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Fortvivl ikke !
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c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup
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Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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

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

Redaktionsgruppen :

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

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

Giv en god gave

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

Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Mangler du
Lokalbladet?

86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888509
86888499
86888032
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
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.

Leder
Man må kalde år 2006 for et jubilæumsår. Først Vinderslev Vandværk,
så VIF og sidst Windir-spejderne. Alle
fejrede det med lokalområdet og
melder om gode arrangementer.
Som man kan læse i LOKALBLADET, sker der noget hele tiden.
- Og vi vil jo alle gerne følge lidt med,
så det er godt med de mange indlæg. Faktisk er det så populært at
følge med, at LOKALBLADET nu bliver sendt over Atlanten, nærmere
betegnet til Florida. Lissy og Knud fra
Pederstrup er i Florida, og for dem
var det naturligt at få LOKALBLADET

tilsendt. Til gengæld har de så lovet
at fortælle lidt om deres oplevelser
derovre.
Jan Bolander har siddet i redaktionsgruppen i to år, men har nu grundet
mangel på tid trukket sig i baggrunden. Det vil sige; han har tilbudt at
hjælpe med udbringning af bladet
eller andre praktiske gøremål ved
behov herfor.
TAK JAN for din arbejdsindsats og
hyggeligt samvær med dig. Vi har
været glade for at arbejde sammen
med dig og er også glade for, at du

ikke helt slipper os!
Vi får mange positive tilkendegivelser med hensyn til LOKALBLADET,
og det kan også ses på regnskabet
(se side 31). Det er dejligt, at vi faktisk hele tiden er sikret et år frem.
Tak for det. Også tak til dem, der tilkendegiver, at de f.eks. gerne vil dele
blade ud en gang eller flere. I
redaktionsgruppen er vi glade for al
opbakning.
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7a 1969/ 1970

Øverste række fra venstre:
Ivan Smedegaard, Knud Rask Jensen, Finn Søndergaard, Ivan Thomsen, Knud Erik Brauner,
Anderes Mikkelsen, Tinne Bøge Andersen.
2. række fra venstre:
Alice Christensen, Anette Thomsen, Ann Marie Kloster, Asta Rask Jensen, Inger
Gregersen, Bodil Eriksen, Anni Grønlund Hansen.
3. række fra venstre:
Anna Marie Nielsen, Bodil Nielsen, Birgit Hvam, Ragnhild Eriksen, Inge Gjødvad, Irma
Knudsen, Lisbeth Simonsen.
Nederste række: Inga Brink (lærer)
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Velkommen til !

Mausing Skolevej 15

edaG

Vinderslevholmvej 27

teljeps
Gl.Revlvej 3

Lene og Lars Mathiasen er sammen
med datteren Camilla på 1 år flyttet
til Vinderslevholmvej 27.
Lene, som er 30 år, er uddannet pædagog, men starter som dagplejer d.
1/10. Lars er 32 og er landindspektør
i Silkeborg. Lene og Lars kommer
fra Sjælland, men er oprindeligt jyder, og da Lars fik arbejde i Silkeborg, fandt de huset her i Vinderslev.

Vinderslevvej 103

D. 1. august overtog Diana Sørensen (21) og Kenneth Maretti Sørensen (28) ejendommen, Mausing
Skolevej 15.
De har 2 børn, Emma på 20 mdr. og
Roben, der er 4 mdr. Familien er flyttet hertil fra Silkeborg.
Kenneth, der er uddannet blikkenslager, er selvstændig, lægger tage
på og laver blikkenslagerarbejde.
Kenneth spiller golf i fritiden. Både
Diana og Kenneth er fodboldinteresserede. Diana har rengøringsjob i Silkeborg.

Oustrupvej 24

Marie Simon på 28 og Kim Andersen på 30 har købt hus på Gl.Revlvej
3. Marie er farmakonom på Kjellerup
Apothek. Kim er Motorcykelmekaniker i Addit.
De kommer oprindeligt fra Vestjylland, men har sidst boet i Sjørslev. I
huset bor også Mille, som er en meget stor New Foundlænder.

Rart når noget lykkes

Anne og Brian Moesgård på 27 år er
begge pædagoger, Anne i Børne- og
Familiehuset i Lemming, og Brian er
handicappædagog på Resedavej i
Silkeborg.
De har sønnen Noah på 1½ år. Har
boet til leje på Vinderslevgård, men
da huset på Vinderslevvej 103 blev
sat til salg, købte de det, da de så er
fri for at krydse Silkeborgvej, når
Noah skal starte i børnehave og lign.
Anne og Brian blev gift d. 19/8 i
Serup kirke.
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Vita Christensen, som kommer fra
Pederstrup og Jan Holmskov fra
Resdal har købt Oustrupvej 24 af Peder Bitsch, som er flyttet fra egnen.
Vita og Jan har dog sat huset til salg,
men skal drive jorden sammen med
ejendommen på Oddermarksvej 3,
hvor de bor, og som i dag ejes af
Jans far Jørgen Jokumsen fra Resdal. Vita er pædagogstuderende, og
Jan er selvstændig landbrugsvikar
samtidig med, at han også er tilknyttet Midtjysk Vikar Service i Viborg,
men skal man have lidt flis hugget,
hegn klippet eller rabat høvlet af, er
han også mand for det.

I anledning af at Ove i Brugsen rejste til Fur, og Anni blev ny uddeler,
havde Agnes Hansen og Alice lemming startet en indsamling og med
stor hjælp fra dem, der går med
Kjellerup Tidende, lykkedes det at få
delt løbesedler ud.
Vi fik samlet 1900 kr ind, og der blev
til Ove købt en kikkert, en bog om
fugle, hvor der fulgte en CD med
fuglestemmer med, samt en bog om
fodbold. Til Anni købte vi en vase og
en flot buket blomster samt et gavekort, så hun kunne forny blomsterne.
Vi vil gerne sige tak til dem, der fulgte
vores opfordring.
Agnes Hansen og
Alice Lemming

Gade

Nyfødte

spejlet
Tillykke med dagen

D.17/6 fik Mette Elkjær og Allan Olesen, Pederstrupvej 93 en lille pige.
Den lille pige, som her ses sammen
med sin storebror William på 2½,
blev døbt Mathilde My d. 6/8.
Mathilde My vejede 3968 gram og
var 54 cm lang, da hun blev født på
Silkeborg Sygehus.

Jørgen Sørensen, Holmsløkkevej 5,
fylder 70 år d. 26. november.

Jane Laursen og Christian Sørensen, Hønholtvej 12, fik d. 06.06.06
en søn på 2105 g og 46½ cm. Sønnen blev født 5 uger før tid. Her ses
den stolte storebror Emil med Andres, som her er 7 uger.

Anny Madsen, Hønholtvej 10, fylder 70 år d. 6. december.

Nyt designhus i Vinderslev

Ejner Andersen, Engholmvej har d.
15. oktober haft taxi- & vognmandsforretning i 30 år.

Her ses et nyt designet hus i Vinderslev. Det er Jens Pedersens gamle
hus, som murermester Robin Lundkvist er ved at bygge om, men Vinderslevhuset, som det hedder, vil også blive opført på den nye udstykkede
vej, Anemonevej, som den skal hedde.

Bodil Sørensen, Holmsløkkevej 5,
fyldte 70 år d. 15. april.

Arne Holm, Haugevej 6, fylder 65 år
d. 5. november.
Erik Borum, Liljevej 30, fylder 50 år
d. 19. december.

Efterlysning
Er du/I interesseret i et spil Whist ca.
en gang om ugen, så kontakt John
og Tove, Pederstrupvej 91, tlf.
86888715

Pederstrups taverna
Til årets byfest i Pederstrup var Bent
og Lottes garage på Pederstrupvej
52 omdannet til et hyggeligt indendørs caféområde med haveborde og
parasoller, og det var omdrejningspunktet for aftenen.
Aftenen begyndte med en intern
bydyst i så forskellige konkurrencer
som rally, ringridning og blindefodbold. Alle gik til makronerne med
den rette fair play ånd, og alle kom
næsten helskindet igennem. Men
hvor der handles, der spildes, så under rallyet, hvor køretøjet var en trillebør og motoren den såkaldet rugbrødsmotor, var tilskuerne vidne til,

at én af passagererne i et sving blev
hældt ud i Lottes roser. Det kunne
have endt grueligt galt, men efter
kærlig behandling på sidelinjen, var
alle på ret køl igen.
Efter konkurrencerne var grillen klar,
og alle kunne nyde et velfortjent
måltid efter strabadserne. Som et nyt
tiltag i år var alle blevet bedt om at
medbringe noget til et fælles kagebord. Man skulle hver især medbringe nok til sig selv og sin familie.
Det var et stort og alsidigt kagebord,
det endte med. Der var noget for
enhver smag og alt for meget kage!

Under maden blev tavernaen pludselig indtaget af dansende indianere.
Det viste sig ved nærmere eftersyn
at være festens børn, der i havens
tipi havde fået krigsmaling på og nu
rigtig var på krigsstien. Selv om indianerne ville have skalpe, så var de
nu også godt nok tilfredse med de
flødeboller, som festens deltagere
forsøgte at bestikke dem med, så alt
endte i fred og fordragelighed.
Efter indianernes besøg fortsatte
aften i tavernaen med lidt sang,
brille-basket og hygge for alle pengene. Vi glæder os til næste år!
Solveig Kristensen
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VEJFEST
for Tøndborgvej, Hønholtvej og Revl Mosevej

edaG

teljeps
Lørdag d. 26. august blev den årlige vejfest holdt hos Claus og Susanne,
Tøndborgvej 53. Der var i år dækket op i deres maskinhus, så man kunne
være i tørvejr – vejrudsigten lovede jo regn.
Desværre var fremmødet ikke så stort – vi var kun 20 - men der er ingen
tvivl om, at de fremmødte havde en rigtig hyggelig dag, som først sluttede
sent på aftenen.
Ungerne havde en dejlig dag – de kunne snakke med dyrene i stalden, og
der var lejet en hoppeborg, så alle var godt trætte, da de tog hjem.
Næste år holdes vejfesten i september hos Pia og Jan, Tøndborgvej 51. Vi
håber, fremmødet bliver større der.

Gadefest på Lundgårde

D. 11/8 var der gadefest på Lundgårde i Mausing. Trods regn indimellem
var der hyggeligt på Bodil og Jakob Lundgaards terrasse på Lundgårde
11.

Drømmehus

Der er gang i byggeriet i Vinderslev.
Minna og Leif Jensen (pølsemanden) er ved at få opført deres
drømmebjælkehus på grunden bagved Vinderslevvej 47.
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Kartofler
Henning Wu“rtz er en klog mand!
Så da han fik at vide, at det ville give
en bedre kartoffelhøst, hvis han
lagde kartoflerne 1 m i jorden - så
gjorde han det selvfølgelig!
Han håber stadig at finde kartoflerne!!!

Midsommerfesten
ved ”æ Bydam”
Midsommerfesten ved ”æ Bydam” d.
24/6 blev som altid en hyggelig aften. Billederne fortæller, hvordan
både store og små havde en god
aften.
Generalforsamlingen indgik som
vanlig i aftenens program. Her var
der genvalg til alle bortset fra, at
Knud Haugaard, der har været formand fra foreningens start, ønskede
at stoppe i bestyrelsen for at give
plads for nye kræfter. I stedet blev
Marianne Kristensen, Engholmsvej
2 valgt ind i bestyrelsen.

Børne- og Fritidsgården
Den solrige og varme sommer har
vi virkelig nydt på Gården, udelivet,
som vi værdsætter højt krævede
ikke den tidsrøvende akrobatik det
er at få regntøj og støvler på. Men
da den traditionsrige høstfest nærmede sig skiftede vejret, så vi skulle
have en plan B, hvis scenen foran
bakken, hvor tilskuerne har god udsigt, druknede i regn.

Derefter spiste familierne deres
medbragte mad i festteltet og i børnehaven. Børnene legede selvfølgelig og prøvede lykken i skydeteltet
eller slappede af med en sød kaninunge i skødet. Årets høstfest viste
igen, at det er en tradition, som har
stor tilslutning og ingen går af vejen
for at give en hånd med forberedelser og oprydning.

En time før festens start styrtede det
ned, men mirakuløst klarede det op,
da den første gruppe gik på scenen
foran alle tilskuerne, og der var
mange (ca 150). De 3-årige Spurve
var også overvældede af alle tilskuerne, men med hjælp af de voksne
blev musicalen ”Mariehønen Evigglad” en succes.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Også de 4-årige Mejser havde indstuderet en musical og fremførte ivrigt ”Bondemanden han har altid
travlt”, det måtte fornøje bønderne
blandt forældrene! Men også de andre forældre klappede af de søde
engagerede skuespillere.
De 5-årige Flagermus havde selv
været med til at kreere deres ”lydstykke”, dvs. en families oplevelse
af lydene på vej til en fiskesø. Dette
mere eksperimentelle teaterstykke
var også vellykket, selv om det sikkert overraskede tilskuerne. Alle 3
grupper havde brugt tid og energi på
at fremstille sjove kulisser og rekvisitter. De ældste brugte deres
mange rekvisitter suverænt, f.eks.
når to drenge drønede med deres
politibil og militærbil over scenen,
mens de imiterede motorlarm og udrykningshorn.
Da børnene og personalet havde
gjort en stor indsats med deres optræden, ville jeg også bidrage lidt og
viste hvad min hund ”Mester” (en
bordercollikryds) har lært. Den var
mere nervøs end børnene, men viste hvordan han spiller basket, hopper gennem en ring, ligger død, går
slalom, hjælper mig af med sokkerne
og henter mine sutsko.
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Emilie på TV
Emilie er medlem af
landsholdsklubben.dk,
og det var der, hun
sammen med 2 andre børn var blevet
trukket ud. Spændingen var stor på
selve dagen. Emilie
hyggede sig i Fårup
Sommerland. Mange
tanker gik til aftenens
begivenhed: Kom
hun nu i fjernsynet?
Skulle hun sige noget til ham, hun
skulle løbe ind med
osv. osv.

Torsdag d. 18. maj blev en lidt turbulent dag for os alle i familien
Westergaard. Da blev vi nemlig ringet op af en koordinator fra DBU’s
landsholdsklub, om Emilie ville være
landsholdsmascot d. 27. maj på Århus Stadion, hvor Danmark skulle
spille mod Paraguay. Egentlig kunne
hun ikke, da der allerede var planlagt en familietur til Fårup Sommerland med efterfølgende badning den
dag, men det er jo noget af en
chance at få, så det skulle bare
kunne lade sig gøre, så selvfølgelig
sagde vi ja tak. Den øvrige familie
fik billetter til kampen, storebror Frederik var lidt misundelig og ønskede,
at det var ham, der havde fået chancen, især da fodbold og kendskab til
fodboldspillere altid har været hans
store interesse.
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Vel ankommet til Århus Stadion blev vi
modtaget af den
søde koordinator fra
DBU. De to andre
børn var 2 drenge fra
Silkeborg og Østbirk. Frederik og
Henrik fik udleveret
deres billetter, og Susanne fulgte Emilie
ned til omklædning.
Hun fik en flot spilledragt og strømper fra
Adidas og skulle selv
have Adidas sko/fodboldstøvler
med. Der blev så trukket lod, Emilie
trak anføreren fra Paraguay. Det var
hun først lidt nervøs over, da hun jo
så slet ikke kunne forstå, hvis han

sagde noget, men han var rigtig sød,
og det blev en meget stor oplevelse
for hende. Først blev vi forældre da
også lidt skuffede, for det havde da
været sjovt, hvis det havde været
den danske anfører, men vi blev ret
glade for det, da vi så det på TV, for
der var det mest Emilie, man så, hvilket vi selvfølgelig var meget stolte
af. Bagefter kom Emilie op og så
kampen sammen med os, hvor Danmark jo spillede 1-1 mod Paraguay.
Emilies interesse er jo egentlig slet
ikke fodbold, men gymnastik og
håndbold. Siden oplevelsen synes
hun dog, det er lidt spændende at
se, når børnene løber ind, især her
under det nu overståede VM, og hun
er meget stolt over, at så mange
mennesker har tilkendegivet, at de
har set hende på TV.
Skulle nogen være interesseret i at
få den samme oplevelse, kan man
tilmelde sig via hjemmesiden
www.landsholdsklubben.dk, hvor
man kan tilmelde sig, hvis man har
den rette alder og højde. Man kan
også deltage i en masse konkurrencer og læse om de forskellige landshold.
Familien Westergaard
Tulipanvej 12

Ridning
Min hobby
Anita Andersen, Pederstrupvej 38
fortæller:

Nu rider jeg på en, der hedder
Cantali. Det er en skimmel, og den
er 8 år gammel. Jeg er blevet den
mest vindende ponyrytter på elevhest 2005. Jeg har været oppe at
ride LB2 på en pony, der hedder
Dodo. Jeg rider konkurrencer, fordi
det er sjovt, og så kan man se, hvor
dygtig man er.

Det er også spændende at ride i
weekender. Og op til stævnerne trænes der program, og man pudser
sadeltøj, støvler, og hesten shines
også op. Det er sjovt at være sammen med andre, socialt godt. Jeg har
redet på en pony, der hedder Dixie,
og den er 30 år gammel. Det er den
ældste pony, de har på rideskolen.

Jeg begyndte at ride, da jeg var 910 år. Jeg har snart redet i 4 år. Jeg
begyndte at ride, fordi jeg syntes, at
heste var søde. Da jeg var lille, hadede jeg heste, men nu er det noget
helt andet. Jeg har redet på 14 ponyer i de snart 4 år, jeg har redet.

HT 87
HÅNDBOLD I THORNING HALLEN
SÆSONEN 2006/2007
Hold:

Årgang:

Træningstider:

Micro
Begynder
Lilleput
Lilleput
Puslinge
Puslinge
Drenge
Piger
Herre Junior
Herre Ynglinge
Dame Ynglinge
Herrer
Damer

03-99
98
Drenge 96-97
Piger 96-97
Drenge 94-95
Piger 94-95
92-93
92-93
90-91
88-89
88-89
87 J
87J

Onsdag 16:00-17:00
Onsdag 15:00-16:00
Tirsdag 15:30-16:15 og Torsdag (ulige uger) 15:30-16:15
Tirsdag 16:15-17:00 og Torsdag (lige uger) 15:30-16:15
Onsdag 17:00-18:00 og Fredag 17:00-18:00
Tirsdag 17:00-18:00 og Torsdag 16:15-17:00 og Fredag 16:00-17:00
Tirsdag 19:00-20:00 og Fredag 18:00-19:00
Tirsdag 18:00-19:00 og Torsdag 17:00-18:00
Tirsdag 20:00-21:15 og Torsdag 19:00-20:00
Tirsdag 21:15-22:30 og Torsdag 20:00-21:15
Torsdag 18:00-19:00
Tirsdag 21:15-22:30 og Torsdag 21:15-22:30
Onsdag 18:00-19:00
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Fodboldtur – Holland Cup 2006
og ud på en lille
rask løbetur på 3
km. Indimellem
blev der også
spillet lidt amerikansk fodbold.
Om aftenen blev
der tid til rigtig
hygge med busture ind til byen
for at spise og
kortspil inden
sengetid.

Onsdag den 26. juli 2006 kl. 6 morgen præcis kørte en bus fra Engesvang med kurs mod skolen Baken
Park, 30 km fra Amsterdam, Holland.
Med i bussen var Andreas Bech fra
Vinderslev. Han fulgtes med to af
sine kammerater, Allan og Martin.
Udover at være gode venner er de
tre unge fyre såmænd også fætre
og grandfætre. Det lyder måske lidt
sært, men Allan og Martin er fætre,
og Andreas er deres grandfætter. De
tre tilbringer meget tid sammen med
snak og hygge.
De tre var med Engesvang Boldklub
– drengejunior (dækker aldersgruppen 15 – 16 og 17 år) og skulle deltage i Holland Cup 2006. Med på
turen var i alt 15 spillere og to trænere fra klubben.
Andreas har spillet fodbold i Vinderslev Idrætsforening, siden han startede som miniput. Det var 1. gang,
han deltog i Holland Cup.
Allan har spillet, siden han var 5 år –
spiller i Lemming. Han har været
med til Holland Cup 2 gange før.
Martin har spillet, siden han var 3 år
og spiller i Engesvang, og det var 2.
gang, han skulle med til Holland Cup.
Ud over dette hold skulle der i bussen også samles op i Vejle og Fredericia, så det var en bus fuld med
forventningsfulde unge mennesker,
der tog af sted. Turen gik egentlig
fint – lige indtil der var pause på en
rasteplads i Tyskland. Bussen kørte,
men målmanden fra holdet var ikke
kommet med. Han stod stadig på
rastepladsen. Heldigvis kunne han
tysk og fik bestilt en taxa – så 5 kvar-
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ter senere var han efter mobilkontakt
– atter med på turen. En lidt grim
oplevelse, som dog endte godt.
Holland Cup har deltagelse af 122
hold fra 15 lande. Japan, Indonesien
og USA – blot for at nævne nogle.
Fra Danmark deltog i alt 25 hold.
Arrangementet varer fra onsdag til
lørdag, og udover at det handler om
fodboldturneringer, er der også lagt
vægt på, at turen skal være hyggelig og god. Selv om det selvfølgelig
er rart at kunne vinde, er de tre enige
om, at det ikke kun er sejren, der er
vigtig. Træner Jens Hansen var dog
ikke helt tilfreds med holdets placering. Han mente, det var ”hjemmebanedommere”, og samtidig var
både Andreas, Allan og Martin enige
med ham i, at der burde have været
en opdeling i grupper, der var mere
jævnbyrdige.
I Holland var der ligesom i Danmark
på daværende tidspunkt meget
varmt. Der var 35 grader, da de ankom, og temperaturen fortsatte i den
tid, de var der. Holdet skulle sove i
et klasseværelse. Det betød 17 mennesker i et rum uden et vindue, der
kunne åbnes!
I alt blev det til 6 kampe for holdet.
Der er selvfølgelig altid småskader
eller lidt slitage, der sætter sine spor,
når man spiller fodbold, men trænerne gjorde i hvert fald deres til , at
der ikke skulle sløses med træningen. Det var op kl. 6 hver morgen

Den sidste aften blev der spillet poker – her var indsatsen lidt speciel –
det var noget med, hvem der skulle
filme sig til et straffespark, og en anden skulle være sikker på at få et
rødt kort.
Det blev dog aldrig til noget. Kampen blev spillet på ærlig vis.
Holdet har før afrejse selv været med
til at skaffe penge, så turen kunne
blive så billig som muligt. Der har
været hjælp til det lokale ”kom i
form”, og så er der blevet delt skraldeposer ud til grønt affald.
I prisen for at være med fik alle en
flot spilledragt.
Et forældrepar fra Engesvang havde
taget turen med bil og campingvogn
til Holland. Det nød holdet rigtig godt
af, for efter hver kamp var de klar på
sidelinien med frugt og grønt og koldt
at drikke. De var meget populære!
Andreas´ storesøster Louise Bech
fra Vinderslev Forsamlingshus
havde i øvrigt sponsoreret
sandwiches til turen derned.
Andreas, Allan og Martin er alle
enige om, at det var en dejlig oplevelse, også selv om de ikke kom på
førstepladsen.
C.V.

Landholdet fra Pederstrup
Ved byfesten i Pederstrup den 5.
august efterlyste Birthe og Ole „Slagter“ personer til et „landhold“, som
skulle dyste i femkamp mod
byholdet fra Vinderslev et par lørdage efter. Det skulle ske i anledning
af VIF’s 100 års jubilæum.
Der meldte sig straks en stor flok,
og der var mange gode forslag til,
hvordan vi skulle indtage byen.
Lørdag den 19. mødtes vi alle hos
Birthe og Ole, hvor der var 2 flotte
køretøjer, en stor ladvogn til “drengene“ og en lukket kreaturvogn til
cheer-leader holdet „pigerne“. Med
det løse, deltog der ca. 40 personer.
Drengene var klædt i overalls, gummistøvler og kasketter, og pigerne,
de lækre sild, var i lårkort og gummistøvler. Vi havde også rytmegruppe til dansepigerne, idet Peter
og Simon var udstyret med trommer.
Alle blev læsset på de 2 vogne, Birthe og Ole i ledsagerkøretøj. Herefter gik det mod Vinderslev i flot stil,
og der blev gjort store øjne, da vi trillede ind på sportspladsen. Festen
åbnedes med en samba, og derefter dystedes i flere timer i diverse
muntre konkurrencer. Pigerne heppede, sang og dansede til sambarytmerne og skreg „Gi’ dem gylle, gi’
dem gas, så er landholdet veltilpas“.
Pigerne satte virkeligt skub i vores
hold, som da også vandt suverænt. Det var en stolt Birthe, der
kunne hæve pokalen til slut foran

hele landholdet.
Tak til Birthe og Ole for et godt initiativ og god kreativitet. Og tak til alle
de mange unge fra Pederstrup, som
bakkede op. Det er dejligt, at det er

muligt at samle så mange mennesker fra vores lille by. Det kan vi være
stolte af. Vi er klar til nye udfordringer.
NB: Vi havde en fantastisk vellykket
byfest den 5. og håber at se hele
Pederstrup til næste
års fest.
Hilsen fra den
„gamleste“ på holdet
- som stadig plages
af en sportsskade
fra dagen - en skæv
skulder.

Bent Kragh

11

Sandkassefodbold
Træneroplevelser

Forældreoplevelser

Vi er netop startet på 2. halvdel af
sæsonen og er nu en del erfaringer
rigere. Hvordan vi egentlig blev trænere på dette hold, kan vi nok ikke
helt gøre rede for. Det var vist noget
med, at vi har børn i denne aldersgruppe, at Karina havde ladet et ord
falde om, at hun godt ville være behjælpelig med at lave noget gymnastik/leg på stadion i forårssæsonen
og, måske, at ingen andre ville/
kunne træne holdet.

”Far, er det i dag, jeg skal til fodbold?”.
Som far til en dreng, der spiller på
Vinderslev IF’s sandkassehold, er
dette et spørgsmål, jeg bliver stillet i
tide og utide. Og jeg har på fornemmelsen, at det ikke kun er derhjemme, der bliver talt meget om den
ugentlige fodboldtræning. Gentagne
gange har jeg også hørt, at de i børnehaven minder hinanden om, at det
jo er i dag – klokken 16.30, at det
sker. Der er i denne sammenhæng
ingen tvivl om, at det ikke kun er
fædrenes hang til at se poderne trille
bold, men også – og nok især – de
to trænere, Peter og Karina, der har
æren for det. De formår nemlig, - og
dette ikke gennem hård fysisk og
kynisk taktisk træning, at fange børnenes opmærksomhed trods en
meget tillokkende legeplads ikke
mange meter fra træningsbanen og
en kiosk med diverse slikartikler og
sodavand.

Pludselig stod vi med et hold af 3-6
årige, som havde en forventning om
en eller anden form for idræt. I starten var der nok lidt usikkerhed om,
hvorvidt det skulle være fodbold, leg
eller gymnastik Nu er det blevet til
lidt af en blanding.
Da der er stor forskel på, hvad en 3og 6-årig kan, har det været vanskeligt at finde aktiviteter, som alle kan
være med til og samtidig synes er
sjovt og udfordrende. Aktiviteter, som
burde være spændende, kan blive
en fiasko, og aktiviteter, som umiddelbart virker kedelige, kan blive en
stor succes. Vi går stort set fra hver
træning med en aha-oplevelse.
Vi oplevede relativt hurtigt, at børn
efter en lang dag i institution kan
være meget trætte kl. 16.30.
1 time blev derfor for lang tid, og vi
reducerede det til 45 min.
En anden erfaring, vi har gjort os,
er, at det at være træner/leder for
egne børn ikke altid er helt
uproblematisk. Det kan være svært
at forstå for en 3-årig, at mor/far ikke
kan holde i hånd lige nu. Alt i alt er
det dog en positiv oplevelse, idet
man får utroligt mange sjove og
overraskende tilbagemeldinger og
kommentarer fra børnene.
Som tilflytter er det også en udmærket måde at blive integreret i et lokalsamfund på.
Peter og Karina Haahr
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Det er ikke kun spillerne, som nyder
godt af den ugentlige træning, men
også søskende, der imens har mulighed for at boltre sig på legepladsen, er glade for at komme med. Og
også for forældrene er der noget at
komme efter – ud over selvfølgelig
glæden ved at deltage i børnenes
fritidsliv. Der hersker altid en god og
afslappet stemning, hvor de 45 minutter, som træningen varer, fordrives med hyggesnak og en kop
kaffe.
Som forældre til et barn i en verden,
der i barnehøjde enten er meget lyseblå eller lyserød, er det rart at se,
at drengene og pigerne på holdet
nyder godt af hinandens selskab, og
at der knyttes bånd på tværs af både
køn og alder.
Michael - Martinus’ far

Vinderslev Borgerforening
Sankt Hans aften d.
23. juni
Omkring 120 lokale havde fundet vej
ned til dalen ved Mausing Forsamlingshus, hvor Borgerforeningen en
dejlig sommeraften i juni afholdt
Sankt Hans.
Årets båltaler var Steen Vindum fra
Frederiksdal. Han lagde ud med at
fortælle, at han fra pålidelig kilde
havde hørt, at folk ikke kun ville høre
om politik i en båltale, så han startede med at tale om Sankt Hans’ betydning og historie, og hvorfor der
bliver brændt en heks af på bålet,
hvorefter han kom ind på sit nuværende arbejde i forbindelse med
kommunesammenlægningen i
2007. Som nyvalgt medlem af byrådet i den ny Silkeborg Kommune,

blev det hurtigt klart, at der var nok
at se til, for der skal træffes mange
beslutninger, før 4 kommuner kan
blive til 1. Steen Vindum er medlem
af ældre- og sundhedsudvalget samt
børne- og ungeudvalgtet, og han gav
i båltalen et lille indblik i arbejdet i
disse udvalg og nogle af de
budgetmæssige dilemmaer, udvalgene må løse.

Næste arrangement i Borgerforeningen er den 6. oktober, hvor der er
fællesspisning i Mausing Forsamlingshus. Borgerforeningen håber
på, at mange vil benytte lejligheden
til at være med til en rigtig hyggeaften i forsamligshuset.

Efter at heksen var brændt af, var
det tid for snobrødsbagning og som
noget nyt skumfidus-ristning. Det
var et vældigt hit,
og mange fandt ud
af, hvor godt kombinationen af Marie kiks og skumfiduser egentlig
smager.

Solveig Kristensen

Tilmelding er nødvendig til Henny
Sølager, tlf. 86 88 83 58

Vinderslev Pensionistforening
Deltagelsen er gratis, men kaffen
koster 10.00 kr.

Den 21. november kommer Niels
Kristensen, Silkeborg. Begge foredragsholdere har vi før haft, og de
er så gode, at vi gerne vil høre dem
igen med andre emner.

Den 17. oktober er det pastor Kirsten Greve fra Vinkel.

Den 12. december holder vi: Ind under jul med Frede Møller, der vil un-

Foredragene er om tirsdagen kl.
14.30 på ”Malmhøj”.

derholde os. Her i julemåneden får
vi æbleskiver til kaffen.
Alle er meget velkommen.
Jens Thorn Jensen

Vinderslev Aftenskole
Så er programmet til næste sæson klart.
Madlavning for mænd
starter i skolekøkkenet tirsdag den
10.okt. kl.18,00. Så vil der kunne spises ca. kl. 19,30. Henny Sølager står
også i år for undervisningen.
Håndarbejde
starter mandag den 2. okt. kl. 13,30
i Vinderslev Sognehus.
Det er også i år Annie Boilesen, der

underviser. Hvis du mangler ideer til,
hvad du kan lave, så kom og se i
Annies mange mapper med opskrifter eller nogle af hendes færdige arbejder. Der er både små og store
eksempler.

afdelingen i Superbrugsen i
Kjellerup, så der er sikkert nogle, der
kender hende derfra.

Blomsterbinding
foregår i år i skolens fællesrum. Det
starter onsdag den 8. nov. kl. 18,30,
og vi har fået ny underviser.
Det bliver Heidi Petersen fra
Kjellerup. Heidi arbejder i blomster-

Tilmelding til Agnes Hansen, Vinderslevvej 44, tlf. 86 88 83 08

Alle 3 kurser er både for helt nybegyndere og øvede.

Agnes Hansen
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Vinderslev Skole
Budget 2007
Som man har kunnet læse i Midtjyllands Avis i den seneste tid, har politikerne i det nyvalgte byråd – som
indtil nytår hedder sammenlægningsudvalget – travlt med at udarbejde et nyt budget for Ny Silkeborg Kommune. Det har vist sig at
være en meget vanskelig opgave, og
nok også vanskeligere end de fleste havde forestillet sig .
Opgaven er uhyre kompliceret, men
som jeg ser det, kan den deles op i
3 hovedproblematikker:
•

•
•

At finde det nye fælles serviceniveau i den nye kommune.
At finde økonomisk råderum til
at prioritere bestemte områder.
At overholde budgetrammen,
som den er udmeldt af finansministeren.

Udefra betragtet ser de kommunale
skolevæsener ret ens ud, men alligevel dækker det over endda betydelige forskelle. Elevernes ugentlige
timetal kan variere en del. Lærernes
undervisningstimetal er forskelligt (fx
underviser lærerne i Kjellerup Kommune i gennemsnit ca. 2 lektioner
mere om ugen end kollegaen fra Silkeborg Kommune). Silkeborg og
Them har en indskolingsmodel, hvor
de mindste børn er i skolen/SFO‘en
fra 8 – 14 hver dag. En sådan model
har Kjellerup og Gjern ikke. Kjellerup
Kommune har prioriteret muligheden
for at skabe en rummelig skole med
kvalitetstilbud til alle elever meget
højt. Den samme prioritering er ikke
lavet i de andre kommuner.
Konsulentordningerne er meget forskellige. Silkeborg har mange konsulenter, mens Kjellerup ikke længere har nogen.
Når udgangspunktet er så forskelligt, vil et nyt gennemsnitsserviceniveau medføre, at nogle meget vellykkede initiativer fra de fire oprindelige kommuner ikke kan gennemføres, da det vil være for dyrt at gennemføre dem i den nye kommune
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for alle 30 skoler. Det vil
gøre ondt – meget ondt at skulle nedlægge meget velfungerende ordninger rundt om på skolerne, men det
bliver givetvis realiteterne.
Som det tegner sig nu, vil Vinderslev Skole – og alle andre skoler blive ramt hårdt på elevernes timetal, således at vores mulighed for at
lave holddeling og tilgodese nogle
klasser med muligheden for at sætte
to lærere på nogle timer forringes
eller helt forsvinder. Nedskæringerne
vil givetvis også gøre sig gældende
på andre områder som lejrskoler,
skolefester, sociale arrangementer
med klassen og klassens forældre
og skole/hjem samarbejdet. Det vil
forhåbentligt blive lagt ud til lokal afgørelse, hvordan de begrænsede
ressourcer skal anvendes, men den
samlede ramme vil blive så begrænset, at skolernes mulighed for at prioritere bliver ret illusorisk.
På SFO-området er der lagt op til
dårligere normeringer samtidig med,
at forældrebetalingen forhøjes. Vælger politikerne at gennemføre en indskolingsordning for samtlige skoler,
vil alle elever fra 0. klasse skulle gå
i skole fra kl. ca. 8 til ca. 14. Det vil
løse pasningsproblemet for en del
forældre, men det vil givetvis betyde,
at SFO tilbuddet efter kl. 14 vil blive
væsentligt forringet.
Mini SFO-tilbuddet er en speciel
Kjellerup-ordning, men udmeldingerne er, at politikerne ønsker, at
ordningen skal gælde for hele den
nye kommune. I en overgangsperiode kan der blive tale om, at man
lokalt skal afgøre, om Mini SFO-børnene skal være på skolen eller i børnehaven. Skal ordningen have nogen betydning, skal børnene selvfølgelig være på skolens SFO fra 1.
april. Det er også det klare budskab,
som adskillige evalueringer blandt
forældrene viser.
Politikerne har ønsket at kunne prioritere blandt de forskellige områder.

Det kan man ikke fortænke dem i,
for det er dybest set det, de er valgt
i byrådet for. Derfor har de på forhånd skåret 5% i alle eksisterende
budgetter for senere at kunne uddele
penge til de områder, som de gerne
ville tilgodese. Desværre har andre
forhold bevirket, at de mange millioner i 5%‘s puljen er blevet spist op,
inden man kom i gang med at dele
ud af dem. Det skyldes delvist årsager, som har med kommunesammenlægningen at gøre (forskellige
engangsudgifter), men også årsager, som er kommet til kommunen
udefra (bl.a. en kommunal udligningsreform). Derfor er politikernes ønsker og gode intentioner om
at prioritere forskellige områder blevet til en 5%‘s besparelse over hele
linien.
Finansministeren har, som det også
har været tilfældet de tidligere år,
meldt ud, at den økonomiske ramme
højst må udvides med 0,5%. Øger
kommunen rammen med mere end
de 0,5%, vil kommunen blive straffet, ved at det overskydende forbrug
bliver inddraget igen fx gennem en
reduktion i bloktilskuddene.
I en vækstkommune, hvor befolkningstallet (og dermed elevtallet i
skoler og SFO‘er) stiger, vil der være
behov for en øget ramme blot for at
bevare det nuværende serviceniveau. På grund af det øgede befolkningstal vil den nye Silkeborg
Kommune have behov for en øget
ramme på 1,7%. Da rammen kun må
øges med 0,5%, vil dette nødvendigvis medføre en forringelse af
serviceniveauet - i alt fald på nogle
områder. Det er en meget vanskelig
problematik at løse, for uanset hvad
der sker, vil mange brugere opleve
et ringere serviceniveau.
På skolen og i skolebestyrelsen er
vi selvfølgelig bekymrede over udsigten til de forringede økonomiske
forhold. Hvad det præcist kommer
til at betyde, er stadig noget usikkert.
Skolebestyrelsen har henstillet til

politikerne om at prioritere elevernes
timetal meget højt. Lad os håbe det
lykkes.
Thorkild Skovbo

Nyt fra skolebestyrelsen
Vi har fået budgettal 2007 for skoleområdet. Disse tal gælder for de sidste 5 måneder i år 2007 (altså de
første 5 mdr. i skoleåret 07/08). Vi
må sige, at det ser bestemt ikke godt
ud. Med de varslede besparelser
frygter vi, at det vil gå ud over vores
holddelingstimer (dvs. 2 lærere på
klassen). At normeringen i SFO
sættes ned, samtidig med at
forældrebetalingen sættes op, gør
også at vi føler, at vores SFO bliver
yderst sårbar.

Vi har på baggrund af ovennævnte
følt, at vi ville reagere med et debatindlæg i Midtjyllands Avis her i august
måned 2006, så mange af jer har
sikkert læst indlægget, når dette
lokalblad udkommer. Men har man
nu ikke haft mulighed for at læse indlægget, kan det ses på skolens
hjemmeside.
Vi er så småt ved at komme i omdrejninger igen efter en lang og dejlig sommerferie. Vi har lige færdiggjort det materiale, som skolebestyrelsen vil præsentere på de kommende forældremøder i alle klasser,
som afholdes i løbet af august/september måned.
I sidste lokalblad nævnte jeg, at skolebestyrelsen skulle på kursus den
30.08.06. Dette arrangement har
ændret karakter, så vi i stedet for

kursus nu får mulighed for at mødes med Børne- og ungeudvalget. I
løbet af aftenen er der også mulighed for en debat om væsentlige
skolepolitiske spørgsmål.
Til vores august-møde havde vi fornøjelsen af at have vores lokalpolitiker Steen Vindum (medlem af
børne- og ungeudvalget) til stede.
Det var dejligt. Tak for det Steen.
Til slut endnu en opfording til alle
forældre om at notere alle forældredage på skolen, så vi kan få en større
deltagelse på de 5 dage i løbet af
dette skoleår.
Formand
Susanne Søgaard Sørensen

Billeder fra jubilæum i vandværket

Bestyrelsen: Niels Brink,Søren Hansen, Arne
Holm, Ole Nørskov og Andreas Pretzmann

Arne Holms nye motorcykel skulle luftes.

Nødstrømsanlæg

Filtbeholder

Simon og Martin er gået i baren

Besøg fra Pederstrup

Nogle af gæsterne

Billede fra gl. vandværk.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Besøg fra Honduras
biler og andre værdier.

Tirsdag den 1. august havde vi i
Vinderslev Sognehus en aften med
Katja og Max Hernandez fra Honduras. Katja stammer fra Mausing og
er konfirmeret i Vinderslev Kirke,
men har tilbragt de sidste 10 år i
Honduras, hvor hun er gift med Max.
Sammen har de to drenge, Gabriel
og Simon, som vi også havde fornøjelsen af at møde sammen med
Katjas familie + nogle tidligere volontører.
I dag arbejder Katja og Max på et
børnehjem, Orphanage Emmanuel,
som ligger i nærheden af Guaimaca.
Katja fortalte levende og spændende
om dette sted, og Max, som er fotograf, viste en række smukke billeder.
Stedet skyldes David og Lydia
Martinez, som blev gift i 1976 og
havde deres hjem og virke i Californien. Midt i en forretningskarriere fik
de kaldet fra Gud til at tjene ham på
en anden måde. De mange hjemløse børn i Honduras gjorde et dybt
indtryk på dem og fik dem til at beslutte, at de ville sælge deres hjem,
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I 1987 rejste de så til Honduras, som er et fattigt land
i Mellemamerika syd for
Mexico. Her købte de en
kæmpemæssig grund med
en gammel farm og grundlagde
Orphanage
Emmanuel, som åbnede
22. december 1989 med
fem børn. Der var ingen
vand, ingen strøm og kun
tre bygninger, hvoraf den
ene nærmest var et halvtag, men det kunne ikke slå
dem ud. Takket være støtte
fra USA, Storbritannien og
Danmark lykkedes det at
rejse børnehjemmet, som i dag omfatter adskillige bygninger, og som
nu huser ca. 400 børn i alderen fra
et par måneder til omkring 20 års
alderen.
Målet er at hjælpe efterladte, forældreløse og misbrugte børn til en
menneskeværdig tilværelse. Ingen
ved, hvor mange af den slags børn,
der findes i Honduras, som er et land
med 6 mill. indbyggere. Tallet svinger fra 10.000 til 60.000, men det er
børn, som virkelig har behov for
hjælp. Mange af dem kender intet til
opdragelse eller kærlighed, så opgaven er virkelig krævende, og det
er her, Katja og Max arbejder som
frivillige.
En af opgaverne handler om at
skaffe fødselsattester til børnene, da
de ikke kan komme videre i samfundet, før de har en sådan. Det er en
særdeles vanskelig opgave, og det
er en af opgaverne, som Katja sidder med.
Fra menigheden i Hinge-Vinderslev
vil vi gerne støtte deres arbejde, og

de fik da også en pæn gave med fra
en aften, som var utroligt spændende, selv om der godt kunne have
været lidt flere deltagere. Vi glæder
os over at have en fra vort sogn, som
er gået ind i en sådan opgave, og vi
vil gerne støtte både økonomisk og
med forbøn.
Læs mere om arbejdet og stedet på
www.emmanuel.dk.
Frede Møller

Så kom vi i gang med
konfirmandtimerne!
På billedet ser I et dejligt stort hold
glade konfirmander, som mødte op
i Vinderslev Sognehus til de første
timer onsdag d. 30. aug. 15 konfirmander er der i år i Vinderslev, og
det er da en pæn flok. Mange af dem
har jeg døbt i sin tid, og en del af
dem har været minikonfirmander,
men der sker jo visse forandringer
fra 3. til 7. klasse, så de kan være
lidt svære at genkende!
Jeg er sikkerk på, at vi nok skal få
nogle gode timer både i konfirmandstuen og i kirken, og jeg ser frem til
godt samarbejde med hjemmene, så
I støtter konfirmanderne, både når
det handler om det, der foregår i
konfirmandstuen, og når det handler om at gå i kirke, hvor I forældre
meget gerne må gå med! I kirken er
det vigtigt, at vi alle modtager de
unge med et smil og et positivt sind.
Der er mange ting, som kan virke
lidt fremmede og mystiske, så bær
over med dem og hjælp dem lidt, når
der er noget, de ikke rigtig kan finde
ud af. Det gælder også ved altergangen, hvor de også har lov til at være
med.
Frede Møller

KIRKENYT
Sognemenigheden
1. oktober
8. oktober
15. oktober
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22. oktober
29. oktober

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (Peter Aage Bak, Nylars),
Vinderslev 10.15 (Peter Aage Bak)
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Familiegudstjeneste)
Kl. 19.30: „Pilgrimsvandringen“ i Grønbæk Kirke

5. november
12. november
19. november
26. november

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

3. december
10. december
17. december
24. december
24. december
25. december
26. december
31. december

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 (Julekoncert med Grundfos-Koret)
Hinge 10.15, Vinderslev 16.00 (Julekoncert)
(4.s. i Advent): Vinderslev 9.00 (Højmesse)
(Juleaften): Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

1. januar
7. januar
14. januar
21. januar
28. januar

Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (Nadver)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
(K) = Kirkekaffe
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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

G
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e
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1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober

16. søn. efter Trinitatis
17. søn. efter Trinitatis
18. søn. efter Trinitatis
19. søn. efter Trinitatis
20. søn. efter Trinitatis

Levring kl. 14, Mai Bjerregaard
Vinderslev
Hørup. Derefter kirkefrokost i salen
Ingen
Holstebro Valgmenighedskirke kl. 10.30

5. november
12. november
19. november
26. november

Allehelgen
22. søn. efter Trinitatis
23. søn. efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

Vinderslev
Ingen
Vinderslev
Levring

3. december
10. december
17. december
24. december

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
Juleaften/4.søn. i advent

25. december
26. december
28. december

Juledag
2. juledag
4. juledag

31. december

Julesøndag

Vinderslev
Hørup
Ingen
Vinderslev kl. 14
Hørup kl. 17
Levring
Ingen
Hørup kl. 15, julegudstjeneste for småbørnsfamilier med juletræ i salen.
Hørup. Efter en kort gudstjeneste er der
sammenkomst i salen til ca. kl. 12 med afsked med julen og Godt Nytår.

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
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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.

salen, der i øvrigt kan lånes af
medlemmerne til private
sammenkomster.

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

Bestyrelsesmedlemmer fra
Vinderslevområdet træffes på
følgende numre:

Bestyrelsens formand er
Inga Nielsen, Kirkebakken 13A,
Kjellerup
tlf. 86 88 12 53

Torben Gyldenberg Pedersen,
Oustrupvej 17, tlf. 86 88 80 06
Lars Westerberg, Lundgårde 23
tlf. 86 88 84 34

KIRKENYT
Valgmenigheden
Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30
Sæsonens første aftenmøde er i
salen med Kaare Bluitgen, hvis
navn har været nævnt mange
gange i forbindelse med krisen efter Muhammedtegningerne og i forbindelse med mediernes efterbehandling af krisen. Kaare Bluitgen
arbejder for tiden på at få Koranen
udgivet i en ny dansk oversættelse,
og han mener, at vi må holde fast i
ytringsfriheden, som vi har opnået
historisk, og som kan gavne alle
borgere i Danmark. Sit foredrag
kalder han Danmark og islam –
rækker tolerancen? og tilføjer følgende: Det er typisk dansk at være
så tolerant, at man accepterer andres intolerance! Der vil denne aften blive rig lejlighed til at udveksle
forskellige meninger.
Søndag d. 15. oktober
Efterårets søndagsfrokost i form
af tag-selv-bord med lun ret og andet godt har Valgmenighedens
frokostdamer klar i salen umiddelbart efter gudstjenesten i Hørup
Kirke kl. 10,30. Inden samværet
slutter kl. 13, synger vi af højskolesangbogen.
Søndag d. 29. oktober
Det traditionelle fælles efterårsmøde for de Midt- og vestjyske
Valgmenigheder foregår altid sidste søndag i oktober – således
også i år med Holstebro Valgmenighed som vært. Her fra Kjellerup
arrangeres fælleskørsel i private
biler.Vi begynder i Holstebro
Valgmenighedskirke med gudstjeneste kl. 10,30 ved Valgmenighedens nye præst Peder Hedegaard.
Derefter foregår resten af dagen i
Festhuset på Ivar Lundgårds Vej
med foredrag ved den allernyest
tilkomne præst i kredsen, Signe
Paludan, der kom til Lemvig Valg-

menighed sidste efterår. Hendes
foredrag drejer sig om spørgsmålet: Hvad er en gudstjeneste og
hvad er en salme? Om Luthers
og Grundtvigs gudstjenestesyn.
Efter en god middag med kalvesteg
og nøddecremetærte er der fællessang og musikoplevelser, og dagen
slutter med kaffebord, inden der
tages afsked ca. kl. 16.
Torsdag d. 16. november kl. 18.10
Busafgang fra Vinderslev Kirkeplads og fra Mosaikken kkl. 18.20
til koncert kl. 19.30 i Viborg Domkirke med det verdenskendte
drengekor Wienersängerknaben.
Alle billetter er afsat, men forhør
evt. om afbudspladser på tlf. 86 88
12 53. Pris med transport: kr. 335.
Tirsdag d. 21. november kl. 19.30
Ugen efter holder Valgmenigheden
aftenmøde hjemme i salen. Knud
Jacobsen, læge, fortæller og tidl.
medlem af Ringkøbing amtsråd , vil
genfortælle Markusevangeliet under overkriften Fortvivlelse og tro.
Han fortæller ud fra den antagelse,
at forfatteren til Markusevangeliet i
mange år arbejdede for Jesu discipel Peter, og at det derfor er Peters opfattelse af kristendommen,
der kommer til udtryk i Markusevangeliet. Som mange andre mener Knud Jacobsen, at det er påfaldende, at Peters svigt fylder så
meget netop i Markusevangeliet, og
Knud Jacobsen tager også i sin
genfortælling udgangspunkt i det
menneskelige svigt. Mødet med
Jesus gør os ikke stærke, men giver os en tro, vi kan leve på som
svage.
Torsdag d. 7. december kl. 14
I julemåneden holder valgmenigheden igen eftermiddagsmøde, hvor salen traditionen tro er

pyntet med gran i bjælkerne og julerødt. Adventstidens salmer og
sange er en vigtig del af eftermiddagen. Levring Efterskoles kor
kommer og synger ligesom sidste
og forrige år med Lene Henriksen
som dirigent og ved klaveret til fællessangen. Der er desuden fortælling ved Karen Marie Ravn, og
kaffedamerne serverer gløgg, julekager og kaffe.
Torsdag d. 28. december kl. 15
Valgmenighedens hvert år velbesøgte julearrangement 4. juledag
begynder med Julegudstjeneste
for børnefamilier kl. 15 i Hørup
kirke, hvor Karen Marie Ravn tegner og fortæller juleevangeliet. Derefter juletræsfest i Valgmenighedens sal, hvor alle generationer
går rundt om juletræet og får kaffe/
kakao og boller og kage. Derefter
er der fortælling ved juletræet, måske kommer julemanden med overraskelser, og der synges indimellem mange jule- og børnesange –
alt sammen med Jens Bøgestrand
ved klaveret. Samværet slutter kl.
17. Tilmelding til 86 88 11 10 helst
inden 22. december.
Søndag d. 31. december
Da Julesøndag i år falder på nytårsaftensdag, markerer Valgmenigheden nytåret samtidig med,
at der tages afsked med julen. Efter en kort gudstjeneste i Hørup
Kirke kl. 10,30 er der samvær i
Valgmenighedens sal, hvor juletræet er tændt endnu engang. Vi
drikker en kop kaffe ved det tændte
juletræ og synger nogle af julens
salmer og sange. Inden samværet
slutter ca. kl. 12, skåles for det nye
år. Til gengæld holdes der den følgende dag den 1. januar ingen
gudstjeneste i Valgmenigheden.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Så begyndte vores sommerlejr:
NØJ, hvor var vores tasker tunge!
Vi vandrede, indtil vi fandt frem til
vores lejrplads, selvfølgelig med
pauser indimellem - og PYH, hvor
var det varmt! Da vi fandt frem til
pladsen, satte vi os ned og fandt ud
af, hvor mange vabler vi havde fået!
Derefter begyndte opsætningen af
telte.
Mandag og tirsdag tog der desværre
nogle spejdere hjem, men ellers
kørte resten af dagene bare fremad
med mange kilometer, varme, vabler og masser af godt humør.

Mette Storgaard, Mette Knudsen og Patrick

Camilla og Michelle

Ulvesommerlejren
foregik midt i juni hos Leif’s søster i
Nimtofte i telt under ret primitive former, men alle hyggede sig med hinanden og en masse spændende
aktiviteter. Ulvene samlede bl.a.
blomster, som de kogte og farvede
tørklæder med. Der blev også uddelt „den gyldne klud“ til det mest
ordentlige telt (et pigetelt!). Ulvene
skulle også tage billeder af, hvordan
de fortolkede nogle begreber, følelser og stemninger som f.eks. „leg og
hygge“, „natur“, „tro“, „sjov“ og
„smerte“. Hver gruppe på 4-5 ulve
fik udleveret et engangskamera, og
det kom der mange sjove og gode
billeder ud af.

Troppen
havde i år valgt at tage på Hærvejsvandring sammen med UlstrupGruppen. Det var i uge 27, hvor det
var rigtig varmt, så de svedte bravt
med al deres oppakning! Marie
Østerby fortæller om turen:

Fredag nåede vi endelig frem til vores mål: Kolle Morten, hvor vi fik små
beviser på, at vi havde været med
på turen som BS’er. Vores forældre
kom og hentede os, og vi måtte sige
farvel til alle de gode venner, som vi
nu havde levet sammen med i en lille
uge.

Søndag d. 2. juli 2006 begyndte vores tur på Hærvejen. Vi mødtes ved
spejderhuset og kørte til Viborg. Her
stod spejderne fra Ulstrup (næsten)
parate til at gå. Vi fik fordelt mad til
både søndag og mandag.

Vi har haft en smadder hyggelig tur.
Den var hård, men bagefter følte
man sig alligevel lidt sej .... hehe. Tak
for en hyggelig tur!
Marie Østerby, 12 år

De seje vandrefugle ved Bøllingsø
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Jubilæum
Som det fremgår af billedet, var der
mødt rigtig mange op til den officielle
del af Windir-Gruppens 25 års jubilæum. Rasmus Østerby fortalte lidt
af gruppens historie siden oprettelsen i 1981 og glædede sig over, at
det stadig var muligt at tiltrække ca.
1/4 af skolens elevtal på trods af
mange andre tilbud. Herefter var der
taler af Hans Jørgen Hørning, Henry
Borg og Jens Thorn Jensen samt en
repræsentant fra Sct. Georgs Gildet
i Kjellerup, og de havde alle flotte
gaver med til gruppen.
Efter rundstykkerne kom der gang i
spejderaktiviteterne: Der var løb i
spejderskoven med skumfiduser og
kiks som præmie, der var en „bordfodboldbane“, som blev flittigt brugt
hele dagen, der blev lavet træperler
og knyttet snore til armbånd o.lign.,
der blev lavet spisebord af rafter, der
var bilslangetræk og øksekast eller
også blev der daset og snakket i teltene, så der var noget for enhver
smag.
På loftet kunne man komme i det
nostalgiske hjørne, for der var lavet
en meget flot udstilling med både

meget gamle og nyere billeder,
gamle uniformer og dagbøger. Man
kunne også se DVD-film fra den sidste korpslejr på Falster i 2005.
Der blev som sædvanlig sørget godt
for deltagerne med landgangsbrød
til frokost, kage, kaffe, saftevand,
snobrød, popkorn og vafler, så ingen fik lejlighed til at føle sig sultne.
Det blev desværre regnvejr midt på
eftermiddagen, og da det ikke holdt
op lige med det samme, måtte aftensmaden indtages i regnvejr. Den
bestod af grubesteg - en godt krydret svinekam, som indpakket i folie
havde ligget og simret i et dybt hul
med opvarmede sten i nogle timer.
Det var meget lækkert!
Det blev heldigvis tørvejr, da det var
tid til bålhygge. Hele flokken blev
bænket omkring bålet, hvor familien
Østerby optrådte med små sketches
og konkurrencer, og spejdersangbogen blev også luftet til guitarklang.
Da det blev sengetid, blev store og
små spejdere fordelt i shelter, bivuak
og telte. Dem i bivuakken fik det nu

for fugtigt under nattens heftige
regnskyl og flygtede ind i spejderhuset, men resten havde en rolig nat.
Søndag morgen blev der serveret
den sædvanlige Windir-havregrød
med vingummibamser eller skumfiduser, inden gruppen tog opstilling
bag fanerne og gik til kirke. Efter
kirke var der kage og kaffe/saftevand
inden oprydningen, og ved middagstid skiltes de efterhånden trætte spejdere efter en oplevelsesrig og hyggelig weekend.
Ulvemøderne
holdes hver torsdag kl. 16.30-17.50
med Kathrine Østerby, Simon Bech,
Bodil Birkbak, Inger Thomasen og
Inge Østerby som ledere. Her er
børn i 1.-4. klasse velkomne, uanset hvor de går i skole. Nye ulve har
ca. 3 prøvegange, inden man tilmelder sig.
Spejdermøderne
holdes også torsdag kl. 19.00-21.00
med Thomas Olesen, Kaj Andersen
og Lars Arhøj som ledere. Her kan
man være med fra 5. klasse.
A.A.
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VIF
Vinderslev Idrætsforenings 100 års jubilæum giver nye
trøjer til miniputdrengene
Den første markering af Vinderslev
Idrætsforenings 100 års jubilæum,
nemlig kampen mellem oldboys
landsholdet og et udvalgt oldboys
hold fra Vinderslev og omegn, der
blev spillet i foråret, har givet overskud, og klubben har valgt at bruge
nogle af pengene på et sæt flotte
jubilæumstrøjer til miniputdrengene.
Birgit Lykke Olsen

Bagerst fra venstre: Martin Brink (hjælpetræner) Patrick Lykke
Olesen(hjælpetræner) Jens Præst Jensen, Flemming Knudsen, Jonas
Brandt Thomsen, Jakob Frølund, Martin Dahl, Birgit Lykke Olesen (træner)
Forrest fra venstre: Michelle Hjort, Marcus Gaarde Kristensen, Christian
Lykke Olesen, Kasper Stenholdt Vinkler; Niclas Valbjørn, Frederik Mikkelsen og Niels Hedegaard Jensen.

Støttepillerne
Hvem er vi ?
Vi er en forening ved navn STØTTEPILLERNE for Vinderslev Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 21.
april 1980. Foreningens formål er at
yde støtte til ungdomsarbejdet i
Vinderslev I.F.
Vi er en gang om året rundt i lokalområdet for at opkræve kontingent
for passivt medlemskab. Kontingent
for enlige er kr. 25,- og for en husstand kr. 50,- pr. år.
Støttepillerne er synlige på Mausing
Marked. Her har vi ”MØFFE” med.
”MØFFE” er en stor og flot slagtegris, som publikum skal gætte vægten på.

Man kan også finde Støttepillerne på
Vinderslev Stadion ved forskellige
arrangementer for ungdommen i
Vinderslev I.F.
Bestyrelsen i Støttepillerne består af:
Solvej & Jens Pedersen
Margrethe & Folmer Bech
Helle Krogh & Peter Tholstrup
Gitte & Henrik Madsen
Margrethe & Claus Winkler
Mausing Marked 2006
Igen i år havde vi fundet en
”MØFFE”. Solen skinnede fra en
skyfri himmel, og der var mange,
som kom og gættede på vægten. Da

Støttepillerne på Mausing Marked.
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vi nåede kl.16.00 lørdag eftermiddag, skulle ”MØFFE” vejes. Den vejede 98,1 kilo, og det var der ikke
mindre end 9, der gættede. På grund
af de mange rigtige gæt fik hver af
vinderne 200 kr.
Frede Munk, Spenstrup
Kjeld Kristensen, Vinderslev
Kurt Møller, Hinnerup
Elsa Bregendorf, Pårup
Anton Jacob, Kjellerup
Peter Nielsen, Pederstrup
Henning Würtz, Vinderslev
Gerda Schultz, Bjerringbro
Verner Lund, Vinderslev

Møffe

Igen i år var der stor opbakning fra
mange, så derfor skal der fra Støttepillerne lyde en stor tak til følgende
sponsorer:
J.P. Cykler, Steen Vindum, Kurt
Knudsen, Preben Thomsen, Carsten
Horup, Frede Hvam, Arne Holm,
N.W. Faldsikring, Pederstrup Vognmandsforretning, Karsten Lørup,

Torvegrillen, O.B. Transport v/Henrik Andersen, Pia Møller, B.T. Stål &
Montage, Vinderslev Smedie,
Hjemmeslagter v/Hans Erik Rasmussen, Mausing Alu Smedie,
Designa Køkken, J.L. Auto, Ove
Nielsen, G.H. Belægning, Pederstrup Tagservice, Mausing Forsamlingshus, Jens Pedersen, Murermester R.B. Lundquist, Hønholt Land-

handel, Statoil Kjellerup, Fruerlund
Hegnsklip v/Claus Winkler, Stampes
Murerforretning, Vinderslev Forsamlingshus, Niels Brink, Lundgaards
Maskinstation.
Med venlig hilsen
Støttepillerne

Reception i Brugsen

Ove i samtale med gæster

Anni med datteren Helle

Bestyrelsen i arbejde

Både små og store var kommet
Lars Mølgaard, Knud Sørensen og
Anna Mary Hvam

Gæster, formanden spejder efter hvor mange der mon kommer

Søren Damsted henter kaffe i
forsamlingshuset
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Lokalhistorie gennem tiden i Vinderslev
Vinderslev Vandværk –
100 års jubilæum
Verner Brink har forfattet nedenstående artikel, som udover at fortælle
noget om vandværket faktisk beretter om lokalhistorie gennem tiden i Vinderslev.

I tingbogen står skrevet: Skøde til
Interessentskabet Vinderslev
Vandværk på matr.nr. 41. og 18 d.,
dateret 12.12.1906 og på matr.nr.
4 p. den 7.7. 1914.
Jeg har på eget initiativ og med
interesse prøvet, om det kunne
lade sig gøre at finde frem til de
steder, hvor de har boet.

På den skematiske oversigt er deres navne opført i den rækkefølge,
som de har skrevet under i 1906
og 1907. De har fået et nr. for bedre
at kunne finde frem til omtalen af
de enkelte personer.
For god ordens skyld er de personer, som ejer stedet i dag påført
med navn, matr. nr., vejnavn og hus
nr.
Nogle få af de “gamle” kan jeg huske, hvilket har lettet sagen - ellers
har jeg benyttet tingbøgerne. Men
alligevel har det voldt noget besvær
at finde frem til de rigtige personer,
fordi nogle har handlet, “tusket” og
mageskiftet med huse og ejendomme - 6 huse eksisterer slet ikke
mere, heraf har 2 stuehuse tilhørt
tvillinggårde, som jeg faktisk har
fundet frem til gennem gamle,
mundtlige overleveringer.

Nr. 1
Kresten Andersen købte ejendommen, Vinderslevvej 73 i 1897 og
sælger i 1910. Han var landmand
og murer.
Fra 1902 til 1915 var han medejer
af Østergard.
Kresten Andersens forældre havde
11 børn, 2 blev tømrere, 2 murere,
2 købmænd, 2 skolelærere var født
uden hænder. Vi har fundet flere
kunstige hænder oppe på diget /
markskellet i nærheden af deres
hjem, 1 blev landmand, han hed
Rasmus og fik fødehjemmet - han
var eneboer det meste af sit liv. I
børneflokken var der også 2 piger.
Nr. 2
Anders Christensen køber ejendommen i 1890 med 5—6 tdl. Den
lå bag Vinderslevvej 35 (Brugsen).
Jorden blev lagt ind under Anders’
egen gård, Trekronervej 4.
Bygningerne er for længst borte,
men stuehuset må have været der
i 1906. Det berettes, at et af udhusene senere blev anvendt af den første brugsforening.
Nr. 3
Mogens Mogensen havde Vinderslevvej 101.
Da der var mange børn, blev en
dreng, Antonius Mogensen faktisk
bortadopteret til Maren og Martin
Lysdal, der var barnløse.
Mogens Mogensen køber senere
gård i Skræ.
Jeg kan huske som lille dreng, at
hans enke af far købte en tyrekalv,
som jeg var med til at levere på en
lastbil — under turen blev jeg pludselig trængende med det resultat,
at jeg gjorde i bukserne.
Nr. 4
Kresten Klok var ejer af Vinderslevvej 105.
Han havde flere små tillidsposter,
bl.a. sad han i Vinderslev Sogns
Spare- og Laanekasse. Den var
kun åben en eftermiddag om ugen.
Jeg kan se i min sparekassebog,
at han har kvitteret for indsætning
af 5 kr. den 20. dec. 1932.
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Kresten Kloks barnebarn var ”skuespilleren” Egon Klok.
Nr. 5
Kristen Overgaard må have ejet et
nedlagt landsted ca. der, hvor
“frysehuset “ eller Trekronervej 18
ligger.
Jeg kan huske fra min barndom, at
Emil Kristiansen ejede den samtidig med ejendommen, der har nr.
1. Flere gange var jeg med Emil Kristiansen oppe for at tærske korn
— trækkraften var en petroleumsmotor, da der ikke var installeret elkraft.
Nr. 6
Jens Andersens gård “Østergård”
stod optegnet som tvillinggård for
mere end 200 år siden. Tvillinggård
vil sige, at der var 2 stuehuse til en
gård, men to matr.nr.
Gennem mundtlig overlevering har
jeg fået at vide, at stuehus nr. 2 til
gården har ligget ca. 2o m øst for
stuehus nr. 1 — men blev for ca.
8o år siden nedrevet.
Jens Andersen har ejet flere ejendomme i perioder, men der er ikke
belæg for, at nogen af dem har været ejet af ham op til 1905 — 1907.
Jens Andersen var en rig mand.
Han var eneejer af Østergård fra
1915. Han havde 25% part i Vinderslevgårds Teglværk. Han var ejer
af Kent Sørensens købmandsforretning i Almtoft og huset overfor.
Han var, som de fleste andre bønder i Vinderslev socialdemokrat på
det tidspunkt - han sad i Kjellerup
Sogneråd for partiet. Jens Andersen var meget sparsommelig, familien kaldte ham for flæng, han
ville ikke risikere noget. Han havde
en svigersøn ved navn Søren
Broch, der var det modsatte, nærmest en spillertype. Jeg husker engang, jeg må have været 7—8 år,
hvor Søren sagde i forbindelse med
et eller andet, der kunne spilles på.
”Svigerfar (det var ham, der havde
pengene) vi kunne da godt være
heldige”. Så sagde Jens: “Ved du
hvad held er? Det er, hvis du går
her fra gårdspladsen og ud til
mergelgraven med din porcelænspibe i munden — og der er en fugl,

der skider i den, så er det held”.
Nr. 7
Søren Madsen, Haurbakvej 10,
“Eskely”.
Det blev sagt, at han kunne, som
så mange andre, godt lide at få
noget at drikke. Når han cyklede
fuld hjem fra Kjellerup og væltede
undervejs, fik cyklen en rigtig omgang spark og tærsk.
Sørens kone hed Martha. Hun
havde høns gående under køkkengulvet, en slags krybekælder på ca.
1 m i højde, kan jeg huske.
Martha ville godt rapse lidt, hvis hun
kunne komme af sted med det, f.
eks., når Martin Lysdal gik op i
marken, besøgte hun hans mælkespande. Engang hvor mine bedsteforældre havde spisegilde, hjalp
Martha til i køkkenet. Pludselig lukkede min bedstefar, Andreas Brink
døren op ud til køkkenet. Han så,
at Martha var ved at stjæle en
klump smør — i al forvirring skyndte
hun sig at putte det op i
buksebenet.
Det blev sagt, at han tog en hyggelig snak med Martha i et stykke tid,
indtil smørret begyndte at smelte og
dryppe fra buksebenet.
Nr. 8
Andreas Nielsen, Haurbakvej 17,
boede i det, der blev kaldt for
smedehuset for 250 år siden. Han
købte stedet i 1869. Senere blev
Peter Nørskov ejer. Han sælger det
i 1954 til undertegnede, som igen
sælger til Gunhild Sørensen i 1981.
Nr. 9
Knud Andersen køber huset,
Vinderslevvej 103 i 1896 og sælger igen til Jens Andersen i 1908.
Så vidt jeg ved, køber Knud Andersen gård i Ebstrup.
Nr. 10
Hans Andersens ejendom,
Silkeborgvej 113 er udstykket fra
Østergård. Peter Jeppesen har ejet
den og solgte for 2—3 år siden til
R. Jensen. Peters far hed Christen
— en ellers stille og fattet mand,
der ikke var vant til de store overraskelser. Vi havde en nabo på
Østergård, der hed Søren Broch.

Han kunne være lidt af en drillepind,
men på en lun måde. Han spurgte
engang Christen: “Har du hørt, at
pastor Overgaard har fået tvillinger”? Så svarede Christen: “Ih!
Nej,— sikke da en slog”. Pastoren
var blevet gift i en høj alder. Tvillingerne blev faderløse, da de var 11
mdr. gamle. Jeg har spillet fodbold
imod dem begge. Den ene, Christian blev præst i Vedersø. Han
døde i 1991 og blev begravet på
Hinge Kirkegård, kun få meter fra
hvor han blev født i 1923.
Nr. 11
Ole Jensen køber stedet den 18.
jan. 1906 og sælger igen 1. okt.
1906 til Marie Pedersen. Hun sælger ejendommen til Vinderslevgårds Teglværk i 1918 - lidt jord må
der have været til huset, ellers køber de 4 spekulanter: Hans Jensen,
Jens Andersen, P. Nielsen og H.P.
Vilstrup den ikke.
Husene eksisterer ikke mere. Jorden er inddraget under matr.nr. 10
d., Teglværket. Ejendommen har
ligget vest for Silkeborgvej 109.
Nr. 12
Martin Lysdal sælger til sin plejesøn, Antonius Mogensen i 1935.
Niels Brink køber den i 1979,
Vinderslevvej 50.
I 1794 blev den købt af en mand
der hed Jørgen Moeslund, som
blev meget rig. Han var indehaver
af kroen og købmandshandel samt
havde pant i mindst 10 ejendomme
i Vinderslev.
Som barn husker jeg, at der var 3
sammenhængende damme eller
vandhuller, der lå op ad Vinderslevvej — lige fra svinget ved byskiltet
og op til Folmer Andersens have.
Mellem den første dam og Vinderslevvej havde bylauget haft deres
store sten at sidde på til deres møder, oldermanden sad på den største. De blev brugt i jordfællesskabets tid til bystævne. Stenene blev fjernet for godt 70 år siden.
Dammene blev efterhånden fyldt op
af ler, når en kælder til en villa skulle
udgraves.
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Nr. 13
Johannes Bech. Jeg fandt omsider
frem til hans søn Karl Bech, der nu
bor i en ældrebolig i Thorning. Karl
beretter, at hans far Johannes Bech
havde haft en ejendom i Vinderslev
i kort tid, men flyttede til Vester Vandet, men da jorden ikke altid “var
hjemme”, flyttede han flere gange
og endte i Ungstrup på en landejendom, som Karl senere overtog efter J.B.
Da alt så allermest håbløst ud - selv
efter flere søgninger i Landsarkivet
- slog det pludselig ned i mig, at min
legekammerat, Peter Mortensen
(Stinne Mortensens svoger) havde
fortalt mig, at der havde ligget et
hus for nogle år siden, der hvor vi
stod, ca. 5 m øst for Vinderslevvej
41. Huset havde selvfølgelig været et stuehus til tvillinggården,
matr.nr. 6 a., Vinderslevvej 45.
Nr. 14
Christian N. Vestergaard, Vinderslevvej 41 var skrædder. Han havde
en søn, der hed Poul. Han var radioforhandler i Nørregade i
Kjellerup.
Når han skulle transportere en radio, var den altid placeret på hans
knæ på motorcyklen, husker jeg.
Nr. 15
Mads Andersen kender jeg ikke
noget til, men derimod købmand
Hansen, der levede af den lille forretning, som de omkringliggende
husstande sluttede op om på
Silkeborgvej 138.
Til ejendommen var der oprindelig
godt et par tønder land, som kunne
føde en ko eller to.
Købmanden havde to sønner, Egon
Hansen, Silkeborgvej 142 og fhv.
urmager Ernst Hansen, Kjellerup.
Nr. 16
Knud Johansen havde den lange
strimmel jord på Kjellerupvej 65,
noget af det yderste af en fæsti fra
Vinderslev by. En fæsti havde
gerne en bredde på 10-15 m, som
blev brugt til at drive køerne ud ad
til græsning på overdrevet. Når
byhornet lød, skulle køerne samles i Vinderslev by.
Det eneste, jeg husker fra huset,
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er Peter Johansen og hans søn
Børge. Peter gik under navnet
”P.Havehus”.
Børge sad jeg ved siden af i skolen
hvert andet ar, han var et år ældre
end mig.
Vi to var nok ikke Guds bedste
børn. Jeg husker engang, at Børge
blev hørt i de ti bud. Lærer Bredal
kom til at se i hans katekismus, at
alle ord med ”ikke” var streget over,
(dermed måtte han jo alting), men
der vankede et par på kassen.

ger han huset og køber ejendommen matr.nr. 11 d., Silkeborgvej 146
— Vellings ejendom.

Nr. 17
Niels Danielsen, Trekronervej 23.
Danielsen er et gammelt navn i
Vinderslev. Niels Danielsens søn
hed Niels Peter, hans søn hed Niels
og dennes søn ejer nu gården.

Nr. 23
Søren Chr. Vestergaard, Trekronervej 29 mageskifter med Henrik
Jespersen, Vinderslevvej 32 i 1910,
huset foran P. pladsen til Vinderslev
Forsamlingshus.
I 1915 købes ejendommen af sønnen,
malermester
Laurits
Vestergaard. En 3. broder ved navn
Anders Vestergaard var en lille person og spinkelt bygget, havde værelse i loftsetagen. Hans arbejde
bestod gerne i lette gøremål, så
som måleraflæsning og opkrævning af Julens Glæde.
Gunnar Nielsen har haft ejendommen Trekronervej 29.

Nr. 18
Andreas Bech køber 13 a. i 1901
og matr.nr. 15 a. i 1902 sammen
med 17 b., der havde været en del
af kreaturgangen / fæstien ud til
overdrevet. Nu har ejendommen
matr.nr. 1 g og ejes af Folmer Andersen, Vinderslevvej 54.
Nr. 19
P.A. Kristensen Døssing køber stedet Trekronervej 10 b i 1905. Jeg
er lidt i tvivl, om huset oprindelig har
heddet “Lyshøj”, fordi det er højt
beliggende. Vi har aldrig kaldt huset for andet end “Lushøj”, af hvilken grund, ved jeg ikke.
Siden 1995 har Lise Lotte Madsen
og Karsten Thøgersen ejet stedet.
Nr. 20
Niels Peter Nielsen får skøde på.
Vinderslevvej 69 den 2.7.1901 og
ejer den til 1937, hvor sønnen, Andreas Nielsen (karetmager) får
skøde. Nu ejes den af malermester
Helle Krogh og P. Tholstrup.
Nr. 21
Rasmus Brink får skøde på et
hedelod i 1884, udstykket fra
matr.nr. 10 a. samtidig med, at Andreas Brink får hovedparcellen,
Haurbakvej 15 efter min oldefar,
Niels Jensen Brink.
Rasmus Brink sælger ejendommen
til C. Mogensen i 1896 og køber et
hus, Vinderslevvej 99. I 1903 sæl-

Nr. 22
Anders Christensen, Trekronervej
4 var både landmand og murer og
blev kun kaldt for Anders murer.
Hans søn Marius Christensen, der
var tømrer, blev kaldt for Marius
murer.
Som skrevet står: “Slægt følger
slægters arv”.

Nr. 24
Jens Peter Jensen, Trekronervej 14
får skøde i 1875, Laurits J. Klok får
skøde i 1909. Hans søn, Niels J.
Klok overtager ejendommen i 1935.
Niels Klok var en dygtig murermester. Hans politiske parti, socialdemokratiet valgte ham til
overvurderingsmand i Viborg Amt
vedr. ejendomsvurderinger.
De 3—4 tdl. jord, der hørte til ejendommen er solgt til Jens Holm.
Bygningerne, som ligger ved siden
af vandværket ejes af Ivan Klok.
Nr. 25
Jens Peter Geert, Vinderslevvej
39 mageskifter skøde med Anders
Christensen (murer).
Huset blev bygget i 1905. Det har
huset flere fhv. landmænd gennem
de 100 år. Min mor, Katrine Brink
har boet der i 23 år.

Nr. 26
Kristen Kristensen køber Vinderslevvej 71 i 1886 og ejer den til
1922. Siden er der 9, som har ejet
ejendommen — de 6 har jeg kendt.

Ejvind Kristoffersen er den, der har
været der længst. Man kan næsten
sige, at det har været den gennemgangslejr, som på så mange andre

ejendomme.
Fortsættes januar 2007..............
Verner Brink

Babysalmesang
Hvem kan være med?
Babysalmesang er for forældre og
deres spædbørn. Erfaringsmæssigt er det især mødrene, der kommer med børnene, men fædre er
også velkomne!

Hvorfra kan man komme?
Deltagerne behøver ikke at komme
fra Vinderslev sogn, da Vinderslev
Menighedsråd indbyder alle småbørnsforældre på Kjellerupegnen
også fra andre sogne. Man kan
således tage til babysang i Vinderslev, selv om man bor i f.eks. Hinge
sogn, Levring-Hørup sogne
(Kjellerup by), Thorning-Grathe
sogn, Grønbæk sogn og Engesvang sogn.

Hvor små og hvor store
babyer kan være med?
Babysalmesang er for babyer fra ca.
3 til 9 måneder. Man kan sagtens
begynde på holdet, selvom baby kun
er 2 måneder, da de små udvikler sig
meget hurtigt. Er barnet kun 2 måneder, lader den voksne bare være med
at gøre store bevægelser til dansen
og til rideranke-lege. Men hvis baby
er begyndt at kravle rundt eller er for
tung at have på armen i længere tid,
mens den voksne danser til sangen,
så er barnet blevet for stor til at starte
på et babysalmehold.

Hvad koster det?
Vinderslev Menighedsråd tilbyder
alle at deltage gratis - uanset, hvor
man bor.

Hvem får noget ud af
babysalmesang?
Både babyerne og deres forældre
har glæde af babysalmesangen:

Hvad er formålet med
babysalmesang?
Babyerne bliver fortrolige med deres egen mors (eller fars) sangstemme og får del i stemningen af
både tryghed og bevægelse, som
er i de gamle salmemelodier og
børnesange. Det lader sig netop
gøre, når den lille er sammen med
sine egne og hører tonerne gennem deres personlige stemmer.
De voksne oplever de smås koncentration, når der bliver sunget og genoplever selv glæden ved at synge.
Førstegangsforældre har gennem
barnets fødsel prøvet at være nærmere tilværelsens grænser for liv og
død, end de før har været. Derfor vil
de nye forældre ofte høre ordene og
tonerne i de gamle salmer og sange
på en anden måde, end de har gjort
tidligere.

Skal man være specielt
sanginteresseret?
Nej, alle kan være med til babysalmesang – også de forældre, der
ikke selv regner med, at de overhovedet kan synge, for det er ikke
skønsang, der er formålet.

Hvordan foregår det på
babysalmeholdet?
Babysalmesangen foregår siddende i kreds på gulvet, dansende
i kreds og på række samt siddende
på stole i kreds - det sidste især,
når der synges rideranke-sange.

opleve bevægelsen frem og tilbage.
Ud over salmer synges også ældre børnesange som ”Jeg ved en
lærkerede” og ”Lasse, Lasse lille”
foruden helt enkle nye sange til stimulering af barnets sanser.
Der er hver gang et indslag af instrumentalmusik fra cd med salmetoner eller klassiske toner af f.eks.
Mozart, som der lyttes til, mens de
små iagttager en ballon eller sæbebobler eller en vifte i bevægelse.

Hvor og hvornår?
Babysalmesangen foregår i salen i
Vinderslev sognehus.
Her starter babysalmehold for efteråret 2006 tirsdag den 26. september Kl. 10,00 – 10,45 og følgende tirsdage i alt 10 gange frem til jul (enkelte tirsdage springes over på grund
af ferie).
Holdets deltagere er velkomne til
som afslutning at komme i kirke til
julegudstjenesten for babyer og
småbørn, der holdes i Vinderslev
Kirke sammen med dagplejemødrene i Vinderslevområdet.

Tilmelding
inden holdstart til lederen på telefon 86 88 11 10.

Leder
Nogle af salmerne danses med
barnet på armen, ligesom der også
synges dansesange til folkemelodier. Når de små er godt et par måneder, bæres de under dansen med
ansigtet væk fra den voksne og har
stor fornøjelse af at se hinanden og

Babysalmeholdet ledes af Karen
Marie Ravn, der er valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns Valgmenighed og begyndte med babysalmehold i Vinderslev i efteråret 2005.
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Malmhøj
Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen
og Mother Theresa strikkegruppen.
Er dog aflyst ved andre arrangementer - se program.
Oktober
6. kl. 9:30 Banko
12. kl.13:00 Løvfaldstur
20. kl. 9:30 Banko
November
3. kl. 9:30 Banko
16. kl. 14:00 GJ konfektion
December
2. kl. 14-17 Julemarked
5. kl. 18:30 Lucia
8. kl. 12:00 Julefrokost
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Sankt Hans
60 deltagere var samlet på ”Malmhøj” for sammen at fejre midsommeren. Først sang vi et par af sommerens dejlige sange, hvorefter der
blev serveret pølser, kogt efter
køkkenholdets egen specielle opskrift; serveret med alt det tilbehør

der hører sig til. Efter de mange pølser fik vi is og isvafler. Nu var det tid
at få det veltilrettelagte bål tændt.
Øverst på toppen af bålet var en stor
heks anbragt, som ventede på sin
skæbne, at blive sendt til Bloksbjerg
og tage alt det onde med. Det foregik til Drachmanns smukke
midsommersang: Vi elsker vort land.
I båltalen omtaltes, hvorfor det heder Sankt Hans, og at det navnlig er
i Skandinavien med de lyse og korte
nætter, dette fejres. Om ilden i os
selv, hvordan den varmer, når den
bruges til noget positivt til gavn og
glæde for andre; men hvis den kommer ud af kontrol kan skabe konflikter, som man ser det mellem de vestlige og mellemøstlige kulturer. Hvordan vi føler Sankt Hans aften som
noget dansk, når Danmark er dejligst.
Under det efterfølgende kaffebord
var der stort amerikansk lotteri med
16 flotte gevinster.
En af traditionerne er underholdningen af familien Kragh fra Pederstrup.
Lotte der både synger med ved
fællessangene og synger en del solo

og med Bent ved klaveret. Sønnen
Simon medvirkede med sine trommer, og datteren Julie hjalp til med
lotteriet.
Til slut sang vi: Danmark nu blunder
den lyse nat.
Jens Thorn Jensen

Mother Theresa
Garn, strikkepinde og trøjer til optrævling.
Kære læsere.
Rydder du op i dine gemmer, eller
kender du nogen, der rydder op og
skal flytte, så er det oplagt at spørge,
om de evt. har garnrester i overskud,
som kan afleveres på Malmhøj.
Vi er en lille flok, der strikker, trævler op, vinder garn, syr sammen og
hækler omkring tæpperne. Alt det
foregår torsdag eftermiddag.
D. 20. sept. kørte vi til Ålborg og afleverede 30 store tæpper og 10 sjaler og halstørklæder. Der er således
strikket omkring 2000 tæpper, så der
skal meget garn til.
Tæpperne bliver sendt til Calcutta i
Indien her til oktober og er fremme
inden jul.
Det er et godt projekt, og så gør det
jo heller ikke noget, at vi har et godt
samvær torsdag eftermiddag.
Næste mødedag er torsdag d. 9.
oktober.
Bente Sørensen

Tøjsalg på Malmhøj
d. 16. nov.
Brugerrådet har vedtaget, at der ingen mannequinopvisning skal være
i efteråret, men der bliver alligevel
mulighed for at købe lidt nyt til vintergarderoben. Anna Olsen fra GJ Konfektion i Randers kommer med et udvalg i nov. Det er torsdag eftermiddag, hvor der er åbent center, så
man både kan strikke lidt og se på
tøj.
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På besøg i Ella og Brugerrådets arran- Tour de Malmhøj
nye sti ved Malmhøj blev indHarrys kolonihave
gementer på Malm- Den
viet med maner d. 10. aug., hvor det
var lykkedes at få en aftale med team
høj

Julefrokosten er den 8. december.
Menuen er som sædvanligt med
mad, der hører julemåneden til. Der
plejer også at være hyggeunderholdning. Alt dette for kun 50
kr. for ”Malmhøj” og Brugerrådet.

Flagermusene fra Børnegården.
17 deltagere mødte op, og der var
to kategorier, nemlig cykel og gocart.
Løbet afvikledes med enkeltstart på
tid i to runder. Første runde med forhindringer og slalom. Det var en
svær rute, men alle rytterne gennemførte med flotte resultater, og målfoto afgjorde, at det var Asbjørn Karup Hansen på cykel og Simon Agerskov på gocart, der lå i spidsen. I
pausen gik der rygter om doping, og
en nærmere undersøgelse afslørede, at de fleste ryttere havde indtaget et lakridskonfektlignende stof
og lidt hindbærsaft, hvilket bevirkede, at anden runde blev afviklet
med fuld fart eller speed, som det
hedder i cykelsproget. Løbet blev
dog afviklet uden uheld, og tilskuerne fik en fantastisk oplevelse og
siger tilmed tak til Flagermusene og
håber, det vil være muligt at træffe
aftale en anden gang.

Jens Thorn Jensen

Bente Sørensen

Løvfaldstur torsdag den 12. oktober. Den søges lagt omkring Tange
Sø med kaffe på en kro i nærheden.
Turen er gratis; men tilmelding er
nødvendig senest mandag d. 9. oktober. Afgang senest kl.13.30. Personbiler læsses kl. 13.15 og busser
kl. 13.00.

Beboerne var på besøg i Ella og Harrys kolonihave. Det var en dejlig
varm sommerdag, hvor vi sad ude i
haven og fik kaffe, boller, kringle og
lagkage, som var pyntet med jordbær fra haven. Der måtte også nogle
kolde drikke til. Snakken gik livligt,
til vi skulle hjem efter en hyggelig eftermiddag.
TAK for det Ella og Harry.
Signe

På besøg hos Anna
Mary

Julemarkedet bliver den 2. december fra kl. 14.00 til 17.00. Her er der
store gevinster i tombolaen. Gevinsterne er skænket af handlende og
håndværkere på land og i byen.
Overskuddet går til forskellige aktiviteter for beboere og brugere af
plejecenteret.

Malmhøjs beboere har to dage i træk
været på besøg hos Anna Mary. Det
første hold var afsted en eftermiddag, og det andet hold næste dags
formiddag. Begge dage var med
hjemmebagt kringle, boller og kaffe,
som blev severet i sølvkanden. Det
var så hyggeligt. Vi har jo nogle trofaste skubbere, når vi skal afsted,
og samtidig er det dejligt med sådan en køretur.
TAK til Anna Mary.
Signe
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Landsstævne
Landsstævne i Haderslev i perioden 29.6. -2.7. 06.
- skrevet af en aktiv stævnedeltager.

Ca. 14.000 idrætsudøvere deltog i
indmarchen. Mange havde valgt at
være på tilskuerpladserne, men det
er nu en fantastisk fornemmelse at
gå sammen med sin forening (DGI
Landsstævnet er i dag en folkefest Midtjylland) ind på landsstævnefor såvel de aktive deltagere som stadion og tusindvis af tilskuere står
de mange tilskuere, der finder vej og klapper – det kan ikke beskritil de forskellige arrangementer.
ves, det skal opleves.
Omkring 25.000 idrætsudøvere
havde tilmeldt sig stævnet. Langt
de fleste deltog i gymnastik, men
der var også mulighed for mange
andre aktiviteter: Agility, badminton,
basketball, bordtennis, fodbold,
håndbold, petangue, skydning, volleyball - over 20 forskellige idrætter var det muligt at tilmelde sig.
Der er ingen præstationskrav til deltagerne, blot skal man være medlem af en forening under DGI (danske gymnastik og idrætsforeninger)
eller DDS (De danske skytteforeninger).

opvisning på landsstævnestadion,
hvor over 3.000 efterskoleelever
gav en fantastisk flot opvisning, og
når man så tænker på de få gange,
de har haft mulighed for at træne
sammen alle. Dette var et værdigt
punktum for dette års landsstævne.
Det var ikke kun på landsstævnestadion, der var musik og underholdning. Også i Haderslev by og
især omkring Haderslev Dam var
der musik og fest i store telte til
langt ud på natten. Folk festede og
hyggede sig. Der var en fantastisk
stemning alle steder, og det skal
også lige bemærkes, at man ikke
så hverken voldelige personer eller folk, der havde fået for meget
at drikke.
Var der energi til mere fortsatte festen hjemme på skolen, men med
hensyntagen til dem, der gerne ville
have lidt søvn.

Der var opvisningsscener flere forskellige steder i byen. På stævnepladsen var landsstævnestadion,
og opvisningsarenaen, hvor der var
fuldt program fra kl. 10 – 18.00
både fredag og lørdag.
Der var også flere ”gulve” anlagt
omkring Haderslev Dam, hvor mindre grupper gav opvisning inden for
gymnastik, folkedans, square
dance og line dance m.v.. Der var
også mulighed for selv at være
aktiv ud over den opvisning, man
havde meldt sig til, idet der også
var ”Kom-og-vær-med-aktiviteter
inden for bl.a. atletik/idrætsmær- Bespisningen foregik i telte opsat
Deltagerne kunne indkvartere sig ket, bordtennis, golf, og mange ved indkvarteringsstederne. Her
allerede fra om mandagen, hvor andre motionsformer.
var der stort morgenmads ta-selvder var arrangeret forskellige aktibord, og efterfølgende fik vi udleviteter. Indkvartering foregik på Hver aften var der underholdning veret en picnicmenu til frokost og
skolerne i Haderslev eller omegn på landsstævnestadion. Efter åb- en flaske frossen vand, som man
eller også på en dertil oprettet cam- ningshøjtideligheden torsdag aften så kunne spise/drikke i dagens løb.
var der koncert med Gnags. Det Det var god mad og en fin ordning
pingplads.
var Peter A.G., der havde skrevet med picnicmenuen. Aftensmaden,
Fra Kjellerup og omegn deltog 18 dette års landsstævnesang. Fre- som skulle være forudbestilt kunne
m/k i motionsgymnastik på et hold dag aften gav dette års Verdens- vi nyde i store telte på stævnefra DGI-Midtjylland. Holdet var i alt hold deres absolut sidste opvis- pladsen og ellers var der boder,
på ca. 150 personer. Før lands- ning. En fantastisk flot opvisning hvor man kunne købe mad.
stævnet skulle der trænes 10 bestående af både gymnastik, balgange, først indendørs i Silkeborg- let og spring. Derefter var der Søndag kl. 14.00 var der afgang
hallerne og de sidste 3 gange koncet med TV2 og Steffen Brandt fra Hertug Hans skolen, og efter 4
udendørs.
og et landsstævnekor bestående af døgn med det bedst tænkelige
efterskoleelever fra 45 efterskoler. sommervejr gik turen nordpå til
Vi tog afsted i bus torsdag kl. 8.30 Lørdag aften var der festaften på Kjellerup igen med bussen fyldt
fra Kjellerup og ankom til vores Stadion. Her opførte gymnaster fra med trætte landsstævnedeltagere,
indkvarteringssted, Hertug Hans forskellige amters Rep.hold og der nu kan se tilbage på et landsskole i Haderslev ved middagstid. Aspiranthold en forestilling med stævne, hvor næsten alt var perMændene boede i et klassevæ- musik, gymnastik og dans i farve- fekt - ja selv vejret.
relse og pigerne i gymnastiksalen rige kostumer og malede kroppe.
sammen med 30 andre piger.
En rigtig flot opsat koreografisk Næste landsstævne er i Holbæk i
forestilling, men måske lidt lang- 2009.
Den officielle åbning af lands- trukken.
Jette Jørgensen,
stævnet var torsdag aften kl.19.30. Søndag formiddag var den største
Vinderslevvej 100

30

Lokalbladets regnskab 2005
Udgifter:
Trykning af bladet
Forsendelse af bladet
Forsendelse i øvrigt
Kontorartikler
Teknisk udstyr
Diverse
Udgifter i alt
Driftsresultat

38.294,75
12.329,50
324,50
1.337,70
0,00
3.080,50
55.366,95

Indtægter:
Annoncører
Foreninger
Private
Abonnenter
Øvrige indtægter
Diverse
Indtægter i alt

40.942,50
8.000,00
7.209,00
11.812,50
937,50
195,80
69.097,30

13.730,35

Økonomien for 2005 var mget tilfredsstillende, men skyldes alene at
vi i øjeblikket har en god ordning med
udbringning af bladet. Skulle bladet,
som tidligere, udbringes med posten, ville udgifterne hertil være ca.
40.000
kr.
Overskuddet skal bl.a. bruges til
udskiftning af teknisk udstyr m.m.

Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
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.

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Mausingvej 45, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 88 82 / 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl
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J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

„

KVALITET TIL TIDEN“

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

Dennis Rasmussen, Hauge

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

Tel. 86 88 01 75
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Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58

Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

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

86 81 38 00
Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel
Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

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

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 56, 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

HEGNSKLIPNING
Hegnsklip udføres med
Spearhead fingerklipper.

Fruerlund Hegnsklip
Kaj Andersen
86888003

v/ Claus Winkler,
Fruerlundvej 4, Fruerlund
Tlf. 86 64 21 15 / 30 54 94 68
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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
Pederstrup Vandværk
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og Fritidsgården

Pensionistforeningen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

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

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

Sognemenigheden

Dagplejere
Alice Mogensen, Vinderslevholmvej 47
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Tøndborgvej 23
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888597
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 45941716
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Tlf. 86888542

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375
Tlf. 86888352

Valgmenigheden
Præst : Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Inga Nielsen, Kirkebakken 13
Tlf. 86881253
Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Michael Christensen, Hybenhaven 2

Søndagsskolen - Mausing

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86867476

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

Tlf. 86888157

Venstre Vinderslev
Tlf. 87702370

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hjemmeplejen
Område Vest

Soldatervennekredsen

Tlf. 86888237

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

Tlf. 86886005
Tlf. 86880002
Tlf. 86886686

Søndagsskolen - Vinderslev

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Præst : Jesper Langballe, Blichersvej 32
Præst : Mai Bjerregaard, Blichersvej 31b

Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Tlf. 86888358

Vinderslev Brugsforening
Tlf. 23393417

Klub 73

Fmd.:Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42 Tlf. 86888269

Vinderslev Forsamlingshus

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Fmd.:Jette Gundersen, Vinderslevholmvej 37 Tlf. 86888110

Malmhøj

Tlf. 87702494
Tlf. 87700617
Tlf. 87700628
Tlf. 87702496

Vinderslev Idrætsforening

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Tlf. 86888499

Vinderslev Vandværk

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Mausing Beboerforening
Fmd.: Knud Haugaard, Lundgårde 1

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Tlf. 86888406

Windir Spejderne

Mausing Sportsplads - KFUM

Fmd.: Rasmus Østerby, Lundgårde 13

Tlf. 86888826

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518
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Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 15. december
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

MALMHØJ
12. oktober
Løvfaldstur om Tange Sø
16. november
Tøjsalg v/GJ Konfektion
2. december kl. 14-17
Julemarked
8. december
Julefrokost

MAUSING
MISSIONSHUS
27. oktober kl. 19.30
Sudankreds, efterårsmøde med Pastor
emer. Aage Nielsen, Viborg
17. november kl. 19.00
Fællesspisning. Tilmelding til Uffe, tlf.
86867476 senest 13/11. Pioner Brian
Jespersen, Sørvad
1. december kl. 19.30
Adventsfest med missionær Jørgen
Bech Knudsen, Mårslet
21. december kl. 19.30
Pynte juletræ
27. december kl. 19.30
Julefest v/børnekonsulent Berit Skødt,
Århus

VALGMENIGHEDEN
3. oktober kl. 19.30
Danmark og Islam - rækker tolerancen? Foredrag i Valgmenighedens sal
v/forfatter Kaare Bluitgen
15. oktober
Søndagsfrokost i Valgmenighedens sal
efter gudstjeneste i Hørup Kirke kl.
10.30
29. oktober
Efterårsmøde for de Midt- og vestjyske
Valgmenigheder i Holstebro
16. november kl. 18.10
Busafgang fra Vinderslev Kirkeplads og

fra Mosaikken 18.20 til koncert i Viborg
Domkirke m/Wienersänger-knaben
21. november kl. 19.30
Fortvivlelse og tro - genfortælling af
Markusevangeliet i Valgmenighedens
sal v/Knud Jacobsen
7. december kl. 14
Adventseftermiddag i Valgmenighedens sal
28. december kl. 15
Julegudstjeneste for børnefamilier i Hørup Kirke med juletræsfest i
Valgmenighedens sal
31. december kl. 10.30
Gudstjeneste med efterfølgende samvær i Valgmenighedens sal
16. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/Jørgen Husted, lektor ved filosofisk institut ved Århus Universitet

SPEJDER
30. november kl. 18
Juleafslutning i Mausing Forsamlingshus
2. december kl. 10
Indsamling af aviser, pap, reklamer og
blade

Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

3. december kl. 10
i Mausing og Vinderslev Missionshus
6. december kl. 19.00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke
17. december kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus
27. december kl. 19.30
Julefest i Mausing Missionshus v/
børnekonsulent Berit Skødt, Århus

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
9. oktober kl. 14.00
Danmissionsmøde v/Slot Petersen
12. oktober kl. 19.30
Samtalemøde
19. oktober kl. 19.30
Møde v/missionær Henning Kristensen, Hobro
3. november kl. 19.30
Søndagsskolefest v/børnekonsulent
Aase Rigtrup Stoltenberg, Hjerm
23. november kl. 19.30
Ethioper-missionsmøde v/generalsekretær Sune Skarsholm, Christiansfeld
7. december kl. 19.30
Soldatervennefest

SØNDAGSSKOLERNE
I MAUSING OG
VINDERSLEV

28. december kl. 19.30
Julefest

8. oktober kl. 10
i Mausing og Vinderslev Missionshus

BORGERFORENINGEN

29. oktober kl. 10.15
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke
5. november kl. 10
i Mausing og Vinderslev
Missionshus
19. november kl. 10.00
i Mausing og Vinderslev Missionshus

6. oktober kl. 18.30
Fællesspisning/Høstmiddag i Mausing
Forsamlingshus
6. december kl. 19.00
Julehygge m/luciaoptog og julespil på
Vinderslev Skole

Vinderslev Forsamlingshus
2. december kl. 18.30
Julefrokost for alle

