløse nætter, men pludselig
var der gang i foretagendet. Der
skulle købes bil og maskiner samt
findes leverandører og ikke mindst
findes kunder. Kunderne begyndte
lige så stille at komme, og nu er der
god gang i firmaet. Lause annoncerer kun i LOKALBLADET. Han foretrækker, at anbefalinger går fra
mund til mund, og det lader til at lykkes.
Og hvad laver han så? Han klarer
såvel små som store gulve. Gulvene
skal slibes, primes med epoxy, have
belægning samt afsluttes med en top
af farvet sand eller maling. Processen tager tre dage. Skulle kunderne
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Vinderslev og i Karsten Lørups stald.
Lause kommer gerne over hele landet, og han garanterer, at kvaliteten
er i orden. Hvis arbejdet ikke er i orden, kommer der jo ikke nye opgaver! Et par gange har Lause haft problemer med, at hærderen har boblet op, men så er der jo ikke andet
end at lave den om. Der er nemlig
mange firmaer om buddet, så det er
bare om at levere et godt og flot
stykke arbejde.Med tiden har han

fundet ud af hvilke produkter, der er
bedst egnede. Det er meget vigtigt
at sætte sig ind i produkterne. Både
så virkning kendes, men også så det
er muligt at træffe de rette
sikkerhedsregler. Eneste krav til firmaer som Lauses er, at de har
Epoxy-bevis. Dette bevis erhverves
på et specialkursus. Epoxy er for
øvrigt tit vandbaseret og kræver i så
fald blot brug af handsker.
Mange firmaer ønsker epoxy på
væggene, således at det er muligt
blot at spule væggene ved rengøring. Sådanne opgaver klarer Lause
også. Har GH-Belægning ledige
stunder, er Lause så heldig, at han
ofte bliver bestilt af et andet firma til
at sætte legehuse op, og det giver
jo også kroner i kassen. For kroner
skal der til. Alle investeringer koster
- og det er vigtigt at tænke sig om
før hver investering. Udbuddet er
stort, men mange gange kan diverse
opgaver jo også klares foruden. Lauses kone, Jette medinddrages ved
investeringer, og det er ikke altid, hun
synes, at tiden er inde til noget nyt.
Hvad går fritiden så med? Hertil svarer Lause:“Arbejde“. Selvfølgelig
skal der også være tid til børnebørnene, siger han - og måske kan der
også blive lidt tid til sommerhuset,
huset på Vinderslevholmvej samt til
Jette. GH-Belægning kommer dog i
første række.
I.O.

Den Skægge Friskole
Den Skægge Friskole – skolevalget for en del af lokalbladets
læsere
På generalforsamlingen i marts måned ansatte Den Skægge Friskole
et nyt lederpar; Lene og Ole Kamp
fra Velling. Lederparret vil sammen
med skolens souschef, Lene
Ahrenfeldt og det øvrige personale
føre friskolen videre i den ånd, som
den blev startet i.
Herfra lokalområdet drager 13 børn
dagligt af sted med skolens nye bus.
Fra Kjellerup Kommune tager i alt 35
børn dagligt turen med bussen til
skolen, der er beliggende i Lemming
by. Man kan sige, at Den Skægge
Friskole var lidt på forkant med kommunesammenlægningerne.
Hvem er Lene og Ole?
Ole er vestjyde, og Lene kommer fra
Fyn. De har været ansat på Velling
Friskole ved Ringkøbing i 11 år. De
er begge uddannet fra Den frie
Lærerskole i Ollerup og har siden
1994 boet i Velling. Her har de fået
3 børn: Andreas på 10 år, Astrid på
8 år samt Ida på 6 år.
Familien havde det godt i Velling. Ole
og Lene var begge involveret i diverse bestyrelser for bl.a. Brugsen
og menighedsrådet. Men fordi de
havde lyst til nye udfordringer og lyst
til at prøve at omformulere det
grundtvigske ind i en ny tid, søgte
de stillingen som lederpar på Den
Skægge Friskole.
Hvad er en grundtvig–koldsk friskole ?
Den Skægge Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, og hvad betyder
det så ? Jo, det vil sige at den er en
del af en 150-årig gammel tradition.
Noget af det Grundtvig og Kold
gjorde opmærksom på var : Fællesskabet, historien, poesien og sangene, for her lever drømmen om et
andet liv med andre værdier end
materiel vækst.
Friskolens menneskesyn er båret af

Det nye skolelederpar og deres børn
troen på, at folk kan selv uden central styring og ekspert-vælde. Det,
der er med til at skabe en god friskole, er begejstring. At der er noget man brænder for og kan se en
mening med. Bestyrelsesmedlemmer, forældre og personale føler alle
medansvar og løfter i flok.
Vi har frihed. Her betyder frihed retten til at være forskellige, men vi skal
også alle respektere og forstå nødvendigheden af fællesskabet.
Hvordan omsættes de grundtvigkoldske tanker til en skoledag
anno 2005 ?
På Den Skægge Friskole ønsker vi
med udgangspunkt i ovenstående
tanker at skabe en dagligdag, der er
båret af fællesskab, frisind, ligeværd,
respekt og åndsfrihed.
Vi ønsker at skabe et godt og trygt
læringsmiljø for vores børn. I et trygt
og nært miljø skaber vi også trygge
børn. Først når børn er trygge, kan
de lære.
Det er også vigtigt, at de er rimeligt
glade for at beskæftige sig med at
lære. Glade børn lærer bedst, derfor er livsglæde også et væsentligt
indslag i dagligdagen på Den
Skægge.
Undervisningen skal give plads til
forskellighed og styrke børns selvværd. Børnene skal selvfølgelig
have et godt stabilt fagligt grundlag,
som ligger fuldstændig på niveau

med, hvad der almindeligvis kræves
i folkeskolen. Derudover vil vi, at
børnene skal blive til selvstændige
mennesker, der med troen på eget
værd tør diskutere på eget niveau,
således at demokratiet styrkes.
Vi tror, at det er meget vigtigt at lære
børn at indgå i et fællesskab, et forpligtende fællesskab, hvor man godt
må kræve noget af hinanden, hvor
tendensen i dag mere er til, at man
dyrker det individuelle og personlige.
Vi starter hver morgen med morgensang og fortælling. Fortællingerne
skal give børnene en forståelse af
deres egen historie og andre landes
kulturer. Herved får de et grundlag
for at leve deres eget liv uden at ende
med at blive frit svævende. Historie,
sang og fortælling giver børnene et
ståsted i livet.
Når børnene forlader friskolen, skal
de naturligvis have en stor faglig viden med, men det vigtigste er, at de
forlader skolen med et åbent modtageligt sind, sund undren og appetit på livet.
Med udgangspunkt i Grundtvigs og
Kolds gamle tanker forsøger vi at
skabe en moderne skole, hvor børn
får lov at være børn.
Formand for skolebestyrelsen
på Den Skægge Friskole
Anne Marie Christensen,
Pederstrup
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Børne- og Fritidsgården
Sommer i børnehaven betyder ekstra meget udeliv, selv om den danske sommer med rette må kaldes
lunefuld. Men også når det regner,
kommer børnene ud, og regnen sørger mange gange for et naturligt
”vandlegemiljø”. Det er utroligt, hvordan en vandpyt kan tryllebinde børn.
Som voksen gælder det så om at balancere mellem kontant at sætte
grænser ved fx mudderkastning på
den ene side og på den anden side
at se værdien i den koncentrerede
leg, hvor vand og mudder indgår
som inspirerende materialer og vise
børnene det med positive kommentarer, når børnene efterlyser dem
eller ved at støtte legen med ”råd og
dåd”.
Sommeren giver også flere muligheder for ture ud af huset. Når man
selv skal på tur med mindre børn,
kan man sikkert forstille sig, at der
hører noget til, før man kommer af
sted med en hel børnehavegruppe.
Børnene henter madkassen og putter den i deres lille rygsæk, de skal
have det rette turtøj og turfodtøj på,
de voksne skal huske skiftetøj, drikkelse, krus, plaster, buskort, affaldspose og køkkenrulle. Nogle børn vil
hurtigt afsted, andre er optaget af
noget helt andet og skal kaldes på
mange gange, men alle vil gerne gå
forrest. Så er det dejligt, når alle har
en i hånden og går ud ad lågen i forventningsfuld stemning.
En vellykket udflugt har ikke kun
værdi for børnene, når den står på,
men senere kan børnene lide at
snakke om den med kammerater
eller med de voksne. Man kan også
iagttage, at oplevelser inspirerer til
en ny leg. I hver børnegruppe har vi
en ”dagbog”, hvor vi også skriver om
turen. Forældrene kan få et billede
af, hvad deres børn har oplevet, og
dermed kan de bedre følge med, når
barnet forsøger at fortælle om dets
oplevelser. Men dagbogen kan også
bruges til at snakke om turen senere
enten, når børnene gerne vil høre,
hvad der skete på turen, de elsker
gentagelser, eller man kan bruge
dagbogsnotitser ved forberedelser til
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Det er altid et hit at fodre ænderne
en ny tur.
Børnene oplever også, at det er en
god ting at kunne skrive, så dagbogen kan være med til at skaffe positive forventninger hos børnene i forhold til at lære at skrive.
Her bringer vi nogle uddrag fra dagbøgerne om ture.
”Vi har været på en rigtig god heldagstur til Borgvold i Viborg. Først
fik vi selv et stykke kage, så blev æn-

derne fodret. Legepladsen var næste stop, hvor børnene rigtigt legede
med hinanden til madpakketid. Derefter skulle ”kæmpebjerget” bestiges, og da vi nåede toppen, legede,

Madpakkespisning

rullede og hyggede vi
os på græsplænen.
Nedturen foregik ad en
stejl skrænt, som alle
klarede med bravour.
Da det var den årlige
sommerudflugt, var
der softice til alle. Uhm
hvor var de store og
smagte godt. Trætte
sovende børn vendte
hjem i bussen.”

”Vi var på Bakkegården ved Bjerringbro, en besøgsbondegård med
mange slags kæle-klappedyr: Køer,
grise, æsler, lamaer, geder, vaskeog næsebjørne og mange andre
smådyr. Inger og Hans, som ejer
gården, viste os rundt hele dagen.
Hans er handicappet og har svært
ved at tale, så børnene var generte
og samtidig nysgerrige over, hvad
han var for en. Inden dagen var ovre
var de helt trygge og glade for ham
og for afsted sammen med ham, når
han startede havetraktoren med
vognen fyldt med foder til dyrene, og
de var vilde med at fodre dyrene. Et
lille æselføl, Anton, på 3 uger fik lov
at løbe frit rundt og var kær og pjattet som en hundehvalp.
Hele dagen fortalte Inger og Hans
historier og oplevelser, de har haft
med dyrene, hvor de kommer fra,
hvornår de er født, hvordan de gerne
vil snakkes med osv. Vi sluttede
rundvisningen i et hus med bl. a.
vaskebjørne, bævere,
egern,
ørkenrotter. Inger
gav dyrene godbidder i form af
småkager,
og
mange af børnene
var betaget af, at
dyrene brugte deres forben som
hænder, når de fik
mad.”

Kirsten Anneberg Jacobsen

Gårdens 10 års
jubilæum
Høstfesten i år skulle være noget
specielt, da den faldt samen med
Gårdens 10 års jubilæum. Annoncer
og fine indbydelseskort sørgede for,
at der kunne forventes over 130
voksne og lige så mange børn. Så
der skulle et ekstra stor telt til, og
maden blev bestilt udefra. Tre forældre dannede endda vores eget
husorkester. Det var dejligt at næsten hele den 1. bestyrelse og også
”gamle” børn, forældre og personale, samt inviterede gæster fra skolen, forvaltning og byråd mødte op.
I ugen op til festen sørgede kunstneren Søren Brynjolf for, at børnene
fik nogle spændende oplevelser. Fra
godset Aunsbjerg købte vi tre
kæmpe egetræstammer med en diameter på mere end 60 cm og vel 3
m længde. Stammerne blev med
kran placeret der, hvor Søren med
sine motorsave skulle skabe tre heste. Det specielle ved Søren er, at
han kan engagere børnene med sit
talent og sine pædagogiske evner.
Der blev sunget, fortalt historier, og
børnene blev indraget i, hvordan hestene skulle se ud. En hest skulle
stå, en anden skulle være i bevægelse, og selvfølgelig skulle der være
et føl. Der var drøn på, så skulpturerne kunne blive færdige til festen
den 2. sept. Og hestene er smukke
og inspirerende for børnenes leg.
Mon ikke nogle læsere har lyst til at
kigge ind for at se hestene?
Vi nåede også at slå vildnisset på
bakken, hvor tilskuerne kunne stå og
følge børnenes optræden nede på
scenen og at pynte med blomster og
grøntsager, børnene havde med
hjemmefra.
Vinni beretter her om børnenes bidrag til festlighederne:
I børnehaven har vi i perioden efter
sommerferien haft travlt med at forberede den årlige høstfest. Alle tre
børnegrupper optræder vanen tro
denne aften, og sammen med børnene bliver det bestemt, hvad der
skal opføres.
De yngste ”Spurvene” valgte at opføre og synge ”I en skov en hytte lå”
På spurvestuen bliver der delt roller
ud. Asger på 3 år: ”Hvad skal jeg

være?” Jette: ”Du skal være skov”.
Der bliver helt stille, Asger: ”Øhh,
bare jeg så kan nå grenene.”
De 4-5 årige Mejsebørn valgte at
synge ”Hjulene på bussen” i en lang,
lang bus af kæmpepapkasser, hvor
de alle 20 kan være i. Børn og
voksne har hjulpet hinanden med at
lave kulisser og udklædning.
Hos de ældste børn Flagermusene
har børnene selv valgt deres roller.
Personalet foreslog nogle af de roller, stykket indeholdt: Haletudser,
frøer, prinsesser, sommerfugle eller
heste. Heldigvis ville alle ikke være
det samme, og nogle valgte uden
tøven noget helt andet end det foreslåede. Aksel: ”Jeg vil være en torsk,
en klaptorsk.” Emil A: ”Jeg skal være
en KÆMPESTOR blæksprutte med
store sugekopper.” Johannes:”Jeg

vil gerne være et spøgelse.” Og så
måtte historien justeres lidt, så alle
kunne få deres ønske opfyldt.
Tiden kom, og det blev fredag aften
den 2. sept. Alle børn og personale
var spændte, nu var det alvor, og der
var godt nok mange mennesker.
Børnene mødte på deres stuer, så
de samlet kunne gå på scenen. Der
blev optrådt på skift, og børnene var
meget dygtige. En pige fortæller
bagefter: ” Jeg turde godt optræde,
selv om jeg var bange.” Bagefter var
der tid til ”fri leg”, og det var noget,
børnene kunne lide. En dreng fortæller, at det var hyggeligt at lege
fange med alle de store børn, der
var på besøg og Sofie: „”Jeg er glad
for, at min mor spillede guitar!“
Kirsten Anneberg Jacobsen
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Kjellerup Landboungdom
Kjellerup Landboungdom blev stiftet i 1985 og har lige afholdt sit 20
års jubilæum.
Landboungdommen er en forening
for unge over 16 år, der arbejder på
landet, eller der har tilknytning til
landbrugsarbejdet. Der findes dog
også medlemmer der ikke har med
landbrug at gøre.
Kjellerup Landboungdom har 65
medlemmer.
Foreningsarbejdet består i at lave
arrangementer, der tiltrækker de
unge og som kan give dem inspiration, men også for at have det sjovt
med andre unge.
Der bliver lavet arrangementer, der
både er faglige og ufaglige. Det kan
være f.eks. gårdbesøg, maskinstation, fabrikker og gocart. I maj bliver
der afholdt traktortræk. Det plejer at
være en succes med 400-500 tilskuere. Der er omkring 40 traktorer, der
dyster om at komme længst på en
bane, der er 100 meter lang.
Der bliver lavet et program, der kommer ud til alle medlemmer og alle
jordbrugere i Vinderslev og omegn.
Dette program omfatter alle arrangementer for det næste halve år.
Unge i dag kan være svære at
”fange”. Det kan være svært at finde
på arrangementer, der er interessante, men vi har dog fundet ud af,
at landbrugsrelaterede arrangementer kan tiltrække mange.
Når vi er ude til arrangementer, er
der altid en masse sjov. Folk lytter til
dem der fortæller, og snakken går
bagefter med, hvad folk laver lige i
tiden på deres arbejde.
Man kan se, at det interesserer folk
at komme ud og møde kammeraterne.
Landboungdommen plejer at grille
pølser på deres grill, som i øvrigt
også kan lejes af andre.
Til 20 års jubilæet var vi ca. 30 men-
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nesker samlet i et telt hos Jane og
Christian på Hønholtvej i Fruerlund.
Vi fik helstegt pattegris med tilbehør.
Det var en hyggelig aften. Hen på
aftenen var der sækkeløb, hvor der
var 2 personer i hver sæk.
Bestyrelsen består af 8 personer,
hvoraf de 3 er fra lokalområdet. Det
er Henrik Frank fra Vinderslevholmvej 44, Morten Nielsen, Fruerlundvej 6 og Martin Døssing fra Vinderslevvej 52.
Af nye arrangementer er der f.eks.
pløjekonkurence, der foregår hos
Henrik Frank, markræs i gamle biler, virksomhedsbesøg på Samson i
Viborg, maskinstationsbesøg og i
december gocart. I det nye år besøger vi Carl Ejnar Sørensen i Fruer-

lund. Der er generalforsamling, og
sidst men ikke mindst, heldagsturen
i februar. Det er en tur, der varer fra
morgen til aften. Vi kører med bus
ud og ser en masse virksomheder,
der ligger lidt længere væk, end vi
kan nå på en normal arrangementaften. Vi når ca. at se 3 til 4 steder
på en dag. Dagen foregår sammen
med Viborg Landboungdom.

at komme med til VM skal man vinde
det lokale pløjestævne, amtsmesterskabet, DM og så VM, så der er lang
vej.

Lige nu går der meget tid med at arrangere DM i pløjning. Pløjningen
foregår på Lynderupgård Gods ved
Skals. Det foregår den sidste weekend i oktober. Dem, der bliver nr. 1 i
hver klasse, går videre til VM, som i
år foregår i Tjekkiet. Der er en pløjer
fra Karup, der skal med i år, han blev
nr. 1 sidste år. Der går meget tid med
at øve til pløjekonkurrencerne. For

Hvis nogen vil vide mere eller har lyst
til at blive medlem, er man altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Vinderslev har flere gange været repræsenteret ved et DM, sidste gang
var i 2003 i Nordjylland. Det var Martin Døssing, og han formåede at
blive nr. 3.

Annoncører
Støt vore
annoncører,
de støtter
LOKALBLADET

Dennis Rasmussen, Hauge
Niels Erik Jensen, Funder

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
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DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR
DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup
Formand
Privat 86 88 82 66
Mobil 22 70 87 16
Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning . Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

NF Jord & Beton ApS
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

GISSEL
v/ansvarlige indehavere
Anni & John Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

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...

Begravelse Danmark

Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

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

Etabl. 1881 Kjellerup
De betjenes af bedemand
Kjeld Salomonsen

- KVALITET
- PRIS
- SERVICE

Vinderslev 86 82 00 64
Døgnvagt
Forudbetalt begravelse
til fast pris fra 10.800,www.begravelsedanmark.dk

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

Pederstrup Tagservice

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

Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

Vinderslev . 86 88 80 07

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Ingen annonceudgifter

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

Stampes
Murerforretning

Laurits Hvam

GNING

G H BELÆ

v/ Jan Storm
Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Telefon: 51 50 81 52
Fax: 86 88 81 13

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

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

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

KLS Byg ApS

- Et anderledes skoletilbud

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Klovbeskæring
Frysemærkning

Undervisning fra 0 - 9 klasse

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

Åbningstider :

Kaj Andersen
86888003
38

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 GRUPPEVEJVISER
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

Soldatervennekredsen

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

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888542
Tlf. 87702370

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86867476

Venstre Vinderslev

Tlf. 86888518

Tlf. 86888687

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

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

Tlf. 86888352

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

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

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

Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Fmd.: Steen Vindum, Pederstrupvej 30

Hjemmeplejen
Område Vest

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002

Valgmenigheden
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888552

Tlf. 86888358

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

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Almtoftvej 33

Tlf. 23393417

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj
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

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888499

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888408

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

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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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

2. oktober kl. 10.15
Vinderslev Søndagsskole
Høstgudstjeneste i Vinderslev Kirke
5. oktober kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Film: „Det hemmelige Ord“
5. oktober kl. 13.15
Løvfaldstur fra Malmhøj
7. oktober kl. 17
Valgmenighedens Sal
„Persillesovs“ for
småbørnsfamilier
9. oktober kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus
9. oktober kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus

20. oktober kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde
28. oktober kl. 19.00
IM Mausing. Fællesspisning
i Mausing Missionshus.
Tilmelding på 86867476.
30. oktober kl. 10.15
Mausing og Vinderslev Søndagsskoler
Familiegudstjeneste i
Vinderslev Kirke
30. oktober kl. 10.30
Bøvling. Efterårsmøde for
de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder
1. november kl. 19.30
Hinge Præstegård
Efterårsmøde v/lektor Kurt
E. Larsen, Århus

10. oktober kl. 14.00
Vinderslev Missionshus
Danmissionsmøde v/
missionssekr. Lorens Hedelund, Gjern

4. november kl. 19.30
Vinderslev Søndagsskole
Søndagsskolefest i
Vinderslev Missionshus ved
børnekons.Berit Skjødt,
Århus

11. oktober kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Foredrag v/Marianne
Aagaard Skovmand

6. november kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus

14. oktober kl. 18.30
Borgerforeningen
Fællesspisning i Mausing
Forsamlingshus
14. oktober kl. 19.30
IM Mausing
Mausing Missionshus
Årsfest med lotteri ved
fritidsforkynder Oda
Mølgaard Hansen, Ølgod
18. oktober kl. 14.30
Pensionistforeningen
Oplæsning og sang ved
Lissi Ringgaard på Malmhøj
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Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. december

6. november kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus
7. november kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Foredrag v/Chr. Mejdahl
10. november kl. 19.30
IM Mausing
Mausing Missionshus
Kristligt arbejde blandt
blinde v/sekr. Ellen Holst
Nielsen, Odense.

15. november kl. 14.30
Pensionistforeningen
Præst Mai Bjerregaard fortæller om Selma Lagerlöf
på Malmhøj
17. november kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Samtalemøde
20. november kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus
20. november kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus
24. november kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Møde v/efterskolelærer
Steen Nielsen, Silkeborg
26. november kl.14.00
Malmhøj. Julemarked
30. november kl. 19.30
Vinderslev Menighedsråd
Foredrag v/Birgitte Arendt,
Haderslev

8. december kl. 12.00
Malmhøj. Julefrokost
8. december kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Soldatervennefest v/sekr.
Bent Engemann Jensen,
Thyholm
10. december kl. 19.00
Borgerforeningen
Jubilæumsfest/julehygge i
Mausing Forsamlingshus
13. december kl. 14.30
Pensionistforeningen
„Ind under jul“ med sang,
musik og oplæsning på
Malmhøj
15. december kl. 19.30
Vinderslev Missionhus
Samtalemøde
18. december kl. 10.00
Mausing Søndagsskole
i Mausing Missionshus
18. december kl. 10.00
Vinderslev Søndagsskole
i Vinderslev Missionshus

2. december kl. 19.30
IM Mausing. Adventsfest i
Mausing Missionshus ved
miss. Brian Madsen, Vejle.

18. december kl. 16
Vinderslev Kirke
Julekoncert v/Midtjysk Kor

3. december
Vinderslev Forsamlingshus
Julefrokost for private og
firmaer

22. december
IM Mausing. Pyntning af
juletræ i Mausing Missionshus

3. december kl. 10
Spejderne indsamler aviser,
blade, reklamer og pap

27. december kl. 19.30
IM Mausing. Juletræsfest i
Mausing Missionshus ved
missionærmedhjælper
Randi Taulborg, Aulum

4. december kl. 16.00
Mausing og Vinderslev Søndagsskoler. Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke
6. december kl. 14
Valgmenighedens Sal
Adventsmøde

28. december kl. 19.30
Vinderslev Missionshus
Julefest
10. januar kl. 19.30
Valgmenighedens Sal
Foredrag v/museumsdir.
Nina Hobolth

