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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Vinderslevvej 46 Tlf. 86888413 →→→→→  Udlån af kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430 →→→→→  Koordinator for aktivitetskalenderen
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30 Tlf. 86888687
Christian S. Laursen, Mausingvej 20 Tlf. 86886789 →→→→→  Kasserer / indbetalinger
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jan Sprogø, Mausingvej 57 Tlf. 86888894 →→→→→  Hjemmeside (www.lokalbladet.net)
Karsten Horup, Rosenvænget 14 Tlf. 41908237
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1 Tlf. 86888499
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9 Tlf. 86888032

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

Mangler du
Lokalbladet?

Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca.   1. april
ca.   1. juli
ca.   1. oktober

Giv en god gave
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.

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille -
kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 9266-
5902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
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Når du skal til
et arrange-
ment, hvor du
synes, det vil
være oplagt
med et bil-
lede til Lokal-
bladet, kan

du låne Lokalbladets kamera.
Det er nemt at bruge.

Indhold
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Børne- og Fritidsgården
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Invest Aps
Borgerforeningen
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Lån et kamera
Tegnet af :
Mads
Johansen

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming
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Leder

Vinderslev Skole - lærere 1979/80

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre: Andreas Pretzmann, Tove Skjødt Nielsen (barselvikar for Merete Touborg - fik
senere ansættelse på skolen indtil juni 84), Margit Daubjerg, Meta Bitsch Pedersen, Agnethe Kjærgaard, Bente
Daugaard, Anne Marie Kristensen, Margit Høg, Birgit Rugaard.
Anden række fra venstre: Peder Bitsch Pedersen, Knud Poulsen, Steffen Volder, Ryan Riiskjær, Ole Clausen,
Birthe Clausen, Anna Mikkelsen, Anna Sørensen, Verner Lund (pedel) læs beretning s.10, Randi Andersen (sekretær).

I disse tider skal og kan der findes
mange informationer på nettet.
LOKALBLADET er selvfølgelig
også med på dette. På vores
hjemmeside www.lokalbladet.net
kan der findes nyttige oplysninger
om LOKALBLADET. I vores arkiv
på hjemmesiden er det muligt at
læse tidligere udgaver af bladet,
men det sidste nye kan kun læses
i papirudgave.

Ønsker man at finde lidt info om
de forskellige foreninger i lokal-
området, kan det varmt anbefales
at gå ind på hjemmesiden
www.voinfo.dk. Via denne
hjemmeside er det muligt at koor-
dinere diverse arrangementer
samt benytte de forskellige links til
de mange lokale foreningers

hjemmesider. Jo flere der benytter
hjemmesiden i forbindelse med
planlægning af kommende arran-
gementer, jo bedre for os alle, for
så kan der i videst muligt omfang
undgås sammenfald af store ar-
rangementer.

Fra og med dette nummer af
LOKALBLADET vil vi prøve at give
alle mulighed for at henvende sig
med henblik på at indstille en per-
son/forening eller lignede til at få
„kvartalets rose“.  Alle, der yder en
særlig indsats i lokalområdet, kan
komme i betragtning, så kom nu
frem med forslagene!

- Og når I så skal i kontakt med
LOKALBLADET, så husk lige at
informere os om mærkedage,

fødsler, tilflyttere m.m. Vi vil meget
gerne dække alt, men kan kun
dække alt, hvis I hjælper os!

Apropos særlig indsats vil vi lige
benytte lejligheden til at takke fa-
milien Brønd, Vinderslevholmvej
for omdeling af LOKALBLADET i
Mausing-området. Denne opgave
er nu overtaget af Emilie
Westergaard med familie, Tulipan-
vej.

GOD LÆSELYST!

Redaktionen
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Nyfødte

Velkommen til !

Tulipanvej 1

 Lis og Henry Lund har købt huset på
Tulipanvej 1. Lis er 62, og Henry er
71. De er oprindeligt fra Fyn og Søn-
derjylland, men har boet i Silkeborg.
De boede sidst ved Fiat i Hårup, men
da det blev solgt, skulle de finde et
nyt sted at slå sig ned.
Det var en tilfældighed, at det blev
Vinderslev, men de synes, de har fået
en god modtagelse her i byen.
Der er voksne børn i familien, lige-
som der også er børnebørn samt en
sød golden retriever, som gør, når der
går nogen forbi, men den gør ingen-
ting.

Vinderslevholmvej 47

Selvom det var i oktober 2009, at
Michelle Bergsang Torhus og Ras-
mus Nørup købte huset på Vinder-
slevholmvej, vil vi gerne byde dem
velkomme her i bladet.
Michelle er 24 og pædagog (måske
nogle af børnene kan huske Michelle,
da hun var i praktik på Vinderslev
Skole?).
Rasmus er 25 år og mekaniker. De
kommer fra henholdsvis Skægkær
og Balle.

Solsikkevej 14

Thomas Olesen har købt Solsikke-
vej 14. Thomas er nu ikke ukendt
med byen, da han er født og opvok-
set her. Thomas har, indtil han købte
huset, (som hans farmor også har
ejet) boet hjemme ved forældrene
Ingerlise og Svend Olesen, Vinder-
slevvej 73.
Thomas er uddannet inden for
lastbilbrancen, og sin fritid bruger han
som leder ved spejderne  i Vinder-
slev.

Linda og Klaus Sloth, Silkeborgvej
128, fik den 4. august den lille Laura.
Hun blev født på Viborg Sygehus kl.
12.44 og vejede 3256 g og var 51 cm.
Linda og Klaus har også børnene
Lasse på 6 år og Oliver på 2 år, så
der er nok at se til i den lille familie.

Tøndborgvej 52

Elisabeth Nielsen har lejet sig ind i
ejendommen på Tøndborgvej 52.
Elisabeth er 50 år, kommer fra Sil-
keborg, har 2 voksne piger og arbej-
der på Thorning Skole, hvor hun har
med specialklassen at gøre.

Michelle Bergsang Torhus og Ras-
mus Nørup, Vinderslevholmvej 47,
fik den 16. februar kl. 18.28 den lille
Malou på Silkeborg Sygehus. Hun ve-
jede 3790 g og var 53 cm lang.

Lene og Lars Mathiasen, Vinderslev-
holmvej 27, fik den 25. juni kl. 17.30
en lille dreng. Mathias blev født på Sil-
keborg Sygehus og vejede 3920 g og
var 52 cm lang.
Mathias ses her sammen med sine
store søstre Camilla på 5 år og Ma-
ria på 3 år.

spejlet

Gade

Maria Elkjær og Simon Mæng,
Vinderslevvej 57, fik den 6. septem-
ber en velskabt lille pige på 52 cm
og 3500 kg. På billedet ses også sto-
rebror Valdemar.
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spejlet

Gade

Trafikknudepunkt i Vinderslev

Fredag den 6. august blev der afholdt vejfest hos Dorte og Carsten på
Lundgårde 2. Der blev hygget og snakket i det dejlige sommervejr. Bør-
nene legede i hoppeborg og med "air-hocky".
På billedet er Theodor Østerby tilskuer til en kamp mellem Emma og Laura
Lundgaard.

Vejfest på Lundgårde

Mandag den 4. oktober starter nørkle-
damerne igen, så er du intereseret i
et par hyggelig timer, hvor vi har gang
i vores eget håndarbejde, så mød op
på Malmhøj fra kl. 13-16. Vi skiftes til
at have kaffe og kage med.
 ALLE ER VELKOMMEN!

Nørkledamer

Efterlysning af person
Jeg skriver til Jer, da jeg er i gang med slægtsforskning. Jeg er nu i gang
med min kones familie og er kommet til hendes oldemor. Hun er født 11-11-
1851 i Elkjær pr. Vinderslev, døbt Marie Kirstine Madsen den 4-1-1852 i
Vinderslev Kirke. Hun var datter af Mads Nielsen født omk. 1795 i Elkjær pr.
Vinderslev, gift den 26-10-1849 i Vinderslev Kirke med Karen Pedersdatter
født omk. 1805 i Hauge.
Mads Nielsen døde 27-2-1875 i Elkjær, begravet 7-3-1875 i Vinderslev Kirke,
og Karen Pedersdatter døde 9-8-1879 i Feldmose, blev begravet 15-8-1879
i Vinderslev Kirke.
Er der nogle, der har oplysninger om, hvor de boede, da de blev født?
 - og hvor de boede, da de blev gift?
 - og da de døde?
Findes der gamle billeder af dem og evt. boliger?
Er der nogle, der sidder inde med oplysninger, vil jeg gerne kontaktes.
Jeg har mulighed for at komme op, da vi har en søn og svigerdatter, der bor
ved Grathe Kirke. Derfor kender vi til bladet.

Med venlig hilsen
 Christian Hansen, Lillleskovvej 68, 5690 Tommerup

chr-lilleskov@mail.dk, www.123hjemmeside.dk/Chr-lilleskov

WWW.VOINFO.DK
Hjemmesiden for Vinderslev og Om-
egn er kommet godt i gang, og der
er kommet rigtig mange arrange-
menter ind på siden, hvor der også
er links til mange forskellige hjemme-
sider.
Vi vil derfor opfordre egnens bebo-
ere til at tilmelde sig nyhedsbreve,
således at vi kan få oplyst så mange
som muligt om nye arrangementer.

Tillykke med
dagen

Knud Laursen, Krokusvej 1, blev 60
år den 4. august
Inga og Svend Lørup, Tøndborgvej
47, havde guldbryllup den 2. sept.
Anny og Søren Bentsen, Vinder-
slevholmvej 36, havde sølvbryllup
den 14. september
Anna og Frands Jensen, Mausing
Skolevej 2, har guldbryllup d. 22. okt.
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spejlet

Gade

Lokalbladet var til stede, da Serie 6 fik nye sponsortrøjer. De er sponseret
af K.O.M  (Kjellerup og Omegns Motorklub)

Fodboldspillere

Fælles projekt

23 børn og voksne mødtes lørdag
den 28. august til gadefest. Festen
var arrangeret af Henrik Holdgaard
og Hans Murer, og alt var bare per-
fekt. Inden festen hentede de et bord
på taget af Hans´ bil!!

Gadefest Vinderslev Nord

Så skal der lægges fliser ved købmanden i Vinderslev. Man får lige en tår vand, mens Henrik Andersen stolt viser
sin nye lastbil frem. Fliserne var sponseret af Karsten Horup og blev lagt med frivillig arbejdskraft.
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Når AFRIKA bider sig fast
Vi er bidt af Afrika! Det har vi været
siden 1984, hvor vi tog på ferie i Le-
sotho.

Det var under apartheidtiden i Syd-
afrika. På den tid var det ikke let for
en dansker at komme til Sydafrika.
Lesotho er et lille kongerige helt om-
kranset af Sydafrika.

Selv før vi kom derned, fandt vi ud
af, at Afrika var meget specielt. John
og Karen Margrethe, der havde invi-
teret os til at komme på besøg, med-
delte - som om det var da helt nor-
malt - at de altså ikke lige var
hjemme, når vi kom, men at de ville
sende én ud i lufthavnen for at hente
os, og så ville de komme hjem 2 dage
senere.
At det er helt normal afslappet afri-
kansk stil, har vi fundet ud af.

Når man har været i Afrika 1. gang,
er der kun to muligheder: Enten si-
ger man: „Aldrig mere!“, eller også
føler man, at det ikke kan gå hurtigt
nok med at komme tilbage til Afrika.

Vi har i de 25 år besøgt en del lande
syd for ækvator: Kenya, Tanzania,
Malawi, Zambia, Zimbabwe, Swazi-
land,  Botswana og ikke mindst Na-
mibia, som vi har besøgt 6 gange.
Tit bliver vi spurgt, om vi ikke snart

har set alt, der er at se i Namibia. Vi
har set det meste af landet, og alli-
gevel har vi så meget, der stadig kan
opleves. Vi rejste de første gange i
tørketiden. Fantastisk at nogle kunne
overleve i denne tørke og de golde
områder. Vilde dyr var nemme at se,
de holdt til ved vandhullerne. Tit
kunne vi se flere hundrede dyr på en

gang ved vandhullet. Så begyndte vi
at se Namibia i regntiden ....... hvil-
ken forvandling. Blomster alle steder,
og selv dyr og menneske ser ud,
som om de blomstrer. Vi har bemær-
ket, at når vi ser billeder fra tørketi-
den, ser dyrene nedslåede ud og har
"hængeører", hvorimod de i regnti-
den er glade, springer rundt sammen
med deres unger og ser ud til, at de-
res "ører strutter af glæde".

2009 gik turen til Mozambique og et
lille gensyn med det sydligste af Ma-
lawi.

Mozambique har fået en helt speciel
plads i vores hjerter. Ikke fordi det er
et fantastisk turistland, ikke fordi det
er nemt at finde et sted at overnatte,
ikke fordi de har gode veje, ikke fordi
alt fungerer. Men fordi vi følte, at vi
var velkommen. Her arbejder befolk-
ningen hårdt på at forbedre deres til-
værelse. De holder deres små jord-

lodder. Det meget sjældent at se
affaldsdynger ved vejsiden. Vi be-
mærkede, at mændene tog sig me-
get af børnene. Her så vi ofte, at det
var manden, der havde de lidt større
børn på armen.

Vi skal faktisk starte vores tur med
et tilbageblik til 1984. Under besøget
i Lesotho bliver der lagt planer - vi
har det jo som danskere med, at alt
skal planlægges, og det skal ske i god
tid. Vores venner har planer om, at
når de bliver pensioneret, vil de køre
fra Silkeborg til Cape Town i Syd-
afrika, og Ole siger, at så kommer vi
selvfølgelig og kører med nogle uger.
Pludselig er der gået 25 år, og vore
venner er på deres livs køretur.
Så vi beslutter at tage med dem gen-
nem Mozambique og så flyve hjem
fra Malawi.

Det er jo så let. Man bestiller fly-
billetter via sin PC, lidt forsikringer
skal man også have. Der er en fø-
lelse af, at vi har styr på alt, MEN lige
pludselig finder vi ud af, at fordi vi skif-
ter fly i Kenya, skal vi vaccineres mod
gul feber. Så vi må en tur på Århus

Privathospital for at blive vaccineret.
Men så er vi også klar. Rejsetaskerne
er pakket med 20 chokoladesnegle,
20 poser lakrids, for vi lærte for 25 år
siden, hvad der værdsættes af dan-
skere langt fra hjemlandet.

Mozambique (tidligere portugisisk ko-
loni) er et land, der havde  borgerkrig
i mere end 10 år, som afsluttedes i
1992. Over 10% af befolkningen var
blevet slået ihjel. Næsten alle dyr blev
slagtet. Hele vildtbestanden blev også
spist af befolkningen, for at de kunne
overleve.
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Efter borgerkrigen var slut, blev det
Mozambiques skæbne, at Rwanda
massakren fik al opmærksomheden
fra alverdens lande. Mozambique
blev aldrig et land, der fik den omtale
og hjælp, de havde brug for.

Mozambique er fantastisk smukt.
Menneskene er arbejdsomme, altid
hjælpsomme og meget opmærk-
somme på, hvad de skal for at få en
lettere tilværelse. De vil meget gerne
lære engelsk, og flere gange blev vi
spurgt, om vi ville tale engelsk med
dem. Det er for det meste den måde,
de udvider deres ordforråd på. En
dag vi var nede at se et fiskeopdræt,
kom en mand hen og fortalte om sit
liv. Med sig havde han sin nevø, som
var ved at lære engelsk. Manden for-
talte om, hvordan han under borger-
krigen var flygtet til Zimbabwe og der
selv havde lært engelsk. Han var flyg-
tet tilbage til Mozambique, da forhold-
ende i Zimbabwe blev uudholdelige.
En anden fortalte, at han havde for-
ladt Zimbabwe for at tjene penge, så
hans børn i Zimbabwe kunne få sko-
legang.

Medens vi var i Mozambique, var der
valg, og flere kom hen til os og viste
os deres sorte finger, stolt fortæl-
lende, at de havde været nede at
stemme, og hvor stolte de var over
at have lov til at stemme. Måske lidt
til eftertanke for Danmarks mange
sofavælgere!

En af de ting, vi ville se, var et natur-
reservat, hvor man var i gang med
at genudsætte vilde dyr. I Afrika fin-
des der auktioner for vilde dyr, lige
som vi har landboauktioner. En me-
get velstående amerikaner har be-
sluttet sig til at hjælpe et område
med at komme på fode. Han byg-
ger sundhedsklinikker, skoler og re-
etablerer natrureservatet, efterhån-
den som han kan købe "vilde" dyr.
Navnet er Gorongosa. Her cam-
perer vi i nogle dage og udforsker
området.
Man har allerede genudsat mange
vandbukke, vildsvin, forskellige
antilopearter, og vi så da også nogle
løver. Her vil vi tilbage til om 5-6 år.
Det bliver spændende at følge for-
løbet. På campingpladsen var der
også mulighed for internetfor-

bindelse, men i Afrika er der et pro-
blem: Lyset er så stærkt, at Karen
Margrethe måtte bruge paraply for at
kunne benytte sin computer.

Gorongosa - Afrikas tabte paradis -
sådan beskriver en dokumentarfilm
området.
I, der har mulighed for at "Google",
skulle bruge ½ time med at se film
om genopretningsprojektet.

Undervejs på den 3000 km tur gen-
nem landet kom vi gennem landsbyer,
hvor vi købte grønsager og frugt. Her
tager man sin baby med på arbejde.
Indsvøbt i et tæppe og liggende på et
stykke pap er de med deres mødre
på arbejde, og når man spørger, vi-
ser de gerne deres dejlige babyer
frem. Selv om man ikke taler samme
sprog, kan man sagtens forstå, hvor
stolte de er, og når vi så på engelsk
siger, at det er en smuk baby, de har,
er man ikke i tvivl om, at de har forstå-
det meningen. Når vi skulle betale for
de indkøbte grønsager, havde vi 2-3
store poser fyldt op og skulle måske
betale 30 kroner. Her findes mange
forskellige slags bananer, ananas,
mango. En dag holdt vi for at købe
mango. Prisen var 5 kr. for 3 - det vi-
ste sig at være for 3 store bunker, så
vi havde købt 40 mangofrugter. Hvis
der var lejlighed til det, købte vi fro-
kost hos de lokale. En dag var der
nogle halvstore børn, der solgte ko-
kosnødder og små "æbleskiver". Ko-
kosnødden blev åbnet med den ma-
chete, de ofte har med sig. Og pi-
gerne ventede spændt på, hvor
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mange æbleskiver vi ville købe.  John
og Ole var enige om, at smagen var
god, når de tænkte på, hvad de havde
betalt for dem.

Transport i landet er besværliggjort
af, at de næsten ingen dyr har, men
til gengæld kan man se tusindvis af
cykler. Der er ikke den ting, man ikke
kan transportere på en cykel. Store
metaltagplader, bananklaser, sække
med kul, eller hele familien - nemt 3-
4 personer på en cykel. Der er også
"bustransport", små biler med åbent
lad. Der er altid plads til en person
til.  Det er derfor også uforståeligt, at
vi i vores bil med kun 4 personer ikke
har "Plads" til nogle ekstra passage-
rer.

Vi fortsatte mod nord. Vi ville op til en
sø for at få nogle afslappende dage,
hvor vi ikke skulle køre.

 Først skulle vi omkring byen Chimoio
for at købe mad til de næste dage. Vi
havde hørt, der var flere lodger inden
byen Tete, men vi fandt ingen. En kø-
retur på 540 km og meget af det på
rigtig dårlig vej. Desværre mørkt før
vi nåede byen. Det blev rigtigt svært.
Vores GPS viser en lodge nord for
byen. Den satsede vi på, da hoteller
midt i byen ikke har sikre parkerings-
pladser for bilen. Men sikken en op-
levelse!  Det var umuligt at se noget.
Bælgmørkt, en smal asfaltvej, mod-
kørende biler, hvor lygterne peger i
alle retninger og mørke mennesker
gående i vejsiden. Det var ikke mor-

somt. Vi havde en ide om, hvor lod-
gen lå, men det var svært at se skil-
tene. Endelig kørte vi ned mod en
restaurant, spurgte en minibus fyldt
med folk. En gut kom ud fra minibus-
sen, ind i vores bil  og kørte os lige til
lodgen. Så kunne han selv gå hjem
bagefter. Alt var optaget. Så tog han
os hen til den næste. Et herligt afri-
kansk sted - BAOBAB lodge. Vi fik 2
værelser med eget badeværelse.
Brusebadet var en tønde med vand,
hvorfra du tager en bøtte vand og
hælder over dig. Der var også toilet.
Her skyller du ud ved at hælde vand
ned i kummen. Selv om det var sent,
lavede de varm mad til os, og drik-
kevarerne var kolde. Vi var lettede og
en stor oplevelse rigere.
Hjælperen blev kørt hjem, og HAN

takkede mange gange for at få lov at
bruge sit engelsk.

Efter en god nats søvn og morgen-
mad (oliestegte kartofler og spejlæg)
kørte vi ud til søen. 140 km hvoraf
halvdelen var gennem uvejsomt om-
råde, hvor vi kunne se det daglige
landsbyliv. Herlig oplevelse og aldrig
har vi vinket så meget.

Cahora Bassa vandreservoir er en
kunstig sø i Mozambique. Dæmnin-
gen begyndte at fylde søen i decem-
ber 1974, efter konstruktionen blev
påbegyndt i 1969. Turbinerne forsy-
ner det meste af Mozambique med
elektricitet. Da vi camperede ved
søen, og Ole var klatret op på en
bakke, råbte han: "Anette, du skal

komme herop, for man kan se hele
søen herfra!" At det var helt fanta-
stisk, det man kunne se, er rigtigt,
men jeg måtte fratage ham hans
forestilling om at have udsigt til hele
søen. Fakta er, at søen har en
maksimumlængde og -bredde på
henholdsvis ca. 250 km og 38 km.

Det blev nogle dejlig dage. Vi sov un-

der et Baobab træ. Tilmed et der
blomstrede. Her i Mozambique har
vi set træet blomstre, noget vi ikke
har oplevet før på vores ture til Afrika.
Frugten fra træet er meget værdi-
fuldt, da dens kerner er meget C-vi-
taminholdige. Vi kogte da også suppe
på kernerne, men vi kunne nøjes
med en lille smagsprøve - det vil al-
drig blive vores livret. Men det er al-
tid sjovt at udforske ukendte frugter.
At udforske det, for os ukendte, bli-
ver vi aldrig for gamle til. Heldigvis er
Afrika: Dejlig, stor, uforudsigelig,  og
vi ved med bestemthed, at vi vil rejse
derned igen.

Anette og Ole Jepsen,
Mausing

oktober 2010..pmd 13-09-2010, 17:139



10

Verner Lund

Skolebillede
Dette blads skolebillede er et bil-
lede af ansatte på skolen i skole-
året 1979/80.
Verner Lund, der var pedel på sko-
len i 30 år, er valgt til at fortælle om
sin tid som ansat på Vinderslev
Skole.

Starten i Vinderslev
1. november 1954 kom Verner til
Vinderslev, og den 6. november
samme år blev Gudrun og Verner
gift.
De blev ansat ved Kathrine og
Martin Brink, Verner ved landbru-
get og Gudrun nogle timer dagligt
ved husholdningen. Startlønnen var
5.700,- kr. om året plus fri bolig, 1
liter mælk om dagen og et stykke
gris, når der blev slagtet.
De boede på Haurbakvej, hvor
Gunhild Sørensen bor i dag.
De var ansat indtil 1960. Martin
døde i 1958, og Verner Brink over-
tog gården.

I den periode fik Gudrun og Ver-
ner 2 børn, Ellen og Kjeld.
1. november 1960 begyndte Ver-
ner på Jern og Stål i Silkeborg. Her
var lønnen 180,- kr. om ugen. Lør-

dag var også arbejdsdag den
gang.

I 1962 byggede Gudrun og Verner
hus på Silkeborgvej 128 til en pris
af 40.000,- kr. inkl. grund.
I 1964 startede Verner på Kjellerup
Vægt- og Maskinfabrik.

Vinderslev Skole
I 1965 stod den nye skole færdig,
og Gudrun og Verner søgte stillin-
gen som pedelpar. De husker, at
der var 21 ansøgere, og 3 af dem
blev kaldt til samtale, og Gudrun og
Verner blev valgt til stillingen. Der
blev også ansat 5 rengørings-
damer.
I 1970 lod Gudrun sig uddanne til
sygehjælper og var herefter kun på
skolen til skolefester.

Arbejdsområde
Arbejdet var meget alsidigt. Det
bestod bl.a. af små reparationer
som f.eks. at skifte pakninger i
vandhaner, skifte pærer osv. Ren-
gøring af toiletterne i gården var
også en del af arbejdet. Desuden
var der også renholdelse af skole-
gården.

Verner var også med til at ansætte
rengøringspersonale. Det foregik
på den måde, at der ofte stod no-
gen interesserede på en liste, og
så snakkede Verner og skolein-
spektøren sammen om, hvem man
kunne bruge. Det var også Verner,
der førte deres lønningsliste – 14
dages løn, mens det var Vinder-
slev Kommune, og månedsløn, da
det blev til Kjellerup Kommune.

De første år efter, den ny skole var
blevet bygget, spiste alle eleverne
sammen i et stort lokale i kælde-
ren. Der var på det tidspunkt en
mælkeordning. Verner kørte ned
på mejeriet Økilde i Vinderslev og
hentede de små kvart-liters mæl-
keflasker. Så stod han neden for
trappen ned til kælderen og
udleverede mælk til de elever, der
havde købt mælkemærker.

Udeområdet
Udeområdet var et kapitel for sig.
Først og fremmest var der græs-
slåning på ca. 2 tdrl. og lugning af
de beplantede skråninger. De før-
ste år var der meget arbejde med
renholdelse. Da havde Verner god
hjælp af Gudrun, Ellen og Kjeld.
Efter nogle år var buske mm. vok-
set lidt til, og der var arbejde med
at klippe dem. Senere fik skolen
en lille fræser, der kunne ordne jor-
den mellem boldbanerne og i de
store bede. I de små bede blev der
hakket hver 14. dag. Verner kan
huske, at det tog 3 timer hele ve-
jen rundt.

I 1970 efter kommunesammen-
lægningen fik skolen en 2-hjulet
traktor med tilbehør overdraget fra
P. „vejmand“ og Arnold fra Hauge,
der havde brugt den til vejarbejde
i Vinderslev Kommune.

Årstiderne gav lidt forskel i arbej-
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det. Indtil november var der meget
arbejde med at klippe græs. Her-
efter var der klipning af træer og
buske.
Om vinteren kunne sne give en del
ekstra arbejde.

Låst inde
Til hverdag mødte Verner kl. 7.30,
hvor han låste op på skolen. Kl. ca.
16.30, når der var blevet gjort rent,
blev der låst igen. Hvis der så var
arrangementer, eller der var bru-
gere af gymnastiksal mm., blev der
låst op igen kl. 19 og låst igen kl.
22. Verner havde ansvaret for, at
der var varme og lys, og der var
slukket og låst, når alle havde for-
ladt skolen.

Verner husker engang, hvor han
kom til at låse en elev inde på gård-
toilettet. Da eleverne havde sidste
time, ville han lige gøre rent og
låse. Og det gjorde han, men der
var desværre en pige på toilettet,
der ikke opdagede, at der blev låst.
Men det fik nu en lykkelig udgang!

Stod i kulissen
En god arbejdsplads har også no-
get at gøre med, hvor meget an-
svar man får. Og det må man sige,
at Verner havde. Hvis en elev kom
så meget til skade på skolen, at
der var behov for lægehjælp, har
Verner mange gange taget turen
til skadestuen eller til barnets læge
i sin egen bil. Som pedel skulle
Verner ikke være klar til næste
time, som lærerne skulle, så han
kunne ”stå i kulissen” og springe
til, når der var behov for det.

Arrangementer
Når der var skolefest og større ar-
rangementer, havde Verner andre
opgaver. Så skulle der stilles stole
og borde op, bygges scene mm.
Skolen blev også i en årrække
brugt til både folketings- og
kommunalvalg. I den forbindelse
skulle der også stilles stemme-
bokse mm. op.

Når der var eksamen, mens 8. og
9. kl. var på skolen, var der også
en række ekstraopgaver.

Når der var arrangementer, var der
også altid varer, der skulle bestil-
les, f.eks. kaffe osv.

I 1994, det år hvor Verner og Gud-
run gik på efterløn, var det blevet
besluttet, at de skulle med på Tre-
væld, hvor 3.-7. kl. hvert andet år
tog på en 3–dages tur. Gudrun
skulle hjælpe til i køkkenet, og Ver-
ner skulle sammen med Andreas
Pretzmann stå for den gruppe, der
skulle lave ”energivindmøller”

Skolefester
Når der var skolefest, var der me-
get ekstra arbejde. Her var Gud-
run også i sving bl.a. med  at  lave
kaffe. I en årrække var det  6. klas-
ses elever og forældre, der hjalp
til i forbindelse med servering af
kaffe.
Der skulle stilles borde an til kaffe-
bordet, og der skulle stilles stole
op i gymnastiksalen.

I 1990 var der 25 års skole-
jubilæum. Det var et stort arrange-
ment med ca. 650 deltagere. Det
gav selvfølgelig meget ekstra ar-
bejde.

Fødselsdage
Når en af de andre ansatte på sko-
len havde fødselsdag, havde de
kage med, der blev serveret i det
lange frikvarter kl. 10. Når det ikke
lige var Verners fødselsdag, tog
han gårdvagten i det frikvarter. Der
var i det hele taget et godt forhold
mellem alle ansatte. Verner husker
også, at forholdet til børnene var
fint - der var ikke de store proble-
mer.

Når der var sammenkomster i
„skolebetjent-foreningen“, hvor
Verner også i en periode var med
i bestyrelsen, hørte han, hvordan
de andre pedeller på andre skoler

oplevede deres arbejde. Så kunne
Verner høre, at han havde det
godt, og at der ikke var store pro-
blemer på Vinderslev Skole.
Der blev hvert år holdt julefrokost
og sommerferie-afslutning, hvor
alle ansatte på skolen med ægte-
fælle deltog. Det gav også et godt
indbyrdes forhold.

Husbyggeri
På grund af, at Verner var på sko-
len flere gange dagligt, var det let-
tere at bo tæt på.
I 1976 byggede Gudrun og Verner
hus på Krokusvej. Det har de også
været glade for.
Hvor mange timer Verner arbej-
dede om ugen, holdte han ikke styr
på. Antallet af timer var ikke så af-
gørende. Det vigtigste var, at det
var rart at komme på arbejde. Og
det var det.

30 år
Det blev til 30 gode år på Vinder-
slev Skole for Verner. I november
1994 gik både Gudrun og Verner
på efterløn. De første 3 år efter
Verner var gået på efterløn, havde
han få timer ugentligt på ”Børne-
og Fritidsgården”, hvor han udførte
småreparationer. Der blev på den
måde en gradvis nedtrapning af
arbejdet. 1. maj 1997 solgte de hu-
set på Krokusvej og købte hus på
Tulipanvej 4 og har boet der siden.
I alt er det nu blevet til 56 år i
Vinderslev. Gudrun og Verner er
godt tilfredse med, at de i sin tid
valgte Vinderslev.

Verner har haft over 50 år på ar-
bejdsmarkedet. Som 10 årig kom
han ud at tjene, og som 14-årig
blev han karl på en gård. Han har
aldrig været arbejdsløs, blot måtte
han i 3 uger, mens han arbejdede
på Jern og Stål være med i en
strejke.

Nu nyder Verner sit otium sammen
med Gudrun.

KH
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Børne- og Fritidsgården
Som leder af en daginstitution i disse
tider er man fristet til at fremhæve
kvalerne med at omsætte spare-
kravene til handlinger. Og til bespa-
relserne kommer, at børnetallet svin-
ger, og for tiden er prognosen, at an-
tal 3-6 årige bliver lavere de næste
par år. Men jeg vil lade det være med
denne bemærkning og ikke gå i de-
taljer.

Afrika kommer til Gården eller en
fantasirejse til Afrika
Vi har en tradition for et fælles tema
af og til, såsom Ridder-prinsesse-
rollespil og indianerliv. I foråret kom
der forskellige forslag, og efter nogle
overvejelser blev vi enige om at rejse
til Afrika. I TV møder man ofte ind-
slag om landets problemer, men vi
tager udgangspunkt i det, Afrika er
mest kendt for: Fælles sang og dans
til trommerytmer, så vi startede med
at have besøg af 2 medlemmer fra
dansegruppen Utamaduni. 3 medar-
bejdere fik undervisning i tromme-
rytmerne, og alle børn og voksne
lærte et par sange med dans. Så vi
håber, de kan leve videre under hele
rejsen og endnu længere. Vores 2
gæstelærere var meget engagerede
i at have børnene med, og man
kunne se, de havde erfaring også
med børnehavebørn. De yngste børn
skulle bruge længere tid til at tø op,
mens de ældste hurtigt kom i om-
drejninger og skulle til gengæld sty-
res lidt. Den ene dans med sang
handler om at jage fuglene væk fra
markerne, mens den anden handler
om, at drengene hhv. pigerne viser,
hvad de dur til.
Vi vil også lave værksteder, hvor man
kan: Save, afbarke og dekorere grene
til våben og dansestave, male male-
rier af løver, zebraer…., fremstille
fodledsbjælder til dans, brænde ler-
perler til halskæder, lave halskæder,
og som noget meget synligt vil vi lave
en zebra af papmache i naturlig stør-
relse. I skrivende stund er skelettet
af lægter og kroppen af kyllingetråd
allerede færdig, så nu starter vi med
klister og avispapir for at give den en
fin hud.

Der er en permanent fin lille udstil-
ling med ting og sager fra Arika, som
forældre og medarbejdere er kom-
met med.
Det bliver interessant, hvad børnene
siger til de afrikanske madprøver fra
vores bålkøkkenværksted.

Piratskibstur på Stadion
Vi var rigtig heldige, at det var fint vejr
ved vores deltagelse i byfesten. Det
var skønt at blive inviteret til et flot
arrangement, og som personale var
det selvfølgelig dejligt at overgive sig

til kaptajnens og hans medhjælpers
børnevenlige kommandoer. Der kom
bevægelse i os, når vi skulle gøre
skibet klar, ro, fiske, grave skatten
ned osv.
Indimellem var der pauser til fri mo-
tion: Hop, løb, boldspil. Desuden blev
der budt på frugt og vand.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Afrikaudstilling med zebra Vi ror i piratskibet

Forberedelse til dans

Personale øver trommerytmer
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Ridning, min hobby

Jeg hedder Kristine Pinholt, er 8 år
gammel og netop startet i 3. klasse
på Vinderslev Skole.
Jeg startede med at gå til ridning
sammen med min veninde Sofie, da
vi var 4 år gamle. Det var på ride-
skolen KOOR i Kjellerup. Vi red hver
lørdag på det, vi kalder "trækker-
holdet". Dvs. at der for hver rytter var
én, som trak hesten. På den måde
kunne vi trygt sætte os op på hesten
og ikke være bange for, at den stak
af.
Senere er det nu blevet til, at vi rider
hver fredag eftermiddag, og NU ri-
der vi helt alene, både i trav og ga-
lop. En gang imellem er der ride-
stævner på KOOR, som vi også del-
tager i, og det er altid spændende at
se, hvem der rider med pokalen.

Hestesporten er jeg ligesom født
med. Min storesøster Marie startede
med at gå til ridning også på KOOR,
da hun var 5 år gammel. Hun havde
brug for balancetræning, og dertil er
ridning en rigtig god sport.

Efter et års tid fik Marie sin egen
pony. Det var nemlig så heldigt, at
vor daværende nabo, Stine Holde,
gerne ville have hest igen, og så blev
Marie og Stine enige om hver at købe

en hest og sætte den i vo-
res stald. Jorden var vi så
heldige at kunne leje af Al-
lan og Hans-Peter.

Stine flyttede desværre og
solgte hesten, så vi købte
en lille shetlandspony som
hyggehest. (Heste skal
helst ikke gå alene - de vil
gerne have selskab). Den
hedder Buller. Buller er rig-
tig sjov og meget lærenem.
Èn af Maries veninder red
meget på den, og den kan
både stejle og neje lige-
som en cirkushest.

Maries pony hedder Bon-
nie, og den blev for lille til
hende, så endnu en hest
måtte købes. Så kunne jeg
arve Bonnie. Det ved Bon-

nie bare ikke, så den vil helst kun ride
med Marie! Når vi andre rider på den,
går den kun i skridt. Men Marie siger
bare "hyp", og så går det i fuld galop.
Nu har hun en knabstrupper, Timon,
og de to er netop taget på efterskole
på Aalestrup Naturefterskole -  godt
"klædt på" efter undervisning både på
KOOR og senest hos Susan
Kjærgaard i Hauge.

Ridesport er en rigtig dejlig sport,
men det er også en sport, hvor man
skal lære meget om, hvordan man
omgås heste. Det er vigtigt, at man
passer godt på, når man er sammen
med heste. De kan blive bange og
sparke ud, og så er det vigtigt, at man
ikke står lige bag ved dem. Altid at
have ride hjelm på, også når man
strigler, er vigtigt.

Min storesøster har igennem flere år
holdt ridelejr herhjemme. En fire - fem
piger kom med hver deres hest, og
så er der ellers blevet redet i en hel
weekend. Galop ud over markerne -
ridning nede i skoven - dressur på
ridebanen - ringridning - aktiviteter fra
morgen til aften. Vores mor og far
havde rigtig travlt med at lave mad
samt hjælpe pigerne med hestene,

og der blev altid lavet en strigle-
konkurrence, hvor min far skulle
være dommer. Det var altså rigtig
svært, for alle heste var bare pyntet
så fint.

I år skulle jeg så for første gang prøve
at lave min lille ridelejr. Det blev sam-
men med min veninde Sofie
Ahrenfeldt, og vi hyggede os med
hestene - red nede i skoven (det var
godt nok kun på vore kæpheste). Vi
havde også ringridning, men det blev
så på vore jernheste. Min far legede
ridelærer, men heldigvis skulle vi til
ridning på KOOR om fredagen og
blev undervist af en rigtig ridelærer!

Hestesporten kendes fra mange si-
der. Nogle rider meget konkurrence-
ridning - nogle køber meget dyre he-
ste, men min søster og jeg har spor-
ten som ren hygge. Desværre er der
også arbejde ved at have heste. Der
skal muges ud i stalden om vinteren,
når hestene ikke længere er på fold.
Der skal køres hø og halm ind, men
alle disse ting tænker man ikke på,
når man hører de dejlige heste stå i
stalden og gumle.

Kristine Pinholt
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Uddeling af en Rose

Det sker tit, at en person får en masse
„roser„ når han/hun har gjort en stor
indsats for noget. Det er bare næ-
sten altid sådan, at det  først sker,
når nogle finder ud af, hvor meget ar-
bejde personen faktisk har haft med
de opgaver, han/hun har påtaget sig.

Det er set i det lys, at der skal ud-
deles en rose til René Borup, og der
er rigtig mange grunde til det:

Han har i rigtig mange år ydet en
kæmpe indsats som kasserer og tov-
holder på den økonomiske side  i for-
bindelse med Mausing Marked. Sam-
tidig med markedsopgaverne er der
jo de almindelige opgaver med at
føre det daglige regnskab for Mausing
Forsamlingshus.

Han var den, der fik Mausing Marke-
dets hjemmeside op at køre, da der
for alvor kom gang i internettet for
efterhånden en del år siden.

Det var også René, der brugte tiden
på at finde ud af, hvordan hele pro-
jektet med Vinderslev Og Omegn
Invest skulle strikkes sammen rent
juridisk, så det var muligt, at  byens
borgere kunne købe butiksbygningen
i Vinderslev.

Han var med i gruppen, der samlede
de mange penge sammen og fik købt
den gamle Brugsforenings bygning.

 Han var med på holdet, da der skulle
bygges lejligheder oven på butikken.

Det er jo tit de usynlige opgaver, han
påtager sig, men var der ikke en, der
ville føre regnskab for Forsamlings-
huset - og nu den nye Købmand, så
kunne de ting, der sker i området, jo
slet ikke lade sig gøre.

En person, der er så aktiv for sit
lokalområde er en stor gave for eg-
nen.

Når man ser på de kæmpe opgaver,
han har påtaget sig, så skylder vi alle
ham en stor tak. Der skal også lyde
en tak til Birgitte og børnene der-
hjemme, for vi ved jo alle, at når man
bruger så meget tid på lokalt arbejde,
går det ud over noget andet, og de
har på den måde også ydet et stort
bidrag ... Tak !

Når man nu roser en person for
hans/hendes indsats, må man hu-
ske en ting: Når René på et tidspunkt
slår ud i banen og overlader den gule
førertrøje til en anden for lige at få pu-
sten igen, må vi ikke være skuffede,
men huske at sige tak for den store
indsats!

KHo

Købmanden i Vinderslev er nu kom-
met godt i gang. Inden købmanden
åbnede, var der en flok borgere, som
brugte 2 weekender og et par dage
på at lægge nye belægningssten
omkring butikken. Dette er blevet rig-
tig flot.

Lørdag den 10. juli var der fest på
torvet i Vinderslev. Her blev holdt
åbningsfest for købmand Claus Pe-
dersen, hvor han var vært ved rund-
stykker og kaffe om formiddagen og
pølser med øl og vand om eftermid-
dagen. Torvet var i dagens anledning
omdannet til en markedsplads med
masser af gode tilbud. Torvet min-
dede næsten om en sydeuropæisk

Invest Aps
markedsplads med markeds-
parasoller over varerne for at
skærme for solen. Der var mange
gode tilbud - nogle endda pallevis.
Der stod flere paller chips og vand-
meloner på torvet.

Da Vinderslev ikke har en "Futte",
som man har i Kjellerup, havde man
i stedet arrangeret, at man om efter-
middagen kunne få en rundtur i
Vinderslev med hestevogn. Dette var
også en kæmpe succes for både
børn og voksne.

På nuværende tidspunkt har vi haft
det første bestyrelsesmøde med
Claus, hvor vi har gennemgået

månedsregnskabet for juli måned.
Omsætningen for juli måned følger
budgettet. Dette er tilfredsstillende.
Claus arbejder for tiden med nogle
ideer om, hvorledes han kan bruge
"torvet" over for butikken. Han vil bl.a.
forsøge at kontakte en fiskemand.

Der er planlagt generalforsamling i
Vinderslev og Omegn Invest Aps til
torsdag den 28. oktober 2010. Til
generalforsamlingen vil Claus for-
tælle, hvordan han har oplevet den
første tid i butikken.

„Købmandens Venner“ er ikke helt
kommet op at køre endnu. Der
mangler stadig et par "venner". Man
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Skt. Hans Aften ved Mausing For-
samlingshus.

Vejret viste sig fra den bedste side,
da Borgerforeningen indbød til Skt.
Hans i Dalen med ca. 125 frem-
mødte til båltale og fællessang.

Aftenens båltaler var sognepræst
Frede Møller, Hinge. Han kom nær-
mere ind på begrebet hekse og
hekseforfølgelser i Europas og ikke
mindst i Danmarks historie. Bl.a. at
mellem 50.000 og flere hundrede tu-
sinder personer i Europa menes at
have været stemplet og brændt på
bålet, 90% heraf var kvinder. Vi fik for-
tællingen om Maren Spliid fra Ribe,
en dygtig kone, vel lidt for selvsikker
kunne nogle mene, som blev ankla-
get for at gøre folk syge, som endte i
Blåtårn og efter tortur tilstod og se-
nere brændt på bål på Galgebakken
i Ribe med et lod krudt bundet til ryg-
gen, således at døden kunne frem-
skyndes.
Han mente nu ikke, at Skt. Hans
skulle aflyses på denne baggrund,
men derimod lade historien erindre
os om uretfærdighed, også i det 20.
århundrede rundt omkring i vores
verden.

Lad os rette blikket mod det positive;
Bedre at tænde et lille lys i Mørket
end at forbande Mørket. Lad os også
huske at være taknemmelige over at
bo i et land, hvor vi kan tænke, tro og
ytre os uden at blive straffet.

Han sluttede af med at referere til
H.C. Andersens eventyr om den sure
eftertænksomme snegl, der brokker
sig over Rosenhækkens naturlige
glæde.

kan melde sig til at blive en af køb-
mandens venner, hvis man vil hjælpe
ham med nogle frivillige opgaver for
at holde omkostningerne i butikken
nede. Tanken er, at der f.eks. laves
en vareudbringningsgruppe, som la-
ver en turnusordning, således at det
er hver 2. eller 3. uge, at man har en
tur og ligeledes for de andre grup-
per. Der er følgende opgaver, som
skal løses: Vareudbringning, sætte
varer på plads/nusse butikken og
rengøring.

Vil man gerne være en af "Købman-
dens Venner", kan man melde sig til
bestyrelsen for Vinderslev Købmand
ApS eller til Claus.

I forbindelse med åbningsfesten på
torvet var der en tipskupon, som man
kunne udfylde og aflevere i butikken.

Vinderen, som havde flest rigtige, blev
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27.

Der er flere, som har spurgt efter de rigtige svar. De kommer derfor her:

1: Hvor gammel er han?: 37
2: Hvad hedder hans kone?: Mona
3: Hvor gammel er hans søn?: 6
4: Hvor høj er han i cm.?: 197
5: Hvor mange års erfaring har han i detailhandel?: 17
6: Hvad er hans favorit sportsgren?: Fodbold
7: Hvor er han udlært?: Edeka
8: Størrelse sko bruger han?: 48
9: Hvilken husdyr har han?: Ingen
10: Hvem er hans favorit?: Brøndby
11: Hvor bor han?: Sørvad
12: Hvad er hans favorit ferierejsemål?: Gran Canaria og Bodrum
13: Hvad er hans yndlingstal? 73

René Borup

Borgerforeningen

Bedre at springe ud end at krybe i
sig selv og have nok deri.

Efter tale og sang blev bålet tændt,
og hele aftenen var der salg af kaffe,
kage, øl, vand og pølser. Efter bålet
var der desuden snobrødsbagning til
alle børnene.

Anna Marie Ammitzbøll
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     3. oktober Hinge 10.15 (Høstgudstj.), Vinderslev 19.30 (Musikgudstj. v/Gia & Filip Gade)
   10. oktober Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   17. oktober Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   24. oktober Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   31. oktober Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

     7. november Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   14. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   21. november Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   28. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

     5. december Hinge 10.15, Vinderslev 19.00 (Julekoncert m/familien Pultz)
   12. december Vinderslev 10.15, Hinge 19.30 (Julekoncert m/Anne Lise Quorning &

     Jesper Brun Jensen, Lyngå)
   19. december Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   24. december Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
   25. december Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.15
   26. december Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

     1. januar Vinderslev 10.15, Hinge 14.00 (Nadver)
     2. januar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten
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KIRKENYT

Sognemenigheden

Babysalmesang
Under ledelse af Karen Marie Ravn
tilbyder Hinge-Vinderslev Menig-
hedsråd igen et hold med baby-
salmesang for spædbørn fra ca. 3-
9 måneder og deres forældre/evt.
bedsteforældre.

Deltagelsen er ganske gratis, og
man er velkommen også blandt an-
det fra Grønbæk-Ans og fra Thor-
ning-Grathe sogne.

Holdet samles tirsdage kl. 10.00
til 10.45 i Vinderslev Sognehus.
Første time er den 28. september,
og det fortsætter følgende otte el-
ler ti tirsdage.

Man kan tilmelde sig på tlf. 86 88
11 10 eller e-mail kmravn@ofir.dk.
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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.

     3. oktober 18. søn.e. Trinitatis Vinderslev
   10. oktober 19. søn.e. Trinitatis Levring
   17. oktober INGEN
   24. oktober   21. søn.e. Trinitatis Vinderslev
   31. oktober 22. søn.e. Trinitatis Lemvig Valgmenighedskirke 10.30 (Kurt V. Andersen,

Efterårsmøde, se under møder)
     7. november Allehelgens søndag Hørup
   14. november 24. søn.e. Trinitatis Vinderslev 14.00 (Gudstjeneste for børnefamilier, minikonfir-

mander, konfirmander og andre. Se under møder)
   21. november INGEN
   28. november 1. søndag i advent Levring

     5. december INGEN
   12. december 3. søndag i advent Levring
   19. december 4. søndag i advent Vinderslev
   24. december Juleaftensdag Vinderslev 14.00, Hørup 17.00
   25. december Juledag Levring
   26. december INGEN
   28. december 4. juledag Hørup 15.00 (Julegudstjeneste for børnefamilier. Derefter

juletræ med tilmelding i Valgmenighedens sal)
   31. december Nytårsaftensdag Hørup (Nytårsgudstjeneste uden nadver og derefter fælles-

sang i Valgmenighedens sal med en skål for Godt Nytår)
     1. januar INGEN
     2. januar Helligtrekongers søndag Vinderslev
     9. januar 1. søn. e. Helligtrekonger Hørup
   16. januar 2. søn. e. Helligtrekonger Vinderslev

G
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Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer
man til Thorning Taxa, tlf. 86880175 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 valg-
menigheden, 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.

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.
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Møder og arrangementer i Valgmenigheden:

KIRKENYT

Valgmenigheden

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:

Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 88 26
e-mail: inge.oesterby@skolekom.dk
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup tlf. 86 89 37 38
e-mail: mausing@it.dk

Torsdag den 7. oktober kl. 18
Fællesspisning i valgmenighedens
sal. Forhåndstilmelding (kun) til spis-
ning senest tirsdag den 5. oktober til
Karen Marie Ravn på 86 88 11 10
eller mail kmravn@ofir.dk.

Kl. 19.30 er der foredrag ved Pia Fris
Laneth, cand.adm.pol, journalist og
redaktør ved bl.a. DR og Dagbladet
Information: Lillys Danmarkshisto-
rie, Kvindeliv gennem 4 genera-
tioner.

Vi ser frem til at få en god aften i Valg-
menighedens sal efter vores fælles-
spisning. Enhver er velkommen.
Kommer man direkte til foredraget kl.
19.30, betaler man kun for kaffen.

Søndag den 31. oktober
Fælles efterårsmøde for de 7 grundt-
vigske valgmenigheder i Midt- og
Vestjylland. Gudstjeneste 10.30 i
Lemvig Valgmenighedskirke ved
valgmenighedspræst Kurt V. Ander-
sen, Bøvling. Efter gudstjenesten er
der middag på Lomborg Gymnastik-
og Idrætsefterskole, hvor valgmenig-
hedspræst Morten Kvist, Herning, kl.
13.30 holder foredraget „Værdierne
fra oplysningstiden og kristen-
dommen“. Derefter kaffebord og en

Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg, tlf. 86 80 40 52

(bedst aften)

halv times højskolesang, inden da-
gen slutter ca. kl. 16. Deltagelse ko-
ster 150 kr., som betales i forbindelse
med mødet. Tilmelding inden den 10.
oktober til Karen Marie Ravn på
86881110 eller kmravn@ofir.dk.

Søndag den 14. november
Gudstjeneste i Vinderslev Kirke kl. 14
for børnefamilier, minikonfirmander,
konfirmander og andre, der gerne vil
opleve en lidt anderledes gudstjene-
ste. Minier og konfirmander har for-
beredt deres deltagelse i gudstjene-
sten, og alle er velkomne. Valgme-
nighedens børnefamilier får særlig
invitation.

Onsdag d. 17. november kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/
ægteparret Morten Skovsted, sogne-
præst i Egå og Iben Krogsdal, billed-
kunstner fra Det Jyske Kunstaka-
demi, ph.d. i religionsvidenskab: Kri-
stendom eller coaching?

Torsdag den 9. december kl. 14
Adventshyggeeftermiddag i
Valgmenighedens sal indledt med
lille koncert i Hørup Kirke med elever
fra Levring Efterskole ledet af Lene
Henriksen.

Tirsdag den 28. december kl. 15
Julegudstjeneste i Hørup Kirke for
børnefamilierne med juletræsfest i
Valgmenighedens sal.

Torsdag den 13. januar kl. 19.30
Den første af 3 studiekredsaftner om
Kristendom for voksne ved
valgmenighedspræsten med grund-
bogen „Gud for begyndere“ af Else
Hviid og Birgitte Stoklund Larsen,
som udleveres gratis ved tilmeldin-
gen. Øvrige aftner: Torsdag den 27.
januar og den 10. februar. Tilmelding
senest fredag den 7. januar og gerne
før jul.

Torsdag den 20. januar kl. 19.30
Forårsaften i Valgmenighedens sal
med Maria Stenz, sangerinde, skue-
spiller og teaterchef for Teatret ved
Sorte Hest: „Hvor er alle drøm-
mene, du drømte?“ med Jakob
Stenz ved klaveret med bl.a. viser af
Benny Andersen, Halfdan Rasmus-
sen, Jacques Brel, Liva Weel, Mar-
lene Dietrich, Poul Henningsen (PH)
og Kim Larsen.

Der serveres denne aften vin og ost.

Alle mødearrangementer er gratis,
men der betales for
Kaffe til foredragsaftner: Kr. 40
Fællesspisning inkl. øl/vand: Kr. 75
Vin og ost: Kr. 50

Brunch/persillesovs for børne-
familier annonceres direkte til famili-
erne i sæsonens løb, bl.a. via mail.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Ulve overlevelseshike juni 2010
Første weekend i juni drog ulvene
på årets sommerlejr. Der var
planlagt overlevelseshike rundt om
Hald Sø.

Vi mødtes fredag  eftermiddag ved
spejderhuset. Hjælpsomme for-
ældre hjalp med kørsel til Hald
Hovedgård. Herefter var det på med
rygsækken indeholdende mad-
pakke, drikke samt spisegrej. Målet
var Skov- og Naturstyrelsens
naturovernatningsplads i den
sydlige ende af Hald Sø, ca. 200 m
fra ishuset i Dollerup.

Madpakken blev indtaget ca.
halvvejs. Her hjalp ulvene på ægte
spejdervis med at finde 2 hunde,
som var løbet bort fra deres ejer,
efter de havde fået fært af rådyr.
Den gode stemning blev dog
kortvarigt spoleret, da hundene
savlede i Jannicks madpakke! Efter
det lille hvil tog vi resten af turen
mod overnatningspladsen. Ruten
gik igennem meget speciel og smuk
natur, men også krævende, idet den
var meget kuperet.

Overnatningspladsen var vel nok en
af Danmarks smukkeste overnat-
ningspladser med udsigt over det
meste af Hald Sø. Her stod lavuen
opslået. Nogle hjælpsomme for-
ældre havde sørget for det, samt
for at bagagen og andet udstyr var
kørt frem til lejrpladsen. Herefter
stod det på brændejagt, bålhygge
samt uofficielt mesterskab i bål-
vaffelbagning. Efter nogen uro i
Lavuen blev det sidste øje lukket
omkring midnat.

Lørdag stod vi op til endnu en
pragtfuld dag og sol fra en blå, skyfri
himmel. Lejren blev brudt ned, og
telt, bagage m.m. blev slæbt ud til
et opsamlingssted, hvorfra forældre

senere kørte det om til næste
overnatningssted.

Turen gik herefter til badestedet ved
den sydlige ende af søen. Her var
der uimodståeligt pres for et
badehvil. Der blev givet efter for
presset, og næsten alle ulve +
Katrine var i det fortsat ISKOLDE
vand. Birgit og Peter måtte
desværre blive på broen for at
bevare det store livredderoverblik !!

Hiken fortsatte herefter langs den
østlige side af søen. Første etape
gik igennem noget ufremkommeligt
terræn. Der blev kæmpet godt, og
trods mange brændenælder,
mudderhuller m.m. var der godt
humør. Herefter frokost, igen i
pragtfulde omgivelser og med
fantastisk udsigt.

Lørdagens mål var en ny natur-
overnatningsplads på østsiden af
søen. Det skulle vise sig, at den blot
lå et stenkast fra Kjellerup-
spejdernes bjælkehytte. Her var det
noget længere at slæbe telt, vand,
udstyr m.m. Der blev dog kæmpet
godt, og vi havde god hjælp af den
medbragte kærre.

Den præfabrikerede kødsovs med
pasta blev sat til livs med glubende
appetit. Største udfordring og
samtaleemne var, hvordan man
skulle komme på WC. Pigerne var
vel ca 1½ time om en toilettur med
spade og papir, og det skete under
højlydt skrig, hyl og latter.

Katrine stod for „putningen“, og det
styrede hun med hård hånd. Kl. ca.
22 var der helt ro i Lavuen.

Søndag startede sidste etape frem
mod slutpunktet „Skytteholmen“ ved
den nordlige ende af søen. Først
skulle telt, udstyr m.m. dog

transporteres tilbage til p-pladsen,
hvor Lars og Karina (Birgit og
Peters ægtefæller) hentede det.
Det var op ad bakke og hårdt
arbejde, men det foregik (næsten)
uden brok. Turen gik igennem noget
brændenældefyldt terræn, men de
blev godt nedkæmpet af bla. Marc,
som slog igennem med sin
vandrestav. Frokosten bestod af
makrel, leverpostej og spegepølse,
og begrebet soldatermad (spege-
pølse+leverpostej) blev indført. Der
blev indtaget ufattelige mængder.
Asbjørn overraskede, da han fra sin
rygsæk tog et Anders And blad frem
og koncentreret forsøgte at læse
det. Sidste stykke gik langs den
„døde å“, som ikke længere var så
død endda.

Ved Skytteholmen blev det igen tid
til at bade, idet vi var fremme ca. 1
time, før forældrene ankom. Der
var gensynsglæde, kaffe og kage,
da forældrene kom, selv om nogle
godt ville have fortsat 1-2 dage
mere.

Vi havde en rigtig god weekend med
glade børn (og voksne). Turen
afhang i nogen grad af godt vejr,
hvilket vi må sige, vi var over-
ordentligt heldige med. Vi oplevede,
at Skov- og Naturstyrelsen har
mange og naturmæssigt meget fine
overnatningspladser, som gratis
kan benyttes, men man må være
indstillet på primitive forhold!

Peter Haahr
Ulveleder
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KFUM-spejdernes Korpslejr
2010 – SEE 20:10
af Jakob Olesen og Simon Kragh.

Lørdag d. 24. juli mødtes vi ved
Spejderhuset, hvor vi skulle følges
ad til SEE 20:10 korpslejr i Skive.
Da vi ankom til lejren mødte vi
Lasse og Thomas, som havde
været på forpionering siden lørdag
d. 17. Vi gik en rigtig lang tur for at
komme hen til vores lejrplads, og
begyndte så småt at bygge lejr-
pladsen op.

Sidst på eftermiddagen begyndte vi
at lave vores første aftensmad,
selvom vi ikke var færdige med at
bygge pladsen færdig. Om aftenen
skulle vi til åbningslejrbål ved den
store scene. Det tog virkelig lang tid
at komme ned til scenen, fordi alle
spejderne på korpslejren gik på
samme tid.

Søndag eftermiddag gik vi på hike,
som hed „Vild med mad“. Vi skulle
lave finere international mad, som
bestod af 7 forskellige retter.
Retterne skulle præsenteres til
bestemte tider, så der var meget
pres på i starten. 8 patruljer
kæmpede om førstepladsen og om
„Den gyldne grydeske“. Man fik
point for, hvor godt maden smagte,
og hvor flot den var anrettet.
Vi gjorde alt for at vinde grydeskeen,
selvom vi vidste, at noget af vores
mad var en fiasko. Da vi havde
afleveret vores sidste ret og vasket
op, skulle vi mødes ved dommer-

bordet for at udtrække vinderen.
Dommerne startede med at sige,
hvem der kom på 3. pladsen osv.
ned til 1. pladsen. Og vi stod og
ventede rigtig spændt, fordi
dommerne  ikke havde sagt vores
navn endnu. Så da dommerne
havde sagt, hvem der kom på
førstepladsen, skreg vi glade og
overraskede, fordi VI havde vundet
den gyldne grydeske. Efter
udtrækningen gik vi i seng i en
bivuak.

Om morgenen skulle vi lave brunch
med amerikanske pandekager, æg
og bacon - og gik hjemad ved
middagstid med et stort smil. Da vi
kom glade hjem til lejrpladsen,
lavede vi resten af pladsen færdig.
Om aftenen skulle vi for første gang
i bad,  dvs. vi skulle i svømmehal.

Den friske trop er klar til afgang!

Tirsdag startede vi dagen med en
god morgenmad, og så smuttede
vi på MEGA-aktivitet, hvor vi legede
en masse forskellige lege. Da vi
ikke havde noget at give os til, gik
vi hen og spillede volley-ball med
Kaj. Vi lavede tidlig aftensmad for
at kunne nå lejrbålet.
Det var et rigtig fedt lejrbål med
masser af seje optrædener og god
musik.

Næsten formiddag skulle vi til guds-
tjeneste ved den store scene. Til
gudstjenesten fik vi nadver.
Efter gudstjenesten skulle vi igen
på MEGA-aktivitet, hvor vi kæmpe-
de om at vinde over andre under-
lejre. Resultatet endte med, at
vores underlejr vandt. Om efter-
middagen kom forældrene på
besøg, så vi lavede tidlig aftens-
mad. Det var et rigtigt møgvejr, da
forældrene kom, så vi kunne
desværre ikke vise dem hele
korpslejrpladsen. Vores samlings-
telt var proppet op med forældre,
bedsteforældre og søskende, og
udenfor stod det ned i stænger. Ved
midnatstid fik vi af vide, at vi skulle
til at grave render omkring vores
telte, imens det stod ned med regn.

Torsdag formiddag skulle vi på en
MEGA-aktivitet mere, som var „Vild
med ild“, men det var overhovedet
ikke sjovt, fordi vejret var mega
dårligt og vådt. Men vi prøvede! Om
eftermiddagen, da vi kom hjem fra
MEGA-aktiviteten, sagde vores

Frokostpause
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Kunderne myldrer frem

brændenælderne stå, så der var
nogenlunde orden på geledderne
fra én retning.

Handlen gik livligt hele dagen, og
der blev langet mange små beløb
over disken i småtingsafdelingen.
Møbelsalget gik også forrygende,
så mange kunder kørte hjem med
fulde trailere. Ved 14-tiden gik vi i
gang med udsalget, hvor man
kunne fylde en kasse for 50 kr., og
det tyndede godt ud i tingene. Efter
en times tid gik vi ned til 20 kr. for
en kasse, for jo mere vi fik solgt, jo
mindre skulle vi rydde væk bagefter.
Ca. 16.30 gik vi så småt i gang med
oprydningen, for på det tidspunkt
var vi ikke så mange sælgere
tilbage, så der skulle ryddes op,
inden vi blev alt for trætte. Vi
manglede kun at rydde bøgerne
væk, da det pludselig begyndte at
regne voldsomt, så alle skyndte sig
ind i teltet. Efter den byge kunne
bøgerne i hvert fald ikke genbruges,
så de gik til „småt brændbart“! I alt
havde vi 5 trailerlæs til Tandskov
fordelt på brændbart, keramik,
metal og elektronik.Teltet og
bordene var også blevet for våde
at pakke sammen, så vi lod det stå
til søndag, hvor solen var godt
fremme.

Stalden på Pederstrupvej 66 er nu
gabende tom og klar til nye
loppesager.

AA

ledere, at hvis vi skyndte os at lave
mad og vaske op, kunne vi nå at
komme i svømmehal. Så vi skyndte
os alt det vi kunne og endte med at
komme ud og bade.

Fredag formiddag skulle vi på
endnu en MEGA-aktivitet, som var
„Klar dig selv“. Vejret var igen
dårligt, og vinden var så kraftig, at
den væltede et telt. Det var heller
ikke nogen sjov aktivitet. Om
aftenen var der „Spejderkultur-
natten“, hvor alle dem, der havde
lyst, kunne komme og se, hvordan
en korpslejr så ud. Man kunne også
se „Talent 20:10 finale“, hvor Niarn
var gæstedommer og sang nogle
af sine egne sange. Efter det var
der diskotek, fyrværkerishow,
boldspil på stadion, og der kom
nogle kendte og optrådte.

Næste formiddag skulle vi op til
underlejrteltet for at spise fælles
morgenmad. Efter morgenmaden
var der fødselsdagsshow på den
store scene, fordi KFUM spejderne
havde 100 års fødselsdag. Da vi
kom ned til scenen, skulle alle
spejdere stilles op på en speciel
måde, så vi kunne lave et
dannebrogsflag.

Til showet var Camilla Ottesen
vært, og der præsenterede hun
forskellige hilsner fra kendte
mennesker i Danmark. Statsmini-
steren var også på besøg på
korpslejren og holdte en tale under
fødselsdagsshowet.

Om eftermiddagen var der stomp i
underlejren, hvor vi spillede med
flasker og opvaskebaljer.

Om aftenen var vi til afslutnings-
lejrbål, hvor vi skulle synge/klappe/
danse det, vi havde lært om
eftermiddagen.

Søndag morgen var der dømt
nedbrydning af vores lejrplads. Vi
pakkede alle rafterne op på Kajs
lastbil, og vores egne sager skulle
i en trailer. Da vi kom til vores
spejderhus, spiste vi middagsmad
sammen og takkede for en super
fed korpslejr!

Loppemarkedet 2010
Det var et meget vellykket
loppemarked i år, men det havde vi
også fortjent efter sidste års kolde
og våde marked. Det var dejlig lunt,
selv om det var overskyet noget af
dagen.

Vi mente ikke, vi havde helt så
meget i år som de tidligere år, men
vi havde alligevel for meget til
lastbilen og de 2 kornvogne, så de
sidste ting måtte hentes lørdag
morgen efter aflæsning. Der var ca.
20 deltagere både fredag aften og
lørdag formiddag, så det gik hurtigt
med at læsse på fredag aften og af
lørdag morgen. Vi nåede også at få
det hele pakket ud inden åbningen
kl. 9, hvor forventningsfulde kunder
som sædvanligt stod klar ved
båndet til at komme først til mølle!
Der var ingen, der drønede ned ad
skrænten i år, for vi havde ladet

Kamilla og Katrine har fundet
regntøjet frem!
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Malmhøj

Kalenderen
Tirsdage: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste kl. 15:00
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa  kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15

oktober 4. + 18. okt.
november 1. + 15. nov.
december 13. + 27. dec.

Zenitta Kaalby

Vi er på vej til Støvring med 29 tæpper m.m. til Mother Theresas arbejde

Hygge på terassen Bålet brænder godt

Da vi fejrede Sankt Hans på Malm-
høj den 21. juni, var det fint, stille vejr
med solskin, så der var ingen pro-
blemer med at brænde bål og få hek-
sen sendt af sted til Bloksbjerg. Vo-
res lokale medlem af ældrerådet,
Alice Lemming, holdt båltalen. Som
indledning fortalte hun, at hun som
medlem af rådet i disse sparetider
har været med til at give høringssvar,
som af gode grunde ikke kan være
populære hos alle, men eftersom det
ikke var en politisk tale, hun skulle
holde, ville hun ikke komme nær-
mere ind på det, men finde noget
mere spændende. Hun fortalte no-
get om Sankt Hans og de forskellige
traditioner, der er knyttet til denne af-
ten. Tidligere var det skik at plukke
helende urter Sankt Hansaften, som
skulle bruges i løbet af året. En an-

 Emma Sørensen og Else Ander-
sen hygger sig ved bordet

Sankt Hans
Alice Lemming holder båltalen

Grillaften med pårørende
og personale

den tradition var at drikke vandet fra
hellige kilder denne nat på grund af
dets helbredende virkning. Alice Lem-
ming sluttede af med at nævne, at
der jo også i vore dage drikkes store
mængder kildevand, nemlig fra fla-
sker, som vi køber, men hun mente
nu, at vandet fra Vinderslev Vandværk
var mindst ligeså sundt.

Igen i år havde Lotte og Bent Kragh
sagt ja til at komme og underholde
og synge og spille til fællessangene,
og de gjorde det vældig godt, som
de plejer. Menuen stod på is og pøl-
ser med tilbehør og bagefter kaffe
med småkager. Aftenen var som
sædvanligt noget af et tilløbsstykke,
idet cirka 60 deltagere mødte op for
at være med denne hyggelige aften.
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Gåture i
sommertiden
Sommeren er en lidt stille tid, hvad
underholdning og aktiviteter for be-
boerne på Malmhøj angår. Derfor har
brugerrådet med hjælp fra en hel del
lokale hjælpere igen denne sommer
arrangeret gåture rundt i byen og
nærmeste omegn for dem, der havde
lyst til at komme med på sådan en
tur. Modsat sidste år viste somme-
ren i år sig fra sin bedste side de
dage, og turene har været vældig
populære. En medvirkende årsag er
uden tvivl, at man undervejs på tu-
ren bliver inviteret på noget at spise
og drikke. I år har vi besøgt Arne og
Else Holm, Hanna og Karl Bjerre,
Inga og Søren Guldborg, Karen og
Flemming Grønkjær samt Agnes og
Søren Hansen. Det er meget værd
for os i brugerrådet - og dermed også
for beboerne på hjemmet, at nogle
beredvilligt tilbyder at komme og
hjælpe med at køre kørestolene, og
andre inviterer os til at komme på
besøg hjemme hos dem.

Brugerrådet
Birthe Clausen

Klar til afgang

Karavanen af kørestole på vej

Fra Guldborgs have

Karen Grønkjær lægger kræfterne i

Guldborgs havde nogle søde og dyg-
tige serveringspiger til at hjælpe

Kommende arrangementer
Når dette nummer af Lokalbladet udkommer, har vi været af sted på løvfalds-
tur, men af andre kommende arrangementer kan nævnes julemarkedet,
som finder sted lørdag den 27. november, og julefrokosten, som afholdes
onsdag den 8. december.

Brugerrådet
Birthe Clausen
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Vinderslev Forsamlingshus

Julefrokost

Den 4. december 2010 kl. 18.00

Pris kr. 200,00

Musik: Per Villekjær

Efter middagen spilles der op til dans
frem til kl. 01.00.

Tilmelding senest den 15. november
til Jette Berthel, tlf: 20456929

Mød talstærkt op. Der bliver tryk på!

FÅ PLADSER ENDNU!

Bestyrelsen for
Vinderslev Forsamlingshus

Landsby -
julefrokost !!

Den 20. november 2010 kl. 18.00

afholdes landsby - julefrokost i
Vinderslev Forsamlingshus.

Mød op til en hyggelig aften med na-
boer, venner og familie og gør denne
aften til noget særligt.

Der vil blive serveret buffet med tra-
ditionel dansk julemad, og Per
Villekjær spiller op til dans.

Til slut vil der blive serveret natmad.

Entré 200 kr.

Tilmelding skal ske til :
Louise Bech
Tlf. 86888080

Mob. 51522195

Juletræet på torvet i
Vinderslev

bliver tændt 1. søndag i advent
den 28. november 2010 kl. 10.00

Vi går derefter i forsamlingshuset for
at få varmen.

Der vil være mulighed for at købe
gløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand.

Vi kan være heldige, at julemanden
har tid til at komme forbi med en slik-
pose til børnene.

Vi håber, at se rigtig mange nisser
den dag, og husk at tage jeres far og
mor med.

Nissebanden
Vinderslev Forsamlingshus

Den 2. september blev afholdt pige/
dameaften i Vinderslev Forsamlings-
hus.

Vi havde besøg af Malene Würtz, Sil-
keborg, som sælger børnetøj fra
Bocajeans og Yvonne Lindberg,
Kjellerup og Lotte Møller, Astrup, der
sælger dametøj fra Friendtex.

50 friske piger/damer var mødt op til

Dameaften

denne aften, hvor lokale "modeller"
gik "catwalk". Efter opvisningen blev
der rigtig snakket og prøvet tøj, og der
var også flere, der gik hjem med fulde
poser.

Det var en rigtig hyggelig aften og rig-
tig dejligt at se så mange møde frem
første gang, sådan noget bliver af-
holdt.

Jette H. Berthel

De lokale "modeller" er fra venstre
bagerst: Jette H. Berthel , Nina Han-
sen og Louise Bech
Forrest fra venstre: Nanna Bech Pe-
dersen, Morten Christensen og Tilde
Buus.
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Dagplejernes dag
Heldagslegestue med
junglesafari
Fredag den 18. juni var vi i heldags-
legestue i Mausing Forsamlingshus.
Denne gang havde vi planlagt en tur
op på sportspladsen ved Mausing.
Vi gik derop i samlet flok. Alle de
større børn holdt ved et langt reb, og
så gik vi som et tog af sted, mens
de små var oppe at køre i barnevogn-
ene. På sportspladsen var der tid til
leg og sange, alle med relation til dyr.
På gåturen tilbage til forsamlingshu-
set var det med at holde øjnene åbne
for at få øje på alle dyrene i skoven.
Vi havde nemlig lagt en masse tøj-
dyr ud, som vi på vores junglesafari
skulle finde/fange.

Havedag ved Ann Britt
Den 25. juni havde vi havedag hos
Ann Britt i Pederstrup. Dagen forløb
på samme måde som en heldags-
legestue. Ann Britt havde sat et telt
op i haven, som vi kunne lege i. Der
var badebassin med bolde/kugler og
et bassin med puder til hygge/sanse/
massage leg. Børnene hyggede og
morede sig med de mange mulig-
heder som Ann Britts have giver med
legehus og gynger. Middagssøvnen
foregik under åben himmel, og vi
havde alle en dejlig dag i haven.

Sommerfest for Vinder-
slev og omegn
Fredag den 20. august var der som-
merfest på Vinderslev stadion, hvor
der var besøg af DGI-karavanen, og
vi fra dagplejen var inviteret med om
formiddagen fra kl. 10 til 12 sammen
med børnehaven. Heldigvis var der
rimeligt tørvejr, og vi startede med
at få udleveret frugt og vand, så vi
var klar til at komme op på air-
tracken. Børnene hyggede sig og fik
rigtigt hoppet rundt. Senere legede
vi en leg med de 2 instruktører, hvor
vi som pirater roede ud til en øde ø
og mødte nogle dyr, som vi skulle ef-
terligne. Dernæst blev det tid til de
medbragte madpakker, før nogle
trætte børn skulle hjem til middags-
søvnen.

Tak til de arrangerende foreninger for
et godt initiativ.

På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard

oktober 2010..pmd 13-09-2010, 17:1325



26

Vinderslev Skole
Faglig dag på skolen
I løbet af et skoleår har vi på skolen 7
dage, som vi kalder faglige dage.
Navnet "faglig dag" skal signalere, at
vi bruger dagen på et bestemt fag,
hvor vi har bedre mulighed for at for-
dybe os eller arbejde lidt alternativt i
forhold til den lektionsopdelte skole-
dag.

Fredag den 20. august havde vi sko-
leårets første faglige dag. 0. klasse
skulle bl.a. tegne deres familie og
skrive forskellige oplysninger ind på
tegningen. 1. klasse arbejdede bl.a.
med læsning, hvor eleverne på skift
skulle prikke vokaler på Smart
Boardet. Det var de rigtig gode til.
2. klasse var fra morgenstunden kon-
centrerede ved computerne, hvor de
skulle skrive historier, og 3. klasse
arbejdede med husdyr og kæledyr.
4. - 6. klasse var inviteret på sports-
pladsen, hvor DGI karavanen havde
stillet forskellige boldbaner op, som
eleverne kunne benytte. Ydermere
var der instruktører, som var klar til
at sætte kendte eller lidt alternative
spil i gang. Et rigtigt fint arrangement,
som foreningerne og DGI fortjener
stor ros for. Den nye købmand havde
sponsoreret frugt og vand til alle ef-
ter de sportslige udfoldelser, så alle
havde en både sjov og sund dag.

Nyt skoleår med besparelser
Hele foråret har vi kunnet læse om
alle de besparelser, som ruller hen
over alle områder i Silkeborg Kom-
mune. Alle i kommunen bliver ramt
og derfor også skolevæsenet. Vi har
alle gode argumenter for, at netop
vores område skal gå fri, men alle
bliver ramt - ikke lige meget - men
procentvis næsten lige meget.
For os betyder det bl.a. personale-
reduktioner i Fritidsafdelingen
(SFO`en) og i undervisningen, hvil-
ket igen medfører et dårligere tilbud
til børnene. I SFO`en slår besparel-
serne igennem til 1. januar 2011,
mens undervisningen først bliver
ramt pr. 1. august 2011. Når næste
skoleår skal planlægges, bliver op-
gaven at fordele besparelserne, så

børn og forældre trods alt vil
opleve, at Vinderslev Skole
- og folkeskolen generelt - stadig har
et godt produkt at tilbyde. Det skal
lykkes, men uanset hvilke krum-
spring vi gør, vil besparelserne være
tydelige og meget mærkbare for alle.
Mange andre områder af folkeskolen
bliver ramt, fx ophører skole-
svømning fra næste skoleår.

Nyt fritidstilbud
Som en følge af besparelserne bli-
ver "klubben", som er et fritidstilbud
til elever fra 4.- til 6. klasse, lagt for-
melt ind under skolerne. Det har vi
ønsket længe, og reelt er det den
struktur, som vi allerede bruger i
Vinderslev. Klubben skal hvile i sig
selv. Det betyder, at forældre-
betalingen skal betale alle udgifter
både til lønninger og til materialer.
Med den gode opbakning, vi har til
klubben nu, er det også muligt, men
falder tilslutningen, bliver det vanske-
ligt at lave et godt fritidstilbud til de
ældste af vore elever.

Nye tiltag på skolen
Hvert år har skolen fokus på nogle få
områder, som vi i særlig grad vil ar-
bejde med.

I år arbejder vi videre med at udvikle
og beskrive vores læseundervisning.
Dette sker i samarbejde med
Sjørslev Skole.
Sidste år var alle lærere på kursus i
undervisning med forskellige
læringsstile. Dette tiltag følger vi op
på i år med endnu et kursus for læ-
rerne. Også dette tiltag er et fælles
projekt for Sjørslev og Vinderslev
skoler.

I et godt samarbejde med TDC er vi
i færd med at gøre erfaringer med
mobil læring. TDC har stillet 60
Smart Phones til rådighed for sko-
len. En Smart Phone er en minicom-
puter, som også kan bruges som
telefon, men derudover har den et
hav af programmer og funktionalite-
ter som tekstbehandling, foto, video,
GPS, lydoptager, osv, osv. 6. klasse

skal benytte telefonen hele tiden,
mens andre klasser må "nøjes" med
at låne et klassesæt efter behov. Det
er et meget spændende - men også
noget tidskrævende forsøg, som vi
glæder os meget over at være en del
af.

Så selv om besparelserne sender
mørke skygger ind over vores skole,
er Vinderslev Skole stadig en skole
med liv og grøde, som konstant ar-
bejder på at give børnene et så godt
tilbud som muligt i undervisning og
fritid.

Thorkild Skovbo
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I skolebestyrelsen har vi taget fat på
et nyt år. Vi har sagt farvel til tre med-
lemmer - Ellen Høstrup, Marianne
Bolander og Jytte Krogh - og goddag
til tre nye: Claus Hansen, Jes Chri-
stensen og John Iversen. Velkom-
men til alle nye, som skal bruge den
næste tid på at sætte sig ind i, hvad
det vil sige at sidde i en skolebesty-

relse, og hvilke opgaver det rummer.
Vores første opgave i skoleåret er at
deltage i forældremøderne i 0. og 1.
klasse. I 0. giver vi en kort præsen-
tation af, hvem skolebestyrelsen er,
hvad vi laver, og hvorfor det er vigtigt
at engagere sig i denne opgave. Det
er også vigtigt, at alle skolens foræl-
dre ved, at skolebestyrelsesmed-
lemmerne hver især varetager ALLE
forældres interesser i bestyrelses-
arbejdet; man kan sige, at man slip-
per sit tilhørsforhold til en enkelt
klasse, når man sidder som skole-
bestyrelsesrepræsentant.

I 1. klasse følger vi op på den debat,
vi har lejlighed til at have med foræl-
drene på vores debat-aften, som vi
afholder, inden børnene starter i 0.
klasse. På vores "før-skole-møde"
får forældrene lejlighed til at disku-
tere forskellige konkrete problemstil-
linger, der kan opstå i en klasse og
prøve hinandens holdninger af. For-
håbentlig giver det anledning til at
tage fat på nogle af de holdnings-
diskussioner, der altid kommer i lø-
bet af et langt skoleforløb og til, at
man føler, at man i gruppen kan have
en åben og ærlig dialog med plads til
forskellige meninger. I skolebestyrel-
sen er vi overbeviste om, at det er
med til, at man kan få en rigtig god
trivsel i klassen; når børnene ople-
ver, at de voksne er rummelige og
respekterer hinandens meninger, gør
de ligeså over for deres kammera-
ter. Og det er den gode trivsel der
skaber et godt fundament for indlæ-
ring.

Tove Kamp Hansen

Skolebestyrelsen
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SommerSommerSommerSommerSommerfffffesesesesesttttten 20en 20en 20en 20en 201111100000

Den 20. og 21. august blev der af-
holdt sommerfest på Vinderslev Sta-
dion. Sommerfesten blev til på VIF´s
initiativ og blev afviklet i samarbejde
mellem Borgerforeningen, Vinder-
slev Forsamlingshus, KFUM-spej-
derne og så selvfølgelig Vinderslev
Idrætsforening.
Sommerfesten startede
med besøg af DGI-
k a r a v a n e n ,
sponsoreret
af Støtte-
pil lerne.
Fra lidt over
8 fredag
morgen sum-
mede stadion af
glade stemmer.
Skolen, børneha-
ven, dagplejen og
SFO´en støttede flot op om til-
buddet og fik alle nogle gode ople-
velser med hensyn til at bruge krop-
pen. Efter aktiviteterne var der gra-
tis frugt og vand til alle børn, spon-
soreret af Claus Pedersen, Kwik
Spar i Vinderslev. Om aftenen var der
alkoholfrit diskotek til Zupa Zounds
musik. Zupa Zound består af to lo-
kale unge, Simon Kragh og Peter
Rasmussen. Klokken 22 stoppede
musikken.

Lørdag startede med fælles morgen-
buffet, hvilket mange benyttede sig
af. Herefter var der spejderaktiviteter
i 4 timer. Spejderaktiviteterne bestod
af kimsleg, støvlekast, pandekage-

bagning og popcorn over bål
o.s.v. Desværre var der ikke

så mange på stadion på
dette tidspunkt, men de der

deltog i aktiviteterne hyg-
gede sig. Senere  da

optoget med de
mange flot pyntede

køretøjer og alle
de feststemte og

udklædte mennesker
kom på stadion, var der

atter liv og glade dage. Gade-
fodbolden blev afviklet først i tørvejr,

så med lidt regn og til slut med en
finale i heftigt regnvejr. Finalen stod
mellem Dåseholdet (kombination af
flere gader) og Vinderslev Nord.
Dåseholdet var klædt i skørter lavet
af dåser, og deres køretøj var også
pyntet overalt med dåser. Vinderslev
Nord var klædt i sygeplejeuniformer
og med forbindinger og dårligdomme
både her og der. Finalisterne måtte
ud i forlænget spilletid samt
straffekastkonkurrence, hvor de øv-
rige hold måtte forsøge at score mod
henholdsvis Dåseholdets og Vinder-

slev Nords målmænd. Dåseholdet
vandt.
Om aftenen var der fest i teltet. 140
blev trakteret med lækker mad fra for-
samlingshuset, og knap var maden
væk, før der blev danset lystigt til
Rolling Coaster. Festen stoppede kl.
02 – og da var stadion totalt opløst i
vand. Søndag bestod af oprydning,
som skete i fællesskab mellem for-
eningerne.

Det var to gode dage, og på nuvæ-
rende tidspunkt tør vi godt tro på, at
succesen gentages næste år! Om
det løber rundt rent økonomisk, vi-
des ikke i skrivende stund.

Der er nogle ting, der skal justeres
og ændres, men alt i alt viste det, at
såvel lokalbefolkningen som forenin-
gerne vil fællesskabet   !
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  TAK TIL ALLE DER STØTTEDE
      OP OM SOMMERFESTEN

      TAK FOR SPONSORATER
FRA

                   Støttepillerne

Claus Pedersen
Købmanden i Vinderslev

XL-Byg, Kjellerup

                 Ølmanden

Kyllings El-Service

Jens Pedersen

Louise Bech

Borgerforeningen

Vinderslev Idrætsforening

  OG OGSÅ EN STOR TAK TIL

 VIF, BORGERFORENINGEN OG
VINDERSLEV FORSAMLINGS-
HUS FOR ET GODT OG KON-
STRUKTIVT SAMARBEJDE.

 KFUM-spejderne i Vinderslev

oktober 2010..pmd 13-09-2010, 17:1329



30

Vinderslev købmand

Claus Pedersen har været købmand
i Vinderslev siden 1. juli i år.

I tankerne er det næsten længere, da
han også var ganske tæt på at blive
købmand i Vinderslev for 2 år siden.

Handlingsplaner, budget m.v. var klar
med henblik på at købe butikken,
men det var banken desværre ikke.
De satte en stopper for planerne,
men da bestyrelsen så kontaktede
Claus i foråret i år og tilbød hjælpe
med finansieringen, var der knap 5
minutters betænkningstid. Claus
kunne ikke sige nej til tilbuddet. Det
var en udfordring, han ikke kunne sige
nej til. Sønnen var blevet det ældre,
handlingsplaner m.v var klar, så bu-
tikken åbnede med Claus "for roret"
den 8. juli.

Der var en fin åbningsfest, og alt teg-
nede godt - og det gør det stadig. Det
går faktisk bedre og bedre, men der
skal ske en øgning på 10 - 15 %, før
det løber rundt.  Claus vil gerne være
med i lokalsamfundet og prioriterer
at være kendt, være vellidt samt
være garant for en god service og
uddanner personalet til at køre i
samme ånd.

Det har været lidt svært at finde ud
af, hvad byens befolkning gerne vil
have på hylderne, men heldigvis har
kunderne været gode til at fortælle
ham det, hvilket han sætter stor pris
på, og Claus beklager, der somme-
tider har været udsolgt for en vare
eller et tilbud. Slagtervarerne fra Skel-
høje Slagter samt bagerbrødet er
blevet godt modtaget.

Det var svært at finde en slagter, men
samarbejdet med Skelhøje Slagter
er rigtig godt. Samarbejdet med Den nye købmand ses her med den nye bestyrelse på rundtur i hestevogn

Den nye købmand hilser på Annemarie Lynderup
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

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

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

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86 88 81 59

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for

Formand: Henrik H. Jacobsen, 28 72 82 90
Vinderslev Valgdistrikt

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

• 4 - 8 pers. taxi

• 12-20 og 50 pers. busser

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

JJJJJ.L..L..L..L..L.     AAAAAutoutoutoutouto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

”

“

          VIL DU VÆRE MOTIONSVEN?

Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med
et menneske i dit lokalområde, der har brug for motion, og som

ikke er i stand til at klare det på egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god
til idræt.Er du interesseret, og ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende
dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099.

Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, Ældre
Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.

Thorning Bageri kører også rigtig godt, og efterhånden
skulle brødmængden være blevet afpasset, men det er
dog altid en god ide at bestille større mængder. M.h.t.
større mængder er det også muligt at tilbagelevere over-
skud af øl, vand og vin efter en fest - og skal der bruges
en frugtkurv, købmandskurv eller lignede, så modtager
købmanden gerne bestilling derpå. Hver fredag er der
vinsmagning i butikken. Oftest på den vin, der er ugens
tilbud.

Af fremtidsplaner i den nærmeste fremtid kan nævnes
arrangementer med øl- og vinsmagning i samarbejde
med Vinderslev Forsamlingshus, og Claus arbejder også
på at få en fiskebil til at komme en gang om måneden.
Claus er selv opvokset i en fiskerby og synes, at vi midt-
jyder også skal have tilbuddet om friske fisk. Der vil blive
sat en postkasse op til Ris og Ros samt en kasse, hvori
der kan afleveres "nitte-lottokuponer".

En gang om måneden trækkes der så lod om en flaske

vin, så måske vinder man alligevel på sin lottokupon!
Claus håber også med tiden at kunne være med til at
skabe lidt ekstra liv på torvet over for butikken. Skulle
der være nogen med nogle gode ideer, er de velkom-
men til at kontakte Claus.

Claus har 7 ansatte, hvoraf de tre er under 18 år. Besty-
relsen står for regnskabet og konen laver vagtplanen,
så der er styr på butikken. Dog mangler der en frivillig til
at køre ud med varer mandag og fredag á ca. 30 minut-
ters varighed. Kunne det lade sig gøre at finde „Køb-
mandens Venner“ til lidt vareudbringning, ville det være
rigtig godt.

Claus har 60 km på arbejde, men tiden bruges til plan-
lægning, evaluering af dagen m.v., så det er på ingen
måde noget problem. Claus trives med jobbet og er rig-
tig glad for at være købmand i Vinderslev.

I.O.

Støt vore
annoncører,

de støtter
LOKALBLADET
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Pederstrup Tagservice
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

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

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 styrings-
tekniske opgaver baseret på PLC- teknik
Den lokale el-installatør, der kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 30 57  -  Fax 86 88 30 08

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL

Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg
86 81 38 00

 Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 88 80 80 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

Sportigan Kjellerup
Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk

www.sportigan.dk

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL
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Kjellerup Afdeling • Søndergade 17A • www.sparoj.dk

Tlf. 7026 8620

Tømrermester
Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev,

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24

Tømrer-, snedker- og
montagearbejde
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Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

Mausing Forsamlingshus

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

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

G H BELÆGNING

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Laurits Hvam

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

Epoxybelægning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

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

Elkær Anlæg & Entreprenør

Vi har anlæg for det meste!!!

   Træfældning
   Haveanlæg
   Belægning
   Omfangsdræn
   Gravning af sokkel
   Grubning
   Salg af granit

... ... ... ... ... hoshoshoshoshos     BirtheBirtheBirtheBirtheBirthe
Dame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup
86 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 13

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

Hønholtvej 9  Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

 www.fonet.dk

PEDERSTRUP
VOGNMANDS-
FORRETNING
KURT KNUDSEN A/S

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 86888170 / Fax: 86888130
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning

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

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

Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444
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Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf: 86880008

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Majbrit Straagaard, Hønholtvej 6 Tlf. 61168219
Rikke Melin, Solsikkevej 12 Tlf. 30205800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl Mosevej 6 Tlf. 86888542

Indre Mission i Mausing
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11 Tlf. 86867476

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Malmhøj Tlf. 89704080
Boenhed Øst Tlf. 89704083
Boenhed Vest Tlf. 89704085
Aktivitetscenter Tlf. 89704087

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

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1 Tlf. 86888406

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

Menighedsrådet
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

Pensionistforeningen
Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101

Skolebestyrelsen
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34

Tlf. 86888906

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

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

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

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2  Tlf. 86888352

Valgmenigheden
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30 Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henrik H. Jacobsen, Vinderslevholmvej 18 K

Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 24432888

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
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Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

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

Aktivitetskalenderen

MALMHØJ
7. oktober kl. 15
Gudstjeneste v/Karen Marie Ravn

4. november kl. 15
Gudstjeneste v/Frede Møller

27. november
Julemarked

2. december kl. 15
Gudstjeneste v/Karen Marie Ravn

8. december
Julefrokost

MAUSING
MISSIONSHUS
1. oktober kl. 19.30
Høstfest/Familieaften v/Erik Bertel-
sen, Thorsø

29. oktober kl. 19.00
100 års fødselsdagsfest v/IM’s for-
mand, Pastor Anders Dalgaard,
Løsning

26. november kl. 19.30
Adventsfest v/Torsten Nielsen, En-
gesvang

16. december kl. 19.30
Pynte juletræ

27. december kl. 19.30
Julefest v/David Bruun Christen-
sen, Hedensted

VALGMENIGHEDEN
7. oktober kl. 18
Fællesspisning i valgmenighedens
sal med efterfølgende foredrag kl.
19.30 v/Pia Fris Laneth

31. oktober kl. 10.30
Fælles efterårsmøde for de 7
grundtvigske valgmenigheder i
Midt- og Vestjylland

17. november kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/
Morten Skovsted og Iben Krogsdal

9. december kl. 14
Adventshyggeeftermiddag i
Valgmenighedens sal

28. december kl. 15
Julegudstjeneste i Hørup Kirke for
børnefamilier

13. januar kl. 19.30
Den første af 3 studiekredsaftner
om Kristendom for voksne.

20. januar kl. 19.30
Forårsaften i Valgmenighedens sal
med Maria Stenz

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
20. november kl. 18.00
Landsby-julefrokost

28. november kl. 10.00
Juletræet tændes på torvet i Vinder-
slev med efterfølgende samvær i
forsamlingshuset

4. december kl. 18.00
Julefrokost. Tilmelding senest
den15. november

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
14. oktober kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Harry
Harregaard, Durup

18. oktober kl. 19.30
Danmissionsmøde

11. november kl. 19.30
Ethiopermøde v/missionssekretær
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,
Kolding

17. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/pens. missio-
nær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup

2. december kl. 19.30
Soldatervennefest v/generalsekre-
tær Per Møller Henriksen, Frederi-
cia

14. december kl. 14.30
hos Hanna og Karl Bjerre, Liljevej
11. Eftermiddagsmøde v/sogne-
præst Frede Møller, Hinge
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Solnedgang over Pederstrup

Dagplejen til sommerfest
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