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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
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
Jan Sprogø, Mausingvej 57 Tlf. 86888894
Jesper Mortensen, Mausingvej 43 Tlf. 86888509
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.15. 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.
Kontakt redaktionen for bestil-
ling.

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Når du skal til et arrangement,
hvor du synes, det vil være op-
lagt med et billede til Lokal-
bladet, så kan du låne Lokal-
bladets kamera. Det er nemt at
bruge.

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.

Lån et kamera
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Leder

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre: Ingeborg Clausen (lærer - barselvikar for Birthe Clausen), Bente Bak, Mette Lene
Christensen, Eva Rasmussen, Kirsten Just, Lene Rasmussen, Annette Humlegaard, Conny Andersen.
Anden række fra venstre: Søren Winkler, Preben Kristiansen, Gert Thorn Jensen, Karsten Frølund, Ole Pretzmann.
Tredje række fra venstre: Thorkild Bakbo, Niels Aage Holm, Ivan Smogy, Jan L. Pedersen, Steen Hansen, Karsten Klok,
Stig Jensen (læs beretning s. 14-15).

Vinderslev Skole - 6a. kl. 1973/74

Så skriver vi år 2008. Og dermed er
det tid til at se tilbage på det for-
gangne år.

For LOKALBLADETs vedkommende
har det været et godt år. Et år med
masser af opbakning og økonomisk
støtte. LOKALBLADET er - takket
være annoncører og frivillig indbeta-
ling - sikret endnu et år frem, og det
er vi meget taknemmelige for. Vi reg-
ner ikke med at have de helt store
udgifter til IT-udstyr eller lignende, så
de kendte udgifter vil være betaling
for trykning af bladet samt lidt til for-
sendelse/udbringning.

År 2008 er et jubilæumsår for
LOKALBLADET. Senere på året vil
vi fejre, at det er ti år siden, det før-
ste nummer udkom.

Vi har bragt en masse billeder af ny-
fødte, beretninger om tilflyttere til eg-
nens huse og ejendomme samt da-
toer for runde fødselsdage m.v.,
MEN..... Vi er klar over, at der er ny-
fødte i lokalområdet, der ikke er ble-
vet bragt billeder af i LOKALBLADET
samt mærkedage og tilflyttere, der
ikke er blevet nævnt! Vi er nødt til at
bede om jeres hjælp hertil. Godt nok
ved vi meget, men vi har behov for
jeres hjælp til at få alle nævnt. Vi vil
blive glade for alle henvendelser - og
man må gerne gøre opmærksom på
egne mærkedage m.v. Ring, skriv
eller mail til os. Det vil gøre LOKAL-
BLADET endnu bedre!

Skal vi prale lidt? Vi er meget glade
for, at Blicheregnens Museum i Thor-
ning i deres årsskrift har valgt at

bringe én af LOKALBLADETS artik-
ler, nemlig „Taxi gennem tiden“. Det
er dejligt at opleve, at der er folk uden
for lokalområdet, der kender til
LOKALBLADETs eksistens og sy-
nes, der er artikler, der er værdige til
at blive bragt andetsteds.

Til slut vil vi gerne ønske alle et rigtigt
godt og lykkebringende nytår. Tak for
godt samarbejde. Vi håber på endnu
et godt år for såvel LOKALBLADET
som for alle, der støtter op om bla-
det.

Redaktionen
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spejlet

GadeNyfødte

Solvej Nielsen og Frank Würtz,
Vinderslevvej 58, fik den 13. novem-
ber kl. 08.48 en lille pige. Den lille
pige, som skal hedde Karoline, blev
født på Viborg Sygehus og vejede
3860 gram og målte 58 cm.

Marie Simon og Kim Andersen, Gl.
Revlvej 3, fik den 28. juli en lille dreng.
Da han var født 5 uger for tidligt, ve-
jede han kun 2350 gram og målte 49
cm. Den lille dreng skal navngives
Storm.

I hjemme på Gl. Revlvej 3 var også
en stor flot blå/gul Ara papegøje på
ca. 1 år. Denne dame kan blive om-
kring 70 år – er først lige begyndt at
tale. Når den vil have noget lækkert,
siger den: ” Ned på plads!”

Marie Hedegaard Mathiasen, Vinder-
slevholmvej 27, blev født den 21. juni
på Silkeborg Sygehus. Maria ses her
sammen med sin storesøster Ca-
milla, der blev 2 år den 6. august.
Deres forældre er Lene og Lars
Mathiasen.

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – og så
blev træet tændt. 
Onsdag den 5. december var der samlet godt
80 børn og voksne på Vinderslev Torv. Jule-
træet blev tændt i øsregnvejr, men på trods af
det dansede alle rundt om træet til julemusik
fra en ghettoblaster. Derefter var der gløgg, æb-
leskiver, amerikansk lotteri og hygge i forsam-
lingshuset. De tre hovedpræmier i lotteriet var
andelsbeviser i Vinderslev og Omegn Invest
APS .
Aftenens arrangører var initiativgruppen bag
”den nye købmandsbutik” i Vinderslev.  

Juletræ på Torvet i Vinderslev

Juletræet i Mausing blev tændt i regn
og rusk den 1. december, så hele
flokken måtte gå i tørvejr i Elsebeth
og Peters lade. På billedet ses for-
manden, Marianne Kristensen, om-
givet af børnene, Viggo (hendes søn)
og Laura Lundgaard, foran: Amalie
og Johan Mortensen (sidstnævnte
blev knap nok færdig med sin æble-
skive, inden billedet blev taget).

Juletræ i Mausing

Der er flere nyfødte fra december måned, der også skulle have
været med i bladet, men de må vente til april måned.
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spejlet

Gade

Velkommen til !

Anemonevej 6
Lisbeth og Lauritz Christensen, nu-
værende adresse Oddermarksvej 2,
er nu ved at bygge hus på Anemone-
vej 6. De regner med at flytte ind om-
kring 1. februar. Erik Andersen,
Oddermarksvej 4, har købt ejendom-
men på Oddermarksvej 2.

Anemonevej 7
Bente og Anders Pedersen er ved at
bygge hus på Anemonevej 7. Bente
er 28 år og lærer i Engesvang. An-
ders er også 28 år. Han er El–instal-
latør – men er i øjeblikket selvbygger
på sit hus.Han har endvidere været
med til at bygge en frikirke i Silkeborg
under den apostolske kirke. De bor
pt. i Silkeborg, men ville gerne bo i
en mindre by.

Vinderslevvej 53
Vinderslevvej 53 har fået ny ejer. Det
er den 24-årige Søren Johansen, der
har købt huset af Jette og Kjeld
Salomonsen, der er flyttet til Silke-
borg pga. af sygdom.
Søren er uddannet elektriker, og han
købte huset her i byen, da det var
nogle overkommelige priser, og da
han havde hørt, at det var en hygge-
lig by med mange unge mennesker.
Da der også var en brugs (ja det var
dengang!), hvor man lige kunne købe
det mest nødvendige, var det stedet
for Søren.
Søren har en stor hobby nemlig
ROAD RACING. Det er motorcykel-
ræs. Søren regner med at skulle
være med til DM næste år, så helt
på amatørplan er det vist ikke, men
det kan være, at vi kan høre nærmere
om det en anden gang. Lige nu er
Søren i gang med at renovere huset
fra kælder til kvist.

Anemonevej 13
Mette og Flemming Skou og Andreas
på 2 år har købt et af de nye Vinder-
slev huse på Anemonevej 13.
Mette er 35 og lærer i Herning. Flem-
ming er 36 og produktchef i et firma i
Århus.
De har haft forretningen BilTing i Sil-
keborg, men solgte den i april 2007.
Mette og Flemming har før boet i
Lemming, men huset i Vinderslev var
lige HUSET.

Rosenvænget 5

Louise Schmidt Nielsen er 27 år og
datter af Ole og Birthe ”slagter” Niel-
sen i Pederstrup. Hun har købt hus
på Rosenvænget nr. 5. Louise bor i
Fårvang og arbejder på Tvilum
Scanbirk. Hun flytter måske til
Pederstrup, men i øjeblikket er hu-
set ved at gennemgå en større re-
paration bla. med gulvene.

Fruerlundvej 4

Hans Henrik og Anne Marie Christen-
sen har købt ejendommen Fruerlund-
vej 4 af Margrethe Stenholt, Claus
Winkler og Hans Stenholt. Margrethe
og hendes 3 drenge leder i øjeblikket
efter noget andet at bo i. Det samme
gør Hans.
Hans Henrik skal have kreaturer på
ejendommen og ellers leje stuehu-
set ud, ligesom han også har ejen-
dommen på Pederstrupvej 68 til leje,
da lejeren der flytter til Kjellerup.

Vinderslevvej 47
Efter et kort ophold på Kjellerupvej
75 er Christina Würtz Jensen og
Lasse Asp samt lille Mathilde flyttet
tilbage til Vinderslevvej 47.
I nr. 47 bor også Maja og den lille
Anton og Maja og Christinas foræl-
dre Minna og Leif, som dog håber på,
at træhuset i baghaven snart er fær-
digt.

Tillykke med dagen
Anne Grethe Lajgård, Vinderslev-
vej 21, fyldte 70 år d. 5. dec.
Keld Lund, Vinderslevholmvej 45,
fylder 50 år d. 7. marts.
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DM i rally
Klog, taktisk kørsel
sikrede andenplad-
sen i DM i rally til
Subarukørerne Chri-
stian Jensen, Ans og

co-driver Søren Tøndborg (billede)
fra Tøndborgvej.
Nedenfor ses en afkørsel fra vejen,
men det kunne altså ikke ødelægge,
at andenpladsen var i hus.

Den sidste weekend i oktober 2006
blev en ekstra dejlig weekend for den
26-årige Martin Døssing fra Vinder-
slev. Han blev danmarksmester i
seniorklassen i plovfurer med
standardplov. Konkurrencen blev af-
holdt på Dansk Landbrugsmuseum
på Gl. Estrup. Sammen med de øv-
rige danmarksmestre skal han for-
svare de danske farver ved verdens-
mesterskabet i pløjning den 14. og
15. august 2008 i Østrig.
Martin har deltaget i pløjekon-
kurrencer i 11 år, og denne gang
havde han forberedt sig ekstra grun-
digt – og det gav bonus!
Da Martin kom hjem på Vinderslev-
vej efter at have vundet, havde fami-
lie og venner arrangeret et dejligt sur-
prise-party for ham.
Vi glæder os til fortsættelsen af pløje-
eventyret. 

DM i pløjning 

Set og sket

Væltet træ på Fruerlundvej

Ikke alle havde adgang til Brug-
sens generalforsamling

Juleudsmykning på Haugevej.

Vægmaleri i børnehaven.

Motorsaven kunne ikke klare alt,
derfor blev dette flotte leghus til.

Barometer - hvor langt er vi ?

Bedsteforældredag i børnehaven,
ved Flagermusene.

Søndag d. 18. nov. kunne bor-
gere i Pederstrup og omegn
vågne op til den dejlige lyd af
heste travende gennem byen.
Her var det nemlig 3 friske
piger fra 6. kl. på Vinderslev
skole, der var ude for at sælge
julemærker for Lions Club i
Kjellerup.
Fra venstre: Sidsel Ulstrup
med Tarquin, Marie Pinholt
med Bonnie og Amalie Braüner
Birkefeldt med Buller.

Sælger på hesteryg
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Et folketingsmedlems kontor – hvor-
dan ser der ud? Tja, der er kontor-
borde, mødeborde og sofaer som så
mange andre steder, men noget rig-
tigt generelt kan jeg ikke sige. Pia
K’s skulle fx være med plyssofaer,
mens Karen Hækkerups er noget
mere stilet. Christine Antorinis kan
jeg dog snakke meget om. Her lig-
ger en stak valgplakater, lugter svagt
af lim, en opslagstavle hænger på
væggen, fyldt med billeder af fami-
lien. Et par potteplanter hist og her
og en stak stole gemt af vejen bag
mødebordet med te og sukkerknalde
… Hvorfra ved jeg dette?

Jeg hedder Anne Kathrine Østerby,
går til hverdag på Vesterbølle Efter-
skole i 9. klasse, bor ellers i Mausing.
Men i uge 43 var min adresse på
Nørrebro, mit transportmiddel en
gammel rusten damecykel, og min
frokost blev spist i Snapsetinget. Jeg
var nemlig i praktik som politiker og
fulgte, sammen med Mads fra Sorø,
Christine Antorini (A).

Der var langt, fra ideen opstod, og til
jeg stod på Christiansborg. Jeg har
længe gerne villet gøre en politisk
forskel og snakkede derfor med min
skolevejleder om det. Hun opfor-
drede mig til at søge om en praktik-

Praktik i folketinget

plads i Folketinget, og fantastisk nok
fik jeg en plads.

Christiansborg er sit helt eget lille
samfund – man kan leve der, hvis
det er det, man vil. Der er frisører,
stylister, posthuse, kiosker, bade-
faciliteter og et utal af restauran-
ter og kantiner. Den bedst kendte,
Snapsetinget, stiftede jeg af flere
omgange bekendtskab med. Man
træder først ind i cafe-afdelingen og
derefter ind i et ret overdådigt rum
med højt til loftet og en ’ø’ i midten,
hvor gulvet kan hæves og sænkes.
Så drejer man til højre og står plud-
seligt i et madorgie. På kantinemaner
tager man en bakke, glas, tallerken
osv. Og så går man ellers rundt om
borde fyldt med smørrebrød, 3 for-
skellige varme retter og en vegetar-
ret, færdiglavede salater, supper,
salatbar, ostebord, frugt og desser-
ter. Dertil er der utallige muligheder
for at slukke tørsten, alt fra
Søbogaard øko-sodavand og Fur-øl
til pilsner og kildevand. Alt dette til
meget SU-venlige priser – hvis man
vel at mærke bærer rundt på et
”blæreskilt” – ens indgangspas til
ALT! Desværre er det ikke muligt for
besøgende på rundvisning at nyde
den gode mad. Den er kun for an-
satte, mødebesøgende og praktikan-

ter.
Tilbage i det højloftede rum med
borde er der er en fantastisk stem-
ning. Folk fra forskellige partier spi-
ser sammen, og snakken går lystigt.
Ved udgangen igen hænger skilte
med påskriften ”Når der ikke er flere
skåle, er det fordi I har dem til at stå
på kontoret. Tag ikke service med
ud af Snapsetinget!”

Som nogen måske husker, var det i
uge 43, at valget blev udskrevet.
Således var jeg i praktik, da det
skete. Øj, hvor var det spændende.
Jeg hørte ad flere omgange Helle
Thorning Smith tale. Alle mine tidli-
gere fordomme om at hun ikke er
stærk og markant nok, faldt til jorden.
Sikke hun kan tale! Da folketingets
næstestørste gruppelokale så brød
ud i ”Når jeg ser et rødt flag smælde”,
var oplevelsen fuldbyrdet – dette ville
jeg aldrig glemme.

I min praktikuge oplevede jeg ting,
som kun de færreste kommer til. Jeg
oplevede, hvor knagende intelligent
Mogens Lykketoft er – og hvilken in-
degemt humor han også har. Jeg hil-
ste på Helle Thorning Smith og hjalp
Christine med valgmateriale. Jeg
oplevede, at alle rejste sig og gik,
mens Bertel Haarder sad og snak-
kede til høring (Okay, det var ikke på
grund af ham, men fordi der blev kaldt
til afstemning), og hvordan det me-
get kan skifte imellem, at de tror, de
har styr på alt, og de ved, at de ikke
har styr på noget.

Praktikuger er til, for at man får prø-
vet nogle erhverv af – og Folketin-
get er da nok et sted, jeg kunne finde
på at sætte mine ben igen.

Anne Kathrine Østerby
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Dagplejerne
Udflugtsdag
Så blev det også tid for dagplejens
årlige udflugtsdag. Vi havde i år valgt
at tage til ”GI DEN GAS PALADS” i
Silkeborg, et legeland med
udfoldelsesmuligheder for både
store og små. For dagplejens alders-
gruppe er der et stort aflukket lege-
forum med hoppeborge, rutcheba-
ner/legehuse, kuglerum, scooter,
bøger, bolde, puslespil, mm.

Vi tog forventningsfulde fra Vinder-
slev og omegn med bus, og fra kl.
10 gik det løs i ”GI DEN GAS PA-
LADS”. Alle børn hyggede sig og
havde en god og oplevelsesrig dag.
Der blev knoklet løs i kuglerne og
kæmpet for at holde sig på benene
på hoppeborgene.

Ved 11-tiden var det tid til de med-
bragte madpakker, det er nemlig den
ene gang om året, hvor vi dagplejere
har spurgt forældrene, om børnene
selv vil komme med madpakker, og
det er nogle stolte børn, der møder
ind om morgenen og viser mad-
kasserne frem, og mad og drikke var
der brug for. Det kræver noget energi
at hoppe og more sig. Bagefter er der
lige tid til lidt leg og bleskift, inden det
går hjemad igen med nogle trætte
børn, og der kæmpes en kamp og
synges og hygges i bussen for at

Legepladsdag

Fredag d. 21. september var alle
dagplejere fra Thorning, Vium-Hvam
og Vinderslev inviteret til legeplads-
dag på sportspladsen ved Børneha-
ven Troldhøj i Vium-Hvam fra kl.
9.30-11.00. Det var en stor dag for
alle, og mange af børnene havde
glædet sig meget til at skulle ud og
køre med bus. Dagplejere og
dagplejekonsulenter fik samtidig her
mulighed for at hilse på hinanden på
tværs af legestuegrupper, og der-
næst havde dagplejekonsulenterne
forberedt en forestilling med tele-
tubbies, som vandt stort bifald fra
alle, både børn og voksne. Tele-

holde sig vågne, til vi når hjem, og
det er tid til en velfortjent middagslur.
Både børn og voksne havde en dej-
lig udflugtsdag.

På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard
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„Hvad er det værd arrangement“
 
Den 9. november havde Borgerfor-
eningen inviteret til „Hvad er det
værd arrangement“ i Mausing For-
samlingshus. Arrangementet var in-
spireret af DR1’s program af samme
navn, hvor „almindelige“ mennesker
får vurderet nogle af deres private
ting f.eks. arvestykker, loppefund
eller lignende, af professionelle. Bor-
gerforeningen havde været så hel-
dig at få fat i Hans Wullf, som sæl-
ger antikviteter i Levring, til at komme
og vurdere. Wulff lagde ud med at
præcisere, at det han kunne var at
fortælle lidt om den ting, man kom
med, oprindelse, årstal og mulig pris,
men at den pris sjældent kunne mod-
svare dens mulige affektionsværdi
for dens ejer, så han ville muligvis
skuffe nogle, men han kunne kun
prissætte ud fra de fakta, han kendte
til. Desuden præsenterede han sin
kammerat (som jeg desværre ikke
kan huske navnet på), som havde

Mausing Forsamlingshus
speciale i sølvtøj, ja, Hans Wulff
sagde faktisk om ham, at han mulig-
vis var den i Danmark, der vidste
mest om sølvtøj af ældre dato.

Mange havde på forhånd fulgt
Borgerforeningens opfordring i
Kjellerup Tidende om at få meldt ef-
fekter til, så de kunne blive vurde-
ret, men endnu flere havde blot ta-
get nogle ting med hjemmefra i håb
om, at Wulff fik tid til at kigge på dem,
og det stod hurtigt klart, at mange
havde noget, de gerne ville have kig-
get på af fagkundskaben, men på
trods af dette tog Hans Wulff og hans
kammerat sig god tid til at tage
tingene nøje i øjesyn. Der blev slået
op i bøger og hørt til, hvor den en-
kelte havde tingen fra, og efterhån-
den kom nye kendsgerninger
frem om en gammel vase, et lom-
meur eller noget helt andet. Det var
interessant at lytte til, og mange sam-
ledes da også omkring det lille bord
og lyttede til, hvad der kom frem og

Anker Svendsen får prissat et tæppe og et smykke,
som hver især blev vurderet til ca. 4000 - 5000 kr.

ikke mindst til vurderingerne af de for-
skellige ting.
 
Samtidig med at der blev vurderet i
den ene ende af forsamlingshuset,
så var der et mindre julemarked i den
anden ende, hvor flere lokale havde
stillet stande op, og hvor de solgte
alt fra hjemmestrikkede sokker til jule-
dekorationer og pileflet, så der var
noget for enhver smag og noget at
kigge på, når det ikke lige var vurde-
ringerne, der trak.

  
Solveig Kristensen

tubbierne dansede for os, og en for
en mistede de alle deres bedste le-
getøj, men hjalp hinanden med at
finde det igen. Børnene syntes, det
var herligt, og måske et par enkelte
af de største børn genkendte den
dagplejekonsulent, som normalt be-
søger os. Efter forestillingen fik alle -
både store og små - lækre boller,
frugt, vand og lidt kaffe/te til de
voksne.  Vejret var med os,  da det
var dejligt vejr hele formiddagen, og

der var også tid til at
lege lidt på lege-
pladsen, inden tu-
ren atter gik hjemad
med bussen. Det
var en flok trætte
børn, der drog hjem
til en lille middags-
lur efter en god op-
levelsesrig dag.

Susanne Vad Westergaard

Klar til julemarked

Eksempler på orkering
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Jeg er blevet spurgt af Lokalbladet,
om jeg vil skrive lidt om de maraton-
løb, jeg har gennemført og lidt om
træningen, der ligger bag.

Folk, der første gang stiller op til et
maratonløb, kan som hovedregel
deles op i følgende grupper:
Folk der gerne vil opnå et vægttab.
Folk der er på vej ud i en midtvejs-
krise.
Folk der i fuldskab har indgået et
meget dumt væddemål, eller
Folk med hang til udfordringer/selv-
plageri.

De to første begrundelser kan man
godt udelukke i mit tilfælde. Nummer
3 kunne godt være tilfældet, men er
det tilfældigvis ikke, og så er der jo
kun én tilbage…!?

Jeg har altid motioneret lidt, men det,
der satte det lidt mere i system, var
en episode ved OL i Grækenland i
2004. En græsk løber førte den af-
sluttende maraton, noget han sikkert
havde trænet RIGTIGT hårdt til, da
han kort tid før mål bliver overfaldet
at en sindssyg tilskuer. Han fik hur-
tigt vristet sig fri og tabte kun få se-
kunder, men var desværre så påvir-
ket, at han ikke kom op i tempo igen,
og to løbere kom foran ham, så han
(kun) vandt bronze. Det fik mig til at
tænke på, hvor hårdt påvirket psy-
kisk og fysisk han har været, og om
man selv kunne klare det pres, og
det var der jo kun en måde at finde
ud af på!

Jeg begyndte at træne til
Copenhagen Marathon 2005, som
ligger sidst i maj, og det gik rigtigt
godt. Konditionen blev hurtigt rigtig
god. Jeg kunne løbe hurtigere og
hurtigere, og turene blev også læn-
gere. Det begyndte at gøre lidt ondt i
knæene, men det gik væk, når man
havde løbet lidt. Senere blev det
værre, og jeg måtte erkende at have
begået den klassiske begynderfejl:
Overdrivelse. De, der følger lidt med
i Midtjyllands Avis’ serie om Anders
Maansen, der skal løbe ½ maraton,
ved, at man skal bygge langsomt op.

Maraton og træning

Knogler, led og sener skal have lang
tid til at vænne sig til belastningen.

Efter et par måneders pause kunne
jeg langsomt begynde at træne igen.
Deltagelse i CPH marathon 2005 var
ikke længere realistisk, men der var
jo et nyt et året efter, og det blev så
det nye mål. Silkeborg Motions- og
Triatletklub og Midtjyllands Avis arran-
gerede fællestræning det efterår
(som de også gør i år) med henblik
på netop Copenhagen Marathon, så
det var jo bare at melde sig til der.
Det er også lidt sjovere at løbe nogle
stykker sammen på en kold og blæ-
sende januaraften end på en kulsort
landevej helt alene.

Søndag den 21. maj 2006 var det så
”eksamensdag”, men også endelig
forløsning efter en ufattelig masse
træningskilometer. I ugen op til lø-
bet skal man forsøge at spise så
kulhydratholdig kost som mulig, så
man når at blive rigtig godt træt af ris
og pasta, men det hele overskygges
af den stigende nervøsitet, der er i
kroppen. Hvis man ikke er nervøs i
forvejen, så kan folk, der har løbet før,
bidrage med egne og andres histo-
rier om, hvor hårdt det er imens, og
hvor lang tid det tager at komme sig
bagefter. ”Maratonløb starter først
efter 30 km” er en kliché, der kom
med jævne mellemrum fra de erfarne
løbere, og vi havde kun løbet 29 km

som den længste træningstur!
Kl. 9.30 var jeg sammen med over
ca. 5000 andre klar til de 42,195 km
på en fin forårsdag. I starten er det
vigtigste, at man ikke lader sig rive
med af stemningen. Man komme let
til at løbe for hurtigt, men det gik godt.
Ved halv maraton var tiden fin, og
benene var også ok. Ved 27 km
stængerne var de ved at være lidt
tunge, men det blev værre, og kli-
chéen om de 30 km viste sig at være
rigtig. På det tidspunkt manglede jeg
at løbe en time endnu, så der må
man snyde sin hjerne ved at tage de
sidste km i etaper og glædes over
de løbere, der har det værre end en
selv! Det sidste er ikke særligt pænt,
men tro mig, man bruger alle kneb
for at styre sin psyke i en positiv ret-
ning.

Jeg kom igennem de sidste lange ki-
lometer og i en for mig fin tid på
3.46.28. Vinderen var i mål en time
og 25 minutter før, ja han havde sik-
kert været i bad OG fået en morfar
på sofaen, da jeg kom i mål, men
jeg var ligeglad, for jeg havde også
gjort det godt. Og jeg var træt! Bare
det at binde snørebåndene op var
næste umuligt, og det var i hvert fald
smertefuldt.
De næste par dage går man lidt
mærkeligt. Trapper, specielt nedad,
er ikke nogen fornøjelse, men efter
en 1½ uge kunne jeg så småt be-
gynde at træne igen.

H.C. Andersen Marathon 17. sep-
tember i Odense blev næste mål.
Tiden blev denne gang 3.41.30 og
løbet igen en stor positiv (hård) op-
levelse.

Dette forår løb jeg så igen i Køben-
havn i en tid, der lød på 3.27.48, helt
vildt for mig.
Den store forbedring skyldes en
masse intervaltræning og sikkert lidt
mere erfaring. Det var nu mit 3.
maraton. Derfor er jeg nu kommet
over på den side, hvor man under-
holder nybegynderne om alle de for-
trædeligheder, de skal igennem. Per-
sonlig kan jeg godt lide at fortælle om
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29. oktober
Generalforsamling i Brugsen med
det punkt på dagsordenen: SKAL
BRUGSEN LUKKES? Efter en del
turbulens med personer, der blev
nægtet adgang (p.g.a mangel på
medlemsbevis) og en del kritik af
regnskabet, som ikke var der, blev
det vedtaget, at Brugsen skulle lukke,
men der skulle være den endelige
generalforsamling d. 19/11.

1. november
Brugsen blev lukket.

3. november
Der kunne dog købes varer til billige
penge (der var flere der ytrede øn-
ske om en småkage til kaffen under
generalforsamlingen, måske en af
dem, der blev solgt billigt).

19. november
På generalforsamlingen blev det be-
stemt, at  Brugsen skulle forblive luk-
ket.
Der blev sagt mange hårde ord den
aften, særlig til bestyrelsen, men så-
dan er det vist alle steder, når ek-
sempelvis det er skolen eller Brug-
sen, der bliver rørt ved.

tånegle, der falder af en uges tid ef-
ter løbet (syg humor).

Det sidste løb, jeg har løbet forelø-
big, var den 30. september i Berlin.
En fantastisk tur igennem denne me-
tropol, som virkelig har en historie at
fortælle. Arrangementet er kæmpe
stort med ca. 45.000 deltagere og
omkring 2 mio. tilskuere langs ruten.
Løbet gik ok for mig (3.31.28), men
vinderen satte ny verdensrekord
2.04.25 ! Det blev for øvrigt meddelt
over højtalerne langs ruten. Jeg

manglede ”kun” 17 km på det tids-
punkt. Her skal man igen forsøge at
tænke positivt.

I øjeblikket træner jeg mellem 35 og
50 km om ugen. Op mod løbene sti-
ger mængden til 80 til 90 km om
ugen. De, der løber rigtig stærkt, træ-
ner 3 eller 4 gange så langt, så hvis
nogen skulle være i tvivl, så er min
træning det rene hygge i forhold til
det!

31. december skal jeg løbe ½

maraton i Herning. Derefter begyn-
der træningen at blive målrettet efter
endnu en forårsmaraton, sikkert i
Hamborg. Så hvis du ser en person
komme løbende en kold, blæsende
og våd søndag morgen i februar,
hvor normale personer sover længe,
så er der ingen grund til at ringe til
distriktspsykiatrien. Det er ok - jeg
hyggetræner bare!

Jens Peder Koch
Liljevej 9

Så er brugsen i Vinderslev lukket

Der blev også den aften nedsat en
initiativgruppe, bestående af Niels
Würtz, Rene Borup Jørgensen, Kar-
sten Horup, Robin Lundqvist og
Louise Bech, som så ville se på,
hvordan man kunne samle penge ind
til at fortsætte en butik i Vinderslev.

A.L.

27. december
Vinderslev Og Omegn invest holdt
infomøde med dundertale i Vinder-
slev Forsamlingshus.

Ca. 100 personer var mødt op i
Vinderslev Forsamlingshus for at
høre, hvorledes det er gået med pro-
jektet, og om det „kommer i mål“.
Initiativgruppen fortalte, hvorledes
det er gået, og der blev gennemgået
en beregning, som viste, at projektet
kan gennemføres med en anparts-
kapital på min. kr. 500.000.

Initiativgruppen blev flere gange af-
brudt i deres gennemgang af den
lokale Erna Iversen alias Alice Lem-
ming. Hun holdt dundertale til de til-
stedeværende og opfordrede alle til
at investere i projektet.

Der blev solgt nytårsraketter med
mulighed for at vinde en anpart. De
heldige vindere var: Erik Jensen,
Folmer Andersen, Hanne Jensen,
Niels Lund og Pernille Schmidt Niel-
sen.

Aftenen sluttede med hotdogs
sponseret af Torvegrillen v/Leif Jen-
sen.

Efter en veloverstået aften kunne
initiativgruppen opgøre forhånds-
tegningerne til i alt kr. 515.000.

Projektet kan følges på
www.vinderslevoo.dk.

Rene Borup Jørgensen

Initiativgruppen
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Portræt af en
virksomhed

I år 2000 kom der nye folk i den ned-
lagte ejendom på Haugevej 10. Helle
og Martin flyttede ind, og da der var
masser af udenomsplads, var der
også plads til et par heste. Nu tæller
husstanden ud over tre heste og to
hunde, også Lucas på 3 år og Mie
på 1 år.  Helle er lige startet efter
barselsorlov og er en af de lokale
dagplejere. Martin arbejder ved
Bredsgaard i Kjellerup.

HMfoder
FODER
Ideen til selv at blive forhandler af fo-
der kom egentlig ved lidt af et tilfælde.
For fire år siden havde Helle en hest,
der ikke ville tage på i vægt. Hun fandt
da et foder, der hedder St. Hippolyt,
som hun kunne få i Horsens. Netop
dette foder havde en rigtig god effekt
på hesten – og da forhandleren
spurgte Helle, om hun ikke selv ville
forhandle det, var der ikke langt fra
tanke til handling. Forhandleren er for
øvrigt medejer af St. Hippolyt Dan-
mark. I den ene ende af udbygnin-
gen på Haugevej blev der lavet en lille
butik, og nu er der ud over hestefoder
også hunde- og kattefoder samt le-
getøj, lænker m.v. Blandt andet er der
en hundesnor, hvor der er flettet
refleksbånd ind i snoren. Der er ikke
noget stort lager i butikken, men det
mest almindelige er på lager hele ti-
den. Er der andre ønsker, kan det
som regel skaffes i løbet af tre dage.
Det er vigtigt at holde omkostnin-
gerne nede, og da der er begrænset
holdbarhed på nogle af produkterne,
er det bedre at skaffe det hjem, som
kunderne efterspørger. Det drejer sig
især om specialkure til heste: Heste
med hov- eller ledproblemer samt
eksem. HMfoder lægger stor vægt på
kvalitet, og siger at dyrene skal leve
lige så godt som vi mennesker.

Al foder er godkendt, og da det kom-
mer fra Tyskland, har det været igen-
nem en meget skrap kvalitetskontrol.

Produkterne er økologiske. Det vil
sige: Hestefoder er 90% økologisk og
hunde- og kattefoder er 80 – 85%
økologisk. De sidste procent kan
f.eks. være fisk. Al fodret er let-
fordøjeligt, hvilket medfører optimal
udnyttelse i kroppen. Der er ikke til-
sat farvestoffer, smagsstoffer eller
konserveringsmidler. Der er dyrlæ-
ger i Danmark, der gerne vil sælge
produkterne, da de er af høj kvalitet,
men det kan ikke kan lade sig gøre i
dette/vores område, da HMfoder har
eneforhandling.

HESTE
Hestefodret er tilsat mange urter. St.
Hippolyt siger i deres motto, at fo-
der skal være som naturen. F.eks.
er der tilsat 28 slags urter i det mest
populære produkt, som hedder Na-
tur Mysli. Der skal kun bruges 100 g
pr. 100 kilo kropsvægt. Der er foder
til almindelige heste, heste der skal
fole, til hingste i bedæknings-
sæsonen, til føl, heste der døjer med
diarre´, har pelsproblemer, skal have
opbygget muskelmassen med vi-
dere samt til westernheste, der skal
være rolige og stabile. Ved proble-
mer med heste kan Helle altid kon-
takte konsulenten eller den dyrlæge,
der er tilknyttet hesteprodukterne.

KATTE
Leonardo-serien er medvirkende til
en glad, sund og aktiv kat. Dette fo-
der medvirker til, at katten bevarer et
nattesyn, urinlugten neutraliseres en
del, pelsen bliver som silke, og tæn-
der samt knogler bliver stærke. Kat-
ten bliver mere modstandsdygtig.
Der er foder til killinger, store racer,
overvægtige samt ældre katte. Katte
kan ikke nøjes med dåsemad, men
tørfoder er ideelt og tilpasset alle
katte. Der er også et billigere ikke
økologisk produkt til staldkatte på
lager. På lageret er der også to slags
kattegrus. Gruset suger 400 gange
egen vægt og er billigt at bruge, da
det er meget drøjt i brug. I den ene
slags kattegrus er der tilsat baby-
pudder. Dette er specielt velegnet til
hvide katte, da kattene ikke får orange
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poter af det, men alle katte kan bruge
det. Helle og Martin har ikke selv
katte, men sørger for at hente erfa-
ring fra katteejere. Katteejerne kan
bl.a. fortælle, at der ikke lugter så
meget i huset mere efter, at de er
begyndt at bruge kattegruset fra
HMfoder. Kattegruset hedder Mega
Cat og Easy Litter.

HUNDE
Grunden til at HMfoder begyndte at
forhandle hundefodret Belcando, var
at de selv fik en hund med allergi-
problemer, dårlig mave, grim pels og
dårlig trivsel. Hunden fik Belcando
Lam og ris, og der gik ikke længe,
inden de kunne se en forskel.
Belcando er et tysk produkt, som er
godkendt til menneskeføde. Hun-
dene optager næsten alt fra produk-
tet. Hvis en hund har afføring mere
end en til to gange dagligt, får den
ikke det rette foder. Hunden optager
Belcando bedre og har dermed en
bedre udnyttelse af det. Endvidere
er det også vigtigt at lægge mærke
til, hvor ofte hunden fælder. Gør den
det mere end en gang om året, får
den ikke det rette foder. Det er også
vigtigt, at hunden får et tilskud af olie
mod tør hud. Lakseolie er at anbe-

fale. Belcando hjælper også til, at
hunden ikke gasser så meget. Der
er foder til hvalpe, juniorer, jagt-
hunde, politihunde, agilityhunde,
overvægtige, almindelige hunde
m.fl.  Jagthunde har f.eks. brug for
ekstra energi i de måneder, de skal
bruges i jagten. Det samme gælder
hunde, som skal til stævner. På la-
ger er der også griseører samt
akillessener. Akillessener virker som
en naturlig tandbørste. Der er altid
smagsprøver på lager, så der er
mulighed for, at hunden kan prøve-
smage inden køb.

FREMTIDEN
De produkter, HMfoder sælger er
nok lidt dyre, men da de er meget
drøje i brug, er prisen ikke specielt
høj. HMfoder har kun reklame i
Lokalbladet. Resten af reklamen går
fra mund til mund. En lidt langsom,
men solid fremgangsmåde. Helle og
Martin overvejer dog at tage på
Hauge Marked til sommer og intro-
ducere de mange markedsgæster til
produkterne. Af andre nye tiltag kan
det nævnes, at der kommer et nyt
produkt på hylderne. Det er et cana-
disk hundefoder, Pronatura. Fodret
er tilsat en unik blanding af urter og

Vinderslev Borgerforening

planteekstrakter samt et meget kon-
centreret indhold af livsnødvendige
fedtstoffer, som har en god effekt på
hundens pels.

HMfoder sælger via hjemmesiden
www.HMfoder.dk  eller fra adressen
på Haugevej. Der er åbent, når fa-
milien er hjemme, dog efter 16.30
på hverdage. Er der behov for leve-
ring af foder, kan det aftales.

I. O.

Igen i år er der god gang i gryderne
i skolekøkkenet.
Der er startet 3 hold i ”madlavning
for mænd” under ledelse af Henny
Sølager.
Et hold om eftermiddagen tirsdag
med 12 deltagere og et aftenhold om

tirsdagen også med 12 deltagere.
Det 3. hold er et ”fodboldhold” (her-
rer som går til fodbold om somme-
ren og madlavning om vinteren) med
15 deltagere, der undervises om
torsdagen.
Et kursusforløb strækker sig over 8

gange, hvoraf de 4 har været her i
oktober og november.
De sidste 4 gange vil så være i ja-
nuar og februar.

Agnes Hansen
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Gammelt skolebillede
Hvor blev de af?

Hvor blev de af ?

For kort tid siden blev jeg af et med-
lem af Lokalbladets redaktionsgruppe
opfordret til at lave et indlæg til Lokal-
bladet under punktet: ”Hvor blev de
af?”

I den forbindelse skal jeg af hensyn til
bladets læsere for god ordens skyld
indledningsvis lige fortælle, hvem jeg
er. Mit navn er Stig Nørskov-Jensen,
og jeg har i mange år boet i Vinder-
slev sammen med min mor og far,
Gunhild og Aage Jensen, på Vinder-
slevvej 14. Mine forældre er i dag på
deres ældre dage flyttet til Kjellerup.

Min historie starter helt tilbage i som-
meren 1973, hvor jeg dengang boede
på Falster i byen Overhoved. Her
ejede og drev min mor og far Overho-
ved Hotel. Min mors søster, Betty
Nyhus, der i øvrigt i mange år også
har boet i Vinderslev på Liljevej og for
ganske nylig afgik ved døden, var på
daværende tidspunkt på Falster for at
besøge sin søster og selvfølgelig re-
sten af os familie.

Da moster Betty skulle rejse hjem igen
til Kragelundgård i Kragelund, blev det
besluttet, at jeg, der netop havde af-
sluttet 5. klasse og fået sommerferie
fra Nørre Vedby skole, skulle rejse
med hende hjem og holde nogle ugers
sommerferie i Jylland. Ferien startede
først på Kragelundgård hos moster
Betty og onkel Karl samt min fætter
og kusine Erik og Else Nyhus og der-
efter nogle ugers sommerferie på Løn-
dalsgård i Mausing hos min tante og
onkel, Grethe og Agner Sørensen
samt mine tre kusiner Inger Marie,
Lene og Suzanne Sørensen.

Den sommerferierejse skulle senere
vise sig at blive til mange års ophold i
Jylland, idet jeg aldrig kom tilbage til
Falster, men i stedet efter endt som-
merferie startede i 6. klasse på Vinder-
slev Skole, hvor jeg fik Birthe Clausen
som klasselærer. Årsagen til det no-
get turbulente skoleskift var, at mine
forældre, mens jeg var på ferie i Jyl-
land, solgte hotellet og flyttede til
Vinderslev i mine afdøde bedstefor-

ældres hus (Marie og Bertel Søren-
sen) på Vinderslevvej 14.

Lige nu - i dette øjeblik, tirsdag den
11. december 2007 - sidder jeg rent
faktisk på et hotelværelse på Falster
og er på min bærbare computer i gang
med at skrive dette indlæg - 34 år ef-
ter jeg forlod mit fødested. Det er så-
ledes med nogen nostalgi, at jeg sid-
der og skriver. Grunden til jeg befin-
der mig på Falster er, at jeg pt. arbej-
der som landsdommer i Østre Lands-
ret og er på tjenesterejse til Nykøbing
Falster, hvor landsretten har biting-
sted. Her skal jeg sammen med 2 kol-
legaer og 12 nævninge dømme i en
drabssag. Da der samtidig er dead-
line med indlevering af nærværende
indlæg på fredag den 15. december
2007, hvor jeg først kommer hjem, har
jeg lidt travlt og haster derfor videre.

Det var i øvrigt noget af en omvælt-
ning næsten fra den ene dag til an-
den at begynde på en midtjysk skole,
hvor jeg til tider havde svært ved at
forstå dialekten/kulturen, men det
lærte jeg hurtigt. Heldigvis var jeg i
løbet af min sommerferie blevet rigtig
gode venner med Ole Pretzmann,
som jeg også kom i klasse med. Det,
at jeg kendte Ole, gjorde det lidt let-
tere for mig at falde til i det jyske. Jeg
vil derfor benytte lejligheden til at sige
tusind tak til Ole for et godt og man-
geårigt kammeratskab, mens jeg gik i
skole og boede i Vinderslev. Ole og
jeg samt hans lillebror Søren har til-

bragt mange fornøjelige timer sam-
men på Vinderslev stadion med en
fodbold, og det vil jeg aldrig glemme.

Efter to års skolegang i Vinderslev var
det så videre til Kjellerup Skole med
henblik på en 3-årig realeksamen,
som jeg erindrer, at vi var de sidste
der fik. Jeg husker også, at det holdt
hårdt med at påbegyndte realeksa-
men, idet min klasselærer Birthe
Clausen ikke mente, at jeg var dygtig
nok, men min mor insisterede, og så
blev det sådan. Det skulle senere vise
sig, at hun - som så mange gange før
og siden hen - havde ret, idet jeg uden
problemer bestod realeksamen. Jeg
var bare doven.

Efter endt skolegang startede jeg som
arbejdsdreng hos Volvo, Fr.
Dalsgaard, der nu ikke længere, har
jeg set, har til huse i Kjellerup. Efter-
følgende den 1. april 1979 kom jeg i
lære som lastvognsmekaniker. En
uddannelse jeg siden hen, hvad end
jeg har foretaget mig privat eller er-
hvervsmæssigt, har draget stor nytte
af.

Efter endt læretid fortsatte jeg hos
Volvo som uddannet lastvogns-
mekaniker frem til den 1. januar 1983,
hvor jeg var indkaldt til at give møde
som værnepligtig soldat ved Den Kon-
gelige Livgarde. Det var noget af et
kulturchok, og det var den gang en
meget hård fysisk uddannelse. Der
blev samtidig stort set hele tiden råbt
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og skreget af os, men jeg husker det
alligevel som en god tid og en ”kanon”
oplevelse, hvor jeg bl.a. fik lejlighed
til kort at tale med Dronningen.

Da jeg var færdig i livgarden, var jeg
meget i tvivl om, hvad jeg så skulle
lave, men det var min mor ikke - jeg
skulle på Højskole! Det var jeg ikke
meget for, men som tidligere nævnt
blev fru Jensens ord hurtigt til lov, og
jeg startede kort tid efter på et 6 må-
neders ophold på Ask Højskole ved
Odder. Det var bare en fantastik tid,
og jeg kan kun varmt anbefale alle at
prøve et højskoleophold.

Under mit ophold på højskolen så jeg
en dag en annonce i den lokale avis,
hvor man søgte frivillige til FN-tjene-
ste på Cypern. Det søgte jeg straks
og blev herefter udtaget til at give
møde i Auderød-lejren i Nordsjælland
til et 5-ugers intensivt kursus vedrø-
rende forholdene på Cypern, hvor
grækere og tyrkere ikke kunne og fort-
sat ikke kan komme til rette. Den 12.
april 1984 fløj jeg til Cypern som FN-
soldat. Her gjorde jeg så militærtjene-
ste de næste 2 år. Mens jeg var på
Cypern købte jeg en motorcykel, som
jeg havde stor glæde af på øen, når
jeg havde fri. Da jeg to år senere i
april måned 1986 afsluttede min kon-
trakt med forsvaret, kørte jeg fra Cy-
pern og hjem til Vinderslev på min
motorcykel. Det var en tur på knap
3700 km, men det klarede jeg på tre
dage, hvilket hovedsageligt skyldtes,
at jeg dels havde hjemve, dels at mo-
torcyklen skød en god fart, når gas-
håndtaget det meste af tiden var i
bund. Jeg havde i øvrigt ikke meldt
min ankomst til min mor og far, det
skulle være en overraskelse, men det
resulterede selvfølgelig i, at da jeg lan-
dede i Vinderslev, var de slet ikke
hjemme. De var i Hjørring for at be-
søge min fars søster. Det var en no-
get flad fornemmelse, men sådan kan
det gå, når man ikke melder sin an-
komst! Det har jeg altid gjort siden
hen.

En måneds tid efter jeg var kommet
hjem fra Cypern, startede jeg igen hos
Volvo som lastvognsmekaniker. Det
var dengang min drøm at læse videre
til maskinmester og komme ud at sejle
på de syv verdenshave, men sådan
skulle det ikke gå. Det viste sig nem-
lig, at jeg pludselig blev overfølsom

over for olie, og så var den karriere
slut.

I stedet fandt jeg på, at jeg som mine
to brødre ville være politimand. Det
næste halve års tid gennemgik og be-
stod jeg forskellige optagelsesprøver
og startede derefter den 1. april 1987
på Politiskolen, der dengang lå på
Amager i København. Efter endt sko-
legang blev jeg stationeret på Station
1 på Vesterbro i København. Det var
og er stadig et barsk sted at være, hvor
man oplever og ser ting, som man i
sin vildeste fantasi ikke kan forestille
sig, men det skal jeg spare læserne
for her.

Efter 4 år i politiet dukkede lysten til
at læse og dygtiggøre mig frem igen.
Jeg fandt derfor på, at jeg ville læse
til cand.jur. (jurist). Imidlertid havde jeg
ikke studentereksamen, men alene
realeksamen, så jeg kunne ikke op-
tages på Københavns Universitet med
mindre, at jeg gennemførte en Hf-ek-
samen. Det gjorde jeg og afsluttede
eksamen med et gennemsnit på 10,5.

Den 3. september 1991 startede jeg
på det juridiske fakultet ved Køben-
havns Universitet. Ud af de 35 stude-
rende, der startede på mit hold, var
vi kun 7, der på normeret tid (5 år)
havde bestået den juridiske kandidat-
eksamen. Under mit studie fik jeg i
øvrigt af Københavns Universitet et
legat til at læse et semester på
Edinburgh Universitet i Skotland. Her
var jeg i knap 5 måneder, hvor jeg
stort set kun så de indvendige vægge
på mit værelse og universitetets bib-
liotek. Det var svært. Vigtigst af alt var
dog, at jeg klarede samtlige eksame-
ner, der selvfølgelig foregik på en-
gelsk. Med til historien hører, at jeg,
mens jeg læste jura, til stadighed ar-
bejdede på fuld tid og 3-holdsskift, så
det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at jeg til tider var træt og stres-
set. Men som det siges, står der en
kvinde bag enhver mand, og det må
jeg til fulde bekræfte. Havde det ikke
været for min kone Susan, havde jeg
nok ikke klaret det. Som jeg selv ple-
jer at udtrykke det, så burde hendes
navn også stå anført på mit juridiske
kandidatbevis.

Kort efter afslutningen af mit jurastudie
i juli 1996 blev jeg telefonisk kontak-
tet af Justitsministeriet og anmodet om

samme dag at sende en ansøgning.
Det gjorde jeg, og to dage efter sad
jeg i ministeriet til ansættelsessamtale.
Dagen efter blev jeg igen telefonisk
kontaktet og denne gang tilbudt et job
som politifuldmægtig (anklager). Det
blev starten på min karriere i statens
tjeneste. I dag mere end 10 år efter
er jeg nu ansat ved domstolene og
gør i øjeblikket tjeneste som lands-
dommer i Østre Landsret.

Med hensyn til mit privatliv så mødte
jeg under mit ophold på Cypern den
23. november 1984 en ung smuk kvin-
delig studerende ved navn Susan
Namata fra Tanzania i Østafrika. Hun
og jeg har holdt sammen lige siden
og har nu været gift i snart 20 år. Vi
bor i dag i hus lidt uden for Roskilde.
Sammen har vi fået to børn, en pige
ved navn Tasi på nu 15 år og en dreng
ved navn Chris på nu 10 år. Siden
Susan i 1988 kom til Danmark, har
hun - efter først at have lært dansk -
uddannet sig til sproglærer og senere
til uddannelses- og erhvervsvejleder.
Hun er i dag ansat som konsulent i
Greve Kommune med integration af
borgere med anden etnisk baggrund
som sit hovedområde. Herudover un-
derviser hun som lektor på Køben-
havns Universitet og som sproglærer
i Udenrigsministeriet. Ved siden af alt
dette har hun samtidig formået at læse
på Københavns Universitet og bliver
til næste sommer 2008 cand.mag. i
Internationale studier. Det meste af
vores fritid i dag går med at følge bør-
nene i deres fritidsaktiviteter. Tasi
danser, det har hun gjort siden hun
var 4 år, og hun er faktisk ret god,
hvis jeg selv må sige det. Min søn
Chris spiller fodbold og dyrker karate.
Han blev forresten - kan jeg stolt op-
lyse - for tre uger siden nr. 3 ved Dan-
marksmesterskabet i ”Kontakt karate”,
dvs. man må sparke og slå. Det får
Susan ondt i maven af at se på, men
jeg elsker det!

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at
ønske alle, jeg kender i Vinderslev og
omegn, som ikke er nævnt i dette ind-
læg på grund af pladsmangel, et rig-
tigt godt nytår med ønsket om alt det
bedste i fremtiden.

Mange venlige hilsener
Stig Nørskov-Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Kirken som arbejdsplads
Vi ser den ofte, mange af os hver
dag. Tænker vi da på, hvad mon de
ansatte her går og laver? Mest vil
jeg lade billederne fortælle - det kan
de gøre langt bedre, end jeg kan.

Midt i oktober, når nattefrosten sæt-
ter ind, og sommerblomsterne på de
udsatte steder er blevet svedet, bli-
ver alt fjernet. Nu er der klar til at
begynde med grandækningen. Når
det forskellige pyntegrønt er kom-
met, går graveren Christian sammen
med Edith i gang med gran-
dækningen.

Det kan være en kold omgang i
blæst og regn at finde inspirationer
til de mange forskellige variationer
at pynte på. Der skulle helst ikke
være to, der ser helt ens ud. Det ville
gå deres faglige ære for nær. Der
skal tages hensyn til, hvordan grav-
stedet er lagt an, hvordan stenen står
på graven, hvordan beplantningen er
anlagt.

Gå en tur rundt på kirkegården, selv
om man ikke har et gravsted her, og
se hvor pænt det kan gøres.

God tur!
Jens Thorn Jensen

Edith og Christian på arbejde!

Familiegudstjeneste
Søndag den 7. oktober blev der holdt
familiegudstjeneste i kirken, hvor
temaet var: Ramt af Gud.

Det blev en festlig gudstjeneste, hvor
konfirmanderne medvirkede. Børne-
koret og nogle minikonfirmander
sang mange sange, hvor Birgitte
spillede på guitar og klaver til.

De mange i kirken nød denne fami-
liegudstjeneste.

Jens Thorn Jensen
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Sognemenigheden
Bent Melchior

holdt foredrag
i Sognehuset
den 25. sep-
tember.

Emnet var Jø-
dedom. Han
fortalte spæn-

dende, humoristisk og medrivende
blandt andet, at jødedom ikke er det
gamle testamente - men hvad jø-
derne har gjort det til. Oprindelig var
det tilladt at have flere koner, men
det forbød jøderne for tusind år si-
den, og da havde det ikke været
praktiseret i tusind år.

Han forklarede også, hvordan ud-
trykket „øje for øje“ skal forstås. Man
skal ikke kræve øje for øje bogsta-
veligt, men øjets værdi, sådan som
vi praktiserer erstatning for skader,
vi har forårsaget.

Ifølge Mosebøgerne måtte intet hjul
dreje rundt i sabbatten, så folk måtte
gå til synagogen. Der står også, at

sabbatten gælder for dyr, så man
kunne heller ikke spænde et træk-
dyr for en vogn og køre til synago-
gen. Moselov er blevet lov for jøde-
folket.

Han slog fast, at de kristne var jø-
dernes gode venner, og jøderne var
gode borgere i de mange lande, de
bor i. Når der er få, der konverterer
til jødedommen, kan det skyldes, at
det er forbudt for jøder at missionere.
Er der nogen, der ønsker at konver-
tere, er det ikke nok, at de har læst
det gamle testamente. Forståelsen

Foredrag i Vinderslev Sognehus
Vinterens foredrag er nu på plads.

Den 29. januar
kl. 19.30
kommer Helle
Merete Brix,
journalist, forfat-
ter og debattør
med islam og
ytringsfrihed som
speciale. Helle

har i årenes løb bidraget med kro-
nikker og artikler i danske og også
udenlandske medier inden for em-
ner som islamismen i Vesten, islam
og det frie ord, islams syn på kvin-
den m.m. Hun har også i de senere
år været forfatter og medforfatter til

en af de seneste års mest kontro-
versielle bøger „I krigens hus - islams
kolonisering og vesten“. Helles fore-
drag her handler om „Islamismen i
Vesten“.

Den 26. marts kl.
19.30
kommer Ingrid
Daege. Hun for-
tæller om sine op-
levelser som 13-
årig i 1944, hvor

hun både var flygtning, tysk soldat
og kom i russisk fangenskab, hvor-
fra hun flygtede. Hun er født i Nord-
tyskland, og i 1938 flyttede hendes
forældre med hendes storesøster og

for, hvad jødedommen er, skal også
være til stede.

Ligesom inden for alle andre tros-
retninger er der også uenighed
blandt jøder. Hans standpunkt var,
at folk med forskellig tro skal være
trofast mod den, og livet skal have
en mening.

En meget spændende og rigtig god
aften, der var med til at udvide ens
horisont og give lidt mere forståelse
for, hvad jødedommen er.

Jens Thorn Jensen

Ingrid til Østprøjsen ved den nuvæ-
rende litauiske grænse. Hun kom
bort fra sin mor og søster og blev
voksen fra den  ene dag til den an-
den. Ingrid kom til Danmark i 1957
og blev dansk statsborger. Det er
snart sidste udkald for at møde men-
nesker, der har oplevet krigens gru.
Vi, der har levet i denne periode og
fornemmet den danske folkesjæl i
1930’erne og  1940’erne, kan ikke
altid genkende nutidens historikeres
udlægning fra denne periode. Så
kom og hør én fra tiden. Alle er
meget velkommen.

Menighedsrådet
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13. januar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
20. januar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
27. januar Vinderslev 9.00 (Johs. Østerlund Nielsen), Hinge 10.15 (Johs. Ø. Nielsen)

  3. februar Hinge 10.15 (O)(Skr.), Vinderslev 14.00 (Familiegudstjeneste) (O)
10. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
17. februar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Skr.)
24. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

  2. marts Vinderslev 10.15 (Poul Langagergaard), Hinge 19.00 (Knud Ove Mandrup)
 9. marts Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
16. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
20. marts Hinge 10.15, Vinderslev 19.00
21. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
23. marts Hinge 9.00 (nadver), Vinderslev 10.15
24. marts Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
30. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

  6. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

(O) = Offergang   (Skr.) = Skriftemål

KIRKENYT
Sognemenigheden

Familiegudstjeneste
Kirken var næsten fyldt ved familie-
gudstjenesten i Vinderslev Kirke den 2. søn-
dag i advent. Den blev meget festligt indledt
med stort luciaoptog af minikonfirmander og
børnekor. Med levende lys og syngende den
kendte Lucia-sang var det her i advent et
smukt indslag.

Minikonfirmanderne fik overrakt diplom som
bevis for at have deltaget i undervisningen.
Oppe fra koret sang minikonfirmander og bør-
nekor smukke sange og salmer for os. En fin
optakt til julen, hvor vi igen fylder kirken med
forventning om endnu en god oplevelse.

Jens Thorn Jensen

Musikgudstjeneste i Vinderslev Kirke
Tirsdag aften den 18. december medvirkede Sejs
Koret med ca. 30 medlemmer med Anne Lise
Quorning som dirigent/pianist og som solist på org-
let.

Der var korsang, bl.a. ledsaget af klaver. Et meget
dygtigt kor. Vi sang også en del fællessalmer. En
god oplevelse, hvor vi sang julen ind.

Jens Thorn Jensen
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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.

    13. januar   Sidste søndag efter helligtrekonger Vinderslev
    20. januar Septuagesima Hørup. Derefter Kyndelmissesuppe i salen.
    27. januar Sexagesima Ingen

      3. februar Fastelavn Hørup
    10. februar 1. søndag i fasten Ingen
    17. februar 2. søndag i fasten Ingen
    24. februar 3. søndag i fasten Vinderslev

       2. marts Midfaste Hørup
       9. marts Marie Bebudelse Ingen
     16. marts Palmesøndag Hørup. Jubilæumsgudstjeneste (se omtale)
     20. marts Skærtorsdag Vinderslev
     21. marts Langfredag Hørup
     23. marts Påskedag Levring
     24. marts Anden påskedag Ingen
     30. marts 1. søndag efter påske Ingen, men tirsdag aften 1. april

       1. april Tirsdag Hørup kl. 19. Hverdagsaftensgudstjeneste med
konfirmandlæsninger. Aftenkaffe m.v. i salen.

       6. april 2. søndag efter påske Vinderslev
     13. april 3. søndag efter påske Ingen
     18. april Store Bededag Vinderslev kl. 10. Konfirmation
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Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.

Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekir-
ken, men udgår af valglisten til det lokale menighedsråd. I stedet har valgmenighedsmedlemmerne mulighed for
at tage direkte del i valgmenighedens ledelse gennem generalforsamling og valg af bestyrelse. Økonomisk er
valgmenigheder selvfinansierende og modtager ikke tilskud fra staten.

Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger om Valgmenigheden ses på hjemmesiden
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man er velkommen til at tage et eksemplar af fra bladhylden
i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundt-
vigsk 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

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:

Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  lige over for Hørup Kirke med
mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens møder foregår i
salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.

Bestyrelsens formand er Inga Nielsen, Kirkebakken 13A, Kjellerup tlf. 86 88 12 53
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg, tlf. 86 80 40 52

(bedst aften)
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:

Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør tlf. 86 88 80 06
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup,
e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Lars Westerberg, kasserer, Lundgårde 23, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 84 34
e-mail: lw@shll.dk      40 28 45 86

KIRKENYT
Valgmenigheden

Tirsdag den 15. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal
med Nils Villemoes, der siden 1970
har været lektor ved Institut for Or-
ganisation og Virksomhedsledelse
på Århus Handelshøjskole: Hvor går
udviklingen hen, mens vi sover?

„Giv mig en tavle og to stykker kridt
eller en væg, der alligevel snart skal
males - og jeg skal tegne og berette,
hvordan verden ser ud“. Sådan si-
ger aftenens foredragsholder, som
vil fortælle og filosofere over, hvor-
dan den menneskelige natur og vo-
res samfund er skruet sammen. Li-
vet er ikke lutter lagkage, siger Nils
Villemoes. Det er tværtimod fyldt
med udfordringer og bøvl. Måske er
det ét af vores problemer: At der ikke
er bøvl nok til alle?

Søndag den 20. januar
Kyndelmissesuppe i Valgmenig-
hedens sal efter gudstjeneste i Hø-
rup Kirke kl. 10.30. Inden samværet
slutter kl. 13, synges af Højskole-
sangbogen.

Lørdag den 2. februar kl. 8.00
Heldagsarrangement for konfir-
manderne fra de grundtvigske valg-
menigheder i Midt- og Vestjylland:
Bøvling, Aulum-Vinding-Vind, Herning
& Gjellerup, Lemvig og Kjellerup.

Torsdag den 7. februar kl. 14.00
Det andet af årsprogrammets to
eftermiddagsmøder bliver med Aage
Augustinus, som til for ganske ny-
lig var valgmenighedspræst i Gl. Rye
og Omegns Valgmenighed. Siden er
han og hans kone flyttet til
Pensionisthøjskolen Rude Strand
som forstanderpar. Det er således
et rigtigt højskoleforedrag, vi skal
høre: Derfra min verden går - om
globaliseringen.

Onsdag den 27. februar kl. 19.30
Foredrag på Levring Efterskole fæl-
les med Levring-Hørup Sogne-
menigheder ved Jens Nauntofte,
udenrigskommentator: Islam og os.
Nauntofte vil komme ind på
Muhammedkrisen og tørklæde-
debatten i Tyrkiet og Danmark. Han
spørger: Skal vi frygte fundamenta-
lismen? Jens Nauntofte vil fortælle
om, hvordan man skelner mellem
dem, der truer os, og dem vi skal al-
liere os med. Der er efter foredraget
mulighed for debat, og deltagerne
betaler kr. 75,00 for denne fælles-
aften inkl. kaffebord.

Tirsdag den 4. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Valgmenighed-
ens sal. Dagsorden efter vedtæg-
terne. Valgmenigheden er vært for
traktementet, og der er sidst på afte-

nen underholdende indslag ved lo-
kale kræfter.

Fredag den 7. marts kl. 17-19
holder vi forårets Persillesovs - for-
tælling og fællessang i Valgme-
nighedens sal for familier med min-
dre børn og eventuelle større sø-
skende. Tilmelding inden tirsdag
den 4. marts til Karen Marie Ravn
på 86881110 eller på e-mail:
kmravn@ofir.dk.

Søndag den
16. marts kl.
10.30(Palme-
søndag) afhol-
des jubilæums-
gudstjeneste i
Hørup Kirke.
Karen Marie

Ravn har den 1. marts 2008 været
ansat i Kjellerup og Omegns Valg-
menighed i 25 år. Dette markeres i
kirken og efterfølgende i
Valgmenighedens Sal med et „åbent
hus“-arrangement med traktement.

Tirsdag den 1. april kl. 19.00
Konfirmanderne læser i Hørup Kirke
udvalgte tekster fra Johannes-
evangeliet. Efter gudstjenesten sam-
les alle kirkegængere i Valgmenig-
hedens sal til kaffebord og sange af
højskolesangbogen.
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Luciapigerne sang ved juleafslutningen

Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Ulvene
startede efterårssæsonen den første
torsdag efter skolestart, hvor de for-
beredte en velkomst for de nye ulve
i form af et løb, der viste lidt om, hvad
man laver som spejder.

Den 5. og 6. oktober holdt ulvene
„grøn weekend“ i spejderhuset. De
byggede en rumraket af rafter, la-
vede grøn mad over bål, og om af-
tenen var der løb med emnet „Mars-
mænd“. Der blev også tid til at øve
knob, lave bål og få en forsmag på
kravene for at få dolkebevis.

Under opholdet i spejderhuset nåede
Ellen også at gå 10 km med junio-
rerne, Jonas, Kamilla Søndergaard
og Karen. De blev sat af et sted
nordpå, fik udleveret et kort og skulle
selv finde tilbage til spejderhuset ad
de små veje. Det klarede de rigtig
flot, og de fandt den korteste rute,
bl.a. hen over en mark, så turen kun
blev de planlagte 10 km, som udlø-
ste et „vandrerskjold“.

Næste morgen efter morgenmad og
en fantastisk oprydning tog de til pa-
pirfabrikken i Bruunshåb ved Viborg.
Her blev de vældigt inspirerede, og i
ugerne efter fremstillede de selv
papir, som blandt andet pyntede på
juletræet ved juleafslutningen i
Mausing Forsamlingshus.

Ulvelederne har haft assistance af
Lars Arhøj til juniorerne og af Ras-
mus, Katrine og Marie Østerby, hvis
de manglede „eksperthjælp“ eller
under sygdom. Uden dette samar-
bejde havde det været svært at få
tingene til at hænge sammen. Det
siger ulvelederne tusind tak for!

Desværre siger ulvelederne, Inge
Østerby, Ellen Hejlsø og Bodil Birk-
bak også farvel og tak til ulveflokken
med udgangen af 2007, da de har
fået travlt med andre gøremål. Ulve-

forældrene fik brev om beslutningen
i oktober, hvor lederne takker for
mange gode oplevelser sammen
med børnene. Det har været et
spændende arbejde, og indbyrdes
har de haft det rigtig hyggeligt.

Grupperådet har fået til opgave at
finde nye ulveledere inden starten på
forårssæsonen. Heldigvis har Lotte

Kragh tilbudt at være ulveleder, men
hun har brug for nogle hjælpere, så
hvis du skulle have lyst til spejder-
arbejde eller kender nogen, der har,
er du velkommen til at kontakte Lotte
Kragh (8688 8684) eller Allan Kri-
stiansen (8688 8838) og få flere op-
lysninger.

A.A.

Der blev også danset livligt om juletræet
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Troppen
kom først i gang med efterårssæso-
nen midt i november på grund af
ledermangel. Dette problem blev løst
til alles tilfredshed, da Thomas Ole-
sen (21), som har ledet troppen i
mange år, fik forstærkning af Louise
Jakobsen (22) og Lasse Mølgaard
(24). Louise og Lasse har flere års
erfaring fra spejderne i Kjellerup, så
det er et stærkt hold, der nu står i
spidsen for troppen i Windir-gruppen.

De første aftener gik med stjerne-
løb, fremstilling af juledekorationer
til den fælles juleafslutning i Mausing
Forsamlingshus, juleløb i sæbe-
kassebiler og hyggelig afslutning
med pakkeleg, æbleskiver, hjemme-
lavede havregrynskugler, pebernød-
der og isvafler.

Forårssæsonen begynder den 10.
januar. Her er det planen, at spej-
derne skal være med til at lave et pro-
gram frem til sommerferien. Det er
dog helt sikkert, at de den sidste
weekend i januar skal på „omvendt
strabadstur“. Hvad det går ud på, kan
vi først afsløre i aprilnummeret af
Lokalbladet!

Ellers vil programmet indeholde klat-
ring, rapelling, Net-løb, GPS- og
mobilorientering, alternativ pio-
nering, gourmetmad på trangia og
ikke mindst afprøvning af grænser
samt opbygning af et stærkt sam-
menhold og godt venskab.

Alt dette kan opleves i Spejderhuset
på Haugevej 3 hver torsdag fra kl.
19 til 21, hvis du går i 5. kl. og opef-
ter. Ring til Louise (3114 5055),
Lasse (4055 0635) eller Thomas
(2291 2572), hvis du vil vide mere.

Fælles juleafslutning
Den 29. november fyldte alle spej-
dere med familie Mausing Forsam-
lingshus, hvor Anna Marie
Ammitzbøll og Erna Pedersen ser-
verede lækker risengrød. Mælken
var som sædvanligt sponseret af
Hans Henrik Christensen. Og så
kunne jagten på mandlerne gå i
gang!

Ulvene optrådte med både Luciaop-
tog og julefortælling, og der blev
danset og sunget lystigt om det flot
pyntede juletræ, som var hentet i
Spejderskoven. Træet er bagefter
genbrugt på „Torvet“ i Pederstrup!

Under kaffen blev der solgt ameri-

De flotte dekorationer var gevinsterne ved amerikansk lotteri

Troplederne f.v. Thomas, Louise og Lasse

kansk lotteri, hvor præmierne var 30
flotte juledekorationer, som de store
spejdere havde lavet.

A.A.
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Som sædvanlig var skolefesten no-
get af et tilløbsstykke. Gymnastiksa-
len var stuvende fuld af forventnings-
fulde forældre, bedsteforældre, ven-
ner og bekendte til eleverne fra 0.-
4. klasse. Og også biblioteket var
godt besøgt til 7. klassernes talent-
show for eleverne i 5.-7. klasse.
0., 1. og 2. klasse leverede hver især
en flot gennemøvet sang, og 3.
klasse havde i dansk arbejdet med
guldhornene og leverede en flot sang
krydret med fortællingen om
guldhornenes historie. 4. klasse slut-
tede af med et forrygende flot ”Bølle
Bob” potpourri, hvor flere af eleverne
sang solo. Det var rigtig flot, og set
fra et forældresynspunkt er det et
utroligt flot og godt stykke arbejde, der
er lagt i skolefestforberedelserne
både fra eleverne og ikke mindst læ-
rernes side.
Til slut var der dans i gymnastiksa-
len ved Panduro og kaffe plus kage/
brød serveret af 5. klasses forældre
samt is/pølser/sodavandsbar besty-
ret af 6. klasse. Alt i alt en god aften
på Vinderslev Skole.

Henrik Westergaard

Skolefesten 2007
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Vinderslev Skole
Skolefest

Den 8. november var der igen skole-
fest på skolen. Eleverne fra 0. – til
4. klasse havde klassevis et under-
holdende indslag, som de viste for
deres forældre. Niveauet var meget
højt, og det er imponerende at se,
hvad eleverne kan nå at lære på for-
holdsvis kort tid.
Samtidig med underholdningen i
gymnastiksalen havde 7. klasserne
arrangeret et ”Scenen er din” lig-
nende show, og også her var der
meget fine præstationer af eleverne.
Som sædvanligt var skolefesten
meget velbesøgt med forældre, bed-
steforældre, søskende og tidligere
elever. Det er godt at se tidligere ele-
ver på skolen denne aften, men

fremover vil vi understrege, at ram-
merne ikke er til, at gamle elever ta-
ger venner og bekendte med til sko-
lefesten. Skolefest er en fest for dem,
som har en naturlig tilknytning til sko-
len.

Skolestruktur
Nu er vi heldigvis snart færdige med
at tale om skolestruktur i denne om-
gang. ”Heldigvis” fordi sidste runde
af strukturdebatten har medført
større usikkerhed end afklaring. I
første omgang med 3 forskellige for-
slag til struktur, hvoraf de 2 indeholdt
forslag om skolelukninger – forslag,
som senere blev trukket tilbage 14
dage, før høringsperioden var udlø-
bet. Senere med usikkerhed om,
hvornår 7. klasserne skal flyttes til en
overbygningsskole. Det betyder fru-
strationer for personalet på sko-
lerne, hvoraf nogle måske skal over-
flyttes til andre skoler, og det skaber
frustrationer for elever og forældre,
som ikke ved, hvilken skole barnet
skal gå på næste skoleår. Da dead-
line for Lokalbladet er lige før byråds-
mødet d. 17. december, hvor den
endelige beslutning skal træffes, kan
jeg desværre ikke med sikkerhed
sige, hvor 7. klasse skal være næ-
ste skoleår, men både Børne- og
Unge Udvalget og Økonomiudvalget
anbefaler, at overflytningen sker pr.

1.8.2008, så alt tyder på, at det bli-
ver resultatet.

Resultatet af strukturdebatten ligger
tæt op ad det, som skolebestyrelsen
på forhånd havde regnet med, men
samtidig lægges der fra politisk hold
op til, at skolestrukturen skal udvikle
sig gennem en løbende proces, så
debatten er kun afsluttet i denne om-
gang – der vil snart komme nye de-
batter, hvor skolen skal argumentere
for sin berettigelse.

Cykelveste
I november måned har vi kunnet ud-
levere cykelveste til alle de elever,
som ikke tidligere havde fået en vest.
Det skyldes, at Pederstrup Vogn-
mandsforretning har været så ven-
lige at sponsorere en vest til hver
enkelt elev. Det er vi meget glade og
taknemmelige for, for i denne mørke
tid kan det være meget vanskeligt at
se mørke cyklister. Til børnene (og
deres forældre): Husk nu at bruge
vesten hver dag, når I cykler i
skole!

Skolebestyrelses-
valg
Vinderslev Skole har forskudte valg
til skolebestyrelsen. Det betyder, at
der med 2 års mellemrum skal væl-
ges henholdsvis 3 og 4 medlemmer
til skolebestyrelsen. I dette skoleår
skal der vælges 3 medlemmer. I de-
cember måned blev der udsendt en
officiel meddelelse om valget samt
en tidsplan for, hvornår de forskel-
lige dele af valget skal finde sted, så
interesserede bør allerede nu over-
veje, om ikke man skulle stille op til
skolebestyrelsesvalget.

For at kunne stemme skal man have
børn på Vinderslev Skole eller have
børn, som er indskrevet på Vinder-
slev Skole. Derfor skal alle børn til
den kommende børnehaveklasse
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Sidste nyt fra Skole-
bestyrelsen
Siden sidst har vi gennemført foræl-
dremøder i samtlige klasser, og vo-
res tema denne gang var ”Forvent-
ninger til forældrene”.  Vores formål
var, om vi på klasserne kunne få en
god snak om forventninger til hinan-
den. Vi tog udgangspunkt i følgende
overskrifter:
· Konstruktivt samarbejde
· Positiv dialog
· Tillid til beslutninger

Ved evalueringen på næste SB-møde
var det generelle indtryk nok, at der
ikke var så megen snak, som vi
kunne ønske, men samtidig en næ-
sten 100% anerkendelse og opbak-
ning til vores oplæg. Det kan være
svært at ”komme rigtigt i gang” med
snakken af flere årsager. For lidt tid,
for lidt forberedelse, vi er bare enige
osv.osv.
Men vi vil i hvert fald igen i år sige
tak for deltagelsen.

Men det helt store emne i de sidste
3 måneder har helt bestemt være
SKOLESTRUKTUR.  Tirsdag den 2.
oktober samledes alt personale samt
nogle af os bestyrelsesmedlemmer
på lærerværelset på Vinderslev
Skole for at få spændingen udløst
med hensyn til kommende skole-
struktur. Børne- & Ungeudvalget var
kommet frem til 3 forslag, som skulle
i høring. I to af de tre forslag var
skolelukninger nævnt. 5 skoler var

nævnt. VI VAR IKKE IMELLEM DE
LUKNINGSTRUEDE. Spontan
klapsalve brød ud på lærerværelset,
så spændingen har også været på
højdepunktet hos os.  Men vi fik også
ret hurtigt armene ned igen. Vi var
enige om, at vores virkeligt store op-
gave den kommende tid ville være
at stadfæste vores position i lokal-
området, så godt vi nu kunne. Vores
fornemmelse var bestemt, at det ikke
var det sidste med hensyn til ned-
skæringer på skoleområdet.

På det efterfølgende bestyrelses-
møde nedsatte vi et udvalg, bestå-
ende af Thorkild Skovbo, Ellen
Høstrup og Susanne Søgaard Sø-
rensen, som skulle komme med for-
slag til høringssvar. Vi var ret hur-
tige enige om, at vi i høringssvaret
bl.a. skulle ”banke en pæl igennem”,
at små skoler har lavere faglighed,
er dyrere i drift m.m. Derudover
skulle vi bruge megen plads på at be-
skrive de kvaliteter, vi mener, de små
skoler er i besiddelse af.

Jeg vil da gerne opfordre til at gå ind
på skolens hjemmeside og læse de
høringssvar, vi har sendt ind til Silke-
borg Kommune.  Vi har da heldigvis
modtaget megen ros for vores svar
blandt forældrene. Det er altid dej-
ligt, og tak for alle kommentarerne.

Efterfølgende har der jo så været en
del ”tumult” vedrørende de 3 hørings-
forslag. Efter en tur rundt på de 5
lukningstruede skoler har B&U-ud-
valget (uden partiet Venstre) beslut-
tet, at de 3 forslag ikke længere er
aktuelle. Ingen skoler skal lukkes.  Et
kæmpe arbejde blev iværksat på de
5 nævnte skoler, og arbejdet blev i
den grad belønnet med ingen skole-
lukninger. Godt kæmpet.
Ros til B&U-udvalget for at lytte til
borgerne på møderne. Dog er vi
meget skuffet over, at der overhove-
det tages beslutninger fra B&U, in-
den fristen for høringssvar er udlø-
bet.  Efter vores mening burde man
have ventet med at træffe beslutnin-
ger, til alle høringssvar var indsendt
og grundigt gennemlæst, inden be-
slutningen blev truffet. Det er netop
i høringssvar, at vi har været meget
seriøse og brugt meget tid.

Valg til
skolebestyrensen
Kære forældre! Så skal vi til valg
igen. Endnu engang vil jeg meget
gerne opfordre til, at alle ”kommer ud
af busken” og overvejer, om ikke det
er værd at bruge de næste 4 år på at
få indflydelse på børnenes hverdag.
Ingen må blive ”overset” her i denne
proces, så hvis man gerne vil pege
på en forældre, så spørg vedkom-
mende i stedet for at ”gøre ingen-
ting”. De sidste 2 år har vi siddet en
bestyrelse, som faktisk ikke har haft
børn i SFO’en, og det er bestemt
ikke hensigtsmæssigt for ligevægten
i bestyrelsen.

Det at have indflydelse på mine
børns hverdag har så absolut været
det, som har fået mig til at yde en
arbejdsindsats. At være med til at
indstille til ansættelse af personale,
beslutte hvilke ordensregler, princip-
per der skal være på vores skole, er
for mig meget vigtigt. Men derudover
er det også personligt en udbytterig
proces at sidde i en skolebestyrelse.
Med engagerede og aktive medlem-
mer af skolebestyrelsen bliver opga-
ver/projekter talt rigtig godt igennem,
og mange ideer kommer på bordet.
Der kommer mange forskellige me-
ninger til kende, og ingen beslutnin-
ger bliver taget, før der opnås enig-
hed. Det er en sund proces. Det at
opleve tingenes tilstand fra begge
sider ”af bordet” er også tit noget,
som gør, at forståelsen for beslutnin-
ger bliver større.

Så herfra kan opfordringen om at
stille op til valget og yde en kærkom-
men indsats næsten ikke blive stor
nok. Som det sikkert nok kan fornem-
mes, så bliver den næste valg-
periode akkurat lige så spændende
som de foregående. Skolestrukturen
vil også ”spøge” de næste par år.

Rigtig godt nytår til alle!

Susanne Søgaard Sørensen
Formand

allerede indskrives d. 9.1.2008 mel-
lem kl. 15.00 og 17.00. (Der er ud-
sendt speciel besked til forældre fra
Vinderslev Skoles skoledistrikt, som
har børn, der skal indskrives i bør-
nehaveklassen, men bor man uden
for distriktet, skal man selv være
opmærksom på datoen).

For de elever, som skal til Thorning
– eller Kjellerup Skole i 7. - eller 8.
årgang gælder, at indskrivningen
skal være sket senest d. 11.1.2008,
for at forældrene kan stille op eller
stemme til skolebestyrelsesvalget.

Thorkild Skovbo
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Børne- og Fritidsgården

Nu holder medarbej-
dere på Gården tiårs-
jubilæum
I 2005 kunne vi fejre at ’Gården’
fyldte 10 år, og i november og de-
cember 2007 fulgte så to pædago-
gers 10-års-jubilæum. Det var Kir-
sten Bossen og Kirsten Ravn, som
blev fejret af kolleger og børn med
sang og sjove opmærksomheder.
Guldure er ikke ’Gården’s stil, men
det skal være muntert og sjovt og
varmt nærvær. Jubilarerne takkede
med smil og kager.

Medarbejdernes
weekendkursus med
overraskelse
”Personalets kvalifikationer skal til
stadighed udvikles”, var en af børne-
havens målsætninger, som den før-
ste bestyrelsen vedtog, og det gæl-
der endnu. I oktober mødtes perso-
nalet så på kursusejendommen
”Floumougård” ved A13 for at be-
skæftige sig med de nye pæda-
gogiske læreplaner, som ikke må
forveksles med skolens læreplaner
og med dokumentation. Læreplaner
skal sikre, at alle børn får oplevelser
og erfaringer på de vigtigste områ-
der (temaer), og dokumentation skal
bruges for bl.a. at kunne vurdere,
hvordan de pædagogiske lære-

planer virker. Ved dokumentation
gælder det om at koncentrere sig om
det væsentlige, ellers får man hur-
tigt en bunke beretninger, billeder, ting
og sager, børnene var med til at lave
osv. , og det er ikke sikkert, det væ-
sentlige er med.
Der var et oplæg om dokumentation
og der skulle gås i dybden med
mange spørgsmål. Derfor var vi me-
get glade, da bestyrelsen ville sørge
for aftensmad, og selvfølgelig var vi
spændte på, hvad ”overraskelsen”,
som man desuden varslede, ville gå
ud på.
Allerede maden var en overraskelse.
Bestyrelsen i ’sort og hvidt’ kom ind
og serverede Champagne i høje
glas. Så blev vi bedt om at trække i
overtøjet, gerne i pædagogernes
ude-standard-beklædning, fordi det
småregnede og komme udenfor.
Gennem vinduerne
havde vi godt nok lagt
mærke til to perso-
ners aktivitet i et træ,
men da vi så stod
foran en kraftig ATV
(crosser) og fik en
hjelm med en lang
pind foran på, som
skulle bruges til ’ring-
ridning, da var overra-
skelsen mere end
stor. Det blev til me-
get grin og morskab,
som man nemt kan
forestille sig.

Bagefter fortsatte overraskelsen in-
denfor med en superlækker italiensk
menu, oven i købet i rigtig italiensk
atmosfære med de berømte tøjsnore
spændt over de smalle gader. En tre
retters menu: Spaghetti m. svampe-
sovs; marineret mørbrad m. rødbe-
der og sennepsdressing; is m. kara-
melliserede figner; italiensk vin. Bag-
efter var der kaffe, og der var også
tid til snak, som bestyrelsen deltog
i. Selv oprydning i køkkenet var der
sørget for, da bestyrelsen havde for-
ladt os igen.
Som det er med store overraskelser,
så havde vi helt glemt ’dokumenta-
tionen’ så det bliver til en tegning
efter hukommelsen. Denne fantasti-
ske personalepleje og yderst krea-
tive klap på skulderen gør, at man
som personale virkelig har lyst til at
bruge kræfter på ’at udvikle sine kva-
lifikationer til stadighed’, som det hed-
der, men selvfølgelig styrker det
også viljen til at gøre ’Gården’ til et
trygt og spændende sted for bør-
nene i det daglige.

Akvariefisk sænker
blodtrykket, forhå-
bentlig også på
’Gården’

To glade jubilarer
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Det er ikke en skjult reklame for Anne
Linnets nye ”Akvarium”, selvom
CDen ofte ’kørte’ derhjemme i mit
køkken. Nej, det drejer sig om ’Går-
den’s akvarium, som er centralt pla-
ceret i stueetagen, hvor børnene
møder om morgenen og ofte kom-
mer tilbage til, før de går.
Inspireret til følgende bemærkninger
blev jeg af en fin artikel i Midtjyllands
Avis (d. 29. 9. 07, II. s. 1) om ”Heste
på plejehjem” (Lysbro). Ud over re-
portagen om kæledyr på forskellige
plejehjem i Silkeborg, informeres der
om undersøgelse over kæledyrenes
betydning for ældre menneskers triv-
sel og sundhed. Så jeg hentede den
tykke amerikanske bog med titlen
”Det nye syn på vores liv med kæle-
dyr” (min oversættelse) fra min bog-
reol og læste om ’fisk i akvarium’.
Nogle forskere havde fundet ud af,
at børns blodtryk i et forsøg faldt, når
der var en hund i samme rum,
selvom de ikke kunne klappe hunden
eller snakke med den. Når de skulle
læse højt, steg blodtrykket ikke så
meget, som det gjorde uden hun-
dens nærvær. Derfor ville de under-
søge, om fisk i et akvarium, som man
jo ikke kæler eller snakker med, også
virker afslappende.
De valgte en gruppe forsøgsperso-
ner med normalt blodtryk og en an-
den gruppe med forhøjet blodtryk.
Under forsøget blev deres blodtryk
løbende registreret. Højest var blod-
trykket forståeligt nok, når de snak-
kede med forsøgslederen i starten
af forsøget. Det faldt, når de hvilede
i en lænestol i 20 min., mens de så
på en bar væg. Så skulle de læse
højt i 2 min., hvor blodtrykket steg
igen. Derefter skulle de igen i 20 min.
slappe af, denne gang mens de så
på fiskene i et akvarium, og så faldt
blodtrykket mere, end når de kig-
gede på den bare væg. Så blev de
igen bedt om at læse højt i 2 min.,
hvor blodtrykket steg, dog ikke så
højt som ved læseopgaven før. For
at skelne mellem fiske- og ren
akvarieeffekt skulle forsøgsperso-
nerne i 20 min. slappe af foran et
akvarium uden fisk, men med plan-
ter, som bevægede sig pga. vand-
pumpen og med lyden af vandbobler.
Blodtrykket faldt godt nok i starten,
men steg igen, før der var gået 20

min., fordi forsøgs-
personerne kedede
sig og blev rastløse.
Det mest interes-
sante resultat var nok,
at den blodtryks-
sænkende effekt var
størst hos personer
med forhøjet blodtryk.
Så vi håber på, at vo-
res børn på ’Gården’
også i de mere an-
spændte situationer,
fx når de siger farvel
til forældrene om
morgenen, og når de
venter, før de bliver
hentet, nyder godt af
vores fisk i akvariet.
Forudsætningen for,
at et akvarium kan virke positivt, er
selvfølgelig, at det er velholdt, og det
sørger hos os Kirsten Bossen med
stor ekspertise og omhu for.

Middelalder og
eventyr på ’Gården’
I november havde vi, som nogle
måske har læst om i Midtjyllands
Avis eller i Kjellerup Tidende, tre uger,
hvor børnene enten trak i ridder- el-
ler prinsessetøjet for at lede efter og
følge mystiske fodspor, kæmpe og
trylle, så troldmanden fik sin drage
og sine tryllekræfter tilbage, som den
onde heks havde taget fra ham. Til
sidst lykkedes det endda at lave den
onde heks til en god heks.

Julen blev ikke
sprunget over
 På trods af de tre intense uger, som
krævede alle personalets kreative og
praktiske kræfter, startede i skrivende
stund, dvs. i starten af december, de
sædvanlige juleaktiviteter med jule-
hygge, julepyntning og ikke at for-
glemme børnenes ’julegave-
produktion’.
Det var dejligt, at tilslutningen til
’bedsteforældredagene’ var så stor.
Selv om vi kalder dem ’bedste-
forældredage’, så kan børnene invi-
tere ’vikarer’, som har tid til at være
med til førjulehygge og jule-
værkstedsaktiviteter. Gløgg, æble-
skiver og andre godter bidrager til
den rigtige stemning.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Prinsesser og riddere fandt dragen

Juleklip på bedsteforældredagen
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Kalenderen
Hver mandag: Sang 14.15-15.45
Hver tirsdag: Åbent center 9-11.30
Torsdag:
1. torsdag i hver måned er der
gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der værk-
stedsaktivitet med Gunnar Nielsen
og Mother Theresa strikkegruppen.
Er dog aflyst ved andre arrange-
menter - se program.

Januar
 11. kl. 10:00  Banko
 25. kl. 10:00  Banko

Februar
  4. kl.   9:30  Fastelavnsmandag

med børnehaven på besøg
  8. kl. 10:00  Banko
 23. kl.   9:30  Banko

Marts
  7. kl. 10:00  Banko
 13. kl. 14:00  Tøjsalg. Besøg fra

     Damernes magasin

Malmhøj

Zenitta Kaalby
 Bente Sørensen

Lørdag den 1. december var der stort
julemarked i Vinderslev. Som sæd-
vanligt var det på ”Malmhøj”, det blev
holdt. Som det fremgår af billedet, var
der lige fra starten kl. 14 stor inte-
resse ved tombolaen. Her var også
mange store og gode gevinster at
vinde, 100 i alt, skænket af egnens
virksomheder og handlende, der
hvert år er generøse, når de bliver
spurgt, om de vil være sponsor. Der-
foruden var der gang i butikken, hvor-
fra der blev solgt mange håndlavede
ting. For amerikansk lotteri var der
stor interesse. Her kunne man vinde
vin til juleanden eller chokolade, som
man kan nyde juleaften, hvis man

Julemarked

kan vente så længe! Hele arrange-
mentet gav et pænt overskud, der
bliver brugt til glæde for beboere og
brugere på plejecenteret. Det er ture,

Der var femogtres  med  til den store
julefrokost på ”Malmhøj”. Vi startede
med at synge: „Der er noget i luften“.
Så fik vi en rigtig gammeldags jule-
frokost. Sild med en snaps til for at
lægge bunden. Da fisk er sundt og
godt, fik vi også en varm rødspætte-
filet. Inden hovedretten var der tid til
underholdning af de hyggelige spil-
lemænd, der kalder sig ”Harmonis-
terne” med Herdis fra Skibelund
Gartneri og Mogens på harmonikaer
og Rigmor, der sang solo og var for-
sanger ved de mange fællessange.

Julefrokost

Derefter fik vi grønlangkål med ham-
burgerryg  og medisterpølse. Da vi
var godt mætte, var der amerikansk
lotteri. Efter mere underholdning fik
vi dejlig risalamande med én man-
del i hver af de seks skåle, så nogle
fik en mandelgave med hjem. Efter
en hyggelig eftermiddag med godt
socialt samvær sluttede vi med at
synge: „Dejlig er jorden“.

Jens Thorn Jensen

hvor man drikker kaffe på en kro,
Sankt Hans aften, Julefrokost og an-
det.

Jens Thorn Jensen



29

Blomster blandt alle blomster

Sidst i november var vi traditionen tro på udflugt til Skibelund Gartneri ved
Bjerringbro. Det var en smuk oplevelse med tusinder af juleblomster i de
store drivhuse. Vi er også gode kunder i den flotte gartnerbutik.

På loftet sidder nissen og mange andre blev sunget, da Flagermusene
sang julen ind med os på Malmhøj den sidste tirsdag inden jul.

Zenitta

På loftet sidder....

Heste sælges

Lucia

Igen i år siger vi tak til Lucia-pigerne
fra Hauge. Det er en rigtig stem-
ningsfuld oplevelse.

Pasningsgaranti ?

Hvis ikke, så kan man blive passet
på Malmhøj. Her ses mormor Ella
Jensen og Else Anker Andersen
sammen med lille Frederikke, som
er fra Thorning.

Bente

Fine kæpheste i alle hesteracer
sælges. Pris 100 kr. Kan bestilles i
alle farver. Kan bruges til at ride på,
men er også velegnet som sangskju-
ler til konfirmation eller som „Prinsen
på den hvide hest“

Godt nytår
Kære alle venner og samarbejdspartnere!
Godt nytår og tak for det gamle ønskes af alle beboere og personale på
Malmhøj.
Vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde i 2008.

Bente Sørensen
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Besøg hos Jørgen Kvarme, Norge
Nogle gange har man bare lov at
være heldig….

På et tidspunkt så jeg et program
med Søren Ryge Petersen, hvor han
er i Norge og besøge Jørgen
Kvarme. Jørgen Kvarmes store li-

denskab er at arbejde med jyske
heste, som han bl.a. har købt her i
Danmark.

Jeg var vildt fascineret af denne nord-
mand og hans evne til at arbejde
med heste. Grundlaget for hans ar-
bejde er at vinde hestenes tillid. He-
sten ved, at når han er i nærheden,
så er den tryg. En af hans arbejds-
metoder er at tage hestene med til
alt. Og en af de ting, der blev vist,
var, hvordan han havde hestene med
frem og tilbage, når han skulle
tømme postkassen. Men ikke nok
med det, nej, han havde en stor blik-
spand fyldt med sten, som han trak
efter sig i en snor, så hesten kom til
at sparke til den. Men det havde he-
sten gjort så mange gange, og Jør-
gen var der jo, så den var helt tryg!!
Jeg kan huske, at jeg tænkte – hvem
der bare kunne være så heldig, at
opleve den mand i virkeligheden….
Så da jeg fik tilbudet om at komme
op og være med ham i en uge, var
der ingen tvivl – jeg var KLAR!!

Søndag den 14. oktober kl. 05.30 for-
lod jeg Mausing og satte kurs mod
Agroskolen i Hammerum, hvor jeg
skulle hente de 2 andre piger, der
skulle med derop. (Det at besøge
Jørgen Kvarme er et tilbud, som ele-
verne på hestelinjen får). Vi satte
kurs mod Frederikshavn. Da klokken
så blev 18.30, var vi i havn i Oslo ef-
ter en fantastisk flot tur gennem

Oslo-fjorden. Ude foran færge-
terminalen stod Jørgen Kvarme – en
stor mand med et stort skæg, og tog
godt imod os. Han sørgede for, at vi
blev fragtet til Tomb, hvor vi skulle
være.

Vi fik et værelse på landbrugsskolen,
hvor han holder til, og så gik vi til køjs,
så vi kunne være klar til den første
spændende dag i hestenes tegn.

Dag 1
Vi startede dagen nede i heste-
staldene. Her var 7 heste, 3 jyske
heste og 4 nordsvenske – alt sam-
men nogle store dyr - når man er vant
til en lille fjordhest. Det første, der
skulle gøres, var, at møget fra stal-
dene skulle køres ud. Og det bliver
hestene selvfølgelig brugt til. Deref-
ter skulle alle skraldespande i områ-
det tømmes. Også noget hestene
var indblandet i. Vi skulle hente nogle
træstammer, som blev læsset på en
skovvogn med dertil hørende motor-
hydraulisk kran, igen hestearbejde.

Senere på dagen skulle der være
nogle tv-optagelser, hvor man skulle
få et indblik i alt, hvad hestene kan
bruges til. Så her blev der kørt i jum-
ber, møgspreder, pløjet, harvet, sat
kartofler osv.

Da klokken var 22.00 lå vi og snor-
kede i vores senge – helt færdige

efter en fantastisk dag.

Dag 2
Nu var vi stille og roligt be-
gyndt at vænne os til spro-
get og kunne ligefrem be-
gynde at tale med nord-
mændene i hele sætnin-
ger…

Dagen bød på læder-
arbejde. Vi syede hver især
vores eget træktov – faktisk
et meget fangende hånd-
værk, det med læder.

Om eftermiddagen var vi
på en ridetur på de store
heste. Jeg morede mig ko-

steligt over, hvor lille en saddel ser
ud på sådan en hest. Men en god ri-
detur blev det til.

Dag 3
Vi skulle ud og være statister i et
reality show – Farmen. Deltagerne
havde ”tjent” nogle penge i løbet af
ugen, og for dem skulle de nu ud og
købe mad til den kommende uge. Til
det formål var der lavet en lille gade,
som en gade ville have set ud for 100
år siden med grøntsagshandler, ba-
ger, købmand, smed osv., og med
høns og får ind imellem. Her midt i
det hele skulle vi gå rundt med he-
stene og skabe liv i byen. Vildt sjovt
at være med til.

Dag 4
Ny dag, nye glæder. Vi skulle i sko-
ven og arbejde med hestene. Det var
helt fantastisk at få lov at være med
til det. Hestene var virkelig ”tændte”
på at skulle arbejde i skoven. Jeg
selv var lidt overrasket over, hvor
adrætte de kæmpestore heste var,
når de gik rundt mellem stammer,
stubbe og grene. Så jeg havde travlt
med at holde mig på benene og
komme på den rigtige side af det træ,
hesten slæbte af sted med for ikke
at blive fejet ned undervejs. Det var
helt fantastisk at arbejde med en hest
på den måde, så det bliver helt klart
sommerens mål med fjordhesten i
Mausing.

Ridetur på de bredeste heste
(jeg er yderst til højre)

Jørgen er ude at pløje med sine 2
jyske heste
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Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

Annoncører

En lille annonce (som denne)
koster 750 kr. årligt.

   En i dobbelt størrelse
koster 1500 kr. årligt.

Annoncepriser

Nu blev det tid til ”lunch” – den mad
nordmændene spiser kl. 11.30.  Den
varme middagsmad spiser man kl.
15.30, og så er der brød igen kl.
19.00. Vi fik tændt op i bålet, og en af
deres helt store lidenskaber er at ri-
ste ostemadder hen over bålet på en
gaffelgren – en tradition vi med god

samvittighed kan tage til
os.

Dag 5
Sidste dag på turen. Jør-
gen havde egentlig
tænkt sig, at vi skulle
have prøvet at køre med
6 spand, men da jorden
var frossen, var det des-
værre ikke muligt.

I stedet hentede vi he-
sten Uno, som er fører-
hesten. Jørgen trak ham ud midt på
ridebanen og bad ham stå! Først vi-
ste Jørgen, hvordan han kunne ”bør-
ste” hesten over hele kroppen med
en kost. Så kastede han kosten op i
luften, så den landede på tværs hen
over hestens ryg. Meningen med det
var, at hesten ikke må blive bange,
hvis f.eks. en gren falder ned over
den, når man er i skoven – hesten
fortrak ikke en mine. Så startede han
sin motorsav og gassede den op
rundt om hesten, under maven af den
osv. - Uno stod stadig stille. Så fandt
Jørgen den tidligere nævnte blik-
spand frem. Der blev raslet, og span-
den blev kastet mod hesten, men nej
ingen reaktion. Ligeledes var der hel-
ler ikke nogen frygt at spore, da han
trak en plastiksæk gennem benene
på den og sluttede af med at trække
den over hestens hoved. Uno blev så
bedt om at gå over en færist, inden
han skulle stille sig op på en plade,

Mig og Danske Dan i gang med at
flytte træ i skoven

Statister anno 1900 fra reality
showet „Farmen“

der vippede hen over en træstamme.
Selvfølgelig gjorde hesten det. Som
Jørgen sagde ” hvis hesten ikke kan
lide det eller føler sig utryg, kan den
jo bare gå sin vej!” Helt fantastisk og
meget lærerigt.

Nu gik turen så tilbage til Danmark.
Vi skulle med natfærgen fra Oslo og
var tilbage i Frederikshavn næste
morgen, da vi vågnede. Lørdag til
middag var jeg trygt hjemme hos
mand og børn i Mausing efter en helt
fantastisk og vildt spændende tur hos
den norske skovmand Jørgen
Kvarme.

Dorte Kvistgaard Jakobsen,
Lundgårde 2, Mausing

Jørgen viser hvad man kan med sin hest når
man har dens tillid
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

NF Jord & Beton ApS
v/Niels Fisker

Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup

Tlf. 20458431

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.

Jord- og belægningsarbejde.

„KVALITET TIL TIDEN“
ALT MURERARBEJDE UDFØRES

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup

Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Kjellerup VVS Service A/S

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86881330

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf. 86888159

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for

Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
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

DANSK INDUSTRIRENS A/S

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

Peter Tholstrup
     Formand
Privat 86 88 82 66
Mobil 22 70 87 16

Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning .  Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen

•  Alt i Stålmontage
•  Produktion
•  Reparation
•  Vedligehold

Solsikkevej 2 . Vinderslev . 8620 Kjellerup
Mobiltlf. 21 22 58 91 . Tlf. 86 88 29 49 . Fax 86 88 89 49

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

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

Serviceværksted for edb og kopi-/ kontormaskiner

Hunde- katte- og hestefoder
90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.

Sælges fra Haugevej 10
www.HMfoder.dk

Hønholtvej 9  Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

... ... ... ... ... 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
8688851386888513868885138688851386888513
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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

Jyske Bank .  Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme

Gør en forskel

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL
v/ansvarlige indehavere

Anni Gissel,
Statsautoriserede ejendomsmæg-

lere, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00

Slagterbussen
fra Vinderslev

tilbyder slagtning af grise

Tlf. 24 47 54 16

 Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60168597
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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

KLS Byg ApS
Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

KØLECONTAINER

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

Pederstrup Vognmandsforretning
Ejgild & Kurt Knudsen

Rosenvænget 9  3 3 3 3 3  8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70  3 3 3 3 3 Fax 86 88 85 80

Ingen annonceudgifter

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

Søndergade 15 C   8620 Kjellerup

Telefon: 86 88 21 00    Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

Mausing Forsamlingshus

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

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00

Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Den skægge Friskole
- Et anderledes skoletilbud

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming

Tlf. 86859333 / 40143297

Undervisning fra 0 - 9 klasse

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

  
 

• Træfældning 
• Haveanlæg 
• Belægning 
• Omfangsdræn 
• Gravning af sokkel 
• Grubning 
• Salg af granit 
 

 

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

Elkær Anlæg & Entreprenør 

Vi har anlæg for det meste!!! 

PRADO DESIGN
KJOLER TIL GALLA OG FEST.

MARIA PRADO SØRENSEN

VINDERSLEVHOLMVEJ 49

8620 KJELLERUP

TLF: 30273667

G H BELÆGNING

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Laurits Hvam

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

Epoxybelæning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.
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FORENINGS- OG GRUPPEVEJVISER
Lokalbladet bringer her en kortfattet vejviser over områdets foreninger og grupper m.v.,
samt navne på de relevante kontaktpersoner og deres telefonnumre. På den måde vil det
være nemmere at komme i forbindelse med den rigtige, når behovet opstår.
Derfor er det meget vigtigt, at vi på redaktionen får at vide, hvis der er forkerte eller
manglende oplysninger i vejviseren.
                                                                                                                                                     Redaktionen

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

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 87702323
Børnehaven Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Lone Sørensen, Fruerlundvej 2 Tlf: 86888685

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Jakobsen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Nielsen, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Pia Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 86888821
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

Hjemmeplejen Tlf. 87702370

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

Indre Mission i Vinderslev
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Junior- og Ungdomsklub
v/ Camilla Hedegård, Liseborg Toft 28,
8800 Viborg Tlf. 26805676

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

Malmhøj Tlf. 87702494
Boenhed Øst Tlf. 87700617
Boenhed Vest Tlf. 87700628
Aktivitetscenter Tlf. 87702496

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.: Henry Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

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

Pensionistforeningen
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10 Tlf. 86888552

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

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

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

Søndagsskolen - Mausing
Fmd.: Kirsten Kristensen, Pederstrupvej 32 Tlf. 86888375

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

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

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

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henny Sørensen, Tøndborgvej 28 Tlf. 86888358

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

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26 Tlf. 86888814

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 87702900
Skolefritidsordningen Tlf. 87702909

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

Windir Spejderne
Fmd.: Christoffer Thomsen, Haugevej 70 Tlf. 86888955



Få dine forenings- og gruppearrange-
menter med i næste udgave af

Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. februar
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Indlæg til aktivitetskal-
enderen bedes - om mu-
ligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskal-
ender“

BORGERFORENINGEN
23. januar kl. 19.30
Generalforsamling på Vinderslev Skole

28. og 29. marts
Revy i Vinderslev Forsamlingshus

MALMHØJ
11. januar kl. 10
Banko

25. januar kl. 10
Banko

4. februar kl. 9.30
Fastelavnsbesøg fra børnehaven

8. februar kl. 10.00
Banko

23. februar kl. 9.30
Banko

7. marts kl. 10.00
Banko

13. marts kl. 14.00
Besøg af Damernes Magasin

MAUSING
MISSIONSHUS
8. januar kl. 19.30
Alliancebedeuge v/missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

24. januar kl. 19.30
Generalforsamling

28. februar kl. 19.30
Lovsangs- og bedemøde

3. marts kl. 19.30
Møderække v/missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

4. marts kl. 19.30
Møderække v/pens. missionær
Mogens Kofoed Pihl, Randers

6. marts kl. 19.30
Møderække v/pastor
Jesper Hornstrup, Vammen

7. marts kl. 19.30
Møderække/familieaften
v/Anne-Marie Najbjerg, Vinderslev

10. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/sognepræst
Frede Møller, Hinge

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
13. januar kl. 10.00
Søndagsskole hos Ingrid Larsen,
Mausing Skolevej 13

26. januar
Leder-inspirationsdag i Ans Missions-
hus (program senere)

3. februar kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

24. februar kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

9. marts kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

6. april kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus.
Besøg af børnekons. Margit Simonsen,
Ans. Vi starter med kaffe og rundstyk-
ker. Tag far og mor med.

SOGNEMENIGHEDEN
29. januar kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset v/Helle Merete
Brix

26. marts kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset v/Ingrid Daege

VALGMENIGHEDEN
15. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal v/Nils
Villemoes

20. januar kl. 10.30
Kyndelmissesuppe i Valgmenighedens
sal efter gudstjeneste i Hørup Kirke

7. februar kl. 14.00
Foredrag i Valgmenighedens sal v/høj-
skoleforstander Aage Augustinus

27. februar kl. 19.30
Foredrag på Levring Efterskole v/Jens
Nauntofte

4. marts kl. 19.30
Gen.forsamling i Valgmenighedens sal

7. marts kl. 17-19
Persillesovs i Valgmenighedens sal

1. april kl. 19.00
Konfirmanderne læser af Johannes-
evangeliet i Hørup Kirke

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
7., 9. og 10. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliances Bedeuge

15. januar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

24. januar kl. 19.30
Generalforsamling

1. februar kl. 18.00
F-aften med fællesspisning og sangaften
v/organist Metha Giversen, Vinderslev

4. februar kl. 19.30
Missionsuge v/missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

5. februar kl. 19.30
Missionsuge v/fritidsforkynder
Johs. Kloster, Aulum

6. februar kl. 19.30
Missionsuge v/sognepræst
Erik Lunde, Struer

7. februar kl. 19.30
Missionsuge v/sognepræst Morten
Mouritzen, Vinding i Vinderslev Kirke

8. februar kl. 19.30
Missionsuge v/missionær Simon
Overgaard Pedersen, Lemvig

25. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Jens
Peter Lundgaard, Ans
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