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

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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

Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

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

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

Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Christian S. Laursen, Mausingvej 20
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9
Susanne Sørensen, Mausingvej 19

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 700 stk.
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Tlf. 86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
Tlf. 86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
Tlf. 86888687
Tlf. 86886789
Tlf. 86888521
Tlf. 86888894 → Hjemmeside
Tlf. 86888499
Tlf. 86888032
Tlf. 86888180
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober

Leder
Så er efteråret på vej, hvilket betyder, at også dette år snart er ovre!
Tiden flyver af sted, og vi følger
med.... Sådan er det, og sådan skal
det være.
I Lokalbladet prøver vi også at følge
med. Faktisk er vi så heldige, at vi
allerede har en del stof til det følgende
blad. Dette skal dog ikke afholde jer
fra at sende stof til os eller kontakte
os med forslag til artikler. Vi er glade
for alle henvendelser.
Vi ønsker, at bladet bliver et blad, der
når alle. Et blad for såvel store som
små. Nogle gange har vi for eksempel grundet sidetal i bladet været nødt

til at vente med at sætte en artikel
eller nogle billeder i næste nummer,
hvilket vi håber på forståelse for.
Vi er også meget glade, når vi uopfordret får tilsendt billeder til bladet.
Dorrit Hvam har bl.a. sendt en del
billeder til dette nummer, og det sætter vi stor pris på. TAK for det!
Farvel til et redaktionsmedlem
Jesper Mortensen har valgt at stoppe
i redaktionsgruppen. Han har været
med i Lokalbladet i 9 år, hvilket vil sige
langt det meste af Lokalbladets eksistens. Jesper har været kasserer,
hvilket har medført en del arbejdstimer for Lokalbladet, for ud over at

styre økonomien har han også sørget for listerne over alle dem, som
skal modtage bladet samt over annoncører og abonnenter. Vi er ham
dybt taknemmelig for hans indsats
og vil savne samværet med ham.
Jesper skal nu bruge tiden på familien og renovering af huset, og det
ønsker vi ham held og lykke med!
Christian Skaaning Laursen, som vi
præsenterede i julinummeret, har nu
overtaget Jespers opgaver, og vi håber på mange års samarbejde med
Christian.
GOD LÆSELYST!

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 9. a klasse 1979-80

Forreste række fra venstre: Jens (Post) Nielsen, Ernst H. Pedersen, Jan Faarvang, Kim Nørskov, Brian Laursen,
Niels Jørgen Jeppesen, Jørn Rasmussen.
Anden række fra venstre: Anne Marie L. Nielsen, Heidi Markussen, Inger Kristoffersen (læs beretning s. 26-27.), MajBritt Winkler, Birgit Lykke, Andreas Pretzmann (lærer).
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Nyfødte

Helle og Martin Pedersen, Haugevej
10, fik den 20. juni kl. 07.34 en lille
dreng. Han hedder Jacob og blev født
på Viborg Sygehus. Ved fødslen vejede han 4150 g og var 56 cm lang.
Han ses her med sin storesøster Mie
på 2½ år. I familien er også Lukas
på 5 år, men han var meget gal den
dag, Lokalbladet var på besøg.

Ida Bech Petersen blev født den 6.
juni kl. 13.16. Hendes vægt var 3470
g, og hun var 51 cm lang. Ida blev
født på Viborg Sygehus.
Hendes forældre er Janne og Thomas Petersen, Gl. Revlvej 2 b. Ida
ses her i en flot kjole med Hauge
Marked inskription på, da hun var
med under hele markedet. Som alle
andre der hjalp, var hun godt træt.

Lars Busk og Helle Jakobsen,
Erantisvej 7, fik den 22. juni kl. 06.15
en lille pige. Hun blev født på Silkeborg Sygehus, vejede 3904 g og var
54 cm lang. Den lille pige skal hedde
Johanne.

Velkommen til !
Tulipanvej 6

teljeps
Vinderslevvej 17
Lejligheden lige oven over købmanden er nu beboet af købmanden selv,
Pia Horup, hvor datteren, Maja, også
bor.
Lejligheden ved siden af skal udlejes til Pias mor, Jytte Dahl, som arbejder for Elite Miljø.

Mona og Mads Diget har købt hus på
Tulipanvej 6. De kommer fra Hjørring
og Hirtshals. Mona er 27 år og arbejder som receptionist på Hotel
Skandic i Silkeborg. Mads er 25 og
arbejder i Jyske Bank i Silkeborg. De
har boet en kort overgang i Silkeborg,
men da de skulle have barn, valgte
de at flytte til Vinderslev. De fik så
Thomas den 13. april kl. 17.15, og
han vejede ved fødslen på Silkeborg
Sygehus 3508 g og var 52 cm lang.
Krokusvej10

Tillykke med
dagen
Philip Hvam, Pederstrupvej 97, blev
50 år den 7. juli.
Steen Stampe, Gl. Revlvej 4, blev
50 år den 12. september.
Gudrun Lund, Tulipanvej 4, bliver 75
år den 18. oktober.
Kristian Rasmussen, Hønholtvej 9,
bliver 60 år den 20. oktober.
Niels Würtz, Trekronervej 17, bliver
60 år den 29. oktober.
Britta Ankersen, Haugevej 62, bliver 50 år den 11. december.

Der bygges

Lotte Nørregaard Ankersen og Søren
Nørregaard Jensen, Vinderslevholmvej 53, fik den 29. juni kl. 18 en lille
pige, Nadja, som vejede 3600 g og
var 51 cm lang. I huset bor også
Freja på 6 år og Marcus på 3 år. Lotte
og Søren blev gift i Serup Kirke den
23. maj.
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Ruth og Tonni Sølvsten har solgt huset på Krokusvej 10 til Birgitte Videbæk Nielsen og Glenn Larsen samt
datteren Manila. Ruth og Tonni er flyttet til Silkeborg. Birgitte og Glenn har
boet oven over købmanden. De
havde egentlig tænkt sig at bygge
hus på Anemonevej, men valgte i stedet at købe huset på Krokusvej. De
har dog stadig grunden på Anemonevej.

også på Haugevej 10. Huset bliver
dobbelt så stort.

Gade

Sommerfest ved bydammen i Mausing

spejlet

Den 27/6 var der sommerfest ved "æ bydam" i Mausing.
Det flotteste sommervejr dannede grundlag for en dejlig og hyggelig fest.
Som noget nyt i år var der arrangeret "bydamsdyst". Inddelt i grupper kunne
man melde sig til at deltage i de forskellige discipliner. Der var vikingespil,
kimsleg, hvor-langt-et-stykke-papir-kan-du-få-ud-af-en-avis, slå-søm-i,
petanque, mm. Præmien var en medalje og æren.
Ole Nymann havde lavet en stor flot grill, hvor alle kunne stege deres medbragte kød.
Et andet nyt tiltag var en kagebod, hvortil store og små havde bagt en kage,
der blev solgt til yderst favorable priser. Pengene gik til etablering af petanquebane på et stykke jord tilhørende Zita og Claus Agerskov.

Nørklerne holder
flyttedag
NØRKLERNE, der tidligere har mødtes i Sognehuset næsten hver mandag eftermiddag i vinterhalvåret, flytter aktiviteterne til centret på Malmhøj.
Grunden hertil er, at der er så mange
minikonfirmander i år, at der er blevet brug for også at bruge mandag
eftermiddag til undervisning, og det
kan vi jo kun glæde os over.
Vi siger mange tak for lån af Sognehuset og den velvillighed, vi altid har
mødt der.
Vi starter på Malmhøj mandag den
5. okt. kl. 13.00-16.00, og alle der har
tid og lyst er velkommen. Vi laver
mange forskellige håndarbejder. Der
er ingen lærer, men alle hjælper alle
efter bedste evne.
Det koster ikke noget at være med,
men du skal selv sørge for materialerne, du skal bruge, og vi skiftes til
at have brød med til kaffen.
Hvis du vil være med, må du gerne
lige give mig besked på tlf. 23 66 69
50 eller 86 88 83 08.
Agnes Hansen

Formand Marianne Kristensen aflægger beretning

Børn ved bydammen:
Viggo, Ingrid (fra Vinderslev på besøg v. Laura), Thor, Theodor,
Frederik, Amalie, Nichlas, Asger og Johan

Politibil

Mon det er politibilen, der skal sælges?

Vikingespil:
Lundgårde-holdet: Rasmus, Ole, Knud, Carsten, Thor, Bo og Villy
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Set og sket

Hvad/hvem mon der gemmer sig i
majsmarken?

Thor og Ask fra Mausing samt en feriedreng, Peter, var ude at gå en tur
med en skildpadde

Flot Engletrompet set hos Inga og
Søren Guldborg, Vinderslevvej 40

Det skulle vist være en overraskelse til en pebersvend, men måtte laves
om i sidste øjeblik, da Louise og Holger (dem fra forsamlingshuset) var
blevet gift den 28. maj, uden at nogen vidste det
Så er der dømt fodmassage

25 års jubilæum

Bente Sørensen, Vinderslevvej 1, kunne den 1. juli fejre 25 års jubilæum. Bente blev under stor festivitas fejret på
Fuglemosen, hvor Bente i dag arbejder i dagcentret for demente, men Bente er kendt af mange ældre, da hun har
spillet til sang og musik på de fleste plejecentre i gl. Kjellerup Kommune
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Vinderslev Borgerforening
Skt. Hans
Ca. 150 personer, store som små,
var forsamlet til en rigtig skøn Skt.
Hans aften i dalen ved Mausing Forsamlingshus.
Aftenens taler, byrådsmedlem Erling
Prang, kom bl. a. ind på traditioner
og skikke ved Skt. Hans og om folkeligt fællesskab i forbindelse hermed. Han fortalte, at det var nøjagtig
316 år siden, at vi brændte den sidste heks, Anna Palles, i Danmark.
Han fortalte også om overtro, bl.a. at
unge piger hængte Skt. Hans urt op
under hanebjælken for at spå deres
fremtid. Og at man med bregnefrø i
træskoene kunne se skjulte skatte i
jorden.
Han sagde, at det er vigtigt, at vi er
bevidste om vores historie og kultur.
Hans budskab var derfor, at vi i lokalsamfundet skulle forsætte vores
traditioner, så vil det blive nemmere
at tage imod udfordringerne i storkommunen, hvor vi hver især har et
ansvar for at minimere begrænsningen og i stedet gøre mulighederne til
virkelighed.
Efter disse tankevækkende ord blev
midsommervisen sunget, og bålet
tændt, heksen tog en rask beslutning
og rejste ad Bloksbjerg til.
Herefter var der kaffe, kage, pølser
og øl/vand, og der var godt gang i
snobrødspindene.
Anna Marie Ammitzbøll

Vinderslev Aftenskole
Madlavning for mænd
Aftenskolen vil forsøge at starte med
3 hold i "Madlavning for mænd" igen
i år, men da der er rigtig mange, der

har forhåndstilmeldt sig, kan jeg ikke
på skrivende tidspunkt (i august måned) sige, om der er ledige pladser,

men du er velkommen til at ringe til
mig på tlf. 23 66 69 50 eller
86 88 83 08.
Agnes Hansen
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Stemningsbilleder fra Mausing Marked

Kunne der mon ikke også blive en
pølse til mig???

Alder ingen hindring for at hjælpe til.
De unge hjælpere havde også behov for at strække ud efter den store
indsats.

Harry og Solvejg blev helt rundtossede til sidst

"Verdens Ende" - hvilket var snyd og bedrag, for boderne fortsatte bare
på den anden side - og sluttede med et øltelt.

Røget flæsk! - Det ryger i hvert fald

Trængsel søndag ved middagstid
"Pølsebord"
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3 vaser skifter ejer efter nogen
forhandling om prisen

Foto: Dorrit Hvam

Dagplejen
Legepladsdag i Thorning
Mandag den 8. juni havde dagplejekonsulenterne for område Vest i Silkeborg Kommune arrangeret legepladsdag i Thorning for dagplejegrupperne i Vinderslev, Thorning og
Vium-Hvam. I år var det jo så ekstra
spændende for os, idet vi jo skulle
ud at køre med bus. Det var dog ikke
alle børn, der umiddelbart syntes, at
det var spændende at komme op i
sådan en stor bus, men derud kom
vi. Så var der besøg af selveste
Teletubbies, nemlig de fire dagplejekonsulenter tilknyttet vores gruppe i
flotte teletubbiesdragter. De opførte
et lille teaterstykke for os, hvor de fire
teletubbies, Lala, Twinky Winky, Po
og Jipsy hver med deres yndlingslegetøj dansede, krammede og hver
især mistede deres legetøj, som de
heldigvis hurtigt fandt igen med hjælp

i form af tilråb fra de
større børn til stor
glæde for dem alle. I år
have de tilmed tillagt
sig udtrykket "æv bæv
bussemand", og det
skal vi lige love for, at
især de større børn
har taget til sig. Det er
blevet sagt ofte her i
dagplejen, for det siger
teletubbierne jo ;) Et
rigtigt godt lille skuespil
lige netop tilpasset vores børns målgruppe. Dernæst var der tid til en lille
forfriskning med boller og frugt samt
lidt hygge og leg, inden turen atter gik
mod Vinderslev. En dejlig dag for alle
og en stor oplevelse at se selveste
teletubbies, som jo ellers kun kan
ses i tv, og som især de største børn

kunne fortælle forældrene om, da de
blev hentet om eftermiddagen.
Tak til vores dagplejekonsulenter for
et godt og givtigt arrangement.
På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard

Bondegårdsbesøg
Fredag den 29. maj var alle dagplejere og børn inviteret på
bondegårdsbesøg på Haurbak
Vestergård ved Emmas forældre,
Allan og Karen. Det var dejligt vejr,
og de dagplejere, der kunne, gik
derud i samlet flok. Vi var alle
spændte på, hvordan børnene ville
reagere på et besøg i en kostald, da
det jo er første gang for mange af
dem, at de ser en levende ko. Men
alle syntes, det var rigtigt spændende.
Vi så først kalvene, og sjovt var det,
da nogle af dem gerne ville sutte på
fingrene. Så kom vi ind til de store
køer. Der var rigtig mange, og vi fik
også set, hvordan de blev malket af
malkerobotten.
Det var en rigtig stor oplevelse for
alle børn. Bagefter var vi ude og se
traktorerne og prøvede at sidde oppe
i dem. Vi sluttede af med leg i haven
og de medbragte madpakker.
Tak fordi vi måtte komme og se de
mange køer. Det var en rigtig dejlig
dag.
På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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Vores liv - Bodil og Jakob
Bodil og Jakob Lundgaard
Nær ved det højeste punkt i gl.
Kjellerup Kommune på Lundgårde
11 bor Bodil og Jakob Lundgaard på
gården "Lundgård". Det har de gjort i
snart 53 år. Meget er sket i de år.
Syv børn, mange udvidelser af bygningerne, forskellige arbejdsområder, både privat og i foreningslivet,
megen aktivitet i og uden for bygningerne på adressen er nogen af
omdrejningspunkterne. Men vi starter et helt andet sted:
Bodil
Som nr. fem af fem blev Bodil født
den 3. februar 1937 i Levring. Ud over
hende var der to brødre og to søstre.
Forældrene, Krista og Christian
Benner havde en gård på Levring
Vesterhede. Bodil blev døbt, konfirmeret og gift i Levring Kirke. Som hun
selv udtrykker det, gik hun i "den stråtækte", Levring Skole i syv år.
Bodil kom fra et hjem med klaver, så
hun gik i flere år til klaverundervisning.
Hun mener nu kun selv, at hun lærte
at spille til "husbehov".
Herefter arbejdede hun ca. ½ år i
Vinderslev på plejehjemmet,
Rydalsminde. Hun husker arbejdet
som hårdt for en pige på 15 år. Ud
over Kirstine Rydal, der var leder, var
der tre ansatte til 20 beboere, hvoraf
ca. 5-6 var kørestolsbrugere. Bodil
hjalp til både i køkkenet og i plejen.
Hun husker specielt nattevagterne,
hvor man var alene.
Efter den periode fulgte nogle år med
forskellige pladser som "ung pige i
huset". Bl.a. var hun ansat på KFUM
i Kjellerup i køkkenet og med rengøring. En periode hjalp hun også til
hjemme hos sine forældre. Noget af
fritiden gik med håndboldspil i Levring.

I 1955 var Bodil på et 5 måneders
ophold på "Hoptrup Højskole". Et
sommerhold, kun for piger, som det
var dengang. De unge mænd kunne
ikke undværes i landbruget om sommeren, så de var på højskole om vinteren. Her var vægten lagt på almindelige skolefag, der skulle lægge
grunden til de unge menneskers
fremtid.
Jakob
På Lundgårde 4 blev Jakob født den
27. april 1929. Han var nr. tre i en søskendeflok på fem. Hans forældre
var Marie og Anders.
Anders havde skøde på gården i 60
år, indtil Bodil og Jakobs søn, Anders
Kristian overtog den i 1982. I dag er
det Bodil og Jakobs søn, Villy (og
Eva), der ejer den.
Jakob gik i Mausing Skole i syv år mandag-onsdag-fredag hvert andet
år og tirsdag-torsdag-lørdag de andre år. Lærerinden Jenny og læreren

Gammelt og nyt billede af Lundgård
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Dencher var de lærere, der satte
deres præg på børnene.
Jakob er døbt og konfirmeret i Vinderslev Kirke.
Efter skoletiden var Jakobs første job
i 1943 hos Helga og Kristian Pedersen 1½ km fra hjemmet. Her arbejdede han ved landbruget i 1½ år.
Jakob husker, at han spillede håndbold i Tandskov, mens han var der.
I 1945 var Jakob på efterskole på
"Grejsdalens Efterskole".
Herefter fulgte 2½ år som karl ved
Alfred Stenholt i Mausing. Lønnen var
2800 kr. med kost og logi for et år.
Fritiden blev bl.a. brugt til håndboldspil i Pederstrup på en mark før vejen op til Elna og Chr. Holdgaard,
Pederstrupvej 47. Jakob fungerede i
mange år som håndbolddommer
rundt omkring i området, efter han i
1947 fik motorcykel.
November 1948 blev Jakob selvstændig for første gang. Arbejdet bestod i
at klippe kreaturer for andre. Dette

kom så til at passe med, at Jakob 1.
januar 1949 kunne starte på "Hoptrup Højskole".
Efter højskolen arbejdede Jakob april
-november ved Jens Christensen
Lundgårde 15.
November 1949 rejste Jakob udensogns. På det landbrug, der var tilknyttet flyvepladsen i Skrydstrup ved
Vojens blev Jakob ansat af staten
som fodermester. Her blev han, til
han startede på værnepligten.

udvidet fra seks til 35 køer, blev
maskinstationen udvidet, så der til
sidst var ca. 400 kunder. Mange
maskiner blev købt til efterhånden
som den generelle udvikling tog til.
Der var efterhånden to til tre ansatte,
der dels arbejdede ved landbruget og
dels ved maskinstationen. Lars
Abildskov arbejdede for Jakob fra
1980 til 1993 og er stadig ansat på
maskinstationen.

Jakob som soldat
Den 12. maj 1950 startede Jakob
som soldat ved "Jyske dragoner" i
Randers. Der var 2 måneders rekruttid. De første 14 dage var værst. Her
måtte man ikke tage hjem. De fik
mange skæld-ud. Hvis der blev lavet
noget, der ikke var acceptabelt, var
der kollektiv afstraffelse, så det gik
også ud over kammeraterne. Jakob
husker alligevel, at der var et godt
kammeratskab.
Når de var hjemme på besøg, rejste
de i uniformen.
De var igennem mange strabadser,
bl.a. skulle de i fuld udrustning gå
armgang hen ad et tov over et vandhul, tre soldater ad gangen.
Soldatertiden sluttede 20. april 1951.
Herefter fik Jakob arbejde ved landbruget forskellige steder, indtil han i
1956 sammen med Bodil overtog
Lundgårde 11.

Frivilligt arbejde
Den store børneflok gav en masse
liv på gården. Og selv om alle hjalp
til, var der nok at se til i hjemmet.
Børnene gav også en tilknytning til
skolen, der gjorde, at Bodil i 70-erne
i otte år, svarende til to perioder, var
med i skolenævnet på Vinderslev
Skole. Her var hun med til bl.a. at
have indflydelse på, hvilke lærere,
der blev ansat på skolen og hvilke
skolebøger, der blev anvendt.
Bodil og Jakobs store interesse for
kirken har haft betydning for, at Bodil
også har lagt et stort stykke arbejde
i menighedsrådet ved Vinderslev
Kirke. I 16 år fra 1992-2002 var Bodil
med til at ansætte personer, der
havde kirken som arbejdsplads.
Økonomi og arrangementer var også
en stor del af arbejdet.
I ca. 15 år var Bodil også med til at
arrangere søndagsskole i Missionshuset i Mausing. I tilknytning til det var
Bodil også i flere år med til at hjælpe
til i køkkenet på Kjelsølejren 3-4 dage
hvert år.
Altertæppet i Vinderslev Kirke var
Bodil sammen med en flok damer
med til at sy i 1996. Det tog et halvt
år.
For tre år siden startede Bodil sammen med en flok kvinder "hygge-ef-

Bodil og Jakob
Den 13. oktober 1956 blev Bodil og
Jakob gift i Levring Kirke. På det tidspunkt havde de kendt hinanden i
mange år. De kom i de samme
kredse og havde mange fælles bekendte. Præcis hvornår de vidste,
det skulle være de to, står hen i det
uvisse???
Lundgård
I 1829 købte Jakobs tipoldefar Lundgård.
I 1905 tog familien Lundgaard-navnet.
Jakobs farbror og faster, Magnus og
Krista overtog gården efter deres forældre. Da Krista som 54 årig blev gift
i februar 1956, og Magnus gerne ville
afhænde Lundgård, fik Bodil og Jakob muligheden for at overtage gården, da de blev gift i efteråret 1956.
Hermed blev de 5. generation på ste-

det.
Familien
Snart kom der en ny generation af liv
på gården. I 1958 blev Ellen Marie
født. I 1960 fulgte Anders Kristian.
Villy, der nu er 6. generation som ejer
af Lundgård blev født i 1962. To år
efter, i 1964 blev Karin født. I 1969
kom Elly til. Agnete blev født i 1972.
Så gik der ca. 9 år, inden Dorte blev
født i februar 1981.
Oktober samme år fejrede Bodil og
Jakob sølvbryllup, og samme år blev
deres ældste datter gift.
Udviklingen på Lundgård
Ved siden af landbruget havde Jakob
fra 1954-66 en udlejningsbil. Når bilen var lejet ud, kørte de selv på motorcykel.
I 1956 blev der bygget nyt svinehus.
Her husker Jakob, at prisen for en
murer var 5 kr. i timen. Senere, i 1960
hvor de byggede nyt stuehus, var
prisen steget til 6,50 kr. Samme år
købte de 14 tdrl. for 50.000 kr.
Der blev drevet maskinstation fra
1958-93. Jakob købte først en brugt,
grå Ferguson med plov og harve.
Samtidig med, at landbruget blev
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termiddag med håndarbejde" i
Sognehuset ved Vinderslev Kirke.
Lokalerne har de lov at bruge gratis.
10-14 kvinder mødes på frivillig basis en eftermiddag om ugen og
udveksler bl.a. opskrifter og mønstre.
Bodil har f.eks. undervist de andre i
knipling, der er en af hendes store
interesser.
I "IM Genbrug" i det gamle missionshus i Kjellerup hjælper Bodil til hver
fredag eftermiddag. I 10 år har den
samme flok arbejdet sammen om
projektet. Som noget nyt er Jakob nu
også blevet hjælper.
Inden Bodil blev medlem af menighedsrådet, havde Jakob været det i
fem perioder, heraf to som formand.
Jakob har været aktiv i flere bestyrelser. Både i mejeriet og på slagteriet har Jakob været med.
KFUM`s soldatervennekreds for
Vinderslev Sogn har Jakob været
med i bestyrelsen af i mange år, både
som kasserer og nu som formand.
På den gamle vandbeholder sydøst
for gården var der i mange år et "luftmelder-tårn". Jakob var i mange år
medlem af Hjemmeværnets luftmelderkorps. Når der var øvelser,
skulle Jakob melde om overflyvninger.
I mange år stod der også to vindmøller på marken mod øst, Lundbakmøllerne. De leverede strøm til elværket. Det var et anpartsselskab,
der stod bag.

Fritidsinteresser
Når man bor på landet er der også
et stort ude-område. Det gælder
også på „Lundgård".
Der er blevet brugt meget tid i haven. Både køkkenhave, stauderne,
frugttræer og frugtbuske har især
Bodil brugt meget tid på. Også i køkkenet og med håndarbejde er mange
timer brugt.
I flere år har Jakob sammen med en
flok mænd gået til madlavning på
Vinderslev Skole med Henny som
underviser. Hvis Jakob ikke bruger
så meget tid ved komfuret, er det
ikke, fordi han ikke har lært, hvordan
det skal betjenes. Men han har
mange andre interesser. Computeren har Jakob også været en flittig
bruger af. Endvidere har motorer og
maskiner også den store interesse.
Livet i og omkring kirken og missionshuset, den store familie- og vennekreds er nogen af de områder
Bodil og Jakob fælles har haft som
noget af det vigtigste at bruge fritiden til.
Der er også blevet tid til mange udenlandsrejser, de første 16 lande kan
remses op, som de har besøgt.

vet maskinstation på stedet. Endvidere blev det derved sikret, at Bodil
og Jakob kan blive boende, hvor de
har boet i 53 år.
Vidt udsyn
En vekslen mellem arbejde, socialt
samvær med andre mennesker og
det religiøse liv er noget af det, der
sættes højest for Bodil og Jakob.
Når man bor på landet, er et godt
naboskab af stor betydning. Det kræver også en indsats. Det er Bodil og
Jakob også meget bevidste om.
Men at bo højt og kunne se langt har
også betydet meget. Mod vest kan
man fra Lundgård se ca. 30 km væk,
helt til Karup flyveplads. Ud af køkkenvinduet kan man se til Hinge og
Nørskovlund.
Måske er det vide udsyn det, der har
påvirket dem allermest.
Både på det geografiske og materielle område, men også på det menneskelige plan er noget af det, der
kendetegner Bodil og Jakob måske
allermest det vide udsyn.
K.H.

Fremtid
Bodil og Jakobs søn og svigerdatter,
Villy og Eva, købte i 2007 Lundgård.
Villy overtog i 1993 maskinstationen
efter sin far. Så der bliver fortsat dre-

VIF
På Haurbakvej 8 ligger vores fine
klubhus, og i år er der heldigvis med
god hjælp fra vores mange frivillige
ledere og forældre kommet gang i
ungdomsafdelingen!
I år er der ca. 60 børn tilmeldt de fire
hold vi har…så der er glade børnestemmer og højt humør på banerne
om tirsdagen hvor vi træner…de
mange forældre kan hygge på terrassen ved klubhuset med gratis kaffe
og en snak, mens de kigger på.
Hver tirsdag træner ungdom fra kl.
17-18…..blandet af både piger og
drenge…. Det er aldrig for sent at
komme og prøve kræfter med fodbold og det sociale og hyggelige
samvær. Man skal bare møde op til
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træning, og den første måned er altid gratis!

ten" af den dygtige træners arbejde
med støtte fra holdleder og forældre!

3-5 år - bold og leg - trænes af Margrethe Stenholt og Henrik Holdgaard.
0. & 1. klasse - trænes af Pernille
Löyche & Mette Würtz.
2. klasse - trænes af Michael Kristensen & Knud Friis.
3.-4. klasse - trænes af Gitte Jensen
& Helle Krogh. Yderligere støttes
dette hold af en flok ihærdige forældre, som er Niels Hegstrup, Karsten
Hedegaard og Finn Pinholt.

Yderligere så har vi jo et samarbejde
med Kjellerup, hvor spillere fra 5.kl
og op spiller i Team Kjellerup. Et samarbejde, som vi ønsker at forbedre
og fortsætte, sådan at der spilles og
trænes på alle de deltagende
klubbers baner og i alle klubbernes
spilledragter.

Mandag den 24. august vandt vores
3.-4. klasse således flot deres første sejr 1-0….det er så fortjent, at de
endelig fik en sejr og helt klart "frug-

Desuden spiller vores 7. mands damer hver tirsdag kamp. Hvis det
skulle have interesse, kan man henvende sig til træner: Lasse 22187860
Men ikke at forglemme har vi også
set fremgang for vores herresenior.

Der er kommet en del unge spillere
til klubben, som giver god tilslutning
til træning hver tirsdag og torsdag.
Henvendelse til træner Michael
Døssing på 22294559.
Så er der også vores Old Boys med
holdleder Nikolai Mikkelsen - henvendelse på 61637856…de søger meget gerne stabile rutinerede spillere
til deres hold ;o)

2. kl. i gang med træningen

Sidst, men ikke mindst, har vi også
vores 7 mands veteraner, som spiller kamp hver mandag.

Kalenderen
Gymnastikhold for damer under ledelse af Karin Pedersen i gymnastiksalen med opstart den 7. september
kl. 19.00 - hver mandag kl. 19-20 mød op og prøv en time og bliv evt.
tilmeldt på stedet.

3. og 4. klasses spillere i gang med træningen

Gymnastik for børn under ledelse af
de to eftertragtede ledere, Solvej Pedersen & Margrethe Stenholt, også i
gymnastiksalen med opstart den 8.
oktober kl. 17 eller 18.
Hver torsdag kl. 17-18 for 3-6 årige
(børnehavebørn) og kl. 18-19 for
0.+1.+2. klasses børn (tilmelding på
stedet). Som altid med børn er den
første måned gratis….så kom og se
om det er noget for jer!
Fredag den 2. oktober er der fodboldungdomsafslutning i Mausing Forsamlingshus kl. 18.00.
En hyggelig aften med overrækkelse
af diplomer mm., underholdning og
spisning for børn, søskende og forældre samt vores frivillige ledere. Alle
børn får uddelt sedler med hensyn til
tilmelding.

Bold og leg i gang med at banke bøf

Lørdag den 7. november er der fodboldseniorafslutning i Mausing Forsamlingshus kl. 18.30.
En festaften med kåring af årest spillere mm. samt spisning, fest og
dans……
Mette Buus Würtz
Kasserer i VIF
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Malmhøj
Kalenderen
Hver tirsdag: Åbent center 9-11:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa og nørkledamer kl. 13:30

Falkedag

Tour de Malmhøj
Igen i år havde vi glæden af at have
besøg af børnehaven til Tour de
Malmhøj. Godt vejr og glade beboere tog imod børnene, og så var der
ellers fart på. Der var cykelløb og et
maratonløb. De trætte vindere fik
overrakt medalje og vindrose og fik
kindkys af kyssepigen Signe.

OBS: Banko er flyttet til mandage
Oktober
12. kl. 9:45 Banko
26. kl. 9:45 Banko

En dejlig formiddag for alle.
Zenitta Kaalby

November
9. kl. 9:45 Banko
23. kl. 9:45 Banko
December
7. kl. 9:45 Banko
21. kl. 9:45 Banko

Zenitta Kaalby

Aktion børnehjælp

Igen i år tog vi til Støvring for at aflevere tæpper til Aktion børnehjælp.
Bussen var godt fyldt op. Vi afleverede 26 tæpper, 20 sjaler, 31 bluser
og 5 svøb. Det er et års arbejde.
Gruppen af strikkedamer mødes
hver torsdag, og der er plads til flere.
Vi mangler altid garn og noget, der
skal trævles op, så benyt lejligheden
til at få ryddet op og støt et godt formål.
Zenitta Kaalby
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Thomas i nærkontakt med en falkeunge, da der var falkedag i børnehaven.
Zenitta Kaalby

Grønkjær inviteret
hjemmets beboere
på kaffe, og med
hjælpere var der en
flok på 24, der tog
imod det tilbud. Planen var, at vi skulle
gå en tur rundt i
byen inden kaffen,
men vejret var temmelig ustadigt, og da
det begyndte at
regne, så snart vi gik
fra Malmhøj, nøjedes vi med en kort
tur, inden vi fandt ind
til Karens lækre kafFamilien Kragh underholder, her bistået af
febord. Da vi skulle
Flemming Grønkjær på savblad
gå tilbage, regnede
Den 22. juni omkring kl. 18 samle- det igen, så vi nøjedes med en lille
des ca. 60 personer på Malmhøj til tur omkring Liljevej for ikke at blive
en rigtig hyggelig Skt. Hansaften med for våde.
mad, bål med båltale og musikalsk
underholdning i den lyse sommeraf- Den næste tur gik til Else og Arne
ten. Deltagerne var de fleste af Holm, og denne gang var vi mere
Malmhøjs beboere samt en hel del heldige med vejret. Solen skinnede,
beboere fra lokalområdet. Efter vel- der var en let vind, og det var ikke for
komst og sang blev der serveret de varmt, da "karavanen" bevægede sig
traditionelle røde pølser med tilbehør ud ad Haugevej. Vejret holdt, så vi
samt is til dessert. Derefter var det kunne sidde i deres dejlige, store
tid til båltalen, som skoleinspektør
Thorkild Skovbo holdt, efterfulgt af
Midsommervisen. Den musikalske
underholdning, som fulgte herefter,
stod Lotte og Bent Kragh som sædvanligt for, i år med hjælp fra deres
søn, Simon. Så var det endelig blevet tid til at tænde bålet, og heksen,
som brugerne i aktivitetscenteret
havde lavet, blev sendt ud på sin
rejse til Bloksbjerg.
Senere på aftenen var der kaffe og
amerikansk lotteri, og her hjalp Julie
Kragh med at udtrække numrene.

Skt. Hansfest

Gåture i Vinderslev
og nærmeste omegn.

have og hygge os med is, frugt og
lidt at drikke. Det var en dejlig eftermiddag.
På tredje tur gjaldt besøget Hanna og
Karl Bjerre. Vejret var mildt sagt ustabilt, og vi var kun lige kommet uden
for døren på Malmhøj, da det trak op
til en voldsom regnbyge, så vi foretrak at gå ind og vente på, at det stilnede lidt af. Det varede da heller ikke
længe, før regnen holdt næsten op,
og vi vovede os ud igen. Vi gik en tur
rundt i byen, inden vi satte kursen
mod Liljevej, hvor Hanna ventede
med kaffen. Der kom en del regn,
mens vi drak kaffen, men da vi skulle
tilbage, passede det med, at det var
nogenlunde tørt igen.
På sommerens sidste gåtur var det
Agnes og Søren Hansen, der havde
inviteret. Vejret var så godt, at man
denne gang kunne komme lidt mere
rundt i byen og bl.a. gik omkring
Anemonevej, den "nye" vej i byen,
inden kaffen.
Brugerrådet
Birthe Clausen

På vej til Hanna og Karl Bjerre ventede vi med
at gå, til det var nogenlunde tørvejr

Den dag vi besøgte
Grønkjærs, regnede det

I løbet af sommeren har brugerrådet
stået for 4 gåture rundt i Vinderslev
og nærmeste omegn. Nogle gange
var vi heldige med vejret, andre
gange måtte vi korte turen af på
grund af regn, men udstyret med
bøllehatte og regnslag nåede vi alligevel både frem til dem, der havde
inviteret os og hjem igen.
6. juni havde Flemming og Karen

Da vi besøgte Holms, var det dejligt vejr, og vi kunne sidde i haven
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Vinderslev Skole
hvordan vi kan markere os som en
god og synlig skole, samt hvordan vi
kan medvirke til at skabe gode overgange mellem børnehave - skole og
6. klasse - overbygning på ny skole.
I skolebestyrelsen finder vi det vigtigt at være med til at påvirke den
politiske proces, der har betydning
for vores skole. Derfor forholder vi os
til de politiske forslag/tiltag og giver
vores mening til kende gennem
høringssvar vedrørende budgetter,
besparelsesrunder, strukturændringer, kvalitetsrapporter m.m.
Opgaverne i skolebestyrelsen er
spændende og varierende og veksler mellem tiltag med direkte betydning for børn, forældre og ansatte til
opgaver med mere langsigtet virkning.
Referater, høringssvar m.m. kan læses på skolens hjemmeside.

Nyt fra skolen
1. skoledag
Vinderslev Skole er kommet godt i
gang med det nye skoleår. Den 10.
august mødte 154 glade børn frem
til 1. skoledag. Heraf er de 28 begyndt
i den nye børnehaveklasse.
Et nyt læsetiltag
Et nyt tiltag på skolen er et såkaldt
læsebånd. I 20 minutter hver dag fra
9.45 til 10.05 bliver der læst i alle klasser. Selv om det jo ikke kan komme
som en stor overraskelse for ret
mange, er man alligevel blevet mere
opmærksom på vigtigheden af, at
børnene lærer at læse så hurtigt som
muligt. Det at kunne læse har en
meget stor betydning også for indlæringen i andre fag. Derfor sætter
vi målrettet ind på at give børnene en
stor læserutine samt at opøve deres
læsehastighed.
Ny SFO leder
Anni Kjeldmand, som har været SFO
leder i de sidste ca. 10 år, har valgt
at fratræde jobbet. Hun er dog stadig ansat på skolen, og hun har sin
daglige færden i børnehaveklassen
og i SFO`en, hvor hun er hjælper for
en dreng, som har behov for fysisk
hjælp.
Som ny SFO leder er netop ansat
Hans Lajgaard, som i et par år har
været pædagog i SFO`en. Det er
derfor et kendt ansigt, som bliver den
nye leder. Vi skal hurtigst muligt have
ansat en ny pædagog, som kan fylde
hullet ud efter Hans.
Thorkild Skovbo
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Skolebestyrelsens
opgaver
Så er skoleåret godt i gang. I skolebestyrelsen har vi ligesom lærerne
og pædagogerne udarbejdet en årsplan, hvor årets planlagte opgaver er
fordelt over hele skoleåret. Det drejer sig om faste opgaver som godkendelse af regnskab og budget, fastsættelse af principper for skolens
virksomhed, godkendelse af fagfordeling og beslutning om indsatsområder for kommende skoleår og
evaluering heraf. I dette skoleår drejer det sig om styrkelse af læseindlæringen, fastholdelse og udvikling
af en rummelig skole, udbygning af
undervisningsformer samt indskolingsmodellen, hvor der er en pædagog fra SFO med i 0.-2. klasse nogle
timer ugentligt.
Ud over de faste opgaver er der løbende nye opgaver at tage sig af. Vi
har blandt mange andre emner arbejdet med at definere, hvilken betydning Silkeborg Kommunes skolepolitik skal have for Vinderslev Skole,

Budget 2010
I udmeldingerne om budget 2010 skal
der spares 9,1 mio. kr. Inden for "normalområdet" er der foreslået besparelser på 3,4 mio. kr. gennem en ny
tildelingsmodel. En sådan besparelse vil især ramme skoler med
små klasser, uanset om det drejer
sig om små skoler eller skoler, der
pga. elevtallet skal opdele en årgang.
Der er indgivet høringssvar på
budgetudmeldingerne, og nu venter
vi på en acceptabel løsning.
Samarbejde med Sjørslev Skole
Vinderslev Skole har indgået et samarbejde med Sjørslev Skole. I
skolebestyrelserne vil vi gerne samarbejde om opgaver, der er fælles for
begge skoler. Samarbejdet er helt nyt,
og vi skal nu finde ud af, hvilke konkrete opgaver der med fordel kan
samarbejdes om. Tanken er, at de
to skolebestyrelser skal mødes ca.
to gange årligt. På første møde drøftes kvalitetsrapporten og høringssvar
på budget 2010.
Formand for skolebestyrelsen
Ellen Høstrup

KIRKENYT
Sognemenigheden
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4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Høstgudstjeneste)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Hans-Ole Bækgaard i begge kirker)
Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Nadver)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

1. november
8. november
15. november
22. november
29. november

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 19.30 (Julekoncert m/Anne Lise Quorning og
Jesper Brun Jensen)

6. december
13. december
20. december
24. december
25. december
26. december
27. december
2010
1. januar
3. januar
10. januar
17. januar

Vinderslev 10.15, Hinge 19.00 (Julekoncert m/KG-Band, Ringkøbing)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Malmhøj 10.30, Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

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

Gospel i Vinderslev Kirke
Vi kender det fra kirkerne i USA. Vi
kender det også fra mange sammenhænge her til lands. Den 30.
august kunne vi også opleve en
gospelgudstjeneste i Vinderslev
Kirke, idet vi her havde besøg af Gospel FC (Gospel For Christ) fra Sdr.
Felding. Nogle har sikkert set og hørt
dem i DR-Kirken, hvor de også har
medvirket?

(O) = Offergang

berømt for sine kalkmalerier. Læg lige
mærke til, at også her er der fuld
musik! Når Kristus sætter sig på sin
trone på dommens dag, som vi ser
det i Vinderslev Kirke, sejrer hans ord
over døden, så gravene åbner sig. Så
bliver de døde levende og myldrer
frem! I himmelborgen, hvortil de frel-

(Skr.) = Skriftemål
ste ankommer, er der et helt symfoniorkester på taget, så de bliver
modtaget med fuld musik! Hvad er
så mere naturligt, end at vi også trutter i trompeten og synger af karsken
bælg, når vi holder gudstjeneste?
Måske ikke lige meget hver søndag,
men ved sådan en lejlighed virker

En festlig aften, hvor vi bød velkommen til en flok nye konfirmander,
hvoraf de fleste var mødt op for at
være med. Nogle skulle lige sikre sig,
om denne gudstjeneste nu også
hørte med til de 10, som er obligatoriske for en konfirmand i HingeVinderslev? Jo, det gjorde den!
Gospel For Christ gav os en festlig
aften i Vinderslev Kirke, som jo er
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KIRKENYT
Sognemenigheden
det nu udmærket. Gospel betyder
evangelium, og evangelium betyder
glædeligt budskab, så derfor!
Efter prædiken bød Frede Møller de
nye konfirmander velkomne, og efter gudstjenesten var der kaffe og
sodavand i Sognehuset for konfirmander, søskende, forældre og
gospelkoret.
Nu venter der så en lang række timer for konfirmanderne, både i
Sognehuset og i kirken! Det ser vi
frem til....
Minikonfirmander
En pæn flok minikonfirmander var
mødt op, da årets minikonfirmandundervisning begyndte den 31.
august. I år foregår det om mandagen, da det var den eneste dag, skolen kunne afse eleverne allerede kl.
13. Minkonfirmanderne er dels i kirken, hvor vi går på opdagelse. Første gang var det døbefonten, vi skulle
høre om, for her har vi jo „indgangsdøren“ til kirken! Ved den lejlighed
hørte de også om præsten, der faldt
i møddingen på Færøerne - med præstekjole og det hele på! - så han
trængte til et ordentligt bad, inden der
kunne blive gudstjeneste. Det træn-
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Det nye konfirmandhold
ger vi også til, fordi vi som mennesker har valgt vore egne veje i forhold til Gud, og derfor er dåben så
vigtig. Her vasker Gud os ren for vor
skyld og synd, så han ikke ser andet
end den retfærdighed, som Kristus
har købt os!
Der var boller og sodavand i Sognehuset, og det er Tove Lauritsen, som
nu tager sig af denne vigtige sag.
Derefter fortæller Anne Marie Najbjerg
om et eller andet fra Bibelen, og der
bliver også tid til en lille leg, inden vi
skilles. „Skal vi allerede hjem nu?“ lød
det, da de første gang var med, og
det er da en god reklame, når børnene siger sådan!

Søndag den 11. oktober er der et
fremmed navn i prædikantlisten,
men der er al mulig grund til at møde
op, for da får vi besøg af Hans-Ole
Bækgaard, som i en årrække har
været præst i Israel, men som nu er
vendt hjem til Danmark igen. Han vil
tage gudstjenesterne i begge kirker
den dag, og da han er medlem af
repræsentantskabet ved Menighedsfakultetet i Århus (han er endda
formand), vil han samtidig fortælle lidt
om MF, og der bliver lejlighed til at
give en gave på alteret under salmen
efter prædikenen.
Traditionen tro holder vi musikgudstjenester/julekoncerter i kirkerne
i adventstiden. I Vinderslev Kirke bliver det søndag den 29. november
kl. 19.30. Her får vi besøg af Anne
Lise Quorning, som til daglig er organist i Lyngå (hos Anders Bonde)
og hendes mand, Jesper Brun Jensen, som er operasanger og ansat
ved Den Jyske Opera. Nogle har sikkert set/hørt ham i fjernsynet, da der
var DR-gudstjeneste fra Lyngå, hvor
han sang „Den store hvide flok“ ude
på kirkegården? Han har en fantastisk flot stemme, som vi glæder os
til at høre i Vinderslev Kirke. Efter
gudstjenesten er der kaffebord i
Sognehuset, hvor parret også vil
medvirke.

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.
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4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober

17. søndag e. Trinitatis
18. søndag e. Trinitatis
19. søndag e. Trinitatis
20. søndag e. Trinitatis

1. november
8. november
15. november
22. november
29. november

Allehelgens Søndag
22. søndag e. Trinitatis
23. søndag e. Trinitatis
INGEN
1. søndag i Advent

6. december
13. december
20. december
24. december
25. december
26. december
27. december
28. december

3. søndag i Advent
4. søndag i Advent
Juleaften
Juledag
INGEN
INGEN
4. juledag, mandag kl. 15

31. december

Nytårsaftensdag

2010
1. januar

Levring (Familiegudstjeneste)
Hørup
INGEN
Aulum Kirke (Efterårsmøde, se under møder)
Hørup
Levring
Vinderslev
Vinderslev
INGEN
Vinderslev
Levring
Kl. 14 Vinderslev, kl. 17 Hørup
Vinderslev

Hørup (Julegudstjeneste f/småbørnsfamilier med efterfølgende juletræ i salen
Hørup (Kort nytårsgudstjeneste med efterfølgende kaffe og
vin i salen med højskolesang og Godt Nytår
INGEN (Se dagen før)

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.
Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
samt i folderen, som man finder på 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.
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.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, 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
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup

tlf. 86 88 19 41
tlf. 86 80 40 52
(bedst aften)
tlf. 86 88 80 06
tlf. 86 88 88 26

Møder og arrangementer i Valgmenigheden:
Torsdag d. 8. oktober kl. 18
holder Valgmenigheden for første
gang fællesspisning for voksne i
Valgmenighedens sal i forbindelse
med foredrag. Prisen er 75 kr. for
varm ret, kaffe og foredrag. Forhåndstilmelding til spisningen senest
mandag den 5. okt. på tlf. 86881110
eller kmravn@ofir.dk, mens man til
aftenens foredrag kl. 19.30 som
sædvanligt bare kan møde op. Kom
og vær med og indled aftenen med
måltidssamvær inden et usædvanligt foredrag.
Aftenens foredragsholder er konsulent Anna Marie Aggerholm, som
under titlen Misbrug i spadseredragt
og høje hæle vil give en personlig og
professionel beretning på én gang
om det misbrug, som mange i dag
kommer ud i, når vi kompenserer for
en stresset dagligdag med rusmidler. Nogle af os kører sig ind på
et parallelspor til hverdagen ved
hjælp af rødvinen og mener, de kan
kontrollere det, mens andre ved, at
de ikke selv vælger misbruget, men
at misbruget er en sygdom, der vælger for dem. Anna Marie Aggerholm
kalder alkoholisme for den mest
ubarmhjertige sygdom, hun har stiftet bekendtskab med, fordi misbrugernes intelligens og øvrige intellektuelle tilstand langt hen ad vejen
ikke er berørt, og de derfor selv er
vidne til, hvordan de mod deres vilje
nedbryder alt og alle omkring sig.
Anna Marie Aggerholms foredrag
handler ikke kun om den skyld,
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skam, vrede, magtesløshed, illoyalitet, angst, benægtelse osv., som er
forbundet med misbrug - hos misbrugeren selv og også hos de pårørende. Hendes foredrag handler
også om, at der er en vej ud af den
negative tilstand.
Søndag d. 25. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i de 7 grundtvigske
valgmenigheder i Midt- og Vestjylland
i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
med gudstjeneste v/valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen med efterfølgende middag og foredrag v/valgmenighedspræst Karen Marie Ravn
med overskriften „Parfume“ - om
sansning set ud fra menneskelivet
på ondt og godt - og om sansningens placering inden for teologien.
Tilmelding inden 11. okt. Pris 150 kr.
Søndag d. 1. november kl. 10.30
Almindelig gudstjeneste i Hørup
Kirke, men i anledning af Allehelgen
vil familierne til afdøde, der er bisat
og begravet i det forgangne år, få
særlig invitation.
Fredag d. 6. november kl. 17-19
Persillesovs med frikadeller, kartofler og grønt tilbehør i Valgmenighedens sal. Derefter fortælling og fællessang ved pejsen for børn og
voksne sammen med Karen Marie
Ravn med Jens Bøgestrand ved klaveret.
Tilmelding senest tirsdag den 3. november.

Torsdag d. 12. november kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/
psykolog Inger Jacobsen om Ensomhed og fællesskab. Ensomhed
er en af tidens store udfordringer, og
hvis vi ikke erkender vores behov for
fællesskab og tilknytning og vores
afhængighed af hinanden, vil ensomheden stige. Ensomheden er den
pris, vi betaler for vores frihed. Velfærdssamfundet er nået så langt i sin
udvikling, at vi ikke behøver stå sammen for at kæmpe for bedre levevilkår. Hvilke konsekvenser har dette?
Onsdag d. 9. december kl. 14
Adventseftermiddag, der begynder
i Hørup Kirke. Levring Efterskoles
kor under ledelse af Lene Henriksen
giver koncert i kirken med julemånedens sange. Derefter er der gløgg,
kaffe og julebag i den granpyntede
sal fra ca. kl. 14.30 med fællessang
og oplæsning.
Konfirmander
5 konfirmander begyndte undervisningen onsdag d. 16. sept. Efter
familiegudstjenesten d. 27. sept. var
de på en tur til Århus med kirkebesøg
og en fortælleteaterforestilling på
Auktionsscenen Gruppe 38.
Minifortællebørn
i 3. kl. får invitation til en dukketeaterforestilling Genesis i Silkeborg om
skabelsen med teatergruppen
Meridano lørdag eftermiddag d. 14.
nov. som indledning til 3 fortælletimer
inden jul.

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Ulvenes MUS-lejr
foregik den 19., 20. og 21. juni på
Thorup Hede. Vi var en smule betænkelige, inden vi bestemte os for
at deltage i MUS-lejren. Det var langt
væk - helt oppe ved Dronninglund og
over 2 timers kørsel fra Vinderslev.
MEN det behøvede vi nu ikke at have
været, for turen forløb fantastisk og
planmæssigt.
Vi mødtes ved Spejderhuset fredag
kl. 16.30, fik pakket mad, soveposer,
liggeunderlag og fordelt ulve og ledere i 5 biler. Vi var 17 ulve, 4 ledere,
2 „madtanter“ og en „legeonkel“ af
sted.
Turen derop var lidt streng. Det regnede og regnede og regnede! Før
Aalborg var der bilkø, hvor vi kørte i
meget langsomt tempo over en
strækning på ca. 20 km. Vi nåede
dog målet, og det var næsten tørvejr,
mens vi fik stillet telte op og forberedt aftensmaden.
Der var fælles samling og lejrbål allerede om aftenen, og det var fantastisk at være samlet så dejligt et sted,
ca. 750 glade og forventningsfulde

bævere, ulve, ledere og hjælpere.
Efter bålet var der dømt hygge i egen
lejr, inden det var sengetid. Drengene
sov sammen. Pigerne havde deres
eget lille telt, og de kvindelige ledere
var forvist til madteltet!
Det var en våd nat, så desværre var
der lidt vådt tøj og soveposer dagen
efter, men vejret artede sig, og det
blev tørt igen.
Lejren var bygget op i tre forskellige
lande: Norge, Holland og Frankrig (og
så var der et lille Seniorland for de få
seniorer, der deltog). Vi boede i Norge
lige ved siden af en stor bakke, som
hurtigt blev til et norsk fjeld.
Thorup Hede er et helt fantastisk og
unikt sted. Det er en selvejende institution, der ejes af KFUM-Spejderne
Nordjyske Distrikt og De grønne Pigespejdere Aalborg Distrikt. Centret
er et grønt center, oprettet i 1982.
Grunden er på 9 ha. (90.000 m²), så
der var nok plads at boltre sig på.
Lørdagens aktiviteter bestod i, at vi

skulle besøge forskellige steder i verden.
Vi kom til Asien, hvor vi lavede spisepinde, en mikadopind og et krus af
et almindeligt stykke A4 papir - og jo,
man kan faktisk drikke forfriskende
saft af det.
Vi var i Afrika, hvor vi lavede bastskørter, blev malet i ansigterne og
jagtede vilde løver.
I Amerika kastede vi med lasso, kastede med hestesko, gravede efter
guldstykker og fik et brændemærke
som præmie. De, der var hurtige,
nåede at bage pandekager.
I Australien lærte vi om stedets dyr,
hoppede sækkeløb som en kænguru
og lavede nogle fine bolde, som vi
kastede med.
Det var en rigtig god eftermiddag
med rigtig gode aktiviteter.
Det skal nævnes, at mens ulve og
ledere var af sted, blev vores lejr passet af de to madtanter, Lone og Leif
samt legeonkel Patrick. De tre personer var simpelthen fantastiske på
turen. De byggede lejren op, sørgede
for, at der altid var ild på bålet og serverede den dejligste mad for os. Patrick fik endda også tid til at være med
til nogle af aktiviteterne - især søndag. Der skal lyde en kæmpe TAK til
jer tre - uden jer var det simpelthen
ikke gået!
Lørdag aften var der igen fælles lejrbål - denne gang med deltagelse af
nogle enheder fra Norge. Ellers var
der leg og hygge ved egen lejr, og så
var der ellers en flok ulve, der var
godt trætte - så ingen problemer med
ro i lejren til den fastsatte tid.

Der var også tid til leg i et lille skovområde tæt ved vores lejr. Her er en
del af Windir Gruppen samlet på skråningen.
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Fra vores lejr. Her er gang i tandbørstning og kakaodrikning. På billedet
ses Patrick, Leif og et glimt af Lone - vores 3 uundværlige „tanter“
Søndag efter morgenmad gik vi i
samlet flok til gudstjeneste i det fri,
forestået af den lokale præst. Det var
en stor oplevelse at være med til det.
En rigtig god præst, der virkelig forstod at få børnene med.
Efter gudstjenesten var der Olympiade. Alle skulle have en aktivitet
med, og så kunne man ellers hele
formiddagen udfordre hinanden. Der
var rigtig mange sjove ting.
Til vores aktivitet kom vores „norske
fjeld“ os til hjælp. Man skulle trække
en stor rafte med reb op ad bakken rundt om en flagstang og tilbage igen
- selvfølgelig på tid. De bedste hold
eller enkeltpersoner blev belønnet
med medaljer, som efterfølgende
blev uddelt.

Sommerlejr i Sverige
Fredag aften ca. kl. 23 kom Venø
Busser og samlede os op ved
spejderhuset. Vi var 9 i alt, 6 spejdere og 3 spejderledere. Bussen
kørte os til Frederikshavn, hvor vi
skulle med færgen kl. 1 til Gøteborg.
Vi skulle sejle ca. 3 timer. De 3 timer
gik med at sove, spille kort og hygge
os, og så ankom vi til Gustavsfors,
hvor der var rimeligt varmt.
Vi fik udleveret 4 kanoer, redningsveste, pagajer, og så gik kanoturen i
gang. Vi sejlede ca. 2 timer, og så
var vi fremme ved øen, hvor vi skulle
overnatte. Da vi havde fået pakket ud

og fundet toilettet, som var rimeligt
pænt, fik vi lov til at bade. Lasse lærte
os også at kæntre, og det var rigtig
sjovt. Vi fik gullasch til aftensmad, og
efter aftensmaden var der dømt
hygge.
Næste morgen pakkede vi sammen
og tog af sted kl. 8. Allerede efter
anden dag fandt vi ud af, at vi ikke
skulle sejle efter lederne, så vi skulle
bare have et udgangspunkt at sejle
efter. Lederne ville hellere sejle
zigzag end lige ud! Hver morgen
pakkede vi sammen og sejlede videre til en anden ø. Én af dagene
skulle vi igennem en sluse over til en
anden sø, som lå 6 meter højere
oppe end den første. Alle var
spændte på turen igennem sluserne.
Da vi var kommet ind i slusen og var
blevet „spændt“ fast, begyndte porten at lukke sig, og vandet begyndte
at strømme ind fra porten foran os.
Da vi var kommet igennem begge
sluser, sejlede vi hen til en badebro,
hvor vi parkerede vores kanoer og
hentede noget frisk vand til vores
medbragte vand- og drikkedunke.
En af dagene kom vi til en ø, vi kaldte
„Ekko Øen“. Der var en rigtig stor
sten, hvor vi kunne spille kort, og hvis
man råbte rimeligt højt, kom der ekko.
Da vi fandt ud af, at vi kunne lave
ekko, begyndte vi at synge sange, og
det var meget hyggeligt.
I Sverige var der omkring 30 grader,
så man drak rimelig meget vand/saftevand, så vi løb hurtigt tør for vand.

Windir modtog 1 guldmedalje, 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje, så vi
var godt tilfredse.
Efter afslutning og oprydning drog vi
mod Vinderslev, hvor vi var kl. 16.30.
En rigtig god weekend var slut. Tak
til alle der deltog.
Charlotte Vindum

En frisk trop på vej til Sverige!
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Vi havde fået at vide hjemmefra, at
man godt kunne drikke vandet ude
midt på søerne, men da vandet ikke
var helt rent i søerne, prøvede vi så
vidt muligt at undgå at drikke det.
Vi prøvede at finde huse rundt omkring, som vi kunne lægge til og
spørge om vand, men en dag, da vi
lagde til ved et hus, fik 3 af drengene
en ordentlig forskrækkelse, da de
ville spørge om vand oppe ved huset. De 3 drenge gik op til huset og
bankede på døren. Ud af døren kom
en gammel uhyggelig mand. Han
spurgte, hvad de ville, og de spurgte,
om vi måtte få noget vand. Manden
gik ind i huset og kom ud med en stegepande i hånden. Drengene troede,
at han ville slå dem ned med stegepanden, og manden sagde, at de
skulle følge med ned i skoven. Da de
kom ned i skoven, skulle de bruge
stegepanden til at fiske vand op fra
en å. Drengene kom tilbage til kanoerne og så meget forskrækkede ud.
De fortalte så historien til os andre,
og vi begyndte bare at grine højlydt
ad dem, og så sejlede vi videre.
Vi var ved at løbe tør for frokost, da
lederne havde glemt vores mad
hjemme i spejderhusets køleskab.Vi
lagde til på fastland, hvor vi skulle
sove natten over. Næste dag sejlede
vi til Sillebotten, hvor der var et flinkt
ægtepar, der ville køre os et sted hen,
så vi kunne handle ind til vores frokost. Der var to, der tog med Lasse
ind for at handle, mens resten blev
sammen med Louise og Thomas
ved en lækker badestrand. Da vi kom
tilbage på fastlandet, trængte vi til en
dukkert, så vi gik ud og badede. Vi
kaldte fastlandet for „Myggehelvede“,

fordi der var så mange myg, at vi ikke
kunne være i fred for dem. Om natten var der så mange myg inde i
shelteren, at vi lagde os ned til vandet for ikke at blive stukket af så
mange myg. I dagene efter lignede
vi alle sammen bare en stor opsvulmet fisk på grund af, at vi var blevet
overstukket af myg over hele kroppen.
Fra fredag til lørdag sov vi i
Gustavsfors, da vi skulle med bussen hjemad lørdag aften. Fredag afleverede vi bagagen i Gustavsfors og
tog med en bus til en by, hvor vi skulle
til en slikfabrik og have en masse slik
med hjem. Da vi kom ind i slikfabrikken, var det som at komme i
himlen! Hele butikken var fyldt op
med bland-selv slik til 5 svenske kroner. Det var bare det rene guf!
Da vi kom tilbage til Gustavsfors med
mindst 1 pose og 2 kasser fyldt med

slik, gik vi ned til vores bagage og begyndte at sætte vores telt op, som vi
skulle sove i natten til lørdag. Vi havde
hjulpet kanoejeren med at flytte nogle
kanoer og nogle banecykler. Da vi
havde fået banecyklerne til
Gustavsfors, sagde kanoejeren, at vi
måtte prøve at køre på banecyklerne,
og det var mega sjovt.
Lørdag morgen stod vi sent op, fordi
vi have god tid til at pakke sammen,
da bussen først kom kl. 20. Til aftensmad lørdag fik vi dejlig-dejlig pizza.
Der gik lidt tid, og så kom bussen og
hentede os, og så gik turen ellers
hjemad. Vi kørte hele natten, og ca.
kl. 6 ankom vi til spejderhuset, hvor
vores forældre stod klar med morgenmad til os. Det var en rigtig hyggelig og sjov tur, men også hård. Vi
siger tak for en fantastisk god sommerlejr.
Katrine og Kamilla
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Børnehjørnet i Vinderslev
Så er Børnehjørnet i gang igen hver
tirsdag eftermiddag i Sognehuset.
Børnehjørnet er for alle børn i alderen 4 - 7 år hver tirsdag kl. 16.15 17.15. Mor/far er velkommen til at
deltage.
Vi leger, synger, hygger os, hører
bibelfortælling, m.m.
Flere oplysninger fås ved:
Lene Mathiasen, tlf. 45941716
Alice Friis, tlf. 86880688
Helle Frølund, tlf. 86888352
Anne Marie Vejen Najbjerg,
tlf. 86889777

Familieudflugt med Børnehjørnet og Mausing Søndagsskole
til Aqua i Silkeborg

Vi spiste madpakker

Vi så på mange forskellige dyr. Her er vi ved Rørebassinet, hvor vi fik lov til at fodre fiskene

Klub 73
Klub 73 er en juniorklub for alle børn,
der går i 2. klasse og derover.
Vi mødes hver onsdag aften fra kl.
18.30 - 20.00 på „Gården“ i det gamle
stuehus på Haugevej ved Børnehaven. Dog holder vi ferie i skoleferierne.
Klub 73 er aktiv i perioden fra midt i
september til 30. april.
Vort mål med Klub 73 er at fortælle
børnene biblens budskab gennem
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andagter og bibeltimer.
Vi har mange forskellige aktiviteter på
programmet, bl.a. hobbyaften, løb,
konkurrenceaften, spilleaften, filmaften, udeaften, sangaften, bowlingaften m.m.
Du er velkommen til at kontakte en
af klubbens ledere for at høre mere
om Klub 73.

Henning Frølund
Karin Pedersen
Asger Ravn
Alise Hansen

tlf. 86 88 83 52
tlf. 86 86 74 59
tlf. 86 86 76 76
tlf. 86 86 74 76

Er det sjovt at gå i klub?
5 medlemmer af klubben på
Vinderslev Skole fortæller:

Kristian Søgård og Casper Hurup
Andersen:
Det er sjovt at gå i klub. Man kan
mange forskellige ting. Vi spiller bordtennis, computer, Wii og fodbold
rock
Kathrine Borup:
Det er sjovt at gå i klub, men kun
nogle gange fordi vi laver nogle
gange noget sjovt, og andre gange
må vi bare lege, hvad vi vil. Og om
mandagen har vi en tøseklub og
drengeklub, og der tager vi nogle
gange hen. Vi har f.eks. været på rideskolen i Kjellerup, og det var sjovt.
Vi har øvet os til MGP, og Anni ringede til TV Midt/Vest og spurgte, om
de ikke ville komme og filme det, så
vi kunne komme i tv. Jeg skulle være
med som vært, så det er det, der kører rundt i hovederne på os lige nu.
Jeg glæder mig ekstremt, og jeg har
lidt kriller i maven, og det tror jeg også
sangerne har.
Desværre kom de ikke!
Vi har været i Kjellerup og spille fodbold. Nogle gange overnatter vi i klubben. Det er sååååååå hyggeligt at
sove her. I uge 32 var vi på koloni til
Kompedal sammen med klubben i
Sjørslev.
Ida Præst Jensen:
Det er meget sjovt at gå i klub. Jeg
har mange gode venner her. Vi laver
mange sjove ting. Vi har en
"tøzeklub" og en drengeklub. I
"tøzeklubben" har vi f.eks. været på
rideskole og i Kjellerup, og vi har været oppe i børnehaven og passe børn.
Vi har været i Sjørslev og lære at lave
smykker. Og til sidst har vi været i
Bamsebo Camping.
Lige nu er vi i gang med at øve til
MGP. Det er så sjovt at gå i klub.
C.V.
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Hvor blev de af ?
ter Maj Britt på 2 år og hunden Paw
samt lave mad, købe ind, gøre rent
og ofte svare på firmatelefonen i
murerfirmaet. Det var et stort ansvar
at få som 15-16 årig, men med god
støtte fra familien gik det godt, og det
var en dejlig oplevelse at følge en
lille piges udvikling fra 2-3 år. Hun
var meget kreativ og hyggede sig
bl.a. en dag med at smøre hunden
ind i masser af tandpasta, mens jeg
talte i telefon - den så ud til at nyde
det. Jeg havde et dejligt gensyn med
familien her i foråret og ja, tiden går,
Maj Britt er nu fyldt 31 år.
Skolelysten kom tilbage, og jeg tog
HF eksamen på TH. Langs i Silkeborg og flyttede som 16-årig på et lille
værelse, som kostede 400 kr. pr.
måned med lys og varme.

Mit navn er Inger Kristoffersen, og
jeg er årgang 1964. Mine forældre er
Kisse og Ejvind Kristoffersen, og jeg
er født og opvokset på en gård på
Vinderslevvej 71 som den yngste af
3 søskende.
Meget er sket siden 9. klasse i
Vinderslev, her er en lille smule af
det.....
Da jeg afsluttede niende klasse fra
Vinderslev Skole i 1980, trængte jeg
til at opleve noget nyt, og det første
blev, at jeg den sommer tog sammen
med mine forældre ud på deres livs
rejse til Vest-Canada, British
Columbia, hvor min fars søster og
mand havde bosat sig. Det blev en
fantastisk tur og ikke den sidste til
dette skønne land.
Derefter tog jeg 1 år i huset hos en
dejlig familie i Skibbild, 10 km fra
Herning. Jeg skulle passe deres dat-
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Efter HF tog jeg en lille tur i Kibbutz i
Israel og senere bl.a. på et kursus
inden for bygge/anlæg og havde derefter job i Silkeborg inden for Træindustrien i 2 år. Der var meget kollegialt sjov, men jeg syntes, at selve
arbejdet var for hårdt og for kedeligt,
så derfor tog jeg på Højskole i Rønde
i 1986. En dejlig tid og på højskolen
gik også en fyr, som havde en stor
flot motorcykel, og der fik jeg min første uofficielle køretime ude på Mols
og tog derefter selv kørekort til motorcykel i Århus.
Jeg var nu 22 år, og livets store
spørgsmål bankede på: Hvad vil jeg
være? Jeg anede det ikke! Læste
bogen "Hvad kan jeg blive" forfra og
bagfra. Valget faldt på Socialrådgiverstudiet ud fra en interesse for samfundsfag og psykologi, og jeg kom ind
i Odense i 1987, hvor uddannelsen
foregik på universitetet. Min halvårspraktik var jeg heldig at få på Odense
Sygehus med daglig gang på mange
afdelinger samt tilknytning til en Sorgog Krisegruppe for forældre, der
havde mistet et barn under eller efter fødslen. Selvsagt et halvt år med
store udfordringer og mange erfaringer.
I 1990 blev jeg færdig som socialråd-

giver og fik med det samme job på
Ikast Kommune og bosatte mig i Silkeborg. Jeg fik eneansvar for at oprette en ny kommunal flygtningeafdeling og varetage sagsbehandling
og eksternt samarbejde. Det var der
på kontoret, at den første computer
landede på mit skrivebord, og jeg
anede ikke, hvad jeg skulle med
den..?? - det gik jo fint med den gode
gamle skrivemaskine....Så jeg klappede den venligt hver dag, når jeg gik
hjem, indtil den efter et stykke tid blev
tændt, og ja, i dag kan vi jo næsten
ikke leve uden computere. En utrolig
udvikling der har fundet sted på knap
20 år. Jeg var ude og holde informationsmøder for borgerne og fik etableret kontaktfamilie-ordning og meget
andet. Jeg havde i 1991 også købt
min første motorcykel, og det vakte
en del opsigt, at der kom en kvindelig sagsbehandler ud på hjemmebesøg på motorcykel hos tamilske flygtninge. Der var store - og til tider sjove
- sproglige og kulturelle udfordringer.
Jeg måtte bl.a. starte med at lære
dem at skifte tynde gevandter og
plasticsandaler ud med uldsokker og
overfrakke, når det blev vinter her. Og
så var der manden, der ringede fortvivlet og sagde, at jeg måtte komme
med det samme, for hans kone
havde margarine i hovedet - det viste sig dog at være migræne. Heldigvis var de fleste af flygtningene
søde og fredelige, men en dag gik
en af dem alligevel bersærk i en psykose og smadrede hele kontoret, så
vi alle skulle en tur omkring krisepsykologen.
Efter et par år i Ikast blev det tid til at
prøve noget andet, og jeg blev ansat
i Familieafdelingen på Silkeborg
Kommune. Atter en temmelig hård
periode. Jeg følte mig ikke rustet til
de ofte meget barske opgaver, og
sagspresset var stort og tungt. Ind
imellem havde jeg også samtaler om
revalidering, og det kunne jeg bedre
arbejde med, så igen blev det tid at
skifte spor. Jeg ville også gerne
prøve noget andet end det kommunale system.

Motorcykellivet førte en kæreste med
sig, og jeg flyttede derfor til Kolding i
1993 og fik job inden for arbejdsløshedsforsikring. Jeg blev ansat som
sagsbehandler og vejleder i FTF-A
som er Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse. Mit arbejde her var at
vejlede medlemmerne, som kom fra
omkring 100 forskellige branchegrupper, lige fra finans- og undervisningssektoren til musikere, kunstnere, skuespillere og søfolk.
Det var en rigtig god arbejdsplads den bedste jeg har haft - og her var
også gode løn- og ansættelsesforhold. Oveni selve jobbet havde jeg
også her 5 spændende år som TR tillidsrepræsentant - for kontoret med
cirka 20 ansatte. Det gav en masse
erfaring, som jeg er utrolig glad for
at have opnået. Jeg var med til at ansætte folk og oprette ny afdeling i
Esbjerg og tog en TR- uddannelse
på Sjælland samt deltog i bestyrelsesmøder i København.
I 1999 var jeg igennem en langvarig
og hård skilsmisse, men valgte at
blive i Kolding.
Et år efter blev min far pludselig meget alvorligt syg af en blodprop i hjernen, så han blev lammet, men værst
af alt, så mistede han også evnen til
at tale. Jeg valgte da at tage hjem til
familien. Det var en meget svær tid
for os alle og med meget at se til i
forhold til sygehus, kommune og ændringer i hjemmet, så han kunne
komme hjem i kørestol. Han sad i
kørestol i godt syv år, inden han døde
i januar 2008.
I 2002 blev jeg igen ansat i FTF-A,
denne gang i Århus, og flyttede derfor til Århus. I 2005 måtte jeg desværre ophøre med mit job på grund
af et kronisk rygproblem.
I dag er jeg derfor uden for det almindelige arbejdsmarked, men har
lavet min egen lille "hygge-gesjæft",
hvor jeg laver lidt ansigtsbehandling
engang imellem, dels ved at have
kunder hjemme hos mig selv, og dels
ved nogle gange at tage ud til f.eks.
polterabend og mødregrupper.
Jeg synes, det er rigtig sjovt, og folk
er utroligt glade for det. Jeg har ikke
taget nogen uddannelse i det, men

gik bare i gang ud fra
en ide om, at nogle
mennesker sikkert
havde behov for velvære og afstresning
i et travlt liv.
Status over livets
gang
Set i bakspejlet, ja så
har mit liv ikke formet
sig særlig traditionelt,
hvis tradition betyder
mand, børn, parcelhus og fast arbejde.
I stedet har livet givet
mig rigtig mange forskelligartede erfaringer, som jeg alt i alt
føler har givet mig en
stor rummelighed og
en respekt for menneskers forskelligheder, da jeg har oplevet livet fra mange
skæve vinkler. Det,
at jeg ikke selv har fået børn, har i
stedet medført, at jeg altid har haft et
tæt forhold til mine dejlige nevøer og
niecer, som nu er voksne, men stadig er dejlige.
Jeg vil her gerne sige en stor TAK til
alle, der har vist omsorg og hjulpet
mine forældre i de svære år, hvor min
far var syg og ligeledes fortsat i forhold til min mor, som desværre er
ramt af et svært synshandicap. Det
betyder rigtig meget for os i familien,
at hun har et godt netværk i Vinderslev.
Mit liv i dag i Århus
Jeg bor i lejlighed med egen have i
Århus og er generelt glad for mit liv
på trods af, at mit helbred ikke er optimalt, men jeg prøver at få det bedste ud af tingene. Jeg nyder at rejse,
og det er blevet til foreløbig 4 ture til
Canada samt ferier i Europa. Jeg har
et stort netværk af dejlige mennesker
over hele landet. Blandt andet har jeg
også stadig kontakt med to skoleveninder (Karin Nielsen og Rie
Wollny) fra Vinderslev Skole, dog
ikke fra min klasse. De bor begge i
København, men det er jo sjovt stadig at kende nogen, der husker vores skoletid mv. Jeg er rigtig glad for
at bo i Århus og bruger byen og dens

mangeartede kulturtilbud så meget
som muligt. Jeg trives med min lille
wellness-butik og har altid gang i
nogle tiltag der. Århus har fantastiske strande, og de sidste 2 år har
jeg også vinterbadet fra Den Permanente Badeanstalt i Risskov som
medlem af Vikingeklubben Jomsborg. Det er ganske fantastisk, og
blodet ruller vældig godt efter nogle
ture i det iskolde vand samt saunature. Det er en skøn oase, og klubben har omkring 4000 medlemmer.
Motorcykellivet såvel som vinterbadningen giver en dejlig oplevelse
med at møde mange forskellige
slags mennesker, der alle mødes om
det samme, og hvor der er plads til
store armbevægelser og stor respekt omkring det enkelte menneske.
Mange hilsner til alle læserne samt
mine gamle klassekammerater.
Inger Kristoffersen
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Bryllup i Kina - dansk inspireret

Hva', skal I med til Kina??? Sådan
lød spøgsmålet fra vores venner John
og Marika før jul. Og da jeg dagen
efter ringede til mine forældre for at
høre, om de kunne tænke sig at have
ungerne i 14 dage, så vi kunne
komme til Kina, var der ingen betænkningstid fra deres side, og svaret var der prompte - Ja det vil vi
gerne! - Så var den klaret, vi skulle til
Kina.
John og Marika skulle til bryllup i
Beijing, og før vi nåede at tænke
nærmere over det, var vi også inviteret - nogen der sagde wedding
crashers??? Så efter et par
planlægningsaftner havde vi fået lavet et lille idekatalog med de ting, vi
gerne ville opleve i Kina ligesom billetter, overnatning og visum var på
plads. Så bevæbnet med pas, visum
og visakortet kunne intet gå galt.
Tirsdag den 12. maj kl. 10.00 lokal
tid stod vi i lufthavnen i Beijing og bevægede os langsomt igennem "influenza" kontrollen og klar til at møde
Kina.
Vores første dag brugte vi på at føle
os lidt frem, undersøge priser og ellers se kineserne og deres kultur an.
Vi nåde da også et smut forbi Simon
og Fu, som brudeparret hedder. De
følgende dage brugte vi på at se Den
forbudte By, Sommerpaladset, templer, markeder og parker, inden vi om
lørdagen skulle til bryllup. Vi fandt
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hurtigt ud af, at den nemmeste måde
at bevæge sig rundt i Beijing på er
ved at benytte sig af metroen. Den
blev vi hurtigt fortrolig med - også
selv om vi bestemt ikke var de eneste, der valgte den form for transport.
For 1,60 kr. kunne man køre rundt i
hele byen.
Før vi nåede at tænke mere over det,
var det lørdag, og iført vores pæne
tøj bevægede vi os søgende rundt i
en Huton for at finde frem til den lille
hyggelige gårdhave, hvor brylluppet
skulle stå. (Hutoner er områder med
en masse små huse samlet. Det er
typisk her arbejderklassen bor). Efter lidt modsigende hjælp fra de lokale lykkedes det os at finde frem til
stedet. Vi listede os forsigtigt gennem porten og kom ind i den
hyggeligste gårdhave med skønne
blomster og en masse smilende
gæster fra det meste af verden, og
midt i det hele stod en smuk brud i
hvid kjole og en flot gom - jo, vi var
kommet det rigtige sted.
At brylluppet skulle stå denne dag var
langt fra tilfældigt. Nogle datoer bringer mere lykke end andre, og det forholder man sig meget til. Og for at
lykken skulle have de bedste betingelser, er det meget normalt, at man
først bliver borgerligt viet og senere
modtager kirkens velsignelse.
Da Simon er dansker, havde de fået
præsten fra den danske sømandskirke til Beijing til at foretage velsignelsen. Da gæsterne var en god in-

ternational blanding, foregik velsignelsen både på dansk og engelsk. De senere taler blev yderligere udvidet, så der også kom kinesisk med
indover.
Efter velsignelsen skulle der stilles
an, så vi kunne spise. Derfor blev vi
ført ned til den lille fine butik, hvor Simon sælger postkort - noget Simon
havde set meget frem til, da butikken er meget lille, så for at vi alle
skulle kunne nå ind i butikken og se
den, ville det kræve, at vi stod i kø…
og denne kø ville skabe stor interesse
for kineserne i området, og resultatet ville blive, at de ville stille sig bag i
køen.
Da vi kom tilbage til gårdhaven, var
der rettet an til middagen. Og da vi
er danskere, må jeg også hellere
nævne maden. Bevæbnet med vores spisepinde modtog vi en masse
små lette retter ind på bordet, serveret i fælles tallerkner, og som vi så i
fællesskab sad og nippede af. Sådan spiser man i Kina, og når man
har vænnet sig til at dele, er det en
rigtig god måde at spise på.
Vi blev placeret mellem noget af Fus
familie, hvilket var meget inspirerende. Så første gang vi fra Danmark
begyndte at slå vores - i dagens anledning spisepinde - mod tallerknen,
kunne vi jo lige forklare, hvad det
egentlig var, vi havde gang i. Den var
de hurtige til at fange, så brudeparret fik lov at kysse hinanden en del
gange i løbet af aftenen En af de kinesiske traditioner er, at brudeparret

sammen skal gå rundt til alle bordene
og skåle med gæsterne.
Der var en del underholdning, og
som tidligere nævnt blev det hele
oversat, så vi kom alle 3 sprog igennem, hvilket til tider gav oversætteren noget af en opgave, for de fleste
gæster forstod minimum 2 af sprogene.
Et af aftenens højdepunkter var, da
der skulle danses brudevals. Der var
ingen musik, så alle gæsterne nynnede selv melodien. Det var en helt
fantastisk oplevelse.
Da vi kl. 02.00 valgte at tage hjemad,
fik vi udleveret et par poser med gaver, som vi skulle komme forbi med
den følgende dag - en helt fantastisk
oplevelse at være til bryllup i Kina
De følgende dage brugte vi ude i en
lille landsby uden for Beijing, hvor vi

blev indkvarteret hos en landmand og
hans familie. Herfra vandrede vi op i
bjergene og mødte noget af den allerførste mur, der blev bygget for at
beskytte landet mod fjender. Den følgende dag var vi på den ukendte del
af muren på et sted, hvor der normalt ikke kommer turister… en
kæmpe oplevelse.

Og før vi vidste af det, listede vi igen
op ad trapperne hjemme på Lundgårde og ind på børnenes værelser
for at kysse vores sovende børn godnat, inden vi smilende selv kunne gå
i seng.
Dorte og Carsten,
Lundgårde 2

Bryllup i Kina - kinesisk inspireret
Som til et hvilket som helst andet
dansk bryllup modtog vi en skriftlig
indbydelse. Det specielle ved denne
indbydelse var dog, at brylluppet
skulle foregå i Kina.

Da vi kom til byen, stod bruden og
gommen klar til at tage imod den
danske bus. Bruden var klædt i en
flot hvid brudekjole med slør og brudebuket.

Indbydelsen kom fra Michaels barndomsven, som har boet i Kina i 5 år
og havde fundet sig en sød pige fra
Kina, som han nu skulle giftes med.
(Det skal siges, at på papiret var de
blevet gift).
4 dage før brylluppet skulle finde sted,
ankom vi til Nanjing, som var den kinesiske hovedstad, da der var kejserstyre i Kina. Nanjing ligger 250 km
vest for Shanghai. Her boede vi hos
gommen og hans kommende brud.
2 dage før brylluppet tog den kommende brud hjem til sine forældre,
og det gav os mulighed for at holde
en polterabend for gommen. (Dette
var ikke en del af det traditionelle kinesiske bryllup).
På dagen blev vi hentet i lejet bus,
og sammen med 32 andre danskere
tog vi af sted.
Brylluppet skulle holdes i brudens
hjemby, en "lille" by med ca. 350.000
indbyggere, som lå 4 timers kørsel
fra Nanjing.

taget og filmede køreturen. (Her gik
det op for os, at vi var kommet til et
stort bryllup, da det var et filmhold fra
lokal TV). I de følgende biler sad brudeparret, deres forældre og til sidst
bussen, hvori vi sad.
Vi blev sat af bussen foran en rød

løber og modtaget af et kæmpe orkester.

Da vi havde hilst på parret, fik vi nøglen til vores hotelværelse, hvor vi
havde en times tid til at klæde om til
festen.
Da vi kom ned fra værelset igen,
holdt der en stor kortege af sorte biler, som var pyntet med blomster. I
den første bil var der et kamerahold,
hvoraf det ene af dem hang ud af sol-

Herefter blev vi vist hen ad den røde
løber, og bedst som vi troede, vi
skulle til bords med de 600 andre in-
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viterede gæster blev vi ført ovenpå
og ind i et stort og flot lokale. Her sad

brudeparrets forældre, den lokale
borgmester samt regeringsfolk i hver
deres kæmpe "sofa" og talte sammen via en tolk. Vi andre VIP'er blev
vist hen til en "almindelig" stol, som
stod langs væggene i lokalet.
Efter at vi havde siddet i ca. 5 min.,
kom brudeparret ind og hilste på os
endnu en gang.
Vi var en smule forvirret over, hvad
der skulle ske, så vi bestemte os for
sammen med de øvrige danskere,,
at vi ville give brudeparret deres gaver. Det skabte bestemt ikke mindre
forvirring, da man i Kina kun giver
pengegaver, og de anede ikke, hvad
de skulle stille op med de mange
gaver. (Har hørt senere, at de kom i
bagagerummet på en bil).
Efter ca. 1 times tid blev vi samlet

bedt om at begynde at gå ned til festen. Dørene blev åbnet op ind til
festsalen, hvor der nu sad 600 kinesere og ventede spændt på at se de
her danskere. Vi blev vist hen ad den
lange røde løber, igennem flere pyntede buer med blomster og helt hen
til vores borde, som stod tæt op ad
den store scene.
Da vi alle havde fundet vores plads,
skulle brudeparret forenes. Dette
skete midt på den røde løber op til
den store scene. Da de var blevet
forenet, tændtes der et rent festfyrværkeri, og i løbet af 2 minutter var
lokalet fyldt med røg.
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Her holder jeg min tale (Michael)
De gik herefter sammen op på scenen og udførte nogle forskellige ritualer. Herefter holdt gommen sin tale
til bruden og hendes familie.
Mange andre taler samt en del optræden fandt sted de næste 3 timer,
mens vi sad og spiste blandt andet
vandmand, åkander og mange andre delikatesser.
Alt blev oversat fra kinesisk til engelsk
og omvendt.
Da vi efter de ca. 3 timer vendte os
om mod resten af forsamlingen var
stort set alle gået, og tilbage var kun
den nærmeste familie og os fra Danmark.
Vi tog herefter bussen tilbage til hotellet, hvor vi festede videre.
Da vi havde været på hotellet noget
tid, fik vi at vide, vi skulle komme ud
og se fyrværkeri, og det var et syn,
man sjældent har set, ikke så meget
fyrværkeriet, men fyren, der kom
med fyrværkeriet, kom cyklende med
en del kasser bag på sin cykel. Han
stillede sig på parkeringspladsen, tog
kasserne af og så tændte han ellers
den ene store raket efter den anden
- tror ikke engang han bar sikkerhedsbriller.
Næste morgen skulle vi spise sammen, inden turen gik til Shanghai.

Efter morgenmaden var det officielle
bryllup ovre, og vi sagde pænt farvel
til brudens familie.

Line & Michael Valbjørn,
Mausingvej 26
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Dansk bryllup - Lone og Nikolai
være forhindrede i at deltage. Heldigvis har vi kun modtaget ganske få
afbud, og det er vi selvfølgelig rigtig
glade for.
Lone gik selvfølgelig også og spekulerede lidt på brudekjolen. Hun tog
derfor sin mor, søster, svigermor og
svigerinde med til Brud- og Festgården i Demstrup for at kigge på
brudekjole. Der blev fundet en smuk
kjole, og alle var heldigvis enige om,
at det var den, det skulle være.
Nikolai købte sit tøj i maj måned, og
børnenes tøj er købt løbende hen
over de sidste måneder. Det er rart,
når der er noget, som vi kan sætte
flueben ved på huskesedlen.
I begyndelsen af juli måned blev vi
kontaktet af Lokalbladet, som
spurgte, om vi ikke kunne skrive et
stykke om vores kommende bryllup,
og selvfølgelig ville vi gerne det.
Efter knap 5 år som kærester bestemte vi sidste år i august, at foråret eller sommeren 2009 ville vi
gerne giftes. Længe forinden havde
vi flere gange berørt emnet, bl.a. da
vi købte huset i Vinderslev og ikke
mindst dengang, vores søn Jakob
kom til verden. I august sidste år var
Lone højgravid med vores 2. barn
Astrid, og måske var det også grunden til, at emnet igen kom på banen.
Vi var begge enige om, at nu skulle
det være. Vi ønskede at få fastsat en
dato snarest muligt. Vinderslev Kirke
blev hurtigt valgt som den kirke, hvor
brylluppet skulle stå, og vores ønske
var, at den efterfølgende fest kunne
holdes i Vinderslev Forsamlingshus.
Inden længe var datoen for brylluppet fastsat til den 8/8-2009. Vores forældre og søskende blev informeret
om vores planer om bryllup, men ellers var det vores hemmelighed.
Forberedelserne til brylluppet lå stille
hen hele vinteren, men da foråret
kom, begyndte vores familie og venner at planlægge sommerferie. Vi
tænke, at vi hellere måtte røbe hemmeligheden og se at få sendt invitationerne af sted, inden alt for mange
havde planlagt ferie, og derfor ville

I juni måned var vi hos sognepræsten for at aftale de sidste detaljer
angående den kirkelige handling og
vælge de salmer, som skulle synges
i kirken. Sognepræsten ønskede at
høre lidt om, hvad det var, vi satte
pris på ved hinanden. Han fortalte,
at han ønskede dette for at kunne
skrive en personlig tale til os i kirken.
Det er faktisk vanskeligere, end man
tror, at skulle beskrive så store følelser med ord, og så måske specielt
over for en 3. person. Håbet er, at
han fik nogle stikord, som han kan
bruge.
Sidst i juni var vi også i forsamlingshuset og tale med Louise Bech. I
modsætning til besøget hos sognepræsten var det f.eks. ikke så vanskeligt for os give udtryk for, hvilken
menu vi ønskede, og hvilken farve
duge og servietter der skulle på bordene. Det var nogle lidt mere konkrete og håndgribelige spørgsmål.
Hjemme på Vinderslevholmvej 38
stod aftenerne i juni også i kreativitetens tegn. Der skulle fabrikeres bordkort og menukort til festen om aftenen. Det er noget, som godt kan tage
lidt længere tid end først antaget, og
især hvis man har 10 tommelfingre,
og computeren så tilmed også driller lidt.
Når der inviteres til bryllup, bliver der
som oftest også holdt en polterabend

for det kommende ægtepar, og her
blev vi heldigvis heller ikke snydt. Vi
blev hentet af familie og venner den
27. juni hjemme på adressen. Nikolai
havde en fantastisk dag sammen
med gutterne, og Lone hyggede sig
sammen med pigerne. Om aften
mødtes vi alle igen på Vinderslevholmvej til aftensmad og hyggeligt
samvær. Aftenen stod bl.a. på diverse stafetter i haven, og der blev
også sunget/skrålet meget til kendte
sange i det medbragte karaoke anlæg… Her skal der gerne komme en
uforbeholden undskyldning til vores
kære naboer…! Kl. 3 sluttede festen,
og vi gik i seng efter en fantastisk
dag.
Så oprandt ugen, hvor brylluppet
skulle stå, og det resulterede i heftig
aktivitet i dagene op til den 8/8-2009.
Endelig blev det dagen. Vi vågnede
op til en rigtig flot æresport både
hjemme og ved forsamlingshuset.
Efter at Nikolai havde hentet
brudebuketten, tog han ud til sine forældre sammen med vores søn Jakob. Hjemme havde Lone besøg af
sine forældre og sin søster og svoger. De skulle bl.a. passe vores datter Astrid, mens Lone var til frisør for
at få sat håret.
Til kirke blev Lone og hendes far kørt
i en gammel hvid amerikanerbil. Det
var Lones kusine og mand, som
ejede denne flotte bil og havde pyntet den til lejligheden. Jakob synes,
at det var alle tiders, da han og Astrid
fik en tur i den sammen med os hjem
fra kirke.
Kl. 14 gik vielsen i gang i Vinderslev
Kirke. Selve vielsen i kirken var et
utrolig stort og meget højtideligt øjeblik for os og vores nærmeste. Efter
vielsen skulle der tages billeder, og
det gik temmelig hurtigt, idet mørke
skyer og svag buldren kunne ses og
høres i det fjerne. Derefter gik det
hjem i haven, hvor vi skulle have kaffe
og bryllupslagkage. Kagen var lavet
af Nikolai's søster, som er konditor,
og hun havde fremstillet en utrolig
smuk kage, som smagte rigtig godt.
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Kl. 17.30 var gæsterne inviteret til
middag i Vinderslev Forsamlingshus.
På netop dette tidspunkt var regnen
kommet, og det stod ned i stænger,
men det betød ikke noget, idet resten
af festen skulle foregå inden døre.
Festen bød på fantastisk lækker mad
og rigtig god betjening i forsamlingshuset. Under middagen var der
mange gode indslag fra venner og

familie. Inden midnat nåede vi en
brudevals, som måske er set pænere.
Alt i alt en helt uforglemmelig dag fra
start til slut. Det er her bagefter dejligt at tænke tilbage på en dag, hvor
alt bare klappede, og hvor der var rigtig mange mennesker, som havde
gjort meget for at glæde os på vores

store dag.
Mange tak til familie, venner, naboer
og Astrids mødregruppe. Her skal
også lyde en særlig tak til familien
Westergaard på Tulipanvej for at
passe vores børn under festen i forsamlingshuset.
Lone og Nikolai,
Vinderslevholmvej 38

Vinderslev Forsamlingshus
Gennem årene har Vinderslev Forsamlingshus gennemgået forskellige
om- og tilbygninger. For et par år siden kom der nye vinduer i hele huset. Det er også blevet skalmuret, og
det er så meningen, at huset skal males på et senere tidspunkt.
Her i foråret/sommeren 2009 blev
indgangspartiet malet indvendig.
Det har længe været personalets
ønske at få et nyt kølerum, så de var
fri for at gå ud hver gang, de skulle
hente noget i den gamle kølecontainer. (Samtidig var støjen, når
motoren gik, også til gene for naboerne).
Da forsamlingshuset var så heldig at
få nogle af pengene fra den gamle
brugsforening samt en masse frivillig arbejdskraft og sponsorering af
materialer/kørsel mv., ja, så gik man
i gang med først at bygge et nyt kølerum i tilknytning til huset. Der blev
så lavet en dør fra det gamle "grovkøkken/kartoffelskrællerrum", hvorefter der blev lagt nyt gulv og malet.
Personalet kunne nu gå tørskoet ud
for at hente diverse ting.
Den gamle container blev derefter
fjernet.
Til sidst blev der sat et Lemming
Hegn op omkring flaskecontaineren.

Henning Würtz
Niels "Post"
Hans Schnoor
Peter Tholstrup
Stefan Tholstrup
Peter "Kridt"
Svend Aage "Storken“
Nille Würtz
Niels Brink
Pederstrup Vognmandsforretning

Det nye kølerum

Folmer Bech blev
hædret for sin
store indsats med
et gavekort til
Grejbiksen, så
han kunne købe
lidt til en fisketur

Der var indvielse af det nye kølerum den 29. august

Bestyrelsen vil herigennem gerne
rette en tak til følgende, der har ydet
en stor indsats.
Folmer og Margrethe Bech
Louise og Holger Buus
Lause Hvam
Keld Lund
Lasse Lund
Andreas Bech
Anders Pedersen
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Louise og Holger blev lykønsket med brylluppet

Lørdag d. 21. nov. kl 18:00 Musik Night Work

Tilmelding senest den 14. nov. og 28. nov.
til Jette Berthel, tlf. 20456929 eller 86888222

Lørdag d. 5. dec. kl. 18:00 Musik Per Villekjær
(udsolgt!)

Pris: kr. 200,Menu: Buffet med div. gode juleretter
Efter middagen spilles der op til dans frem til kl. 01:00
Støt op om disse aftner og tag dine ansatte, kolleger, venner, naboer, ja kort sagt, alle er
velkomne disse dage og fyld forsamlingshuset op, så lover vi, I vil få en hyggelig aften.
Bestyrelsen for
Vinderslev Forsamligshus

Portræt af en virksomhed
Børne- og Fritidsgården
For nogle år siden forventede man,
at hver børnehave lavede en
virksomhedsplan, og der blev brugt
meget tid og tankevirksomhed på at
finde betydningsfulde ord, som skulle
beskrive børnehavens mål og opgave for at vise, at man ville det bedste for børnene. Problemet var, at de
overordnede, store ord ikke siger
noget om, hvad der konkret skal gøres. For at blive mere konkret har
man indført pædagogiske læreplaner,
som ledsages af eksempler for at
sikre sammenhæng mellem målsætninger, og hvad der praktisk sker.
De pædagogiske læreplaner vedrører følgende områder: Personlig, social, sproglig og motorisk udvikling,
natur og naturfænomener og kultur
og kulturelle traditioner. Dermed vil
man opnå, at alle børn får mange forskellige oplevelser og udfordringer.
Meningen med disse læreplaner er
ikke at beskrive, hvad det enkelte
barn konkret skal kunne bagefter. I

stedet for at give en definition af
børnehavens opgave vil jeg nævne
de faktorer, som har indflydelse på
børnehavens hverdag dvs. børnenes
oplevelser. Der er de politiske beslutninger og de økonomiske rammer.
Der er forældrenes ønsker og forventninger og bestyrelsens beslutninger.
Der er børnenes ønsker og behov
mere generelt set, men også det
enkelte barns ønsker i en konkret situation. Der er medarbejdernes ud-

dannelse, erfaring og engagement.
Hvad arbejdet i børnehaven går ud
på, viser de beretninger, som vi plejer at bringe her i Lokalbladet.
Hvem ejer VBF?
VBF er en selvejende institution, dvs.
der er en valgt bestyrelse, som har
vidtgående beføjelser, fx når det gælder ansættelse af personalet og økonomi. Kommunen ejer bygningerne
og indgår en driftsoverenskomst
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med børnehaven, heri står bl.a., at i
forhold til institutionens fysiske rammer fastsættes det maksimale antal
pladser til 92, og alle pladser er til rådighed for byrådet. I praksis foregår
henvisningen af børn via dagtilbudskontoret på rådhuset.
De fysiske rammer
Kort sagt er børnehaven opstået i
1995 i en lille landbrugsejendom,
som kommunen erhvervede på initiativ af en forældregruppe Ved ombygningen bidrog også forældrene
med deres arbejdsindsats. En del forældre hjælper stadig hvert år med deres indsats med at vedligeholde og
udvikle et godt legemiljø for børnene
såvel indendørs som udendørs.
I huset i den tidligere kostald er der
grupperum, garderober, badeværelser, køkkener, depoter, kontor,
personalerum og værksted.
Udendørs er der 3 tdr. land med bakker, pileskov, frugtbuske og velvoksne, rigtbærende frugttræer,
brede læbælter med mange huler,
gocartbane, gynger, karrusel, borg,
udendørs scene, svævebane, "benzintank" "mekanikerværksted" og
"ishus", kaninbure med levende kaniner i sommerhalvåret, træheste,
kæmpe sandkasse og allernederst
en låge til "spejderskoven" med
uanede muligheder for at gå jagt,
plukke kirsebær, tænde bål ved
shelteren og fortsætte over Lillys
trampesti til Arne Holms Skov.
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Børnehaven som arbejdsplads
I gennemsnit er der 73 børn, og da
pengene følger barnet, kan vi være
12 ansatte. Heraf er vi 5, der har 37
timer, og de øvrige har fra 30-35 t.
om ugen. Vi er 7 uddannede pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere.
Desuden er vi praktikinstitution for Viborg Seminariet, og vi har jævnligt
studerende derfra og også praktikanter fra produktionsskolen og den nye
Pædagogisk Assistent uddannelse.
Indimellem har vi også via jobcentret
en pædagogmedhjælper i jobtræning
i en tidsbegrænset periode Ud over
personalet, som arbejder direkte
med børnene, har vi en pedel ansat
på 5 timer, og vi har en aftale med
skolen vedrørende arbejde, som deres pedel udfører i børnehaven.
Antallet af børn i børnehaven fordelt
over dagen er ikke lige fordelt, så
mødeskemaet for personalet skal
sørge for, at der er mest personale,
når der er flest børn. Desuden skifter børnetallet i løbet af året, fordi børnene plejer at komme løbende fra
dagplejen, når de bliver 3 år, og en
gruppe børn (mellem 20 og 28) forlader børnehaven på én gang, når de
skal starte i skolen. Som andre virksomheder har vi derfor perioder med
mere travlhed end andre. Børnene er
delt i 3 grupper: De yngste, Spurvene,
holder til i den nordlige ende mod
Haugevej, de lidt ældre, Mejserne, i
den sydlige ende og på 1. sal de ældste, Flagermusene. Til hver gruppe
er der 3 voksne, men vi lægger meget vægt på, at alle voksne skal lære

alle børn at kende. Det er vigtigt, da
børnene morgen og sen eftermiddag
(vores åbningstid hedder 6.24-16.45)
ikke er i grupper med "deres"
voksne.
Det fører mig hen til at sige lidt om,
hvad det indebærer, at børnehaven
også er en arbejdsplads. Det indebærer ret til pauser, forberedelsestid, ferie, kurser, osv., så også derfor
er det vigtigt, at man kender alle børn,
så man kan hjælpe til i de andre grupper. En arbejdsplads skal også vurderes med hensyn til arbejdsmiljøet
(udarbejde en APV). Man kan hurtigt
forestille sig, at arbejdet med børn let
kan føre til belastninger fra bleskift,
til nødvendig hjælp med påklædning,
og så er der situationer, hvor et barn
kommer i fare og hurtigt skal hjælpes (ved klatring).
Børnene skal gerne være med, når
vi bager, skærer frugt osv. Det bliver
endnu mere, når der indføres madordning næste år. Her er det tydeligt,
at der opstår et dilemma mellem et
godt arbejdsmiljø for den voksne og
et tilsvarende godt børnemiljø. Der
skal tænkes på mange ting: Hygiejne,
sikkerhed ved håndtering af gryder
eller arbejde med knive. Der er en
del regler angående både det fysiske
og det psykiske arbejdsmiljø, men
det er indlysende, at "arbejdet" med/
for børn ikke er samlebåndsarbejde,
hvor situationerne er overskuelige og
forudsigelige.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444

„
KVALITET TIL TIDEN“
ALT MURERARBEJDE UDFØRES
MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST
Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
HF Jord & Beton ApS
Aut. Kloakmester
Høgedalvej 40, 8632 Lemming
Tlf. 20 45 84 31
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

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

Dennis Rasmussen, Hauge

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

9><>I6AIGN@B#B#

Tel. 86 88 01 75

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
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Tlf. 7026 8620
Kjellerup Afdeling • Søndergade 17A • www.sparoj.dk

GISSEL
Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00
Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse
Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

FOTOGRAF & FOTOHANDEL

* 86 88 80 80 *
Hauge Forsamlingshus

Sportigan Kjellerup
Torvet 9
Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk
www.sportigan.dk
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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60 16 85 97
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

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

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
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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

Laurits Hvam

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

NING

G
G H BELÆ

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup
Epoxybelægning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

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

... hos Birthe

Vognmand

Henrik Andersen

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86 88 85 13

Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup
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
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

www.fonet.dk
PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
KURT KNUDSEN A/S
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 8688 8170 / Fax: 8688 8580
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning
Levering af:

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m

Mausing Forsamlingshus
v/ Jan Storm
Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Klovbeskæring

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

Elkær Anlæg & Entreprenør

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

Kaj Andersen
86888003

z
z
z
z
z
z
z

Træfældning
Haveanlæg
Belægning
Omfangsdræn
Gravning af sokkel
Grubning
Salg af granit

Vi har anlæg for det meste!!!
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66

Børne- og Fritidsgården

Pensionistforeningen

v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Tlf. 86888515

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf: 86888279

Sognemenigheden

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Bølcho, Haugevej 10
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Rikke Melin, Solsikkevej 12
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Valgmenigheden
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86867476

Fmd.: Henrik H. Jacobsen, Vinderslevholmvej 18 K
Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Tlf. 86888165

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49

Malmhøj

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

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Mausing Beboerforening

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Mausing Forsamlingshus

Windir Spejderne
Tlf. 86888406

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet
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Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Tlf. 86888352

Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Tlf. 86888542

Klub 73

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

Tlf. 86888352

Fmd.: Carl Ejnar Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf. 86888219

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

Tlf. 86888157

Tlf. 86888237

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Venstre Vinderslev

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

Soldatervennekredsen
Søndagsskolen - Mausing

Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 30205800
Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32Tlf. 86880002

Tlf. 86888445

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73

Tlf. 86888408
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 86888308
Tlf. 86888521

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

MALMHØJ
12. oktober kl. 9.45
Banko
26. oktober kl. 9.45
Banko
9. november kl. 9.45
Banko
23. november kl. 9.45
Banko
7. december kl. 9.45
Banko
21. december kl. 9.45
Banko

MAUSING
MISSIONSHUS
23. oktober kl. 19.30
Årsfest v/børnekonsulent Randi
Taulborg, Aulum
13. november kl. 18.30
Fællesspisning v/rejsesekr. DBI, Peter
Rahbek
4. december kl. 19.30
Adventsfest v/viceforst. Erik Knudsen og
elever fra Hestlund Efterskole
17. december kl. 19.30
Juletræspyntning
27. december kl. 19.30
Julefest

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi
synger, leger og hører bibelhistorie. Vi
mødes i Mausing Missionshus, Pederstrupvej 39. Lederne er
Karin Pedersen, tlf. 86867459
Lilli Ravn, tlf. 86867676

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

13. december kl. 16
Vi deltager i familiegudstjenesten i
Vinderslev Kirke

VINDERSLEV
MISSIONSHUS

VALGMENIGHEDEN

2. oktober kl. 19.30
Høstfest v/missionær Jørgen Bech
Knudsen, Mårslet

8. oktober kl. 18
Fællesspisning for voksne med
efterfølgende foredrag v/konsulent
Anna Marie Aggerholm „Misbrug i
spadseredragt og høje hæle“
25. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed
1. november kl. 10.30
Allehelgen gudstjeneste
6. november kl. 17-19
Persillesovs i Valgmenighedens sal
12. november kl. 19.30
Foredrag v/psykolog Inger Jacobsen
„Ensomhed og fællesskab“
9. december kl. 14
Adventseftermiddag i Hørup Kirke og
Valgmenighedens sal

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
21. november kl. 18
Julefrokost
29. november
Juletræet tændes på torvet. Derefter
gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset
5. december kl. 18 (UDSOLGT)
Julefrokost

12. oktober kl. 14.30
Danmissionsmøde
29. oktober kl. 19.30
Møde v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Rønde
17. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder
Johannes Kloster, Aulum
19. november kl. 19.30
Ethiopermøde v/generalsekretær Sune
Skarsholm, Christiansfeld
10. december kl. 19.30
Soldatervennefest v/medarbejderkonsulent Torben Jensen, Brabrand
15. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/sognepræst Frede
Møller, Hinge
28. december kl. 19.00
Julefest v/Anne Marie Najbjerg, Vinderslev
11. januar kl. 19.30
Alliance Bedeuge
13. januar kl. 19.30
Alliance Bedeuge
14. januar kl. 19.30
Alliance Bedeuge

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
8. oktober kl. 17 og kl. 18
Gymnastik for børnehavebørn
Gymnastik for 0., 1. & 2. kl. v/Solvej
Pedersen og Margrethe Stenholt

1. november kl. 10
Søndagsskole i Mausing Missionshus

2. oktober kl. 18
Fodboldungdomsafslutning i Mausing
Forsamlingshus

29. november kl. 10
Juleafslutning for hele familien i Mausing
Missionshus

7. november kl. 18.30
Fodboldseniorafslutning i Mausing Forsamlingshus
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