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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.

Fortvivl ikke !

Giv en god gave

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

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.
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Kender du en stakkel, der ikke
bor i området, og som derfor
ikke får Lokalbladet, så giv et
abonnement i gave ! Det koster
150 kr. om året.
Kontakt redaktionen for bestilling.

86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888894
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Leder
Så udkom LOKALBLADET igen.
De sidste par gange har der været enkelte eksemplarer af LOKALBLADET, som har manglet en del
af siderne. Har I været uheldige at
få et sådant, er I meget velkommen
til at kontakte en fra redaktionsgruppen, som så vil bytte jeres
blad til et med alle sider! Vi har
endnu enkelte eksemplarer på lager.
Lene og Jan arbejder stadig på,
at LOKALBLADET skal have sin
egen hjemmeside. En hjemmeside, hvor det vil blive muligt at
finde tidligere udgivne numre af
LOKALBLADET. Hvilke andre

muligheder denne hjemmeside vil Vi prøver hele tiden at være lidt på
byde på, vil blive introduceret på forkant med nogle artikler, men vil
selvfølgelig stadig gerne modtage
et andet tidspunkt her i bladet.
noget fra DIG! Måske bare en god
I redaktionsgruppen arbejder vi ide….
endvidere på en rimelig fyldestgørende beskrivelse af betydningen Husk også at informere os om møaf de lokale vej- og bynavne. Vi der og lignende. Ved at få flest muhar fået nogle brugbare informa- lige mødedatoer på aktivitetskaltioner og håber på at kunne frem- enderen på bagsiden vil LOKALskaffe endnu flere informationer BLADET få endnu en mening i
således, at det er muligt at bringe lokalområdet. Måske kan vi være
en artikel herom i næste nummer med til, at der ikke afholdes to araf LOKALBLADET. Vi arbejder rangementer på samme dato!
også på en artikel om kultur- og
slægtsoptegnelser i lokalområdet. Til slut vil vi ønske alle bladets læDet tegner til at blive en længere sere rigtig god læselyst!
artikel delt over flere numre.
REDAKTIONEN

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. kl. 1971/72

Forreste række fra venstre: Tove Thomsen, Gunhild Lihn, Jette Simonsen, Jytte Poulsen, Kirsten Thorndahl,
Anne Kathrine Jensen (læs beretning s. 22), Linda Bakbo, Britta Pedersen, Dorthe Andersen, Birgit Knudsen.
Anden række fra venstre: Peter Nørskov, A.P. Ildensborg-Hansen, John Hansen, Birgit Rugaard (lærer).
Tredje række fra venstre: Steen N. Hansen, Hans Hørup Johansen, Bjarne Krogh Graversen, Ole
Smedegaard, Kim Pedersen, Harry Damgaard, Claus L. Pedersen.
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Nyfødte

Christina Le fevre og Robin
Lundqvist, Liljevej 4, fik d. 7/6 kl.
20.40 den lille August. Han vejede
4150 g og var 54 cm lang og blev
født på Silkeborg Sygehus. Han ses
her sammen med sin storesøster
Amalie på 3½.

Efterlysning
Forsamlingshuset i Vinderslev
mangler legetøj, gerne film, da det de
mangler er til lidt større børn.
Forsamlingshuset trænger til en ansigtsløftning. Særligt de udvendige
rammer er ved at være noget forfaldne, men bestyrelsen mangler
penge. De vil derfor komme rundt og
sælge aktier. Prisen er 100 kr. pr stk.,
og man må købe alle dem, man vil.
SÅ tag godt imod bestyrelsen, når de
engang til efteråret ringer på jeres
dør! Bestyrelsen består nu af Anni
Hansen, Jette Gundersen, Alice Lemming og de to nye Henrik Franck og
Martin Døssing.

Bryllup

Så kom billedet endelig af lille Anton, som er søn af Maja Würtz og
Brian Johansen, og som vi skrev om
i sidste nr. af Lokalbladet.

-----------------o----------------Signe Thomassen og Jacob Sørensen, Tulipanvej 8, fik d. 27/8 en pige
på Viborg Sygehus. Pigen, som skal
hedde Laura Zeuthen Sørensen, vejede 3630 g og var 54 cm lang.

Malene og Morten Forsberg
Stenholt, Vinderslevholmvej 17b,
blev viet d. 12. maj. Billedet er taget
på Engholmsvej, i Mortens fars eng.
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teljeps
Pas på dræbersnegle
Dræbersnegle har vi alle mødt, eller
måske er man så heldig, at man kun
har hørt om dem, SÅ LÆS DENNE
ADVARSEL!
Inge Lise Busk i Pederstrup havde
gravet nogle huller i sin have, hvor
hun havde sat glas med øl ned. Det
kan snegle godt lide. Når de så vil
drikke øllet, falder de ned i glasset
og drukner.
En sen aftentime gik Inge Lise i haven, og AK OG VE! hun faldt desværre selv i et af hullerne og brækkede sit ben. Sådan bliver historien
fortalt. Om der er smurt lidt på, skal
jeg ikke kunne sige, men jeg talte
med Inge Lise til Mausing Marked,
hvor den ellers så foretagsomme
Inge Lise sad stille i informationsteltet. Havde det ikke været for gode
venner og naboer, var hun ikke kommet til marked, så Inge Lise vil gerne
her i bladet rette en STOR TAK til
alle, der har hjulpet hende.

Tillykke med dagen
Jens Stenholt, Mausingvej 39,
fyldte 60 år d. 23. juli.
Benny Schläger, Haugevej 34, fylder 50 år d. 13. oktober.
Jens Andersen, Gl. Revlvej 6, fylder 50 år d. 15. oktober.
Knud Jensen, Solsikkevej 11, fylder
50 år d. 25. oktober.
Tove og Jens Andersen, Gl. Revlvej 6, har sølvbryllup d.30. oktober.
Anna Jensen, Mausing Skolevej 2,
fylder 70 år d. 15. november.
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Line Baggesgaard og Michael Valbjørn, Mausingvej 26, blev
viet i Hinge Kirke d. 9. juni.

Gade

spejlet
Velkommen til !
Solsikkevej 14

Chris Christensen (23) og Allan Bukh
(31) har købt huset på Solsikkevej 14.
Chris har været pædagogmedhjælper, men hun begynder at læse til
farmakonom. Allan er lærer på Levring Efterskole. De har boet i Levring,
men for et par førstegangskøbere var
huset i Vinderslev både godt og billigt.

Stenrøgelvej 2

Vinderslevvej 38

Bodil Birkbak og Ole Bendtsen flyttede i september fra Haugevej 9 til
Stenrøgelvej 2. De har drengene
Thorebjørn og Asbjørn, som går på
Vinderslev Skole og Danbjørn, som
er på Vinderslev Børne- og Fritidsgård. Bodil arbejder som pædagog i
Silkeborg.
De havde længe gået og drømt om
at bygge nyt eller bygge om på
Haugevej, men da „Voergård“ på
Stenrøgelvej kom på tvangsaktion,
købte de den for at få mere plads og
højere til loftet. Det gamle stuehus
(se billede) viste sig imidlertid hurtigt for ringe og for dyrt at istandsætte
- bl.a. derfor har de valgt at indrette
en del af staldbygningerne til beboelse i stedet for.

Så har Tømrer Kim Christensen købt
Vinderslevvej 38. I øjeblikket er han
ved at renovere huset. Det er så
meningen, at tømrerværkstedet ved
privaten skal flyttes derned. Hvad det
nuværende værksted skal bruges til,
ja, det må Lokalbladets læsere vente
med at få at vide til et senere nr.

Pederstrupvej 42

Vinderslevvej 14

Vinderslevvej nr. 14 har fået nye beboere. Lone Sandberg på 30 og Jens
Skovdal på 33 har købt huset. De var
i gang med at lave nyt badeværelse,
da Lokalbladet kom på besøg. Vi fik
at vide, at Lone er lærer i Bjerringbro, og Jens er køkkensælger ved
Designa, og så venter de barn til december. Så kommer Lokalbladet nok
på besøg igen og kan se det nye badeværelse.

Nyt firma

Trine Nielsen (29), Jesper Sørensen
(29), Toke (4), Loui (1½) og West
White Higland terrieren Jogge (5)
flyttede ind på Pederstrupvej 42 til
juli. De købte stedet i november 2006
og har brugt tiden frem til juli i år på
en gennemgribende renovering, dvs.
nybygning, for der var kun en smule
af soklen af den tidligere bygning tilbage. Jesper har selv lavet det hele.
Familien kommer fra Silkeborg, men
ville gerne ud, hvor der er højere til
loftet og frit udsyn til naturen, så derfor blev det Pederstrup.
Trine er sælger hos Trip-Trap i Silkeborg, og Jesper er projektleder
hos firmaet Lyngbyg, også i Silkeborg. Drengene er i børnehave og
vuggestue i Gødvad. Fritiden skal
bruges på at bygge garage og anlægge have.

Ægteparret Lotte og Søren Fisker,
Lundgårde 9 i Mausing, har startet
Midtjyllands Køleservice.
Firmaet laver blandt andet alt inden
for køl, frys, affugtnings- og klimaanlæg.
Søren er uddannet kølemontør og
har i 10 år arbejdet for Baks Køleservice i Silkeborg. Lotte har et lederjob i et edb-firma i Århus og tager sig
desuden af de administrative opgaver i Midtjyllands Køleservice.

Lukket p.g.a sygdom
En af Lokalbladets annoncører måtte
desværre skrive dette i avisen.
Vores lokale frisør Rita Demuth har
desværre måttet lukke sin forretning
på ubestemt tid p.g.a af en
overfølsomhedsreaktion i luftvejene.
Måske er Rita startet, når Lokalbladet
udkommer, men på nuværende tidspunkt ved Rita ikke, hvornår hun er
frisk igen. Rita håber på, at hun vil
se alle sine gamle kunder vende tilbage, når hun er ”fit for fight” igen.
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Bydamsfest

teljeps
D. 30/6 var der fest ved Bydammen
i Mausing. Som noget nyt i år havde
man fået Matthias Linnack fra
Mausing til at stå for fælles mad for
dem, som havde lyst. Rigtig mange
havde meldt sig til lækker wok-mad,
som Matthias tilberedte på sin
kæmpepande (se billedet). En dejlig
fornyelse af den ellers så traditionelle
bydamsfest.
Senere var der en del konkurrencer:
”hvem-kan-på-færrest-slag-slå-et-4tommer-søm-i-planke”. Der var både
et børne- og et voksenhold, og der
blev kæmpet til sidste søm.
Der var også trillebør-ræs, tovtrækning og sækkevæddeløb. Alle deltagerne gik meget op i konkurrencerne.
På generalforsamlingen, der altid er
en del af festen, var der efter formanden Marianne Kristensens beretning
og godkendelse af kasserer Jesper
Mortensens regnskab, genvalg til de
tre bestyrelsesmedlemmer, der var
på valg.

”Gade”-fest

At Lundgårde skulle være en gade, er måske lidt svært at forestille sig. Men
så ”vej-fest” da!
I år blev den holdt d. 9/8 på ”Lundbjerggård”, hos fam. Østerby. Det er nu
19 år siden, traditionen startede.
Denne gang begyndte festen allerede kl 16 til eftermiddagskaffe. Der dukkede folk op, efterhånden som de var færdige med dagens arbejde/høst.
Aftensmaden blev grillet på Ole Nymanns store grill. Hver husstand havde
en salat e.l. med, der blev sat på et fælles bord, så man kunne smage på
hinandens specialiteter.
Børnene legede og de voksne snakkede og hyggede sig i en afslappet
stemning i Inge og Rasmus‘ lade.

Jubilæum

Lørdag d. 9/6 var der fest i Mausing Forsamlingshus.
Pederstrup Vognmandsforretning markerede, at Sanne
og Kurt Knudsen overtog hele ledelsen i firmaet efter
Lone og Ejgild Knudsen. Kurt fejrede samtidig, at han
har været selvstændig vognmand i 10 år.
På parkeringspladsen foran forsamlingshuset stod alle
9 lastbiler og skinnede om kap med solen, mens masser af mennesker ønskede de to par held og lykke.
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Fund af mursten fra 1871
En gammel svend
En mursten fra 1871 er her i 2007 fundet i forbindelse med nedrivning af et
par gamle avlsbygninger på Fuglemosegård.
Da Vinderslevgård Teglværk blev bygget omkring det tidspunkt, kan det
tænkes, at det er en af de første teglsten, der blev lavet med hænder og
form med 2 stk på hvert bræt, inden de kom til tørring og senere brænding.
Det skal også lige nævnes, at stenene er identiske med de sten, Vinderslevvej nr. 69 (Helle Krogh og Peter Tolstrup) er bygget op af.
Medarbejdere på Vinderslevgård Teglværk i Almtoft

Fra før 1916
Fra venstre: Katrine Siim, fru Andersen (?), teglværksdirektør Siim, Chr. Nielsen (doktor), Anton Pedersen, Bjarne
Siim, Gunnar Siim, Søren Haurbak, Ole Tørring, Jens Peter Mikkelsen, Søren Madsen, Thomas Thomsen, Hans
(Krok) og Søren Andersen, Børnene foran: Bruno og Helga Siim.

Fra 1937
Anden række fra venstre: Henry Thomsen, Mourits Skov, Jens Peter Mikkelsen (også på første billede), Anton
Klok, Holger Døssing, Peder Pedersen (Stryger), Kresten Kristensen, Johs. Kristiansen, Peter Johansen (Havehus), Anders Vinkler.
Første række: Hans Jensen (senere direktør), Martinus Lysdal, Alfred Mortensen (Smed og fyrbøder), Rasmus
Malling (teglværksformand), Kristian Tougaard, August Sylvestersen.
Verner Brink har kendt alle på dette billede på nær en enkelt.
Verner Brink og Alice Lemming
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Vinderslev Borgerforening

Sct. Hans aften

Hvad er det værd ?

Fiberbredbånd

I dalen viste vejret sig fra den gode
side, da omkring 100 personer mødte
op for i fællesskab at nyde aftenen
med bål, båltale, sang og samvær.
Båltalen blev i år holdt af Bente Sørensen fra Vinderslev. Hun fortalte
om, hvordan hendes liv havde formet
sig, og hvad hun nu fik sin tid til at gå
med.

OBS: Ændret dato.
Den 9.november får vi besøg af antikvitetshandler Hans Wulff fra Levring, der vil forsøge at sætte en pris
på nogle forskellige ting. Derfor: Vil
du have vurderet “farmors” gamle
standerlampe, billedet over sofaen,
en skål eller andet, skal du kontakte
Henny Sølager tlf. 86888358 eller
Agnes Hansen tlf. 86888308 og helst
også aflevere et tydeligt billede af det,
du vil have vurderet. Vi vil så sammen med Hans Wulff udvælge nogle
ting, der vil blive vurderet, og I vil få
besked.

Borgerforeningen har nu hørt fra
EnergiMidt, som er klar til at køre
kampagne for fiberbredbånd i
Vinderslev, Pederstrup og Hinge, og
der er lagt følgende tidsplan (lettere
forældet, når Lokalbladet udkommer!):

Hun fortalte om sine rejser, og at verden ikke er så stor længere. Det tager ikke lang tid at komme fra det
ene sted i verden til et andet. Hun
mente også, at når man bor her midt
i Jylland, kan man nå de fleste steder her i landet på et par timer.
Det store bål blev tændt og heksen
fløj til Bloksbjerg, mens vi sang midsommervisen.
Der blev også tændt et mindre bål,
hvor børnene kunne bage snobrød
med hjælp fra voksne, der sørgede
for, at der kunne komme remoulade,
ketchup eller marmelade på
snobrødene. Det så rigtig hyggeligt
ud.
De, der havde lyst, kunne købe kaffe,
pølser, øl eller vand som sædvanligt.
Det var en rigtig god aften.

Hvis du har noget, du vil sælge (antikviteter, juleting eller andet), må du
meget gerne snarest kontakte os for
at leje en stand.
Der vil være mulighed for at købe
kaffe m.m.
Vi håber, det bliver en rigtig hyggelig
aften i Mausing Forsamlingshus.

Fællesspisning
fredag den 26. oktober kl. 18:30
i Mausing Forsamlingshus. I år vil
menuen være sammensat af retter,
hvori der på én eller anden måde indgår øl.
Vi håber på stort fremmøde til en
hyggelig aften
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14. september
Materiale modtages i postkasser –
kampagne starter
14. september
Lokalt website åbner:
www.fiberbredbaand.dk
27. september
Infomøde for alle i Vinderslev,
Pederstrup og Hinge kl. 19-21 i
Vinderslev Forsamlingshus
10.-11. oktober
Showtrailer ved Vinderslev Kirke
19. oktober
Bestillingsfrist
31. oktober
Kampagne slutter med annonce
og pressemeddelelse i avisen

2008
Reserver allerede nu den 28/
29.marts 2008 til den årlige revy.

Agnes Hansen

Russiske feriebørn
Som mange nok ved eller har hørt
noget om, så er vi 5 familier i Vinderslev og omegn, der hvert andet år har
et feriebarn på besøg fra Murmansk
i Nordrusland. De var her så igen i
år, 3 uger i juni, og det var 3. gang, at
de var her.
”Foreningen Russiske Feriebørn i
Kjellerup og omegn” blev dannet i
1996, men egentlig er det 13 år siden, de 25 første feriebørn kom fra
Murmansk til Kjellerup Kommune på
initiativ af sognepræst Anders Bonde
i 1993. Præsten Igor i Murmansk fik
Anders Bonde til at skaffe ferie til 25
af de fattigste og dårligst stillede
børn fra Børnehaven nr. 139. Børnene kom så på genbesøg i 1995,
og i 1997 kom der endvidere 5 nye
børn med. Børnene kommer her
hvert andet år, indtil de bliver 15 år.
Så bliver 5 nye børn udvalgt af børnehaven, dvs. de er 5-6 år første
gang, de er her.
I 2003 blev Gården i Vinderslev
spurgt, om de kunne tænke sig at
modtage 5 børn og finde 5 værtsfamilier til dem. Der blev fundet 5 familier, der gerne ville prøve at have
sådan et feriebarn. Det eneste, man
skal, er at give dem omsorg, sund
mad og sørge for at transportere
dem til de forskellige aktiviteter, der
bliver arrangeret for dem m.m., kort
sagt: Lidt ligesom at få barn nr. 3 eller 4. Det første år de var her, var de
i børnehaven om dagen, de efterfølgende gange har de været i SFO´en,
hvor der så også er en pædagog og
en tolk, der tager sig af børnene i
dagtimerne. Der bliver så arrangeret ture til Djurs Sommerland,
Legoland, svømmehal mv. af foreningen.

erfaringer om russerbørnene. Det
var lige dagen før, de skulle rejse
hjem igen, og da var alle vist ved at
være mætte af at have en fremmed
i huset i 3 uger, som man ikke kan
kommunikere ret meget med, og
som har lidt anden opdragelse og
kultur, end vi har i Danmark.

ferie i Kjellerup og omegn. Og vi tror
da på, at det nok skal lykkes at se
dem igen i 2009.
Familien Bolander

Men alligevel glæder vi os til de kommer igen om 2 år, hvis foreningen formår at få samlet penge ind til endnu
engang at invitere 30 børn herned.
Det er et stort arbejde, der bliver lagt
i det, og det er kun pga. af stor opbakning fra lokalbefolkningen og erhvervslivet samt gaver fra bl.a. Tipsmidlerne, der gør det muligt at samle
de godt kr. 150.000 ind, som det koster at give de fattige og socialt dårlig stillede børn fra Murmansk en god

Og her i Vinderslev har vi endvidere
hver gang lavet en hyggedag, kun
for de 5 værtsfamilier i Vinderslev. I
år var det så Tove og Michael, der
lagde ”lade” til, og Michael sørgede
for hjemmelavet pizza til alle mand,
hvilket var en stor succes. Det var
meget hyggeligt, og imens børnene
legede, kunne de voksne udveksle
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Drengeleg i tresserne
Ole Nielsen, Pederstrupvej 46 er
slagter. Han er født og opvokset
i Pederstrup.
Laurits (kaldet Lause siden sin
barndom) Hvam. Har sit eget lille
gulvbelægningsfirma og bor
Vinderslevholmvej 37. Han er
opvokset på Mausing Skolevej 7

Leg ved Møllen
Ole ”Slagter” og Lause har sat
hinanden stævne ved Mausing
Mølle. De vil genopfriske
barndomsminder.
I 1965, hvor Ole var 10 år og Lause
13 år, mødtes de ofte i området ved
Mausing Mølle sammen med en
flok drenge fra Mausing-Pederstrup
området..
Det de husker bedst, var når de
hver lørdag eftermiddag mødtes
ved Petrea i Pederstrup. Petrea var
en ældre dame, der havde
”brødudsalg” i enden af bygningen
på adr. Pederstrupvej 60. Herefter
gik det i rask trav ned ad grusvejen
forbi Adler Andersen (nu Lotte og
Bent Kragh) ned i skoven ved
møllen. Dengang var der øst for
”skyttehuset” en sø. Den fungerede
som vandreservoir for møllen. Fra
søen løb bækken hen mod møllen,
så området på den måde var delt.

Drengene fra Serup
Der gik en sti op til landevejen
mellem Vinderslev og Mausing.
Kort tid efter at drengene var
ankommet, lød der høje stemmer
oppe fra stien – drengene fra Serup
var på vej! De havde stillet deres
cykler og knallerter oppe ved vejen
og var nu på vej ned ad stien. På
hver side af bækken udså man sig
et ”offer” for denne lørdags kamp.
Og så sloges de en times tid. De
tumlede rundt, tog brydertag på
hinanden, ikke sådan at nogen kom
til skade, nej - hvis en tog for hårdt
fat, råbte ”offeret” AV! Og så gav
man slip. De sloges med armene,
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De slås stadig,

men kun for sjov!

ikke med knytnæver. Når de tumlede
rundt, kunne det ske, at de endte
nede i bækken eller søen, men det
tog man sig ikke af. Når blot legen
var god. Det er ikke svært at
forestille sig, hvordan de har set ud
bagefter. På et tidspunkt var legen
forbi, og der blev råbt: Vi ses næste
lørdag!
Engang havde Ole lige fået en ny
kedeldragt. En dreng fra Serup, der
var noget større (og stærkere ) end
Ole, havde udset sig ham som
”offer”. Legen udviklede sig, og Ole
endte i den mudrede sø. Det
hindrede ikke legen i at fortsætte.
Ole fik rykket lommerne af
kedeldragten, ja, den endte nærmest i laser. Den dag var Karl og
Karla ikke stolte af deres søn.
Men ellers blandede de voksne sig
ikke i drengenes leg.
Lause husker engang, hvor der
kom for mange drenge fra Serup.
Så besluttede de lokale drenge, at
næste gang ville de have
forstærkning med, så de fik fat i en
flok større drenge. Hvordan
resultatet af eftermiddagens
slagsmål blev, huskes ikke tydeligt.

tynde grene, som de bandt til
træerne. På den måde kunne de
lave tag.
Et grantræ med bløde grene, hvor
man kunne klatre op i toppen,
kunne bruges til at rutsche ned af.
Mærkelig nok tog ingen skade af
det, så vidt de ved.
Lause husker også, at hans fætter,
Lars Mølgaard snuppede noget
sukker hjemme ved mor Ella.
Nogen andre stjal rabarber ved
Isager, lige oven for skrænten ned
til møllen. Så satte drengene sig
nede ved skyttehuset og hyggede
sig, mens de spiste rabarber dyppet
i sukker.
Når drengene legede i skoven,
mistede de fuldstændig tidsfornemmelsen. Ofte stod den på
formaninger, når de kom for sent
hjem til aftensmaden.

Naturen inspirerer
Lause og Ole og de andre lokale
drenge brugte også skoven som
legeplads på andre måder. De
byggede huler ved bl.a. at flette

Ild i skovbunden
Ole og Lause fortæller også noget,
som de ikke mener er velegnet til
at kopiere af nutidens drenge.
Kun fordi man ikke længere kan få
blå benzin, fortæller de historien:
Lars Mølgaard ”lånte” lidt blå benzin
af sin far, Ejnar. Det hældte de lidt
af på gummistøvlesnuden og satte
ild til det. Så løb de ned ad skrænten
i det tørre græs, så der gik ild i
skovbunden. Om det var fordi, at
Rud (Kristensen) kunne se, det var

hylstre, man kunne samle op. Lause
husker, at han fik boret hul i et
projektil, som han brugte som
halssmykke i lang tid.
Hvad det var, der gjorde, at det var
så spændende at lege ved møllen
og skyttehuset, er ikke helt klart,
men når man ser naturen på stedet,
er det ikke svært at forestille sig, at
det var et sted, der satte fantasien i
gang for en flok halvstore drenge.
Men mon ikke også de voksne
mænds
skydeøvelser
ved
skyttehuset tilførte stedet en vis
portion fare og mystik.

Lause som 13 årig

galt, vides ikke, men pludselig
rullede han sig ned ad skrænten og
slukkede på den måde ilden.

Haletudseopdræt
Ole kan huske, at der var en lille
dam ved stien, der går ind ved
”verdens ende”, der er det østligste
punkt på Mausing Marked. Her
havde nogen drenge haletudser.
Drengene havde dæmmet op ved
at grave og lægge nogen store sten
og noget finmasket net, så haletudserne ikke kunne slippe væk. Da
haletudserne var blevet til skrubtudser af en vis størrelse, slagtede
Ole tudserne, og han og de andre
drenge flåede dem, tørrede skindet
og forsøgte at sy dem sammen.
Planen var, at de ville lave veste til
dem selv af skindet. Det viste sig,
at det var vanskeligere, end de
havde forestillet sig.

Vinterleg
Om vinteren var det kælkebakken
ved forsamlingshuset, der var det
store hit. Lauses far (Karl Hvam)
ejede jorden. Når der kom en flok
drenge fra Kjellerup, der fyldte for
meget på kælkebakken, så kunne
de lokale drenge anført af Lause
med rette jage dem væk.
Noget af det aller sjoveste var tiden
efter juletræsfesten i forsamlingshuset. Juletræet, der var så højt, at
det nåede til loftet i forsamlingshuset, blev altid bare smidt udenfor.

Ole sammen med sin mor Karla og
sin hest, medens kedeldragten endnu
var hel

Det kunne drengene se muligheder
i. De slæbte det op på toppen af
kælkebakken, og så mange som
muligt satte sig på grenene.Så gik
det ellers for fulde fart ned ad bakke.
Nogen gange landede de nede i
bækken. At få træet op på bakketoppen igen var svært, men hvad
betød det, når der var udsigt til en
ny rutschetur.

På trods af at Ole og Lause
indrømmer, at deres leg af og til var
på grænsen til det farlige, så er de
overbeviste om, at de ikke
ødelagde noget.
Og et spørgsmål stiller de
hinanden: Hvad laver de 10-13-årige
drenge efter skoletid nu om
stunder?
K.H.

Skytteforeningen
”Mausing-Pederstrup Skytteforening” holdt skydeøvelser i skyttehuset. De skød bl.a.
til måls efter
skydeskiver, der
blev hejst op fra
betonhuset, der
ligger i passende
afstand fra skyttehuset. Når der var
skydning, hejste de
en bastkugle op i
en høj stang, lige
oven for bakken og
ligeså til den anden
side. Så vidste alle,
at man skulle holde
sig væk. Dagen
efter var det ekstra
spændende for
drengene at færdes
i området. Så var
der projektiler og
Skyttehuset
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KIRKENYT
Sognemenigheden
7. oktober
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14. oktober
21. oktober
28. oktober

Vinderslev 10.15 (Familiegudstjeneste)
Hinge 19.00 (Musikgudstjeneste m/Ecclesia-Duoen)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (O)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr. 10.00)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Skr. 10.00)

4. november
11. november
18. november
25. november

Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (O)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (Peter Aage Bak), Vinderslev 10.15 (Peter Aage Bak, Bornholm)
Vinderslev 9.00 (O), Hinge 10.15 (O)

2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december

Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Familiegudstjeneste)
Vinderslev 10.15, Hinge 19.00 (Midtjysk Kor)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

2008
1. januar
6. januar
13. januar
20. januar

Hinge 10.15, Vinderslev 14.00
Vinderslev 10.15, Hinge 19.00
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
(O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål

Festlig velkomst i kirken til konfirmander og minikonfirmander
Det foregik med en gospelgudstjeneste, hvor gruppen Gospel
FC fra Sønder Felding medvirkede.
Det er første gang, vi forsøger med
et sådant arrangement.
Gruppen sang overvejende nyere
skandinaviske og amerikanske
gospelnumre, blandet med mere
kendte sange, negro spirituals,
gospels og traditionelle. Gospelgruppen inddrog tilhørerne i sangen
på nogle af de kendte numre. De rigtig mange i den næsten fyldte kirke
fik deres forventninger indfriet i rigeligt mål.
Sådan et arrangement vil helt sikkert
blive gentaget.
Jens Thorn Jensen
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Det dygtige gospelkor fra Sønder Felding

KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenesterne afholdes på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker kl.
10.30 ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

7. oktober
14. oktober

18. søndag efter Trinitatis
19. søndag efter Trinitatis

Levring
Vinderslev. Festgudstjeneste i anledning af
Kjellerup Valgmenigheds 90 års fødselsdag.
Levring
Efterårsmøde for de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder i Herning og Gjellerup

21. oktober
28. oktober

20. søndag efter Trinitatis
21. søndag efter Trinitatis

4. november
11. november
18. november
25. november

Allehelgens dag
23. søndag efter Trinitatis
24. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

Ingen
Vinderslev
Levring
Vinderslev

2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
28. december

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Julegudstjeneste for børnefamilier

30. december
31. december

Julesøndag
Nytårsaftensdag

Levring
Hørup. Derefter adventsfrokost i Salen
Levring
Ingen
Vinderslev kl. 14, Hørup kl. 17
Hørup
Ingen
Hørup kl. 15
Derefter juletræsfest i Salen
Ingen
Hørup. Kort gudstjeneste
Derefter samvær i Salen med „Godt Nytår“

2008
1. januar

Nytårsdag

Ingen

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

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.
Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekirken, men udgår af valglisten til det lokale menighedsråd. I stedet har valgmenighedsmedlemmerne mulighed for
at tage direkte del i valgmenighedens ledelse gennem generalforsamling og valg af bestyrelse. Økonomisk er
valgmenigheder selvfinansierende og modtager ikke tilskud fra staten.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger om Valgmenigheden ses på hjemmesiden
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, 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, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten og kun sekundært bygger på bibelskriften.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for Hørup Kirke med
mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens møder foregår i
salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.
Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup,
e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Lars Westerberg, kasserer, Lundgårde 23, 8620 Kjellerup
e-mail: lw@shll.dk

tlf. 86 88 12 53
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)
tlf. 86 88 80 06

tlf. 86 88 84 34
40 28 45 86

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Torsdag den 13. september kl. 14
Eftermiddagsmøde i Valgmenighedens sal med Attila Kovacs, musiker og konservatorieuddannet i Ungarn. Palmehave-koncert på tværfløjte, harmonika og klaver med ungarsk folkemusik og klassiske
wienertoner.
Se yderligere foromtale i forbindelse
med annoncering i Kjellerup Tidende.

Program:
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Vinderslev
Kirke v/valgmenighedspræsten.
Kl. 12.00 Middag i Vinderslev Forsamlingshus
Kl. 14.00 Koncertforedrag ved Per
Warming, højskolemand, forfatter,
komponist og trubadur: Vi tager
Danskheden igen!

Søndag d. 14. oktober fra kl. 10.30
Festdag i anledning af Kjellerup
Valgmenigheds 90 års fødselsdag.

Ca. kl. 16.00 Kaffebord afslutter dagen

Tilmelding inden den 1. oktober til
Inga Nielsen, tlf. 86 88 12 53 eller til
Karen Marie Ravn, tlf. 86 88 11 10
eller e-mail kmravn@ofir.dk.

Fredag den 19. oktober kl. 17-19
Persillesovs - fortælling og fællessang i Valgmenighedens sal for forældre med mindre børn.

Pris: Kr. 100,00 for 3 retters menu
inkl. vin samt kaffebord. Der bliver
sørget for kørsel mellem kirken og
forsamlingshuset.

Tilmelding inden tirsdag den 16. oktober til Karen Marie Ravn på tlf. 86
88 11 10 eller på e-mail:
kmravn@ofir.dk.
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Se foromtale på side X her i bladet.

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30
Henrik Ibsen-aften i Valgmenighedens sal ved skuespiller Joan
Henningsen fra Aalborg Teater:
Ibsen - hans dramaer og „den danske forbindelse“.
Søndag den 28. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde for de 7 Midt-vestjyske Valgmenigheder med Herning
og Gjellerups Valgmenigheder som
værter. Dagens program med gudstjeneste, middag og foredrag annonceres med pris senere. Der arrangeres fælles transport.
Tilmelding inden den 20. oktober til
Inga Nielsen, tlf. 8688 1253 eller til
Karen Marie Ravn, tlf. 8688 1110 eller e-mail kmravn@ofir.dk.
Tirsdag den 13. nov. kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
Johannes Nørregaard Frandsen,
forsker og formidler ved institut for
litteratur- og kulturstudier på Syddansk Universitetscenter: På Herrens mark - om sprog, kristendom
og kulturarv.

KIRKENYT
Valgmenigheden
Søndag den 9. december 2. søndag i Advent
Adventsfrokost og hygge med indhold i Valgmenighedens sal efter en
kort gudstjeneste kl. 10.30 i Hørup
Kirke. Programmet frem til ca. kl. 14
med bl.a. julemånedens toner,
sange og salmer kædes sammen af
Karen Marie Ravn og Inga Nielsen.
Fredag den 28. december (4. juledag) kl. 15-17
Julegudstjeneste i Hørup Kirke for
børnefamilierne med efterfølgende
juletræsfest i Valgmenighedens sal.

Tilmelding inden tirsdag den 21. december til Karen Marie Ravn på 8688
1110 eller på e-mail kmravn@ofir.dk.
Nytårsaftensdag, mandag den
31. december kl. 10.30
Efter en kort nytårsgudstjeneste i
Hørup Kirke er der samvær frem til
kl. 13 med kaffe i Valgmenighedens
sal. Ved det tændte juletræ tages
afsked med julen og ønskes Godt
Nytår med et glas vin.

2008
Tirsdag den 15. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal
med Nils Villemoes, Århus Handelshøjskole: Hvor går udviklingen
hen, mens vi sover?
Søndag den 20. januar
Kyndelmissesuppe i Valgmenighedens sal efter gudstjeneste i Hørup Kirke kl. 10.30. Inden samværet
slutter kl. 13, synges af Højskolesangbogen.

Lidt om hvordan medlemsindbetalinger til
Kjellerup og Omegns Valgmenighed anvendes
Valgmenighedens kontingenter/kirkeskat anvendes udelukkende til Valgmenighedens eget formål. Indbetalingerne til Valgmenigheden er fradragsberettigede efter visse regler.
Noget over halvdelen af omsætningen anvender Valgmenigheden til
mødevirksomhed, konfirmandundervisning og andre arrangementer,
men først og fremmest til det, der
hedder kirkens drift. Ca. 50.000 kr.

af kirkedriften er direkte leje af de 3
kirker, Hørup, Vinderslev og Levring,
hvor der betales leje fastsat i cirkulære fra kirkeministeriet. Størstedelen af kirkedriften er personalelønninger, som ikke kun er til præsten,
men også til Valgmenighedens organister og kirketjenere.
En del af omsætningen fra medlemmernes kontingenter anvendes til
den løbende drift af ejendommen

på Kirkebakken 13 i Kjellerup. Da
huset er en gammel historisk bygning, hvor det meste af Valgmenighedens kapital er bundet, sættes der
også midler af til vedligeholdelsesarbejder.
Medlemmerne af Valgmenigheden er
også medlemmer af den danske folkekirke, selv om de ikke betaler kommunal kirkeskat, men udelukkende
betaler via PBS eller giro til Valgmenigheden.

Ikke-medlem af Folkekirken?
Hvis man melder sig ud af Folkekirken, har man ikke ret til:
♦
at blive konfirmeret af præsten
♦
at blive kirkeligt viet. Det er dog
nok, at én af parterne er medlem.
♦
at få en kirkelig ceremoni i forbindelse med begravelse. Man vil stadigvæk blive begravet på kirkegården, men det vil ske fra kapellet i
stedet for kirken, og det vil ske uden
præstens medvirken. Dog kan præsterne af hensyn til evt. efterladte
folkekirkemedlemmer vælge alligevel at tillade og medvirke i en kirkelig
begravelse.

♦

at få sjælesorg og lignende
service hos præsten.
♦
at stemme til menighedsrådsvalg samt selv at blive valgt til menighedsråd.
Man har stadig ret til:
♦
at komme i kirkerne.
♦
at få sit barns fødsel og navngivning registreret i kirkebogen. Det
er faktisk en pligt, da folkekirkens
præster er offentlige personregisterførere.
♦
at få sit barn døbt (og dermed

meldt ind i Folkekirken). Præsterne
kan dog nægte, hvis de vurderer, at
forældrenes indstilling forhindrer, at
barnet oplæres i kristendom.
♦
at få dødsfald registreret i kirkebogen. Det er også en pligt, da
præsten/kirkekontoret skal underrette folkeregisteret om dødsfaldet.
♦
gratis at få ændret sit navn i
kirkebøgerne, såfremt det er et navn,
man har slægtsmæssig ret til.
♦
at søge oplysninger i kirkebogen vedrørende sig selv.

15

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Ulvene
Fra onsdag til lørdag i uge 27 var 18
ulve med ledere på distriktslejr på
Trevæld. Ulveleder Bodil Birkbak
fortæller om turen:
Afgang i små biler onsdag morgen
hvor vi ankom til lejren i noget af en
regnbyge. Da det stilnede lidt af, fik
vi teltene og larvoen rejst, fik bygget
spisebord med siddeplads og køkkenbord, så vi kunne klare os de
næste 4 dage.

derholdning med besøg af en
„undugøjepapelat“ - en talende skabning, som var en blanding af en undulat og en papegøje. Der blev også
afholdt gudstjeneste, hvor alle børn
virkelig lyttede med. Da præsten
havde talt færdig, ville alle gerne
høre mere. Der blev talt af Birthe
Moberg fra Levring om det, at vi alle
er en del af en helhed, som en brik i
et puslespil, og du og jeg hver især
er vigtig, for at det kan blive en god

lejr, for at et fodboldhold kan spille
en kamp med nok på holdet, og i det
hele taget at selv om vi tror, vi er
uundværlige, er vi hver især vigtige
for hinanden.
Det regnede meget, mens vi var på
lejren, men vi undgik de helt store
regnskyl, og man vænnede sig hurtigt til det danske sommervejr, hvor
solen også kom frem og bagte ned
på os.

Den første dag skulle alle på et lille
orienteringsløb på lejrens grund for
at lære området at kende. De næste dage var der en del aktiviteter
rundt på pladsen, som omhandlede
vikinger: Skydning med bue og pil,
ridning på en „vild tyr“ - en pind, sidde
på en stamme og angribe hinanden
med puder, indtil den ene faldt ned,
bod hvor der kunne vaskes hår og
tæer, smagskimsleg, snittede pilespidser og bagte pandeboller med
krymmel.
På billedet er vi i gang med en
„vikingeaktivitet“, som Windir stod
for, nemlig filtning, og for sjov skulle
vi forsøge at ordne ulden med tæerne. Denne dag stod Windir også
for en aktivitet over bål, hvor der blev
fremstillet „kanonkugler“ bestående
af æbler med sukker, som blev stegt
over bålet, og „vikingeskibe“ bestående af bananer med chokolade også stegt over bål.

Spisebordet i solskin!

Vi skulle selv fremstille mad over bål
og hente og koge vandet til opvask,
så det var noget af en omvæltning
for nogle. Bedst af alt var det alt for
besværligt at varme vand til at vaske sig i, og der var kun koldt vand i
bruserne, så nogle forældre synes
måske, strømperne var lidt stive, da
børnene kom hjem!!!
Én af dagens højdepunkter var
aftnernes lejrbål med sang og un-
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Uld mellem tæerne!

Spejdertroppen
var med på distriktslejren hele uge
27 med 12 spejdere og Thomas Olesen som leder.
De deltog i de forskellige aktiviteter,
bl.a. bygning af tømmerflåder, men
tog også et par dage ud af kalenderen og gik på hike.
Efterårssæsonen
er i gang for ulvenes vedkommende,
mens troppen ligger underdrejet for
tiden.
Der arbejdes dog på at komme i
gang igen, så har du lyst til at blive
spejder: Vær beredt og hold øje
med datoen i Kjellerup Tidende!
Troppen vil komme til at fungere i
nøje overensstemmelse med
spejderloven:

Kathrine, Simon, Katrine, Anne og Heidi bygger tømmerflåde

En spejder:
lytter til Guds ord
er hjælpsom
respekterer andre
værner naturen
er til at stole på
tager medansvar
finder sin egen mening
Loppemarkedet
blev ikke helt regnfrit, men da der
blæste en frisk vind samtidig med,
at solen skinnede, blev „varerne“
hurtigt tørre igen. Til gengæld var
det ikke for varmt til at komme til
marked, så der var en lind strøm af
kunder hele dagen, og der blev
solgt rigtig meget.

Mai-Britt, Katrine og nogle udenbys spejdere på hike

Der var som sædvanlig god opbakning med køretøjer i alle størrelser
til transport af loppesagerne, og
heldigvis var der hænder nok til at
fylde køretøjerne fredag aften og
tømme dem igen lørdag morgen.
Der var flere spejderforældre, der
kiggede forbi i løbet af dagen og
gav en hånd med, og det var
specielt dejligt under oprydningen
sidst på eftermiddagen, hvor
trætheden var begyndt at melde
sig. Én af forældrene kom med
friskbagt kage til kaffen. Det har vi
aldrig prøvet før, men det må da
gerne blive en tradition!
Der arbejdes hårdt med oprydningen efter loppemarkedet
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Verdensjamboree 2007
I år er det lige præcis 100 år siden,
at Baden-Powell arrangerede verdens første spejderlejr på en lille ø,
Brownsea Island ved den sydengelske kyst. Derfor var der en særlig
anledning til at deltage i den 21.
verdensjamboree, som fandt sted fra
den 28. juli til den 8. august ved
Chelmsford nord for London med
40.000 spejdere fra hele verden.
Fra Danmark deltog 450 spejdere i
alderen 13 til 17 år med deres ledere,
fordelt i 7 troppe: Odin, Thor, Frej,
Freja, Heimdal, Tyr og Balder, så det
var de vilde vikinger, der endnu en
gang invaderede England sammen
med den grønlandske trop Munin og
den færøske trop Hugin.
Der var 2 spejdere med fra Windir
gruppen, nemlig Simon Bech Nielsen og Lotte Arhøj. Simon på 15 var
med som spejder i Thor Trop, og
Lotte på 18 var med som leder i Frej
Trop. Da de ikke har oplevet det
samme på turen, fortæller de derfor
hver deres historie, og vi starter med
Lotte:

Kl. 9 en fredag morgen i Kolding ved
banegården mødtes 40 glade og
spændte spejdere. Vi fik pakket bussen for at komme afsted til Kastrup,
som vi skulle flyve fra, så det var tid
til at sige farvel til forældrene og hej
til oplevelser for livet! Vi stoppede i
Odense for at samle 10 spejdere op,
som også tilhørte Frej Trop, som jeg
var i. Nu var vi alle samlet, og så
skulle vi til Kastrup!
Vi kom i god tid, så vi stille og roligt
kunne få tjekket ind, for i lufthavnen
mødte vi nogle af de andre 400 spejdere, som også skulle på jamboree.
Der var et mylder af glade spejdere
alle steder.
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Den første verdensjamboree blev holdt i London i 1920, og den anden blev holdt i
Danmark i 1924

Da vi havde tjekket ind, fik vi at vide,
at det havde regnet helt vildt i London og omkring Heathrow, så de vidste ikke, hvornår vi kom til at flyve,
for det hele var blevet forsinket. Vi
skulle flyve kl. 16, men kom først
afsted 19.30, men man er vel spejder og tager det hele med et smil!
Da vi landede i Heathrow, fortalte piloten os, at der var ventid for at
komme ind til gaten, så vi måtte blive
siddende i ro og mag. Efter 2½ timer, hvor vi holdt stille på landingsbanen, kunne vi endelig komme ind
til vores gate. Det havde været hårdt
at skulle sidde stille med 40 glade
spejdere omkring sig, men endelig
kom vi igennem lufthavnen og ud til
bussen, som havde ventet på os.
Turen gik nu til Ely, som ligger lidt
nord for London. Der skulle vi bo de
næste 3 dage. Klokken var 2 om natten, og alle var meget trætte, da vi
nåede frem, men den rare spejdertrop, som skulle sørge for os, havde
sat telte op til os, så vi bare kunne
hoppe direkte i soveposen, når vi
kom, og det gjorde vi, og vi sov godt
alle mand den nat!
Lørdag gik turen ind til London, hvor
vi skulle i London Eye og Westminster Abbey, og ellers var der dømt

shopping. Om aftenen var der hygge
på lejrpladsen, men der blev hurtigt
stille, da alle var meget trætte.
Søndag var vi i en metodistkirke i Ely,
og om eftermiddagen fik vi lært at
spille cricket. Om aftenen var der
barbecue party, hvor folk fra byen
kunne komme og hilse på de danske spejdere.
Mandag morgen var det tid at vinke
farvel til Frej Trop, da jeg og en pige
ved navn Berit skulle videre til Poole
for at mødes med 16 andre bonusledere, mens spejderne og de 4 tropledere skulle til Skotland for at bo ved
skotske familier 2 og 2 sammen.
Sent på eftermiddagen kom vi frem
til Poole, hvor vi mødte de andre, og
aftenen gik med at lære dem at
kende.
Tirsdag skulle vi tidligt op, så vi kunne
komme til Brownsea Island for at se,
hvor Baden-Powell holdt sin første
spejderlejr med 20 drengespejdere.
Det er ikke mange spejdere, der kan
sige, at de har stået dér, hvor BP slog
sit første telt op og startede spejderbevægelsen, men det kan jeg sammen med 17 andre. Det var en stor
oplevelse at gå rundt på øen, hvor

mellem 40.000 spejdere fra hele verden, som var kommet for at fejre 100
års jubilæum sammen. Der var en
helt speciel stemning, som ikke kan
beskrives.
Om aftenen var der koncert på den
store scene, hvor der blev spillet rigtig meget forskelligt musik, som de
fleste kender. Det ser rigtig godt ud,
når der står så mange mennesker
og fester og danser og synger med.

Under Sunrise, verdens største oplevelse 1. august 1907-2007

BP gik for 100 år siden.
Tirsdag aften skulle vi med bus til
jamboreen for at hjælpe med at stille
telte op til vores spejdere, som skulle
komme den følgende lørdag. Vi kom
frem meget sent på aftenen til checkin, hvor vi fik udleveret tørklæder og
navneskilt, som vi altid skulle bære
på os, så man kunne se, hvilken funktion vi havde på lejren.
Onsdag gik vi i gang med at bygge
vores NHQ (National Head Quarter)
op. Det skulle ligne et vikingeskib, da
vores motto på lejren var „Return of
the vikings“! Det tog 3 dage at få det
hele stillet op, så det lignede Valhal,
når man kom ind i vores telt. Uden

for teltet lignede det et skib, man gik
ind i. Det var blevet rigtig flot, og vi
var meget stolte af det!
Det var blevet lørdag og dagen for
vores danske troppes ankomst til lejren. De var glade for at se nogle
kendte ansigter, da de kom frem efter en bustur på 12 timer fra Skotland.
Om formiddagen skulle vi holde
åbningsceremoni, hvor prins William
og The Duke of Kent kom og holdt
tale. Jeg stod 2 meter fra dem, og
ja! Prins William er virkelig lækker i
virkeligheden, piger!

Søndag startede aktiviteterne for
spejderne, og det var åbningsdag for
vores NHQ, hvor folk fra hele verden
kunne komme ind og høre om
spejderbevægelsen i Danmark og
befolkningen, hvad vi levede af, og
hvad vi var kendte for. Der var ikke
mange, der vidste, at LEGO kommer fra Danmark.
Onsdag den 1. august var det
„Sunrise Day“, dagen for 100 års jubilæet. Vi skulle mødes kl. 8 ved den
store scene, hvor vi sammen skulle
fejre dagen. Baden-Powell’s barnebarn kom for at lykønske os og være
med til at fejre det, hans farfar havde
startet. Hele dagen igennem blev det
fejret, og om aftenen var der stor
koncert med masser af musik, sang
og dans på scenen. Der var en utrolig stemning på lejren. Uanset hvor
man var, summede det af glæde, for
alle var glade for at være med dér,
hvor det hele skete.

Det var virkelig stort at sidde midt

Den danske NHQ-gruppe på Brownsea Island
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var vi nede i den underjordiske by i
Edinburgh, og om aftenen var vi på
gysertur. Det var uhyggeligt!

Resten af ugen gik med aktiviteter og
underholdning for deltagerne, mens
andre arbejdede hårdt, for at det hele
gik, som det skulle.

Næste dag tog vi til Aberdeen for at
møde vores værtsfamilie. Manden i
huset var tryllekunstner, og drengen
var skotsk spejder på 16 år. Vi var i
tivoli i Aberdeen og nede på stranden. Jeg boede sammen med Anders fra Danmark ved værtsfamilien
i 5 dage og smagte skotsk mad. De
var meget søde.

Mandag og tirsdag kunne man godt
se, det var ved tiden, vi skulle hjem.
Alle pakkede sammen og ryddede
op. Det var sørgeligt, da vi skulle
rydde op og pille ned i NHQ-teltet,
selv om vi alle glædede os til at
komme tilbage til Danmark og vores
familie og venner.
Tirsdag aften var der afslutningsceremoni. Man kunne godt mærke,
at spejderne var trætte, og alle glædede sig til at komme hjem, men det
var alligevel vemodigt, da nogle havde
fået lejrkærester og nye venner fra
hele verden. Men også den aften var
stemningen helt utrolig, især da Sverige kom på scenen, for at alle kunne
få at vide, at i 2011 er der jamboree i
Kristiansstad.
Tidligt onsdag morgen var det på tide
at sige farvel til lejren og alle de venner, vi havde fået, for nu skulle vi hjem
til lille Danmark igen efter 2½ ugers
fantastiske oplevelser og indtryk.
Jeg er helt sikkert klar til at tage afsted
til Sverige i 2011!
Lotte Arhøj

Simons beretning:
Klokken var 6 den 20. juli. Jeg var lige
stået op, og vi skulle være i Århus kl.
10. Da vi kom, holdt bussen der allerede. Jeg hilste på de andre spejdere
og fik udleveret alle de ting, vi skulle
have med jamboree-logo på.
Vi kørte til Kastrup, hvor vi var kl. 15.
Vi skulle allerede med et fly kl. 18. Vi
kom med flyet, men da vi kom til
Heathrow Airport sad vi i kø i 3 timer,
så vi kom først af flyet kl. 12 om natten, hvor alle var godt trætte. Vi kørte
til Edinburgh i Skotland, og næste
morgen blev vi indkvarteret på et
hostel.Vi tog på strøgtur og tur op og
se Edinburgh Castle. Dagen efter

Om onsdagen den 25. august skulle
vi sige farvel til de skotske spejdere,
for de skulle ned til jamboreen. Om
fredagen skulle vi selv rejse derned.
Det tog 10 timer at køre den lange
vej ned til Essex ved Hylands Park.
Da vi kom derned, skulle vi slå telte
op, for åbningen skulle allerede ske
kl. 12.
Der var rigtig mange spejdere,
45.000. De jublede helt vildt, og der
kom en flyver hen over os med
faldskærmsudspringere med det
kendte spejderlogo og alle flagene fra
ca. 160 lande.
Vi var på poster hver dag. På selve
lejren var der supermarkeder og tehuse.
Den 1. august var der Sunrise, fordi
den første spejderlejr blev holdt for
100 år siden på Brownsea Island af
Baden-Powell. Han var grundlæggeren af spejderbevægelsen, som nu
rummer 26.000.000 spejdere over
hele verden. Baden-Powell’s barnebarn var der og holdt tale om sin bedstefar.
Lejren varede i 10 dage og var supergod med 400 spejdere fra Danmark.
Om onsdagen den 8. august tog vi
hjem fra lejren. Vi kørte med busser
til Heathrow Airport og skulle med
flyet derfra. Halvanden time senere
var vi i Danmark igen. Selve turen
havde kostet 14.000 kr.
Jeg regner med at skulle med til jamboree i Sverige i 2011!

Simons skotske „familie“
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Simon Bech Nielsen

Øverst t.v.: Spejderlogoet lavet af
blomster i Edinburgh
Øverst t.h.: Indgangsportalen med en
flagallé med de 158 deltagerlandes
flag
Nederst t.v.: Thor Trops lejr

Vinderslev Søndagsskole
er desværre nødt til at holde en
pause på grund af akut mangel på
ledere og børn, men vi er glade for
at kunne henvise til Mausing Søndagsskole, Pederstrupvej 39 (Kirsten Kristensen, 86888375).
Alle annoncerede tider er aflyst pr.
1. august 2007.
Jeg håber, henvisningen kun er midlertidig, for der er jo rigtig mange
dejlige børn i Vinderslev og omegn!
Jeg tror og håber også på, at der er
voksne, hvis hjerter banker for børn
og for at fortælle om Jesus!
Kontakt Helle Frølund, Krokusvej 2,
Vinderslev, tlf. 86888352,
helleoghenning@mail.dk, hvis du
har børn til søndagsskolen, eller du
gerne vil hjælpe til som leder.

Hvad laver man i søndagsskole?
Dåbsoplæring
Vi synger og leger
Hører fortællinger fra det gamle og
det nye testamente i biblen
Laver opgaver til dagens emne
Laver små ting (små bibler, blomster,
glasmaling m.m.)
Drama/teater
Udflugter
Søndagsskolefest med fiskedam
Familiegudstjenester
Juletræsfest og meget mere
Hvor ofte går man i
søndagsskole?
Ca. hver anden søndag. Datoerne
står i Kirkebladet, IM Samfundets
Mødeprogram og i Lokalbladet.

Hvad koster det at gå i
søndagsskole?
0,- kr. Det er helt gratis!
Hvor går man i søndagsskole?
I Vinderslev Missionshus,
Vinderslevholmvej 8
Hvem kan gå i søndagsskole?
Alle børn fra ca. 3 år til ca. 6.-7.
klasse.

Vinderslev Søndagsskole er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Helle Frølund
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Hvor blev de af ?
Gammelt skolebillede
Hvor blev de af?
Og hvor blev Anne Kathrine Jensen af? Som en hjælp til hukommelsen kan vi fortælle, at hun er datter af Agnethe Jensen, der bor på
Tulipanvej 9, og Kristian Jensen
der døde i november sidste år.
Anne Katrine fortæller:

Ja, hvad blev der egentlig af drømmene og ønskerne fra 1973, hvor
jeg var 13 år?
Drømte jeg om, at jeg som 47-årig
var ugift, ingen børn, bosiddende i
Ikast, uddannet sygehjælper og
socialpædagog og på 17. år stadig arbejdede på døgninstitution?
Nej, men det fortæller jo bare, at
der er så meget mere i livet, end
jeg turde drømme om.
Undervejs hertil har der været
mange valg og dermed også
mange fravalg.

Gram, hvor jeg arbejdede som
”pige i huset” i et år. Derefter gik
rejsen til Norge, hvor jeg i ca. ½ år
arbejdede i Oslo på Fjellhaug
Bibelskole/Hotel. Her gjorde jeg et
valg, som har præget de fleste af
mine efterfølgende valg, nemlig
troen på Gud.

Jeg har arbejdet i kibbutz i Israel,
på børnehjem i Thailand, rejst
rundt i Canada og USA , været på
solferie på Kreta, været tæt på
hedeslag i Petra, redet ud til pyramiderne for at nyde solnedgangen
osv. Lige nu lever jeg i glad forventning om tre ugers rejse til Australien i 2008.

Hjemme fra Norge fik jeg arbejde
på ”Skovvænget” i Bjerringbro
som ufaglært sygehjælper. Mødet
med de ældre og deres livshistorier har lært mig meget - respekt for den enkeltes liv og livets
Mit arbejde foregår på 17. år på
skrøbelighed.
”Marienlundkollegiet” i Ikast. Det er
Herefter kom jeg på sygehjælper- en døgninstitution for fysisk/psyskole, og efterfølgende flyttede jeg kisk udviklingshæmmede, nogle af
til Ikast, hvor jeg fik arbejde. Det de mest ægte og ærlige menneviste sig, at jeg var kommet sker, jeg kender. Jeg er meget
”HJEM”. Den 10. maj 1983 be- glad for mit arbejde, samtidig med
gyndte jeg at slå rødder i det midt/ at det er meget krævende. Ikke
vestjyske. For mange er Ikast bare mindst i denne omlægningstid open gennemfartsby, for mig er det lever jeg, hvor meget der skal til for
at bibeholde trygheden for den
”HJEMME”.
enkelte.
Jeg arbejdede 4 år på ”Hagelskær”
(plejehjem), og jeg var glad for det, Ikke mange dage er ens på armen efterhånden blev drømmen bejde, men der går ikke en dag
om at blive pædagog så stor, at uden et knus, et klem og et godt
jeg tog springet og kom på Semi- befriende grin sammen med benariet her i Ikast. I 1990 kunne jeg boerne. De kræver meget, men
giver mere igen. Jeg kan ikke bekalde mig socialpædagog.
gribe, at vi har råd til at vælge
Så nåede jeg endelig frem til det, denne gruppe mennesker fra.
der virkelig betyder noget for mig,
Hvor blev jeg af?
og som giver mening i mit liv:
Jeg lever et for mig indholdsrigt liv
- min tro
med op- og nedture som alle an- min familie
dre. Jeg er rig på familie og ven- mit hjem
ner, har et hjem, der er min oase.
- at rejse
Og jeg har troen, som kan bære
- mit arbejde
igennem sorg og savn.
Jeg vil kun dele de to sidste punkGad vide hvor de andre blev af?
ter med Jer.

Fra Vinderslev Skole gik vejen
over Kjellerup Skole, Viborg Handelsskole, inden jeg som 17-årig Jeg elsker at rejse og har prioriteflyttede hjemmefra og rejste til ret sådan, at jeg kan rejse uden-
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lands en gang om året. Jeg rejser
sammen med forskellige venner,
mine søskende og deres familie
og føler mig utroligt privilegeret.

Med venlig hilsen
Anne Kathrine
Kildeholm Jensen

Blomstertur
Den 27/6 havde Danmarks Naturfredningsforening arrangeret en
blomstertur ved Mausing Mølle.
Til trods for at det var en aften med
voldsom blæst og regn, var der mødt
en flok interesserede op, men med
den rette påklædning gav vejret ingen problemer.
Hans Ølgaard havde tilrettelagt turen,
der startede på gårdspladsen på
Mausing Mølle.
Når man står på brostenene på
gårdspladsen og ser sig omkring, er
det ikke planter, man først og fremmest tænker på. Men der mellem
brostenene kunne Hans Ølgaard
starte sin gennemgang med at fortælle om levermos og grøn firlingemos, der uden tvivl vokser der, fordi
der ikke bliver brugt plantegift på stedet.
Herefter fortsatte turen på den anden
side af Mausingvej ad stien langs
med bækken. Oprindelig var det engblomme og forskellige orkide-arter,
der skulle være de mest sjældne
planter på stedet, men de blomstrer
tidligere på sæsonen.

Hans Ølgaard fortæller Ole Bendtsen om planter, der
vokser nede i sumpen ved møllen
Hans Ølgaard fandt forskellige planter på turen, som han fremhævede
og fortalte om. Ellers kunne deltagerne bruge øjnene og finde planter,
de gerne ville vide navnet på.
Der blev fundet en fjerknopurt, som
Hans Ølgaard var overrasket over at
finde i dette område. Den ville han
indberette.
Da flokken nåede til Engholmsvej,
fandt Hans en skovstorkenæb i vejkanten, og der var rigtig mange af
dem. Af de tre sjældne planter, der

blev fundet den aften, var det den
tredje mest sjældne.
Nummer to blev fundet i den lille sø
på marken i svinget længere oppe ad
vejen, en kærmysse
Ca. 55 forskellige planter blev omtalt
på turen, mange af dem ledsaget af
en lille historie.
Aftenen sluttede i møllebygningen,
hvor Hans Henrik, der ejer stedet,
fortalte om møllens historie.
K.H.

Pensionistforening
Onsdag den 19. september vil
Bente Sørensen tage os med på en
af sine store rejser. Det bliver en oplevelse at høre, hvad hun har set.
Tirsdag den 30. oktober kommer
Inge Mader og fortæller om kvinderne i det gamle testamente. Det
er spændende at høre om, hvad det
var for nogen.
Onsdag den 21. november kommer vores kirkesanger og hendes
ven, Jens Kristian, der professionel
musiker. De er begge meget musikalske. De vil spille for os, og Birgitte
vil synge solo til Jens Kristians ak-

kompagnement. De vil også lede
fællessange.
Onsdag den 12. december kommer Aslaug Sæby Bach fra Ikast. En
eftermiddag vi traditionen tro kalder
”Ind under jul”. Aslaug vil fortælle om
den norske jul og julesange. Denne
dag hygger vi os med æbleskiver til
kaffen.
Onsdag den 16. januar kommer
pastor Stobbe fra Kragelund. Han finder et eller andet at fortælle om eller
også noget oplæsning.

om onsdagene; men i oktober bliver
det en tirsdag. Det er ikke altid let at
få det, som man havde tænkt sig.
Alle møderne er på ”Malmhøj” og
begynder kl. 14.30.
Alle er meget velkommen. Og så
koster det kun 10 kr. for kaffen.

Jens Thorn Jensen

Læg mærke til at de fleste gange er
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Set og Sket

Så er der arbejde til alle!

Skal der graves op igen?

Flagalle i Hønholt

Hvor bliver ham Claus Hansen af? Nu er klokken over 3!

Laura bliver 2 år og deler slik ud

Marianne og Kasper bygger nyt hus

Ung arbejder!
Skal man ikke være 13 år?
24

Kornet er i laderne

Dagplejebørn på tur

Hvad sker der her?
En skæv holdning

Venter på brudepar

Skolestart! Husk det hele året!
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Vinderslev Skole
Pædagogiske overvejelser
forud for et nyt skoleår
Dette skoleår er det første hele sko- Nyt køkken fra Designa
Mandag d. 13. august kunne skolen
slå dørene op for et nyt skoleår, hvor
185 elever glædede sig til at komme
i gang med skolen igen og møde
kammeraterne. 23 børn skulle begynde i børnehaveklassen, men da
de havde haft 4 måneder i
MiniSFO‘en, var den største spænding og bekymring forsvundet, for de
kendte jo allerede skolen og SFO‘en.
Alle – børn, forældre og skole – har
de største forventninger og ambitioner om, at skoletiden skal blive udviklende, både menneskeligt og fagligt, og det sker heldigvis også det
meste af tiden, fordi skolen har dygtige og meget engagerede medarbejdere, som er meget, meget bedre
end det billede, som nogle medier
tegner af lærere og pædagoger.
I enkelte situationer går tingene ikke
helt efter planer og forventninger, og
det er i disse situationer, at skolehjem samarbejdet skal stå sin prøve.
Det er vigtigt at acceptere, at for at
løse vanskelige situationer, hvor et
barn ikke trives, skal både skole og
hjem bidrage til den fælles løsning.
Skolen kan ikke (og skal ikke) løse
alle problemer alene.
I en pressemeddelelse fra Børne- og
Kulturchefforeningen argumenterer
man for, at børn skal have lært ”tålemod”, før de begynder i skolen. De
skal kunne tåle at vente, de skal
kunne tåle ikke at være i centrum
hele tiden, de skal kunne tåle modgang uden at miste selvværd. Børnene skal lære, at man skal øve sig,
før man kan blive dygtig, og forældrene skal lære, at de ikke skal rydde
børnenes vej for alle livets genvordigheder, for det skal børnene jo
lære at klare selv. Vinderslev Skole
arbejder målrettet på at lære børnene ”tålemod” bl.a. ved hjælp af en
anerkendende dialog og en anerkendende omgang med børn, men alle
forældre skal være aktive, positive
medspillere i denne proces, hvis den
skal lykkes.
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leår, hvor Vinderslev Skole er en del
af Silkeborg Kommune. Det mærker
vi på godt og ondt, hvor noget bliver
bedre, og andet føles som forringelser.
I SFO‘en er normeringen øget, og
det betyder, at vi her i september
måned kan ansætte endnu en medarbejder. Ligeledes har vi taget hul
på en ny indskolingsmodel, hvor de
yngste klasser får flere ugentlige timer, og i 4 timer om ugen deltager
en pædagog fra SFO‘en i undervisningen. Andre har mærket, at muligheden for at få gratis buskørsel er
blevet forringet. Det går bl.a. ud over
nogle børn, som går på Vinderslev
Skole, selv om de bor i et andet
skoledistrikt. På anlægsområdet er
Vinderslev Skole ligeledes kommet
bag i køen – bl.a. savner vi stadig
meget et omklædningsrum nr. 2 til
gymnastiksalen.
At samkøre og harmonisere 4 forskellige skolevæsener er ikke en
enkel opgave, men det er mit indtryk, at vi, på trods af indkøringsvanskeligheder, er kommet godt i
gang, og mange dygtige mennesker
gør meget for, at det fortsat skal være
godt at gå i folkeskolen i Silkeborg
Kommune.

I Silkeborg Kommune er der nu åbnet mulighed for, at bl.a. skolerne
kan udnytte en begrænset form for
sponsorering. Derfor er det en meget stor glæde, at Henning Christensen fra Designa Køkkener har sponsoreret nye underskabe til skolens
hjemkundskabslokale. Designa Køkkener har også tidligere betænkt
skolen med et godt tilbud, og de nye
skabe vil komme elever og fritidsbrugere til glæde i de kommende år.
Udskiftningen var bestemt også påkrævet, for de gamle skabe fra 1965
var nedslidte og levede slet ikke op
til nutidens krav om god køkkenhygiejne. Det gør de nye skabe, og
vi er meget glade for, at Designa gav
os mulighed for en meget tiltrængt
udskiftning, og som man kan se på
billedet, er Lars Arhøj nu i gang med
at sætte skabene op.

Koldtvandsautomat – rent, koldt
vand fra vandværkene
Af hensyn til sundheden er det vigtigt, at vi alle drikker rigeligt med
vand. Lunkent vand, som har stået
længe i vandrørene virker ikke altid
tillokkende på børnene, så derfor har
skolen i sommerferien anskaffet sig
en vandkøler, som køler vandhanevandet ned til ca. 8 grader. Det bevirker, at vandet smager friskt og

godt, og mange flere, børn og
voksne, får den vandmængde, som
sundhedsapostlene anbefaler.
For at kunne drikke vandet har børnene brug for en drikkeflaske, og her
har vandværkerne i Pederstrup og
Vinderslev sponsoreret en flaske til
hvert barn. Flasken er af en god kvalitet, og den er kontrolleret for de farlige stoffer, som ellers findes i nogle
plastikprodukter.
Tak til vandværkerne for den fine
gave, og en opfordring til forældrene
om at hjælpe børnene med at passe
på flasken.
Strukturdebat
I de lokale medier, i skolebestyrelserne, på skolerne og på kommunens hjemmeside har skolestrukturdebatten foregået hen over
forår og sommer. Der er jo ingen tvivl
om, at det er en følsom sag at tage
hul på, men det er mit indtryk, at langt
den overvejende del af debatten har
været sober, saglig og engageret, og
så kan man vist ikke håbe på eller
forlange mere.
Debatten forløber efter nogle forudbestemte faser:
Fase 3:
15.6 – 15.9.:
En embedsmandsgruppe udarbejder forslag, som forelægges
skolechefen
Fase 4:
15.9 – 15.10:
Politisk behandling og beslutning af
endeligt forslag
15.10 – 15.11:
Høring på skoler og skolebestyrelser
Fase 5:
15.11 – 17.12:
Politisk vedtagelse af en ny skolestruktur
Temaer, som særlig drøftes:
Lukning af skoler.
Store og små skoler
Specialklassernes placering.
To-sprogs problematikken.
10. klassernes placering
Fælles skoleledelse for flere skoler
Fase 1 skoler (0. – 3. kl.)
Fase 3 skoler (7. – 9. kl.)
Sammenlægning af skoler og dag-

Hvis der virkelig er taget en sådan
beslutning, skulle der jo ikke være
behov for at være anonym.

institutioner
Placering af 7. kl.
Mens dette skrives, er det stadig helt
åbent, hvad en skolestruktur kommer
til at indeholde, men inden Lokalbladet kommer ud, vil vi alle være
meget klogere. Debatten har været
god og saglig, og er det de samme
saglige argumenter, som kommer til
at ligge til grund for den kommende
skolestruktur, behøver Vinderslev
Skole ikke at frygte for sin eksistens,
for skolen er billig i drift, velholdt og
leverer en yderst kvalificeret undervisning.
Jeg håber og tror, at politikerne træffer en meget vanskelig beslutning ud
fra veldokumenterede argumenter,
men spændende bliver det da!?

Jeg må sige, at min første reaktion
var overraskelse. Den kommende
skolestruktur foregår lige nu, og både
Thorkild Skovbo og jeg selv har deltaget i en del møder her i foråret, og
der vil komme flere. Jeg har en rigtig
god fornemmelse vedr. den kommende skolestruktur. Jeg føler bestemt, at skoleleder og formand fra
alle skoler er blevet hørt og er med i
denne proces. Vi har arbejdet sammen i grupper, på tværs af alle gamle
grænser, vi skulle komme med forslag til løsninger af forskellige hovedoverskrifter. Vi er bestemt blevet hørt
i denne del af strukturdebatten. Alle
møder med deltagelse af politikere
fra Børne- og Ungeudvalget.

Thorkild Skovbo

Nyt fra Skolebestyrelsen
Efter en god lang sommerferie er vi
så småt ved at komme i gang igen.
Vi har lige færdiggjort det materiale,
som vi gerne vil snakke om til det
første forældremøde her i det nye
skoleår. Alle klasser har besøg af et
medlem fra skolebestyrelsen til det
første møde her i september. Jeg
håber, det er givtigt for både medlemmer af bestyrelsen samt også for
vores forældre.
I år vil vi gerne sætte lidt fokus på
samarbejdet mellem forældre og
skolen. Hvordan løses konflikter
bedst, hvordan modtages beslutninger, godt tone blandt os forældre
osv.osv. Alt sammen gerne med henblik på at vi alle er en del af fællesskabet på Vinderslev Skole.

Garantier for skolelukninger kan ingen give, men foreløbig har vi ikke
hørt, at der skal lukkes skoler, så lige
nu har vi ingen rynker i panden. Hen
over sommeren har der også været
sammenlignet udgifterne pr. elev i
skolen i Silkeborg Kommune. Vores
tal var virkelig gode. Gad vide, om
man som anonym kan udtale sig om,
at det så på den baggrund er andre
skoler, der skal lukkes??
Rigtig god arbejdslyst til alle. Vi får
nok at tage fat på igen i år. Men det
er heldigvis også det, vi synes, er
spændende.
Med venlig hilsen
Susanne Søgaard Sørensen
Formand

Lige inden sommerferien kunne vi i
Midtjyllands Avis læse, at politikerne
i Silkeborg Kommune ville lukke skoler, og Vinderslev Skole var sandelig også nævnt. En anonym politiker
havde udtalt sig til avisen. Først vil
jeg gerne sige, at jeg personligt ikke
mener, at man kan tage en politiker
alvorligt, som udtaler sig anonymt.
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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
5. kl. 10:00 Banko
10. kl. 13:30 Løvfaldstur
19. kl. 10:00 Banko
November
2. kl. 10:00 Banko
16. kl. 10:00 Banko
December
1. kl. 14-17 Julemarked
13. kl. 12:00 Julefrokost
14. kl. 10:00 Banko
28. kl. 10:00 Banko
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Forårsfest

Sct. Hansfest

Den 20. juni var der Sct. Hansfest
på Malmhøj. Der kom 75 for at få en
dejlig midsommeraften sammen.
Efter Flemming Grønkjær havde
budt velkommen, og vi havde sunget: Du danske sommer, jeg elsker
dig; blev der, som det hører sig til,
serveret alle de røde pølser, vi kunne
spise.
Lotte og Bent Kragh stod for underholdningen. Med Bent ved klaveret
til fællessangene og Lotte som forsanger, var der stor sanglyst til dejlige melodier, vi kender. Når Lotte
sang sømandssange solo, fandt
Bent harmonikaen frem, så det var
noget, der fik det gode humør frem.
I sin båltale sagde Hans Jørgen Hør-

ning: „Midsommer er ferietid – Ældre tænker på minderne – Gode minder. Globaliseringens tid er over os,
altid med os, det bruges som argument for alt. Vi rykker tættere sammen, ikke mindst for vi ældre er det
vigtigt“. Sluttede med at vi skulle
passe godt på hinanden og alt godt
for fremtiden.
Helmer og Børge tændte bålet, der
brændte fint i den dejlige aften. Og
vi sang: Vi elsker vort land.
Inden døre igen sang Lotte til Bents
harmonika. Efter is og kaffe og stort
lotteri sluttede Flemming aftenen
med på brugerrådets vegne at takke
alle.
Jens Thorn Jensen

Sommerbesøg

Else Jensen byder velkommen til
forårsfest, hvor der var underholdning af Kirsten og Erik Maage fra
Virklund

Løvfaldsturen d. 10. okt.
går igen til Ry-egnen, hvor vi vil køre
en anden vej, end vi plejer og drikke
kaffe med kringle og lagkage et dejligt sted.
Tilmelding senest mandag d. 8. okt.
kl. 12.
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På billedet beundrer Zenitta, Marie Munk og Inger Højen
Anne Marys nisser
Igen i år har vi været på formiddagsvisit hos Anne Mary Hvam. Det er her,
kaffen er helt særlig og god, for den
skænkes af en nypudset sølvkaffekande, og det er jo ikke så tit, vi
oplever det nu om stunder, hvor

termokanden har gjort sit indtog.
Anne Mary laver strømpenisser i sin
fritid. De er til julegaver til børn og
børnebørn, og jeg mener også, man
kan være heldig at købe, hvis hun
får nogen til overs.

Housewarming
eller indflytterfest på Anemonevej. Emma Sørensen har bygget et nyt lækkert hus på Anemonevej, og vi var så heldige at få en invitation til at se det
nye hus og besøge Emma. Det er et dejligt hus, og vi glæder os sammen
med Emma og ønsker tillykke.

Julefrokost
Torsdag d. 13. dec. kl. 12.
Glæd jer til årets julefrokost på
Malmhøj, hvor lækker mad, godt selskab og god underholdning indgår.
Tilmeldning senest man. d. 10. dec.
kl 12 til Malmhøj 87702494 eller Jens
Thorn Jensen 86888532.

Julemarked

Vi tager også udenbys
helt til Lemming, hvor vi besøgte Anna og Poul Erik Laursen på Østerbyvej.
Her så vi både høns og en kylling. Vejret var godt, og vi mødte også her stor
gæstfrihed. Tak for det.

Lørdag d. 1. dec. holder brugerrådet
det årlige julemarked, hvor der kan
købes æbleskiver, gløgg og kaffe.
Der kan købes lodder til byens bedste tombola, og i den gamle købmandsbutik er der engle, nisser, kort
og kæpheste. Kom og vær med til
et par hygggelige timer.

Tour de Malmhøj og Team
Flagermusene

Mother Teresa
Før sommerferien pakkede vi Fuglemosens bus med tæpper og sjaler,
som vi afleverede på „pakkecentralen“ i Ålborg. Her pakker man og gør
tæpperne klar til at komme i containere, hvorefter de bliver kørt til
Hamburg og derfra sejlet til Calcutta
i Indien. Her har Mother Teresa en
stor lagerhal, hvor nonner og sygeplejersker uddeler tæpper og trøjer
til hospitaler og til de fattige på gaden.
Vi får også en lille udflugt ud af
Ålborgturen, idet vi efterhånden ken-

der damerne på „pakkecentralen“, og
de kender os. De har kaffen klar, når
vi kommer, og vi har rundstykker
med. Det er også hyggeligt, at vi her
mødes med Sandgårdsparkens
strikkegruppe.
Vi modtager altid garn og trøjer til
optrevling. Der skal meget garn til
de mange tæpper og sjaler.
Har nogen lyst til at være med til at
strikke, kan man medvirke enten ved
at være sammen med os torsdag
eftermiddag eller ved at strikke
hjemme.

Else Anker Andersen, Ella Jensen, Mary Nielsen og Berit Ginnerup ses
her på pakkecentralen. I baggrunden ses den pakkemaskine, som pakker
tæpperne sammen.

Tour de Malmhøj løb af stablen d. 14.
aug. Arrangørerne havde spændt
fulgt vejrudsigten og det lovede tørvejr. Allerede fra morgenstunden var
vipperne på plads, og kyssepigen var
der også sørget for. Mange mennesker havde i god tid sikret sig en
plads langs ruten, og et stor antal
hjælpere sørgede for forfriskninger til
både ryttere og tilskuerne. Omkring
kl 9:30 ankom team Flagermusene,
og de kørte straks til indskrivning. Der
kørtes 10 runder med enkeltmandsstart på tid, og der måtte målfoto til
brug for at afgøre, hvem der havde
vundet det store løb.
Der blev løbende taget dopingprøver
af alle rytterne, og ingen blev testet
positiv. Senere er det dog blevet afsløret, at et par ryttere dagen før
havde indtaget et stykke vingummi i
al hemmelighed. Vinderen blev
Steffan. 2. pladsen gik til Amalie og
3. pladsen blev delt af Hanne og Kristopher.
Der var ingen medaljer. Det gik pludselig op for løbsledelsen, at dem
havde de glemt at lave, så det må
de huske til næste år.
Tak til alle på Børnegården for godt
samarbejde.
Bente Sørensen
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Børne- og Fritidsgården
En sommer som lod træerne Endelig kom så dagen. Børnene var
lettere spændte. Udstyret med rygvokse i himlen
Som der blev sagt mange gange, har
den våde sommer været god for skovens træer. Og det har vi mærket på
vores pileskov, hvor træerne trængte
til at blive stynet. Det gav en
mængde fine pilegrene. Nogle blev
så til fiskestænger, og de tynde og
elastiske lod sig bøje til fisk. Men
selvfølgelig blev der også snittet fine
sværd.
Jeg kunne her fortsætte med beretninger fra livet på Gården, men jeg
overlader gerne ordet til Inger, de to
nye medarbejder Birte og Lene såvel som den studerende Carsten.

Gokartløb på Malmhøj
Inger Thomasen

Tirsdag den 14. august var flagermusene inviteret på Malmhøj for at køre
gokartrace.
Ugen og især dagen før snakkede
vi en del om den forestående begivenhed, og børnene glædede sig
meget til det. Det er altid dejligt og
spændende at komme uden for børnehaven, og nu skulle vi oven i købet
have gokart og cykler med.
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sæk, madpakke og køretøj kunne vi
så endelig starte turen. En meget
lang og flot række af børn på køretøjer drog den korte vej til Malmhøj,
og her var de skam helt klar til at
modtage den store flok.
Her var der både tilskuere, tidtagere,
VIP folk, kyssepiger, og Bente bød
velkommen til os alle, og så gik vi
ellers i gang med de indledende forberedelser.
Alle racerkørerne (børnene) blev udstyret med nummer på ryggen, en
startliste blev udarbejdet, og banen
blev linet op.
Så var vi klar, den første kører blev
lidt genert sendt af sted, men snart
var genertheden glemt, og stemningen var høj. Der blev heppet på alle,
og når kørerne kom i mål blev der
selvfølgelig taget målfoto. Så var det
vigtigt at få sin tid, og spørgsmålet:
“Må jeg få en tur mere” kom rigtig
mange gange.
Der var selvfølgelig stor forskel på
de enkelte kørere både tidsmæssigt
og med udførelsen af løbet. Der var
kørere, der kunne tage den på to hjul
rundt i svinget, andre kunne race
meget hurtigt, og der var faktisk også
en sulky. Her havde hest og rytter aftalt at bytte på den anden tur. Det var
meget spændende og underholdende for både tilskuere og deltagere.
Efter første runde var der en lille
pause. Her fik beboerne kaffe, og børnene fik saftevand og frugt, og der
var tid til fælles hygge. Bente havde
på forhånd forhørt sig, om det var ok
med lidt doping (slik) i dagens anledning, og det var også her i pausen, at børnene nød det.
Så var det tid til anden runde. Derefter blev tiderne lagt sammen, og vinderen af Tour de Malmhøj 2007 blev
fundet.
På en flot delt tredjeplads var det
Hanne og Kristopher, andenpladsen
gik til Amalie, og på førstepladsen var
det Steffan.

Præmierne blev uddelt, og kyssepigen, som også er Steffans mor,
kom og kyssede alle vinderne på
begge kinder, og så blev der klappet
og ønsket tillykke.
Som afslutning på turen spiste vi
vore madpakker på græsplænen.
Børnene var glade og syntes, det
havde været en rigtig god dag.Vi
voksne, som var med, syntes også,
det var en rigtig god dag. Der var tid
til, at børnene kunne nyde samværet med beboerne, og samtidig var
det også sjovt og spændende og en
af de oplevelser, som vi sikkert vil
snakke om i lang tid. Vi håber, at
Malmhøj inviterer os igen til næste år.

Fra mit nye pædagogliv på Gården
Lene Lange
Jeg er lige startet som nyuddannet
pædagog i Vinderslev Børne– og
Fritidsgård hos de ældste børn ”flagermusene”. Da jeg var på besøg,
spurgte jeg børnene, om de ville vise
mig børnehaven, når jeg startede. Jeg
synes nemlig, det var spændende at
se, hvilke steder der var vigtig i børnehaven set med børnenes øjne. Jeg
blev på min første dag mødt med
nogle meget positive og omsorgsfulde børn, der gerne ville vise mig
de ”gode” steder, og hvad dette indebar af nødvendig viden. ”Lene, vi
er politibetjente, vi skal til Grønland
og lede efter bankrøvere. De har taget ALLE børnehavens penge og det
er jo altså ikke god, vel? – nej det

kunne jeg godt forstå, at vi måtte gøre
noget ved…..”og Lene, Grønland det
er altså hernede i pileskoven”…! Vi
bevæbner os med ”pistoler” (grene)
og løber af sted. Lige inden vi når
Grønland, er der nogle, der fortæller,
at vi jo skal SEJLE til Grønland -OV
ja det havde vi lige glemt. Vi stiger
ombord på skibet. Kaptajnen og
hans besætning sejler os over det
store hav. Betjentene er meget opsatte og klar til aktionen, og endelig
når vi Grønlands kyst og kan gå i land.
Skibets besætning er også blevet
begejstret for at deltage i den farlige
ekspedition, og vi lister alle ind i Grønlands jungle – løber – standser – lytter efter bankrøverne….. Vi hører indimellem fodtrin, som måske kan være
bankrøverne. Undervejs bliver vi
sultne, og en af de stedkendte i Grønlands jungle anviser os en hule, hvor
man kan få både mad og ”GUF ” blade bliver til forskellig slags mad
og slik (uden mad og drikke, duer
helten jo som sagt ikke) - og aktionen udsættes lidt. Der er pludselig
en sød kat (et barn), som spinder,
og som vi bare MÅ snakke med. Betjentene bliver til omsorgsfulde dyrepassere og finder mus til katten, og
pludselig er der mange katte, som
gerne vil kæles for og spise mus.
Men ”missionen” glemmes ikke, og
vi fortsætter vores bankrøverjagt.
Pludselig er vi igennem junglen og
ser bankrøvernes heste (børnehavens træheste). Vi stjæler dem og
rider væk fra Grønland - tilbage til
børnehaven. Bankrøverne er nu fanget oppe på Grønland – missionen
lykkedes heldigvis. Men børnehavens
penge?? – øh dem glemte vi alt om.
Vi må håbe, at Kirsten Anneberg klarer børnehavens økonomi alligevel ellers kan vi jo tage af sted en anden

dag igen og redde børnehavens økonomi.
Jeg fik som ny voksen lov til at se et
par af de vigtige og spændende steder for børnene i børnehaven og
”være med” i børnenes fantasiverden
- og har siden oplevet mere. Der er
ingen tvivl om, at børnene er glade
for at være her og nyder børnehavens
mange udendørs muligheder for leg
og fantasi - måske hænger det også
sammen med de voksnes glæde for
udelivet!
Jeg synes, jeg har fået en god start
og velkomst i huset af børn og
voksne (de sidste er ikke helt
ukendte for mig, da jeg har været i
institutionen, før jeg startede på seminariet).
Jeg glæder mig til mange flere
spændende oplevelser med børnene og lære dem rigtigt at kende og
til arbejdet i børnehaven med kollegaerne, for det er jo ikke bare den
rene leg at være pædagog?, eller er
det??

blomster og en bille! Alle børn nyder
at hygge der og få læst og fortalt historier, et godt sted at sige farvel til
far eller mor, da det er centralt placeret, men samtidig kan man sidde
stille og roligt og finde kammerater
der og bagefter søge hen i et af de
mange andre herlige hjørner, vi har
her i børnehaven.

Som studerende ser jeg på et
sted uden for huset
Carsten Overgård
Mit navn er Carsten Overgård. Jeg
er 28 år og studerende på Viborg
Pædagogseminarium.

Som ny pædagog ser jeg på et
sted i huset
Jeg har valgt boldbanen, fordi den
Birthe Juul
Jeg hedder Birthe Juul og er blevet
fastansat i børnehaven. Jeg er tilknyttet spurvegruppen, som er de

opfordrer til bevægelse og leg. Børnene er vilde med den, og når de
voksne ellers har mod på det, er børnene altid klar til en god kamp.

Høstfesten står for døren
Selv om jeg synes om, at pileskoven
og spejderskoven har fået et ekstra
skub gennem regnen, krydser vi nu
fingre for, at vejrguderne er med os
den 7. september, hvor vi har den
årlige høstfest, og der optræder børnene med sang og teater udenfor.
yngste børn.
Vi har et hjørne på spurvestuen, hvor
vi rigtigt kan hygge. Der er en sofa
og hyggelige lamper, formet som

Kirsten Anneberg Jacobsen
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Sami - en legetøjsfabrik i Pederstrup
Det er nok ikke mange, der er klar
over, at der har været legetøjsfabrik
i Pederstrup.
I 1947 blev første mursten lagt til det,
der nu rummer lager for Designa, og
hvor Cykelklubben Team Designa
Køkken har til huse.
Jorden tilhørte oprindelig Kristian
Dyhrs ejendom. Stedet var på købstidspunktet ejet af Kristian Vesterskov.
Det var Søren Anders Marius Jensen,
der byggede legetøjsfabrikken SAMI.
Navnet skal findes i forbogstaverne i
navnet på grundlæggeren.
Søren Anders Marius Jensen var
født i 1901. Han var en meget driftig
mand. Sønnen Erling Bjørn Jensen
fortæller om faderen, at når noget
gik godt for ham, så var det ikke interessant længere, og der skulle ske
noget nyt.
Han lavede i perioden 1924 til 1940
tørv i Revl.
Allerede i 1924 byggede han huset,
hvor familien flyttede ind (det er det
hus, der i dag ejes af Lissie og Knud
Jensen). Samme år blev han gift
med Ellen Bjørn, og der kom senere
to drenge til – i 1928 blev Henning
født, og i 1933 blev Erling født.

Her er et billede af de ansatte
Øverst til venstre: Søren A. M. Jensen, Aksel Grønkjær Jensen,
Anders Johansen, ukendt, Aksel Nielsen, Harry Bjørn, Peter Dyhr.
2. øverst: ”Postmesteren”, ”Tage Japp”, Holger Hønholt, Anders Kvist,
Ejnar Nielsen, Mikkel Rasmusen.
2. nederst: Karl Nielsen, Svend Mogensen, Hans Døssing, Frode
Nielsen, Harald Nielsen, Stoffer ”Smed”.
Nederst: Erling Bjørn, Svend Aage Bach, Verner Nielsen, Tavsø Würtz,
Peter Sørensen, Villy Brandt.

påstås det, at stativet er uundværligt i ethvert hjem med små børn, og
at det sparer husmoderen megen tid.
Babystativet kunne fås til 10 kr.

Den første sammenklappelige klapvogn er også opfundet og produceret af SAMI. Den kan derfor uden
gene tages med på rejse og i sporvogn, fortælles om klapvognen. Klap-

I tiden 1926 til 1939 kørte Søren
Anders Marius Jensen busruten
mellem Knudstrup og Silkeborg.
I 1940 startede han med at grave
tørv i Stenrøgel. Allerede her begyndte han med lidt legetøj. Her var
jo smede ansat, og de kunne producere tingene.
vognen blev naturligvis patentanmeldt.

I 1947 blev legetøjsfabrikken så
grundlagt, og der begyndte en egentligt produktion. Det var cykler – både
med to og tre hjul, løbehjul, kælke,
trækvogne.
Der blev også produceret et babystativ. På ”reklamen” fra dengang
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Der var i øvrigt mønsterbeskyttelse
på produktet.

Der var ca. 35 ansatte på fabrikken,
og det var alle lokale folk. De, der
kom længst væk fra, var fra Kragelund og Gråmose.

Tricykel Nimbus model til 16 kr.

2-hjulet cykel til 16 kr.

Løbehjul til 9 kr.
Mosen i Stenrøgel var i mellemtiden
blevet solgt.
Glæden varede dog kort, og legetøjsfabrikken fik en kort levetid, idet
Søren Anders Marius Jensen gik fallit
i 1950. Det var ganske forfærdeligt.
Fogeden kom og tog alt, fortæller
Erling Bjørn Jensen. Det var både
fabrik, hus og indbo, der forsvandt.
Det havde man lov til dengang, og
det var hårdt ved familien.
Omverdenen havde dog ikke så ondt
af det. Alle sagde: ”Skidt med Søren
– han skal nok komme ovenpå igen”.

Og det kom han! En ingeniør
Krøjgaard fra Hedeselskabet ringede og sagde: ”Søren Jensen, køb
din gamle ejendom tilbage og put
jord i små poser”.
Ingeniøren havde været i Norge og
set, at dette nu var det nyeste påfund.
Mosen havde haft en forfærdelig tid.
Der havde været skiftende ejere, og
det gik ikke økonomisk godt for den
seneste ejer, en revisor. Han var klar
til salg, så mosen var igen i familiens eje.

Søren Anders Marius Jensen var
med indtil 1967, hvor han desværre
pludselig fik en blodprop og døde.
Til sidst skal nævnes, at der i fabrikken på Pederstrupvej i gennem tiden ud over legetøjsfabrik i nævnte
rækkefølge har været:
Dansk Autoværn, Stjernekøkken, Aksel Jensens møbelfabrik og nu lager/
kontor for Designa.
C.V.

Så blev der produceret pottemuld.

VIF
Om lidt bli‘r her stille, om lidt er
det forbi !
Det er den melodi, jeg hører for mit
indre øre, når jeg tænker V.I.F. Jeg
har nu i 10 år siddet i bestyrelsen i
Vinderslev Idrætsforening, et hverv
som jeg er meget glad for. Jeg vil
gerne gøre et stykke arbejde for vores lille forening, men jeg vil ikke
trække læsset selv. I de 10 år jeg
har været med i bestyrelsen, har jeg
oplevet op- og nedture. Vi har de sidste mange år hevet og sledet i folk
for at få dem i bestyrelsen, og det
kan selvfølgelig mærkes på engagementet, om folk er med, fordi ”vi
skal jo ha‘en forening”.
Men hvis den forening skal være der
på bekostning af Tordenskjolds soldater og de medlemmer, der sidder i
bestyrelsen, er det måske ikke det

værd. For mit eget vedkommende er
jeg da træt af at skulle holde med en
post, som jeg er glad for. Men det er
efterhånden den eneste løsning, jeg
kan se. Det er jo umuligt at få nogen
som helst opbakning og hjælp i forbindelse med et arrangement. Til
dette års Mausing Marked var næsten al hjælpen min familie og venner, og kan jeg være bekendt at
trække på dem, når der skal tjenes
penge ind til idrætsforeningen, Nej
vel. Men hvor er så de medlemmer,
der har glæde af dette års overskud
???
Hvis Vinderslev og omegn vil have
en idrætsforening, må folk til at
komme ud af hullerne. Der er ikke
noget, der kommer af sig selv, heller
ikke selv om man betaler sit kontingent. Husk på at det er frivilligt ar-

bejdskraft, der får det hele til at køre.
Sæt da for pokker pris på jeres trænere. De får ikke løn, kun smil og forhåbentlig tak og måske en blomst,
når de stopper. Måske holdt de lidt
længere, hvis de også fik en ”hånd”
engang imellem. Og det samme er
gældende med bestyrelsesmedlemmerne. Vi er fem i bestyrelsen. Til februar er vi tre, der er på valg (og alle
har givet udtryk for at de holder). Der
er én inde som suppleant. Han er
også på valg. Tilbage er så ét bestyrelsesmedlem og kampen om de
øvrige fire.
Fik du set det du ville, er din fodboldkamp forbi?!
Solvej Wedel Pedersen
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Hauge Forsamlingshus
Hauge Forsamlingshus blev bygget
i år 1900 og er nu 107 år gammel,
men det bærer huset ikke præg af.
Bestyrelsen ved forsamlingshuset
har haft rigtig travlt den senere tid.
Toiletterne trængte til at blive renoveret, og dette skulle ske før Hauge Marked. Bestyrelsen forventede, at renoveringen ville tage ca. en måned,
men de blev klogere! Når man går i
gang med at renovere, følger der altid noget ekstra med. De eksisterende rør skulle flyttes, loftet skiftes
o.s.v. Bestyrelsen er nu kommet rigtig langt med renoveringen og mangler næsten kun at opsætte radiatorer og sætte de nye døre i. Det med
dørene er for øvrigt trukket lidt ud, for
”katten løb lidt med målene”! Nu
skulle der så være styr på dette også.
De nye toiletter fremstår lyse og venlige, og der er også blevet lavet et
stort handicaptoilet, således at alle
har mulighed for at benytte forsamlingshuset. I det hele taget er forsamlingshuset handicapvenligt. Der er
ingen trapper og kun små dørtrin
enkelte steder.
Bestyrelsen har virkelig slidt for forsamlingshuset gennem årene. De
har dog været godt hjulpet bl.a. af
deres familier. Dog ”er der altid plads
til flere, som vil yde et stykke arbejde
for forsamlingshuset”, siger Ellen
Schläger. For senere at kunne mindes, hvad der er sket hvornår, og

hvem, der har lavet
hvad, er der lavet en
scrapbog over renoveringen af toiletterne.
Hvordan klarer
Hauge Forsamlingshus sig så rent
økonomisk?
Dette års renovering dækkes dels
via tilskud fra Ny Silkeborg Kommune
og dels ved de penge, forsamlingshuset fik fra overskuddet fra Hauge
Marked. Hauge Forsamlingshus får
fast en procentdel af overskuddet fra
Hauge Marked. Bestyrelsen havde
søgt kommunen om et tilskud til renovering af toiletterne og fik dækket
halvdelen af udgifterne svarende til
33.000 kr. Renoveringen bliver dog
noget dyrere end forventet, men bestyrelsen er så heldige at have midlerne dertil.
Huset lejes ud til fødselsdagfester og
lignende, og det giver en rimelig indtægt. Købmanden i Hauge står for
udlejning og koordinering af lejemålene og gør et stort og godt stykke
arbejde hermed.
Hauge Gymnastikforening benytter
forsamlingshuset hver uge til Linedance samt Square-dance. Tidligere
blev der også afholdt kortspil i huset,
men det er nu flyttet til klubhuset, da
salen er for stor dertil.
Endvidere afholder
Gymnastikforeningen
afslut-ningsfest, bankospil m.v.
Stolene i salen er også
blevet udskiftet i år.
Dennis Rasmussen,
ejer af Funder El, men
bosiddende i Hauge
var en dag nede og lave
noget på et hotel i Silkeborg. Hotellet stod
for at skulle have udskiftet stolene i deres
konferencerum, så

Dennis købte stolene og sponsorerede dem til forsamlingshuset. Nu
kan man så sidde i de polstrede stole
og hygge sig i forsamlingshuset,
mens man kigger på de lyse gardiner, som Pia Winther lige har syet
eller gå en tur hen i den nyrenoverede bar. Tingene får ikke lov til at forfalde!
Nabo-landmanden sørger for at rive
parkeringspladsen, så der også altid er pænt udenom forsamlingshuset.
Alle kan leje forsamlingshuset. Hauge
Forsamlingshus er godkendt til 100
personer. Der er opvaskemaskine,
god køle- og frysekapacitet og pænt
service m.m.
Bestyrelsen står selv for rengøringen
af forsamlingshuset og fortæller, at
folk generelt er gode ved huset.
Bestyrelsen består af 7 kvinder. Ellen Schläger, som er formand, Lene
Lykke, Kate Christensen, Birgitte
Rasmussen, Else Marie Toft Jensen,
Tina Ravn samt Pia Winther, og de
fleste har siddet i bestyrelsen i en del
år. De har stadig mange planer med
huset. Næste år skal salen males i
lyse og venlige farver, og der står
også køkkenskabe på ønskesedlen.
Tordenskjolds soldater/bestyrelsen
er nok lidt trætte efter dette års store
arbejde, men de fortsætter – de kan
slet ikke lade være. De værner om
det gamle hus, og håber at de nye
toiletter kan være med til at endnu
flere ønsker at leje Hauge Forsamlingshus.
I.O.
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Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
PRADO DESIGN
KJOLER TIL GALLA OG FEST.
MARIA PRADO SØRENSEN
VINDERSLEVHOLMVEJ 49
8620 KJELLERUP

Elkær Anlæg & Entreprenør

Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
Haugevej 14, Elkær
8620 Kjellerup

•
•
•
•
•
•
•

Træfældning
Haveanlæg
Belægning
Omfangsdræn
Gravning af sokkel
Grubning
Salg af granit

Vi har anlæg for det meste!!!

TLF: 30273667

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60168597
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Hunde- katte- og hestefoder

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

90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.
www.HMfoder.dk
Sælges fra Haugevej 10

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32

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

DANSK INDUSTRI-RENS A/S
Navervej 16 . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 82 88

DIR

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.

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

ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Formand
Privat 86 88 82 66

NF Jord & Beton ApS

„
KVALITET TIL TIDEN“

DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

www.landhandlen.dk

J.L. Auto

•
•
•
•

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

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 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.
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

37

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
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Pederstrup Vandværk

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Tlf. 86888430

Pensionistforeningen
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888552

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Skolebestyrelsen

Fmd.: Lone Sørensen, Fruerlundvej 2

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

Tlf: 86888685

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

Sognemenigheden
Tlf. 86888597
Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888148
Tlf. 86888534
Tlf. 45941716
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489
Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen

Tlf. 87702370

Søndagsskolen - Vinderslev
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

Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28

Tlf. 86888358

Fmd.:Søren Damsted, Solsikkevej 10

Tlf. 86888007

Tlf. 26805676

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

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

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

Vinderslev Idrætsforening

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Tlf. 86888406

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Christoffer Thomsen, haugevej 70

Mausing Sportsplads - KFUM

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Vinderslev Brugsforening

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Søndagsskolen - Mausing

Vinderslev Borgerforening
Tlf. 86888165

Junior- og Ungdomsklub
v/ Camilla Hedegård, Liseborg Toft 28,
8800 Viborg

Tlf. 86888157

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86867476

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Venstre Vinderslev

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

Tlf. 86886005

Soldatervennekredsen

Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst : Frede Møller, Tingskrivervej 28b

Tlf. 86888955

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

BORGERFORENINGEN
26. oktober kl. 18.30
Fællesspisning i Mausing Fors.hus
9. november i Mausing Fors.hus
„Hvad er det værd“

HAUGE GF
Hver mandag kl. 18
Line Dance i Hauge Forsamlingshus
Hver tirsdag kl. 19.30
Square Dance i Hauge Forsamlingshus

MALMHØJ
Fredag den 5. oktober kl. 10
Banko
Onsdag den 10. oktober kl. 13.30
Løvfaldstur til Ry-egnen
Fredag den 19. oktober kl. 10
Banko
Fredag den 2. november kl. 10
Banko

30. november kl. 19.30
Adventsfest v/miss.medhjælper
Kirsten Søvndal Jiang, Brabrand

Søndag den 28. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde f/Midt-vestjyske valgmenigheder

20. december kl. 19.30
Juletræspyntning

Tirsdag den 13. november kl. 19.30
Foredrag v/Johannes Nørregaard Frandsen

27. december kl. 19.30
Julefest v/Britta & Poul Iversen, Vindum

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
7. oktober kl. 10.15
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke
28. oktober kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

Mandag den 31. december kl. 10.30
Samvær efter gudstjeneste i Hørup Kirke
Tirsdag den 15. januar kl. 19.30
Foredrag v/Nils Villemoes

25. november kl. 10.00
Adventshygge med kaffe m.m.
Tag far og mor med

3. oktober kl. 19.00
i Vinderslev Kirke og Missionshus
Oktobermøde v/pastor Bent Tage Nielsen,
Gårslev

27. december kl. 19.30
Julefest v/Britta & Poul Iversen, Vindum

Lørdag den 1. december kl. 14-17
Julemarked

6. november kl. 19.30
Hinge Præstegårds efterårsmøde v/generalsekretær Bodil Skjøtt, Dansk Israelmission. Emne Israel

SPEJDER

Fredag den 14. december kl. 10
Banko

Lørdag den 1. december kl. 10
Indsamling af reklamer, aviser og pap

Fredag den 28. december kl. 10
Banko

Søndag den 6. januar 2008 kl. 15
Nytårsparade

MAUSING
MISSIONSHUS

VALGMENIGHEDEN

16. november kl. 18.30
Fællesspisning/møde

Fredag den 28. december kl. 15-17
Gudstjeneste i Hørup Kirke for børnefamilier

VINDERSLEV
MISSIONSHUS

SOGNEMENIGHEDEN

26. oktober kl. 19.30
Årsfest v/Børnekons. Margit Simonsen,
Ans

Søndag den 9. december
Adventsfrokost efter gudstjenesten

11. november kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

Fredag den 16. november kl. 10
Banko

Torsdag den 13. december kl. 12
Julefrokost
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14. oktober kl. 10.30
Valgmenighedens 90 års fødselsdag
Fredag den 19. oktober kl. 17-19
Persillesovs for småbørnsforældre
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30
Henrik Ibsen-aften i Valgmenighedens sal

4. oktober kl. 19.30
Oktobermøde v/miss. Knud Dalsgaard Hansen, Århus
5. oktober kl. 18.00
F-aften
11. oktober kl. 19.30
Møde v/miss. Ole Røjkjær Mikkelsen,
Ålestrup
29. oktober kl. 14.00
Danmissionsmøde v/Bodil Lindgaard,
Mammem (tidl. Cambodia)
2. november kl. 19.30
Søndagsskolefest
22. november kl. 19.30
Ethiopermissionsmøde v/missionærer Inge
og Finn Hougaard, Liberia
6. december kl. 19.30
Soldatervennefest
28. december kl. 19.30
Juletræsfest v/Trine Ulnits Møller,
Holstebro

