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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

Tegnet af :
 Mads
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Leder

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre:
Eva Lund Madsen, Gitte Nielsen, Karin Lynderup, Lene Andersen, Anne Marie Rasmussen, Ingelise Eriksen.
Anden række fra venstre:
Tommy Christensen, Gert Daasbjerg, Bo Grønlund Hansen, Ole Nørskov, Claus Primdahl, Hanne Nymand,
Irene Hedegaard, Kirsten Broe Nielsen, Lisbeth Thygesen (lærer).

Vinderslev Skole - 7. B kl. 1973 / 74

10 år!! Hvem skulle have troet, at
LOKALBLADET allerede nu har
eksisteret i 10 år?

Heldigvis kan vi fra redaktionens
side se tilbage på 10 gode år. 10
år med lidt udskiftning i redaktio-
nen, 10 år med udvikling af bla-
det samt 10 år med masser af
artikler om det lokale liv, herun-
der præsentation af mange nye
tilflyttere og masser af nyfødte.

Det har været spændende at gen-
læse de første numre af LOKAL-
BLADET, og det har været sjovt

at følge lidt op på nogle af artik-
lerne fra dengang.

TAK
Vi har i alle 10 år prøvet at leve
op til navnet LOKALBLADET. Vi
har bestræbt os på at dække hele
lokalområdet, og det er efter vo-
res mening lykkedes, men uden
jeres hjælp havde LOKAL-
BLADET ikke rundet de 10 år.

Vi vil gerne takke for mange gode
indslag/artikler, for opbakning
såvel økonomisk som rent prak-
tisk, for gode råd og for samar-

bejdet med JER. Også mange tak
for lykønskninger i forbindelse
med dette 10 års jubilæum. Vi
glæder os til at tage fat på de
næste 10 år sammen med jer.

UPS
Vi ved godt, at vi et par gange har
udsendt to blade med samme
nummer. Det beklager vi, og vi
lover at gøre vores bedste, for at
det ikke sker igen.

Redaktionen
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spejlet

GadeVelkommen til !
Vinderslevvej 51

Vi vil også byde Betina og Anders
Grene Thygesen velkommen til
Vinderslev. De er begge 31 år og
kommer fra Silkeborg.
Anders er fysioterapeut i Bjerringbro.
Betina er uddannet lærer, men læ-
ser nu til talepædagog i Århus.

Pederstrupvej 41

På Pederstrupvej 41 er Ruth Knud-
sen, 39 år og Kaj Bennedsgaard, 40
år, blevet færdige med at bygge de-
res nye hus. Alle de gamle bygnin-
ger på grunden blev i sin tid væltet,
og nu fremstår altså dette flotte træ-
hus på en skøn naturgrund.
Ruth arbejder på kontoret hos sin
bror, vognmand Kurt Knudsen. Kaj
er leder på Vestas.
I huset bor også Sebastian på 11 år
og Camilla på 8 år, der begge går
påVinderslev Skole. Kajs datter
Karla på snart 8 år bor også hos fa-
milien hver anden weekend og i fe-
rierne.

Haugevej 64

Palle Kvist Andersen er 34 år og ar-
bejder som mekaniker i Silkeborg.
Det er 10 år siden, at Palle købte hu-
set på Haugevej, men det har været
beboet af hans mormor. Da hun
døde for et års tid siden, flyttede
Palle ind i huset lige før jul. Det er
Palle, der er mand for den flotte køk-
kenhave.

Vinderslevvej 52

Anette og Martin Døssing er flyttet
til Hinge og har solgt deres hus til
Susan Nedergård og Rasmus
Kronborg. De kommer begge fra en
lejlighed i Silkeborg. Susan er 23 og
netop startet som salgsleder i Føtex
på Borgergade. Rasmus er 27 og
køkkenchef. Vi kan også fortælle, at
Rasmus er den heldige ejer af 2
både og går meget op i fiskeri.

Pederstrupvej 67

Helene og René Jensen på 26 og
30 år flyttede ind den 1. juli med de-
res 2 drenge, Nicklas på 4 år og
André på 6 måneder. De har også
en hundehvalp, McQueen på 3 mdr.,
som er en dansk/svensk gårdhund.
Familien kommer fra Serup, og Nick-
las fortsætter i børnehaven i Lem-
ming, indtil han skal i skole, mens
André skal passes lokalt, når Helene
er færdig med sin barselsorlov. He-
lene arbejder i hjemmeplejen i
Kjellerup, og René er montør hos
Dansk Autoværn i Silkeborg.

Pederstrupvej 68

Janni Madsen og Christoffer Harritz,
begge 22 år, flyttede ind allerede den
1. februar i år, så det er på høje tid,
vi får dem budt velkommen til
Pederstrup. Janni er på vej til at blive
landmand og er i praktik hos Hans
Henrik Christensen. Christoffer (kal-
det Chris) er termisk afstripper, som
betyder metalrenser, hos Danstrip i
Knudlund. De kommer fra Silkeborg.
Det tredje familiemedlem er en me-
get fredelig rottweiler/labrador ved
navn Maggie. Chris interesserer sig
for biler i fritiden, mens Janni har nok
i sit landbrug.

LIljevej 11
Hanne og Jørgen Pedersen har valgt
at flytte til Kjellerup, hvor de har købt
hus på Fuglesvinget. De har solgt
deres hus på Liljevej til Hanne og
Karl Bjerre, som overtager huset fra
d. 15/10, men gården på Trekroner-
vej er ikke solgt endnu, da de først
skal have lavet Liljevej 11 handicap-
venlig, så der er plads til Karl.

Solsikkevej 27
Skal det være Louisiana i Amerika
eller Vinderslev i Danmark, vi skal
bosætte os? Det spørgsmål stillede
Brandy og Thomas Konradsen sig
selv, da de efter 2 år i lejet bolig i
Kjellerup skulle finde noget andet.

Silkeborgvej 102
Lars Christensen er flyttet fra Silke-
borg til Silkeborgvej 29 Vinderslev.
Lars har før boet i København men
kunne godt tænke sig et lille sted der
var hans eget, og hvor der er udsigt
til åben landskab, så derfor blev det
huset på Silkeborgvej Lars er 29 og
arbejder som finmekaniker.
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Nyfødte

Jane og Christian Sørensen,
Hønholtvej 12, fik den 9. juli en søn
på 2700 g og 47 cm. Sønnen skal
hedde Johan. Han ses her sammen
med broderen Andreas.

Den 15. juni fik Bente og Anders Pe-
dersen, Anemonevej 7 en lille dreng.
Den lille Johannes blev født 10 uger
for tidligt og vejede kun 1600 g og
var 43 cm lang, men i dag den 8.
august er han kommet hjem, og alt
er vel.

Tillykke med dagen
Inger og Bent Petersen, Peder-
strupvej 85, havde sølvbryllup
den 2. juli.

 Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
 bliver 50 år den 16. december.

Nygifte

Christina Le Févre og Robin
Lundquist, Liljevej 4, blev viet i
Hinge Kirke den 9. august.

Christine Lee Pedersen og
Jacob Vigh Pedersen, Revl
Mosevej 3, blev viet i Vinderslev
Kirke den 2. august.

Charlotte og Henrik Andersen,
Vinderslevholmvej 20, blev viet i
Houlkær Kirke den 2. august.

Søndag den 10. august var der indkaldt til vejfest på Lund-
gårde. Slaget stod hos Dorit og Ole i nr. 19. Vejret viste
sig desværre ikke fra sin bedste side, men det lykkedes
dog både at gennemføre dækrulning og tovtrækning.
Grill-maden blev klaret under den stor markedsparasol,
men måtte dog fortæres indendøre.
Alt i alt havde vi en rigtig god dag og aften i en meget
hyggelig stemning. TAK FOR DET! Vi ses igen næste som-
mer hos Birgitte og Jesper.

Vejfest på Lundgårde

Berit Hundebøl og Ebbe Peder-
sen, Vinderslevholmvej 13, blev gift
den 7. juli på Silkeborg Rådhus.

Thomas er født og opvokset i Hauge,
er 31 år og kører lastbil for Designa.
Brandy er født i USA, er 26 år og
arbejder som pædagogmedhjælper
i Broparkens børnehave. Selvom det
kun er 2 år siden, de flyttede til Dan-
mark, taler Brandy utrolig godt
dansk. Thomas og Brandy blev gift
for 2½ år siden i USA og i Danmark
i år.
Men hvorfor blev det så Vinderslev?
Den største grund er nok, at det ikke
går godt i Louisiana, efter at først
orkanen Katrina og sidst Oskar
ramte New Orleans, som er en me-
get stor by med megen kriminalitet
og uro. Måske kan vi få Brandy til at
fortælle lidt mere om forskellen mel-
lem USA og Danmark i et senere nr.

Tøndborgvej 26

Camilla Hansen og Thomas
Johannesen, begge 21 år, er lige flyt-
tet til Pederstrup fra Viborg sammen
med deres 2 katte, Freja og Felix på
4 mdr. Camilla er godt kendt i
Pederstrup, for hun er nemlig vok-
set op på Tøndborgvej.

Thomas kommer oprindeligt fra
Ørum. Camilla læser til pædagog på
Viborg Seminarium og arbejder på
Malmhøj i fritiden. Thomas er nyud-
dannet salgsassistent og arbejder
p.t. hos Merlin i Silkeborg. De bru-
ger fritiden på at komme i orden i
huset.
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Stærke kvinder i Mausing

Elsebeth og Jens Erling Overgård på Tøndborgvej har haft fint besøg. Dyrerne kom der flere gange, så de må
have været tilfredse med stedet i deres have.

Besøg i haven

Matthias Linack med Eva og Villy Lundgaard
samt Niclas Valbjørn i baggrunden.

spejlet

Gade

Lørdag d. 28/6 blev der afholdt
„Sommerfest“ ved „Æ bydam“ i
Mausing.

Dorit Christiansen – en af de
stærke kvinder i Mausing forsøger

sig i søm-konkurrencen.

 Næsten alt hvad der kunne „krybe
og gå“ var samlet ved den traditions-
rige sommerfest.
Matthias fra Mausing Søndergård
stod igen i år for tilberedning af wok-
mad på sin kæmpe wok-pande –
lækkert!
Der var indvidelse af bålpladsen, der
viste sig at være velegnet som
varmekilde til wokken. Senere hyg-
gede børnene sig omkring bålet.
Generalforsamlingen resulterede i
genvalg til Marianne Kristensen og
Lars Abildskov, mens Mette Nielsen
afløste Zita Agerskov, der efter fire

år i bestyrelsen ikke ønskede gen-
valg.
Ellers blev der leget og hygget til
langt ud på natten.
Billederne fortæller om søm-konkur-
rence, hvor begge køn og børn også
deltog.
Med indbydelsen til festen var der
en opfordring til alle: Hvem kan for-
vandle vores andeflåde? Resultatet
bliver en kombination af tre forslag
fra Niclas Valbjørn, Knud Haugaard
og Frede Hvam. Ideerne blev afle-
veret til arbejdsdagen 21/6, hvor der
bl.a. blev luget og ryddet op.

Rengøringshjælp søges
til ca. 3 timers rengøring om ugen i
hjemmet (Vinderslev). Tidspunkt og
løn efter aftale.
Lone og Jan Sprogø - tlf. 86888894.
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Arrangementer i efteråret
2008

Jubilæumsfest fredag den 10. ok-
tober kl. 18.00
Vores kære gamle forsamlingshus
blev 100 år i maj måned. Dette bli-
ver markeret med en jubilæumsfest.
Festen starter kl. 18.00 med en tre
retters menu bestående af gode
gammeldags retter.
Der vil være lidt underholdning af
lokale aktører, og efter middagen
spiller Night Work op til dans.
Aftenen slutter kl. 01.00.
Pris incl. entre: 180,00 kr.
Tilmelding til denne aften senest den
3. oktober til Inge: 40 29 72 20 eller
Jette: 20 45 69 29.

Julefrokost lørdag den 29. novem-
ber kl. 18.00
Sædvanen tro afholder vi julefrokost
igen i år, dog bliver der afholdt 2 i
håb om, at vi kan samle endnu flere.
Julefrokosten starter kl. 18.00 med
julebuffet med diverse julemad, og
efter middagen spiller Per Villekjær
op til dans. Aftenen slutter kl. 01.00.

Vinderslev Forsamlingshus

Pris incl. entre: 200,00 kr.
Tilmelding til denne aften senest den
22. november til Inge 40 29 72 20
eller Henrik 21 48 53 18.

Juletræet tændes på torvet kl.
14.00 (1. søndag i advent)
Vi tænder juletræet på torvet kl.
14.00 og synger et par julesange.
Derefter går vi i forsamlingshuset,
hvor der vil være mulighed for at
købe gløgg og æbleskiver, og der vil
være underholdning for børnene.
Hvem ved, måske kommer juleman-
den også. Vi slutter dagen ca. kl.
17.00.

Julefrokost lørdag den 6. decem-
ber kl. 18.00
Der afholder vi så den anden jule-
frokost.
Julefrokosten starter kl. 18.00 med
julebuffet med diverse julemad, og
efter middagen spiller Per Villekjær
op til dans. Aftenen slutter kl. 01.00
Pris incl. entre: 200,00 kr.
Tilmelding til denne aften senest den

5. december til Inge 40 29 72 20 el-
ler Henrik 21 48 53 18.

Vi afholder disse arrangementer i
håb om, at byens beboere vil være
med til at støtte om vores forsam-
lingshus, da vi jo gerne skulle bruge
dette i mange år fremover. I løbet af
nogle få år skal vi have nyt tag på,
og der skal bygges bedre faciliteter,
såsom et kølerum frem for den køle-
container, der står og kører.

Vi håber rigtig mange vil støtte op
om de ovennævnte arrangementer,
for jo flere penge vi får i kassen, jo
før kan vi få lavet de ovennævnte
forbedringer.

Mød derfor op på de ovennævnte
datoer og støt vores forsamlingshus,
for hvad skal vores lokalsamfund
gøre uden et velfungerende og ak-
tivt forsamlingshus?

Vinderslev Forsamlingshus I/S
                                  Bestyrelsen

Gadefest i Vinderslev Nord
Der var samlet 29 til fest i Vinderslev Nord. Dette billede er
taget ved hjælp af selvudløsningsprincip (kyndig bistået af
Hans Murer).

Cross
for børn og barnlige sjæle på marken ved Birthe og
Ole Nielsen, Pederstrupvej.
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Lokalbladets jubilæumssider
Det er nu 10 år siden, at Lokalbladet for første gang så dagens lys.

I den anledning har vi kikket tilbage i de første udgaver og set, hvilken
udvikling der er sket på forskellige områder.

Redaktionen - april 1999 - hvor
Lokalbladet modtog en gave fra
Tuborgfondet til indkøb af CD bræn-
der og billedbehandlingsprogram.
Bagerst fra venstre: Frank Nielsen
(Tuborgfondet), Mona Johansen,
Andreas Pretzmann, Flemming
Grønkjær, Kirsten Haugaard, Inger
Thomasen.
Forrest fra venstre: Lene Rasmus-
sen, Alice Lemming og Ingerlise Ole-
sen.

Redaktionen

For ca. 10 år siden blev jeg bedt om
at skrive lidt om, hvordan det er at
være tilflytter her til egnen.

Tja; jeg er jo blevet 10 år ældre og
har nu 2 børn, den samme mand,
samme adresse, men ny hund.

Jobmæssigt er der sket rigtigt me-
get, da jeg for 4 år siden valgte at
uddanne mig som fysiurgisk massør.
Dette har givet rygstød til at starte
min egen klinik, som jeg nu driver
fra Kjellerup Sygehus og har gjort i
snart 2 år. Det havde jeg ikke regnet
med da vi købte hus i Mausing!!

Mit sociale netværk er vokset me-
get over årene og dækker heldigvis
alle alderstrin, men selvfølgelig er
der en stor berøring både gennem

Tilflytter for 10 år siden

skolen og gennem mit arbejde.

Man skulle ikke tro, at der skete en
hel masse i vores lille by, men jeg
synes nu ikke, vi keder os: Vi har
gennem årene kunnet glæde os over
nytilflyttere med og uden børn. Vi har
sørget over gamle indbyggeres for-
svinden. Vi har været forargede over
vores lokale offentlige piger. Vi har
hygget os over at have nogle dejlige
naboer og glædet os, når de vandt
bedsteforældreværdigheden og an-
dre gode ting.

Vi har et helt specielt sammenhold,
som ikke nødvendigvis er synligt
hele tiden, men som gør vores by til
et rart sted at være. Markeringen af
sammenholdet ses nok bedst gen-
nem vores bydamsforening, hvor vi

mødes et par gange om året til mad,
drikke og samvær.

Desuden er vi så heldige at have
nogle gode initiativtagere, som sam-
ler folk til forskellige arrangementer.
Her kan bl.a. nævnes muslinge-
fangst i Hinge Sø, Biografklub,
Damekomsammen og udflugt til
Høgdal, som er en gård, der drives
som for mindst 100 år siden. Der er
vistnok også uofficielle mesterska-
ber i ciderfremstilling, men det ved
jeg nu ikke en masse om.

Med venlig hilsen
Zita Agerskov

Mausing

Bagerst fra venstre: Lene Rasmussen, Alice Lemming, Charlotte Vin-
dum, Kirsten Haugaard, Ingerlise Olesen.
Forrest fra venstre: Jesper Mortensen, Anna Arhøj og Jan Sprogø.

(Winther Foto)
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Windir spejdernes start på at bygge en shelter.
Fra juli-udgaven 2002

Shelteren i dag

Windir spejdernes start på skov-
beplantningen - juli 1999

Spejderskoven

Skoven bag spejderhuset og Børne- og Fritidsgården
som den ser ud i dag

Lokalbladets jubilæumssider

Den gamle brugs i Vinderslev er ændret til MerkoBillede fra januar-udgaven 1999

De 2 købmænd i området

Købmanden i Hauge går ikke ind for „Bytte Bytte Købmand“. Det er stadig Anne Grethe og Børge Rasmussen

Billede fra oktober-udgaven 1999
Billede fra august 2008
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Lokalbladets jubilæumssider

Æ Bydam i Mausing

Den 12. februar 2000 mødtes ca. 30
personer hos Else og Peder Nørskov
i Mausing.
Der blev nedsat et udvalg til den vi-
dere planlægning af forløbet med at
forskønne området ved Branddam-
men i Mausing.

Der var bl.a. ønsker om en stensæt-
ning som i 1935.

Fra den første arbejdsdag
I løbet af det første år lader Else og
Peder Nørskov samt Elsebeth og
Peter Pedersen  hver et stykke jord,
der ligger op til Bydammen, indgå
som en del af anlægget.
Endvidere søges om et beløb fra
Friluftsrådet til projektet. Man får
15.000 kr. herfra til planter og mate-
rialer.
Hvis man skal „søge penge“ som i
dette tilfælde, er det et krav, at man

et sammendrag fra de sidste 8 år:

er en forening, så der blev lavet en
forening med vedtægter, kontingent,
en årlig generalforsamling, med-
lemsliste mm.
Det var et stort arbejde, men det har
siden vist sig, at det var godt at få
det overordnede sat i system.
Hvert år er der nogen arbejdsdage,

en sommerfest og siden 2004
juletræs-tænding.

I 2002, på 150-årsdagen for Kong
Frederik d. 7.’s besøg i Mausing, op-
førtes et „Total-teater-stykke“ over,
hvordan sådan en dag kunne have
udspillet sig.
Året efter opførtes „Klodshans“ som
friluftsteater i slugten vest for
Mausing. Senere på aften blev der
afholdt sommerfest ved bydammen.
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Lokalbladets jubilæumssider

Som Malmhøj ser ud i dag 2008Marken fra oktober 1998, hvor Malmhøj
byggeriet påbegyndtes året efter

Billede fra oktober-udgaven 1998,
hvor der var plads til 140 køer

Landbrug

Billede fra oktober-udgaven 1998,
hvor der var plads til 170 køer

Anne Vesterby og Karl Erik Knudsen
udvidede sidste år kostalden til 200
malkekøer. Der er endvidere etab-
leret kalvehytter og foderlade. Der
er to landbrugsmedhjælpere ansat.

Anne Vesterby og Karl Erik Knudsen, Holmsløkkevej 6

Malmhøj

har stadig landbrug på Pederstrup-
vej 68, men er selv flyttet til Mausing
Mølle, hvor de har renoveret stue-
huset fra kælder til kvist. I stuehuset
på Pederstrupvej bor deres med-
hjælper, Janni med sin kæreste. Stal-
den er udvidet yderligere, og de har
i dag 240 malkekøer og en malke-
grav med plads til 2 x 14 køer ad
gangen.

Anne Marie og Hans Henrik Christensen, Pederstrupvej 68

Anne Marie og Hans
Henrik arbejder på
fuld tid med landbru-
get og har 2 dygtige
landbrugspraktikan-
ter ansat + løse med-
hjælpere indimellem.
Hele familien er sta-
dig med i stalden.
Morten er dog på ef-
terskole og deltager
„kun“ i weekender og
ferier.

Gården er åben for
besøg af børnehave
og dagplejere, og
andre nysgerrige er
også altid velkom-
men.
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Lokalbladets jubilæumssider
Nygifte for 10 år siden

Hvordan er det gået dem ?
Ja, alle 6 par bor stadig sammen,

hvilket er noget over den gennemsnitlige statistik.

Annemette og Jesper Mortensen,
Mausingvej 43

Blev viet i Vinderslev Kirke den 15. august 1998.
De har fået tvillingerne Asger og Johan, som nu er
8 år og er startet i 2. klasse samt Amalie, som nu er
6 år og startet i 0. klasse på Vinderslev Skole.
Annemette er fortsat revisor, mens Jesper er skiftet
fra bankverden til et job som økonomichef på Grøn-
agergård Savværk.
Fritiden går stadigvæk primært med ombygning/
istandsættelse af ejendommen Mausingvej 43.

Ann Britt og Peter Møller,
Pederstrupvej 58

Blev viet på Kjellerup Rådhus den 25. juli 1998. Fa-
milien er forøget med Freja på 5 år og Thomas på 3
år. Ann-Britt er i dag kommunal dagplejer (den ene-
ste i Pederstrup), og Peter er varmemester hos AAB
i Silkeborg. Fritiden bruges på at bygge værelser på
loftsetagen.

Blev viet på Kjellerup Rådhus den 8. august 1998.
Hos dem er det Jan, der har helt styr på datoen, og
Louise der godt kan glemme den lidt. Louise er læ-
gesekretær på Brædstrup Sygehus, og Jan arbej-
der på et inventarsnedkeri i Silkeborg. Familien
tæller også de to piger Katrine og Kamilla. Katrine
er 13 år og går i 7. klasse, mens Kamilla er 11 år
og går i 5. klasse. Begge går på Friskolen i Lem-
ming.

Blev gift den 18. juli 1998 i Grathe Kirke. Liselotte læser
til (voksen)pædagog og er færdig i juni 2010. Karsten er
mejerist. Familien tæller endvidere Pernille, som er 22 år
- hun læser også til pædagog, Kasper på 18 år, der arbej-
der på en produktionsskole i Farsø samt Sandra på 14
år, der går i 8. klasse på Thorning Skole.

Louise og Jan Søndergaard,
Tøndborgvejvej 41

Liselotte og Karsten Thøgersen,
Trekronervej 10
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Lokalbladets jubilæumssider

Blev viet på børnehjemmet Emmanuel i Hondu-
ras den 1. august 1998. Flyttede efter 8 år fra ho-
vedstaden Tegucigalpa til børnehjemmet
Emmanuel, hvor de begge nu arbejder som
fuldtidsmissionærer. Katja arbejder i administra-
tionen, koordinerer voluntører og grupper, kontakt
til de sociale myndigheder samt telefon og emails.
Max arbejder mest med vedligeholdelse af bør-
nehjemmet. Sammen har de drengene Gabriel 7
år og Simon på 5 år. Til november i år håber de at
kunne byde velkommen til en lillesøster. Familien
har tilpasset sig godt i det meget anderledes
arbejds- og familieliv ude i bjergene blandt 400
børn i alle aldre.

Katja Nordstrøm og
Maximiliano Hernandez,

Honduras

Nu nærmer min 10 års fødselsdag
sig, og jeg er godt i gang med plan-
lægningen – det er vel en rund fød-
selsdag, så det skal fejres.
Når jeg tænker tilbage, så boede vi
dengang i Mausing by, Mausingvej
26. 2 dage gammel blev jeg heflet
med til den første skolefest på

Nyfødt
Carl Theodor Østerby

Første nyfødte i Lokalbladet -
januar-udgaven 1999 - var Carl
Theodor Østerby, født den 2.

november 1998, søn af Inge og
Rasmus Østerby, Mausing

Vinderslev Skole. Jeg havde de før-
ste år værelse i stuen, som også var
fars og mors arbejdsværelse – og
spisestue. I løbet af de første år fik
mine storesøstre værelse på loftet,
og jeg fik mit eget værelse. Efter
sommerferien 1999 begyndte jeg i
dagpleje hos Birgit på Fruerlundvej,
og snart kom nogle af mine nu bed-
ste klassekammerater også i dag-
pleje der – Anders Kohsel og Ka-
thrine Sørensen. Da jeg fyldte 3 år
begyndte jeg i Vinderslev Børne-
have. Tiden i børnehaven var skøn.
Masser af leg, masser af børn og
sjove pædagoger. Da jeg fyldte 6,
var det tid til at starte på skolen. Så
var det, at vi flyttede op på Lund-
gårde på en gård med masser af
plads omkring os. I børnehaveklas-
sen startede jeg til fodbold i Vinder-

slev. Efter 0. klasse begyndte jeg
som spejder. Nu går jeg i 3. klasse.
Jeg er vild med rollespil,
Warhammer og at lege med mine
venner. En af mine bedste kamme-
rater er Mathias Skov (t.v.), som er
med på billedet.

Blev viet i Vinderslev Kirke den 22. august 1998.
De bor ved landsbyen Hvilsom ved Hobro, hvor de for
nylig har købt Bjarkes forældres minkfarm. Majbrith er
gymnasielærer og underviser i faget dansk i Struer. De
har børnene Hjalte, som lige er startet i skole, Johanne på
snart 3 år, og så er der endnu et barn i vente i slutningen
af november.

Majbrith og Bjarke Borg Andersen,
Hobro
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Lidt om De mærkelige Fynboer i
Grathe:

På utallige opfordringer om at
skrive lidt om vores fritid som fald-
skærmsspringer, vil jeg fortælle lidt
om en af vores store ture.

Det hele startede i Rusland 2006.
Jeg lagde mærke til et logo – hvor
var det fra? Skydive Venezuela!
Skulle vi ikke lige tjekke det ud til
næste år? Vinteren gik med vacci-
ner og 7 lektioner i spansk. Og for-
søg på at planlægge. Ikke let når
man ikke har nogle kontak-
ter.

Endelig blev det tid til, at vi
skulle af sted. København
- Atlanta gik smertefrit.
Atlanta – Caracas var først
forsinket på grund af ingen
Crew. Okay! Det blev fun-
det og alle om bord. Hov!
Skal et fly have brændstof?
Endelig alt klar. Så kom der
„thunderstorms“ ind. Lan-
dede i Caracas 3 timer se-
nere end forventet, og der
var bare ingen til at hente
os. Hvad nu? Vi prøvede at ringe
til Dropzonen - telefonsvarer! Okay
det er jo midt om natten. Vi venter
til i morgen og ser. Et hotel! Nej, alt
optaget på grund af sydameri-kan-
ske mesterskaber i fodbold. Vi ind-
tog et par stole! Kl. 9 ringede vi
igen, og denne gang kom vi igen-
nem. Der var en bil på vej med det
samme, og hvis der ikke var me-
get trafik, ville han være der om en
time. Der gik tre! Efter nogle timer
i bil kom vi til et helt drømmesyn af
en springplads/pakkeområde med
udsigt til landinger og „palmehytter“
til tilskuere.
Vi blev tjekket ind og kørt til vores
hotel. Fuldstændig smadret efter at
have været 39 timer under vejs.

Lige inden vi tog derned, fik vi at
vide, at der ikke blev sprunget i
hverdagen i regntiden - endnu et
minus i vores plan, men ser vi bort
fra „før-vi-tog-af-sted“ proble-

Faldskærmsspringer
merne, så har vi intet at udsætte
på dette sted, tværtimod.

Allerede i lufthavnen blev vi mødt
af folk, der ville veksle $. Den
„hvide“ kurs var 2100 bolivarer for
1 $, og den „sorte“ her var 3000.
Det lød jo som en helt god forret-
ning, så vi vekslede 100$ og
mente, at vi havde gjort et godt kup,
men-men! På Dropzonen i
Hiogerote fik vi 375.000 Br. for
100$, og nogle steder kunne man
veksle til 4000. Vi vidste hurtigt, at
vi ville blive snydt, for vi havde selv-

følgelig ikke så mange $
med, da vi ikke på forhånd
vidste, at „de“ kører to øko-
nomier.

Dropzonen ligger det per-
fekte sted, hvad vejr angår,
for selvom vi kunne se regn
og skyer hele vejen rundt,
så var det næsten hele ti-
den „blue skys“ der. Vi op-
levede kun en regnbyge på
5 min. i dagtimerne på 3
uger.

Den første søndag nåede
vi 3 spring, så kunne vi ikke mere.
Varme i den mængde er vi ikke vant
til, så der skulle noget vand til (10
l). Mandag arrangerede Dropzonen
en strandtur for os og en ungarer,
fedest.. for den strand, som ligger
lige for enden af startbanen, er ikke
det, vi forestiller os af det Caribi-
ske hav. På grund af en flod i nær-
heden er det brunt, men de lokale
elsker det, fordi der er nogle fine
mus-linger, der bruges til Suppe. Vi
blev kørt til lige det, vi havde fore-
stillet os af en strand - pragtfuldt!

Ungareren spurgte, om vi ikke ville
med på en tur ud på en øde ø og
springe. Så ville det ikke blive så
dyrt pr. mand, 600$ for en flyver og
mad det meste af en dag. Vi slog
til, heldigvis for det! Onsdag tog vi
af sted til dropzonen kl. 8. Der var
ikke andet end 500 meter at gå fra
hotellet, og vi var klar, men ingen
lille flyver. Ved 9.30 tiden kom han,

Skydive i Venezuela

Spring over La Tortuga i Venezuela

Lagunen på La Tortuga, Venezuela
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en længere forelæsning om at han
var blevet stoppet i bil og måtte
betale med vores morgenmad, da
han bildte dem ind, at han ingen
penge havde. Aldrig har vi oplevet
et så korrupt land, og det skulle
blive værre. Vi fik pillet dørene af
og i flyveren. Så kom en løbende
fra lufthavnen, at vi ikke måtte flyve
uden dør, en skulle i, okay, vi kunne
da komme ud ad den anden, men
da vi ikke bød ham nogle $, så
måtte vi ikke flyve uden at have
begge i! Vi fløj over til øen
La Tortuga. Wau, siger jeg
bare, lige nøjagtig som
alle postkort viser: De
smukkeste hvide strande
med det flotteste tyrkise
vand omkring, en stor ø
der er et reservat. Egent-
lig er den ikke helt øde.
Der er en fastboende der,
og så ligger der et sæson-
hotel med 4-6 hænge-
køjer. Vi gik ned til ene-
boeren „Borgmesteren“
og afleverede nogle af de
råvarer, vi havde med, og
han gik efter friske fisk, mens vi gik
tilbage til flyveren og fik dørene af
og op i 3 km. Wau.. vildt… fanta-
stisk! Vi stod af over noget af det
smukkeste, vi har set, en helt ube-
skrivelig oplevelse. Vi havde valgt
at lande ved startbanen i stedet for
på stranden, dels på grund af vin-
den og dels for ikke at få for meget
sand i skærmene. Sandet her er
finere end på Due Odde. Vi fik lov
til at pakke på hotellets restaurant,
en overdækket terrasse. Sand
kunne ikke undgås. Tilbage til
„borgmesteren“. Han havde lavet
en pragtfuld middag til os. Vi nød
stedet nogle timer, vandet og det
dejlige sted, inden vi vendte tilbage
til fastlandet igen. Det havde væ-
ret en pragtfuld dag.

Torsdag til søndag var det spring-
dage. Vi fik ikke helt så mange
spring, ca. 2 om dagen, men vi nød
virkelig stemningen, der var på ste-
det. Vi var med på det største euro-
pæiske lift. Der var 4 danskere, der
ville have et tandem, så vi var 6
danskere ombord, vildt!

Mandag gik vi en tur ind til byen,
ikke at der er noget særligt at se
på der, men den er stadig anderle-
des, end vi er vant til. Tirsdag var
der lige en enkelt tandem, som vi
var fyld på. Det gik det meste af
dagen med. Der var en helt klub-
stemning der, herligt.

Onsdag arrangerede dropzonen en
tur for os op i nogle grotter, hvor vi
fik lov til at kravle i drypstenene,
gå i vand til brystet og være ude i
regnskoven oppe i bjergene. Det

eneste lille minus ved den tur var,
at vi ikke kunne spansk, og guiden
ikke kunne engelsk. Men vi klarede
os med tegnsprog. Det kom der
mange sjove ting ud af.

Fredag til søndag stod på ca. 2
spring om dagen.

Om mandagen tog vi ind til Caracas
for at se den. Ingen kunne forstå,
at vi ville derind, for det var en far-
lig by at bevæge sig i, ikke noget

med at gå ud, efter at det
er blevet mørkt, og de ste-
der, jeg havde læst, at vi
skulle se, blev vi frarådet
på det kraftigste at se.
Men vi kom derind og fik
et dejligt værelse på Hil-
ton, som vi havde bestilt
hjemmefra. Vi gik lige en
lille tur, inden det blev
mørkt. Men vi opdagede
hurtigt, at jeg havde den
forkerte påklædning på,
for vi kunne helt stoppe
trafikken, bare fordi jeg
havde shorts på. Ingen pi-

ger går i andet end lange bukser,
så jeg måtte bide i det sure æble
og tage lange bukser på dagen ef-
ter, men det er ikke sjovt i 35°
varme.

Venezuela er et pragtfuldt land,
som vi meget gerne besøger igen,
men i Caracas har vi set det, der
var at se, og der behøver vi ikke
komme igen, og lufthavnen kræver
virkelig tålmodighed, mere end vo-
res sport har lært os. Vi tog videre
til USA og fik et par spring, og el-
lers var vi „bare“ rundt og se
nationalparker og en tur i Las Ve-
gas.

Vi har virkelig haft en rigtig dejlig
tur og fik lige to kontinenter til af
vores lille tur rundt på dem alle 7.

H.C. Hansen &
Dorthe Tinggaard

Haugevej 76

En af palmehytterne til tilskuerne
på springpladsen i Venezuela

Landsby i regnskoven, Venezuela

Nationalpark Arches, Utah

okt 2008.pmd 24-09-2008, 13:2515



16

Set og sket

Der er stadig nogen, som holder køkkenhave
Palle Kvist Andersen, Haugevej 64

Roser så røde hos Inger & Bent Petersen,
Pederstrupvej 85

Ella & Frede Sørensen, Tøndborgvej 32 har en utrolig flot og blomsterrig have med kræs for detaljer

Hvor marken bølged’ nys som guld med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde
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Set og sket

Der har været mange hvepse i år, men der skal alligevel nogle stykker til
at lave dette hvepsebo hos Inga & Svend Lørup, Tøndborgvej 47

Ejendomshandel er ikke helt gået i
stå i Lokalbladets læserkreds

Her bliver passet godt på mark og sø

Nicholine og Sofie leger på deres legeplads, hvor figurerne Peter Plys,
Tigerdyr m.fl. præger legeredskaberne i flotteste stil på Vinderslevvej 71

Ballonfart over Mausing

Ved jorden at blive,
det tjener os bedst:

Ellers kan det gå som fx Karsten
Lørup. Han var i Demstrup for at
male et tag. Stigen væltede, og der
sad Karsten. Han prøvede at gøre
opmærksom på situationen ved at
vinke, men folk vinkede bare tilbage.
Så måtte han bide i det sure æble
og ringe til mor, som selvfølgelig kom
og hjalp ham!
Eller hvad med Lars Arhøj som ville
tage et billede af Spejderskoven til
Lokalbladet. Han kravlede op i en
mast og tabte kameraet (vi trængte
også til et nyt!).
Men værst gik det for Frank Würtz.
Familien var taget på ferie, og Frank
skulle sove på hemsen. Den faldt
han så ned fra midt om natten,
brækkede skulderen og ødelagde et
ledbånd i knæet (han siger, at han
var ædru!), så ved jorden at blive,
det tjener os bedst!
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Vinderslev Borgerforening
Vinderslev
Skyttelaug

I forbindelse med forberedelserne til
et foreningsbesøg i Mausing Mølle
har Alice Lemming, der er tidligere
medlem af bestyrelsen for Vinder-
slev Forsamlingshus fundet et skab
med „skydeplader“ frem.
Skabet har tidligere været hængt op
i forsamlingshusets indgangsparti.

Er der nogen, der kender noget til
VINDERSLEV SKYTTELAUG  (mu-
ligvis oprettet i 1928) og evt. forbin-
delse til Borgerforeningen i Vinder-
slev  (oprettet i 1945)?

Borgerforeningen har i 1950’erne af-
holdt fugleskydning. De sidste år på
skydebanen ved Mausing Mølle, og
i hvert fald 2 af pladerne i skabet er
nævnt i  Borgerforeningens gamle
protokol. Resten af pladerne må så
være fra skyttelauget eller evt. fra
skytteforeningen i Pederstrup eller
Mausing.

Vi vil gerne prøve at finde ud af sam-
menhængen og vil gerne have for-
slag til, hvor pladerne i fremtiden skal
opbevares.

Der er følgende plader:
1928 Vinderslev Skyttelaug (med
fugl)
1928 Peder Nielsen, Mausing
1929 Karen Keller, Vinderslev
1930 Marie Hoberg, Fruerlund
1931 Anna Nielsen, Vinderslev
1932 Karen Bondrup, Vinderslev
1933 N.P. Nielsen, Vinderslev
1934 Frederik Greibe, Hauge
1935 Marie Nørskov, Vinderslev
1949 Poul Mølgaard, Vinderslev
1950 Mary Jensen, Pederstrup
1951 Ejner Mogensen, Vinderslev
1952 Karen B.Pedersen, Vinderslev
1953 Ena Hvam, Pederstrup
1954 Chr. Jørgensen.

Vi vil meget gerne høre fra nogle,
der ved, hvem de nævnte personer
er og fra evt. nulevende efterkom-
mere.
Ring, eller måske endnu bedre, skriv
til Alice Lemming, Vinderslevvej 46,
tlf. 86 88 84 13,
e-mail: alicelemming@hotmail.com
eller Agnes Hansen, Vinderslevvej
44, tlf. 86 88 83 08,
e-mail: agnes.hansen@fiberpost.dk

Agnes Hansen

Sct. Hans
Siden sidst har Borgerforeningen
haft sct. Hans bål i dalen ved
Mausing Forsamlingshus. Der var
mødt ca. 125 mennesker op. Bålta-
ler var Helle Westergaard, tidligere
byrådsmedlem i Kjellerup Kom-
mune.
H.W. talte om, hvordan ilden har en
særlig rolig indflydelse på vores sind.
H.W. fortalte bl. a en historie fra
Afrika om to stammer, der ikke
kunne enes. En mand fra hver
stamme blev sendt ud på en ø for at
slås, men ved ilden kunne de ikke
være uvenner. De begyndte at for-
tælle historier i stedet. Det viste sig
dog, at stammernes liv mindede me-
get om hinanden.
 H.W. kom også ind på vores sam-
fund i dag og sluttede af med et rim:

Ad hækkenfeldt til
Alfred havde stablet grene, til Skt.
Hansbål helt alene
Øverst som en kusk på bukken, sad
livagtigt heksedukken
Far kom ud og fik det tændt, både
bål og heks blev brændt
Luedans og flammespil. Grebet så
familien til
Alles øjne havde glans, under san-
gen om Skt. Hans
Slut. En sidste lues blaffen Det var
tid til aftenkaffen.
mens den allersidste glød søvnigt ul-
mede i blæsten
Hvor er Bedstemor for resten?

 Efter midsommersangen var der
snobrødsbagning for både børn og
voksne, og man hyggede sig med
pølser, øl, vand og kaffe.

Fællesspisning
Næste arrangement er fællesspis-
ning den 24. oktober, hvor sogne-
præst Frede Møller vil fortælle om
Allehelgens aften. Menuen er inspi-
reret af Allehelgen traditioner.
Se nærmere i Kjellerup Tidende.

 Anna Marie Ammitzbøll
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„Fint“ besøg på Vinder-
slev Stadion

Mandag den 9. juni havde dag-
plejekonsulenterne for område
Vest i Silkeborg Kommune arran-
geret legepladsdag for dagpleje-
grupperne i Vinderslev, Thorning
og Vium-Hvam på Vinderslev Sta-
dion.

Der var pragtfuldt vejr med dejlig
solskin og en smule blæst. Dagen
startede med en lille forfriskning til
alle, boller og frugt, og dernæst
kom det store øjeblik for børnene,
hvor vi fik besøg af selveste
Teletubbies, nemlig de fire dag-
plejekonsulenter tilknyttet vores
gruppe i flotte teletubbiesdragter.
De opførte et lille teaterstykke for
os, hvor de fire teletubbies, Lala,
Twinky Winky, Po og Jipsy hver
med deres ynglingslegetøj dan-
sede, krammede og hver især mi-
stede deres legetøj, som de hel-
digvis hurtigt fandt igen med hjælp
i form af tilråb fra de større børn til
stor glæde for dem alle. Et rigtigt
godt lille skuespil lige netop tilpas-
set vores børnemålgruppe.

Dernæst var der tid til lidt leg på
legepladsen, før bussen atter kørte
mod Thorning og Vium-Hvam, og
dagplejerne fra Vinderslev gik
hjemad til lidt frokost eller blev på
stadion og nød de medbragte mad-
pakker.

En dejlig dag for alle og en stor
oplevelse at se selveste
teletubbies, som jo ellers kun kan
ses i tv, og som især de største

Dagplejerne
børn kunne fortælle forældrene
om, da de blev hentet om eftermid-
dagen.

Tak til vores dagplejekonsulenter
for et godt og givtigt arrangement.

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard,

Vinderslev
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KIRKENYT

Sognemenigheden

  5. oktober Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
12. oktober Vinderslev 9.00 (O), Hinge 10.15 (O)
19. oktober Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
26. oktober Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

  2. november Vinderslev 10.15 (Skr.) (O), Hinge 19.00 Nadver (O) (Skr.)
  9. november Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
16. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
23. november Vinderslev 9.00 (O) (K), Hinge 10.15 (O) Klaus Buch Møberg, Levring
30. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

  7. december Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 16.00 Familiegudstjeneste
14. december Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
21. december Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
24. december
Juleaften Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
25. december Hinge 9.00 Nadver (O), Vinderslev 10.15 (O)
26. december Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
28. december Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

  1. januar Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 14.00 Nadver (Skr.)
  4. januar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
11. januar Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

(K) = Kirkekaffe (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål

G
u
d
s
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Flot velkomst til
konfirmander og
minikonfirmander
i Vinderslev Kirke
Det skete med en Gospel-
gudstjeneste i kirken. Koret hed-
der: Saint Michael Voices og er
fast gospelkor i Sct. Michaels
Kirke i Fredericia. De havde et
stort repertoire og var et glad og
velsyngende kor, som alle kom i
godt humør af at høre på.

Derefter var der mange konfir-
mander og minikonfirmander, der
med deres forældre tog mod til-
budet om kaffe og sodavand i
Sognehuset. En fornøjelig aften
som alle nød meget.

Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT

Sognemenigheden

Kirken som arbejds-
plads
En meget synlig plads ved kirkelige
handlinger har kirkesangeren. Vo-
res kirkesanger hedder Finn
Najbjerg og bor på Krokusvej 15.
Der stilles mange krav til denne stil-
ling. Der er kommet ny udgave af
salmebogen og dermed en del nye
melodier, så hver uge skal melodi-
erne gennemgås inden gudstjene-

sten. I gamle dage kaldtes kirke-san-
geren for Degnen, der betyder tje-
ner, og han er medhjælper for præ-
sten under gudstjenesten. Arbejdet
som medhjælper ser man tydeligt
ved barnedåb. I mange år var det
skolelæreren, der var forpligtet til
dette arbejde. Vi skal ikke så mange
år tilbage, før vi altid kaldte læreren
for degnen. Kirke-sangeren møder i
god tid, sætter numrene op på
nummertavlen og tænder lysene på

alteret. Til morgengudstjenesten er
det de to store lys, der tændes, og
til højmessen er det også den syv-
armede lysestage. Han deler brødet
ud ved altergangen. Det er også
hans opgave at hjælpe præsten med
messehagelen, men hos os er det
graveren, der hjælper præsten med
messehagelen, det synes vi, er mest
praktisk.

Jens Thorn Jensen

Kaffe og sodavand i
Sognehuset
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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.

   5. oktober          20. søndag e.Trinitatis Hørup
 12. oktober    21. søndag e.Trinitatis Vinderslev
 19. oktober          22. søndag e.Trinitatis INGEN
 26. oktober          23. søndag e.Trinitatis Levring. Efterårsmøde for de 7 grundtvigske valgmenigheder

i Midt- og Vestjylland. Mødet fortsætter på Levring Efterskole.
   2. november         Allehelgens søndag Hørup
   9. november         25. søndag e.Trinitatis Vinderslev
 16. november         26. søndag e.Trinitatis INGEN
 23. november         Sidste søndag i kirkeåret INGEN
 30. november         1. søndag i advent Levring

   7. december         2. søndag i advent Hørup. Adventsfrokost
 14. december          3. søndag i advent Levring
 21. december          4. søndag i advent INGEN
 24. december          Juleaften Vinderslev kl. 14. Hørup kl. 17
 25. december          Juledag Levring
 26. december          2. juledag INGEN
 28. december          Julegudstjeneste Hørup kl.15 for børnefamilier. Derefter juletræ i salen.
 31. december          Nytårsaftensdag Hørup. Kort gudstjeneste. Derefter samvær i salen med

kirkekaffe og et glas vin til „Godt Nytår“
   1. januar                Nytårsdag INGEN (se dagen før)
   4. januar               Helligtrekongers søndag Hørup
 11. januar               1. søn. e.Helligtrekonger INGEN
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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.

okt 2008.pmd 24-09-2008, 13:2522



23

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

(bedst aften)
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
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 88 26

KIRKENYT

Valgmenigheden

Fredag den 3. oktober kl. 17-19
Efterårets persillesovs for børne-
familier med børn op til 9-års alde-
ren og evt. større søskende. Vi sam-
les i salen til fællesspisning kl. 17 og
rykker derefter hen foran pejsen,
hvor vi hører fortælling og synger for
og med de små både ældre og nye
børnesange, højskolesange og sal-
mer.

Tilmelding senest tirsdag den 30.
september på 86881110 eller e-mail
kmravn@ofir.dk.

Tirsdag den 7. oktober kl. 19.30
Straf - hvad ellers? - foredrag ved
kriminolog lic.jur. Beth Grothe Niel-
sen. Vi kan ikke undvære straf, hæv-
des det. Men nytter det? Hvilke an-
dre muligheder er der?

Beth Grothe Nielsen har skrevet flere
bøger, bl.a. om barnedrab, vold og
seksuelle overgreb mod børn samt
om det at blive offer - foruden den
tankevækkende og øjenåbnende
bog: „Straf - hvad ellers?“ Hun vil
med sit foredrag forsøge at svare på,
om der findes andre bud på proble-
met.

Søndag den 26. oktober kl. 10.30
Efterårsmødet for de 7 grundtvigske
valgmenigheder i Midt- og Vestjyl-

land holdes i år lokalt i Levring Kirke
og på Levring Efterskole. Program-
met indledes med gudstjeneste ved
valgmenighedspræst Karen Marie
Ravn. Derefter fortsætter mødet på
Levring Efterskole med middag i
spisesalen. Efter en sanghalvtime
med Lene Henriksen ved klaveret
holder valgmenighedspræst Kurt V.
Andersen, Bøvling foredrag med tit-
len „Ånden fra 68“. Dagen slutter
med kaffe ca. kl. 15.30.

Tilmelding senest den 5. oktober til
præsten. Pris 250,00 kr./deltager.

Lørdag den 8. november kl. 9.15
Grundtvigsk konvent for Viborg Stift
holder højskolelørdag på Bjergsnæs
Efterskole med emnet: „Er vi ved at
miste vores fælles sprog i Dan-
mark?“. Mødet slutter kl. 15.

Pris for hele dagen inkl. fortæring
(uden drikkevarer): kr. 225. Tilmel-
ding til Karen Marie Ravn inden den
27. oktober.

Tirsdag den 11. nov. kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
forfatter og sognepræst Søren Mat-
thiesen, Vinding: „På kanten af til-
værelsen - skyld og straf i Fjodor
Dostojevskijs forfatterskab.

Søndag den 7. dec. kl. 10.30
Adventsfrokost i Valgmenighedens
sal efter gudstjenesten.

Søndag den 28. dec. kl. 15-17
Julegudstjeneste for børnefamilier
med efterfølgende juletræ i salen.
Der bliver tilsendt invitation. Tilmel-
ding inden den 19. december til Ka-
ren Marie Ravn. Deltagelsen er gra-
tis.

Torsdag den 8. januar kl. 19.30
Voksenaftner om elementær kristen-
dom - en serie på i alt 3 aftner med
grundbog.

Forhåndstilmelding er nødvendig, da
deltagerne får grundbogen som
gave ved tilmeldingen. For at bø-
gerne kan bestilles, og deltagerne
kan nå at læse i bogen inden første
aften, er tilmelding nødvendig senest
den 14. december til Karen Marie
Ravn.

Tirsdag den 20. januar kl. 19.30
Foredrag i Valgmenighedens sal ved
tegneserieskaber og forfatter Peter
Madsen, som fortæller Jobs Bog fra
Det gamle Testamente - om den
menneskelige lidelse set i forhold til
spørgsmålet om skyld og straf.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Grupperådet
har nu konstitueret sig med Inger-
lise Olesen som formand, Peter
Haahr som gruppeleder, Annemette
Mortensen som kasserer og Anna
Arhøj som sekretær. Pia Winther, Pia
Bech Nielsen og Bent Kragh er
grupperådsmedlemmer.

Ulvene
har flyttet deres møde til torsdag fra
16.30 til 17.50. De indledte efterårs-
sæsonen den 21. august med 25
ulve. Den 4. september var der åbent
hus for børn i 1. kl., og ulveflokken
er nu blevet forøget til 35 børn. Det
er mange børn at holde styr på og
at få lært nogle spejderfærdigheder.
Derfor efterlyser ulveleder Lotte
Kragh forældre og andre voksne,
som kunne tænke sig at prøve kræf-
ter med spejderarbejdet. Hun har as-
sistance af Eva Lundgaard, Anne-
mette Mortensen og Charlotte Vin-
dum, men da alle ikke kan møde
hver gang, er der behov for flere
hjælpere. Kontakt Lotte Kragh på
27462022, hvis det har din interesse.
Det vil være en fordel, hvis du har
været spejder engang, men det er
ingen betingelse.

Troppen
holder møde torsdag fra kl. 19 til 21
under ledelse af Lasse Mølgaard,
Louise Jacobsen og Thomas Olesen.
Der er 12 spejdere i troppen, og hvis
nogen har lyst til at være med, kan
de møde op i Spejderhuset, Hauge-
vej 1 eller ringe til Lasse (405 50635),
Louise (3114 5055) eller Thomas
(2291 2572).

Loppemarkedet
blev afviklet i et strålende vejr med
mange kunder og god købelyst fra
morgenstunden. Tak til alle hjæl-
perne og for lån af køretøjer! I var
med til at gøre det sjovt og ikke sær-
ligt anstrengende at holde loppemar-
ked.

A.A.

Troppens sommerlejr
Vi mødtes den 28. juni kl. 10 ved
Spejderhuset. Vi var 12 i alt, og
spejdertroppen tæller 13, så det var
et rigtig flot fremmøde. Fra Spejder-
huset gik vi i samlet trop ud til lejr-
pladsen ved Gråmose. Vi havde lånt
lejrpladsen af Inge og Nille Würtz.
Lejrpladsen er uden vand og strøm,
men ligger i rigtig dejlige omgivelser.

Vi byggede en lejrplads op med bål-
sted, indgangsportal, toilet, bruser-
plads, køkken- og spisebord samt
selvfølgelig vores telte. Lejrens for-
mål var hygge og sammenhold. Lej-
ren varede 8 dage.

Mandag lavede vi buer og skød med
disse og bagte boller i vores jord-
ovn. Tirsdag og onsdag var vi på
hiketur ud til Bente og Henning
Würtz’s sø, hvor vi skulle fange vo-
res aftensmad med hjemmelavede
fiskestænger. Vi fangede to flotte
ørreder, som vi stegte over bål. Vi
byggede bivuak til at sove i, men den
blev for lille, så to måtte sove i trai-
leren, og de tre ledere måtte sove i
bilen. Efter en gåtur tilbage til lejr-
pladsen, lavede vi lidt forberedelser
til forældreaftenen. Vi var alle nyva-
skede, da forældrene kom, for vo-
res bruser fungerede perfekt.

Om torsdagen gik vi til Bølling Sø
og byggede tømmerflåder, som vi
så sejlede rundt i. Det var rigtig hyg-
geligt og sjovt. Fredag klatrede vi i
de høje træer ved lejrpladsen med
det medbragte klatreudstyr. Det var
fantastisk, så hurtigt nogen kunne
komme til tops!

Alle dage fik vi rigtig lækker mad -
vi havde jo en kokkeelev til at
hjælpe/lave det. Lørdag var det tid
til nedbrydning af lejrpladsen efter
nogle dejlige dage med højt humør,
sammenhold og hygge. Der var kun
et uheld på lejren. En af spejderne
skar sig i fingeren og fik sat som-
merfugle på fingeren på skade-
stuen.

Tak for gode spejderoplevelser!
Louise, Lasse og Thomas

Katrine, Jakob og Karen bygger
spisebord

okt 2008.pmd 24-09-2008, 13:2524



25

Kamilla med aftensmaden!Karen, Katrine og Maibrith i gang med opvasken

Bålhygge med sangbog og vafler

Arbejdsdag
i og ved spejderhuset blev afholdt
lørdag den 6. september med delta-
gelse af ca. 50 voksne og børn da-
gen igennem. Det var dejligt med så
stor opbakning! Der blev tyndet ud i
spejderskoven med adskillige
motorsave, ørnenæb og fukssvanse,
så den nu er mere fremkommelig.
På loftet skete der en hel masse med
gulvlægning, stige til hemsen, ge-
lænder og strømføringer, og neden-
under blev der gjort grundigt rent i
mødelokalet. Samtidig blev der ryd-
det op på kontoret og i patrulje-
rummet. Det var en givtig og meget
hyggelig dag, hvor der også blev tid
til snak og spejderaktiviteter.

PS: Hvis nogen har en flismaskine,
vil spejderne meget gerne låne den!

Grupperådsformanden i gang med A-bukkeløb Thomas får de sidste gulvbrædder på plads
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Fredag den 22. august 2008 kl.
12.00 åbnede købmandsbutikken i
Vinderslev, efter at vi alle i trekvart
år havde ventet på dette. Byens bor-
gere havde i dagens anledning hejst
Dannebrog – det var et flot syn gen-
nem Vinderslev.

Der var gode åbningstilbud og
mange mennesker i butikken denne
dag. Kl. 15.00 afholdt Pia Horup en
reception bag butikken, hvor der blev
udskænket fadøl og serveret grillpøl-
ser. På et tidspunkt i løbet af efter-
middagen var der så mange men-
nesker i butikken, at der blev behov
for en kasse mere. Der stod kunder
i kø til kassen hele vejen rundt i bu-
tikken.

Til receptionen blev der bl.a. holdt
to taler: Steen Vindum overrakte en
hilsen fra Silkeborg Byråd og fortalte,
at Byrådet havde bemærket Vinder-
slev-området. Senere rejste Niels
Würtz sig og takkede Pia for, at hun
åbner en butik i Vinderslev. Der var
mange borgere til reception, og tel-
tet var fyldt hele eftermiddagen.

René Borup

Endelig købmand i Vinderslev
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Skolebestyrelsen på Vinderslev
Skole vil ønske Lokalbladet til lykke
med 10 års jubilæet.
Det er flot, at Lokalbladets redak-
tionsgruppe gennem frivilligt arbejde
i 10 år har bidraget til at styrke fæl-
lesskabet i Vinderslev og omegn.

Det overordnede mål for Vinderslev
Skole er at udvikle skolen i samar-
bejde med forældrene og at skabe
en god og tryg skole, der danner
grundlag for dannelse af egne hold-
ninger, og hvor børnene udvikler fag-
lige og sociale kompetencer.

I skolebestyrelsen tager vi udvikling
meget seriøst. Vi mener, at udvik-
ling og fornyelse er nødvendig for at
bevare vores skole. Vi må kunne
vise, at Vinderslev har en skole med
gode kvaliteter, som er uundværlige.
Selv om skolen fungerer godt, må vi
løbende vurdere, om noget kan gø-
res bedre, eller om vi på anden vis
kan indfri forventningerne til en mo-
derne skole, hvor kravene hele tiden
ændrer sig.

I skolebestyrelsen er vi på mange
måder med til at præge udviklingen.
Vi er bl.a med til at ansætte fagligt
dygtige og engagerede lærere, og
vi kan formulere principper for bl.a.
undervisningens organisering og for
samarbejdet mellem skole og hjem.
På Vinderslev Skole er vi heldige at
have en god og solid forældre-
opbakning. Vi diskuterer løbende,
hvordan vi bedst kan involvere for-
ældre i deres børns skolegang og
dermed i skolens arbejde.

At børnene udvikler faglige og so-
ciale kompetencer, stiller store krav
til lærernes tilrettelæggelse af under-
visningen. Også her mener vi, at lø-
bende udvikling er nødvendig. Der-
for giver vi lærerne vores fulde op-
bakning ved nye pædagogiske tiltag.
Det kan være i form af små eller
store ændringer, der støtter op om
de enkelte elevers indlærings-
muligheder. For at udvikle sig må
man være villig til at afprøve noget
nyt, vurdere hvad der fungerer og
tage det bedste med videre. Nogle

tiltag fungerer måske ikke og må
forlades igen, men hvis vi ikke er vil-
lige til at prøve, mister vi mulighe-
den for at få noget endnu bedre.
Derfor vil vi også gerne bede foræl-
drene om forståelse og støtte, når
nye pædagogiske tiltag afprøves el-
ler indføres. Det kan vi gøre ved at
give lærerne rum til at afprøve nye
tiltag og ved at vise vores interesse
og positive tilgang, når vi snakker
med vores børn om nye tiltag.

I kraft af skolens løbende udvikling
dannes de bedste forudsætninger
for at leve op til skolens mål om bl.a.
at fremme børnenes arbejdsglæde,
initiativ, nysgerrighed og tro på egne
evner.

Med ønsket om den bedste udvik-
ling for Lokalbladet, skolen og lokal-
området de kommende 10 år

Ellen Høstrup
Formand

Skolebestyrelsen
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Vinderslev Skole
Til lykke med jubilæet

Humlebien flyver, for den ved slet
ikke, at den ikke kan.
På samme måde med Lokalbladet,
som eksisterer i bedste velgående
på 10. år, selv om det burde være
umuligt at udgive så flot et blad i et
så afgrænset lokalområde. Det kan
også kun ske, fordi der er nogle ild-
sjæle, som gør en indsats langt ud
over, hvad der kan forventes.
Disse ildsjæle gør det muligt, at
lokalområdet får et forum, hvor stort
og småt, vigtigt og mindre vigtigt,
lokalt og meget lokalt kan blive
kommunikeret ud til alle i området.
Det er guld værd, og redaktion og
drivkræfterne bag bladet fortjener
meget stor ros og anerkendelse for
deres præstation.

Skolen ønsker hermed til lykke til
Lokalbladet og sender en stor tak
til de mennesker, som står bag
bladet.

For en 10-årig er 10 år lang tid – ja
faktisk hele livet, men for en midald-
rende gut som skolen opleves 10 år
kun som et øjeblik, men alligevel er
der sket meget på skolen på 10 år.
Ingen af de elever, der gik på skolen
for 10 år siden, går her længere, og
de ældste elever i 1998 er godt i
gang med arbejde og uddannelse,
og nogle har stiftet familie og fået
børn.

På skolen er mere end halv-

delen af personalet skiftet ud på 10
år. Skolen har fået en helt ny fløj med
store dejlige faglokaler og en helt ny
SFO, og de øvrige lokaler er renove-
ret og gjort større. For ca. 10 år si-
den blev den første større portion
kommunale computere (ca. 12) købt
til skolen – nu har vi ca. 60 compu-
tere fordelt rundt om på skolen, og
klasserne er udstyret med Smart
Boards, så kridttavlen (næsten) er
overflødig. I år er der sat en glasdør
i til de gamle klublokaler i kælderen,
så disse lokaler nu fremstår som lyse

og venlige lokaler til den
nye klub/SFO.
Ligeledes er vi nu i gang med at re-
novere det gamle fysiklokale, så vi
efter efterårsferien kan tage et nyt
og moderne natur- og tekniklokale i
brug. Politisk holdt det hårdt at få
pengene bevilget, men vi er rigtig
glade for, at det lykkedes.

Desværre har vi sidste år måttet sige
farvel til 7. årgang på skolen. Derfor
er elevtallet faldet fra 184 til 147. En
mærkbar reduktion, som angiveligt
skal skabe en bedre pædagogisk
opdeling i børnenes skolegang, men
som gør os mindre robuste, når po-
litikerne igen vil tale om skole-
struktur. Derfor er det vigtigt, at for-
ældrene støtter 100% op om skolen,
som man gør det om Lokalbladet.
Kun derved får man en bæredygtig
skole, som får lov at eksistere, selv
om der er mennesker nok, som på-
står, at det ikke skal kunne lade sig
gøre.

Også undervisningen har ændret sig
– og til det bedre. Vi er blevet langt
bedre til at give alle børn et passende
undervisningstilbud. Vi kan sikkert
blive endnu bedre, men for at udvikle
os må vi have forældrenes accept
af, at vi fejler en gang imellem.
Denne accept kommer gennem et
tillidsfuldt samarbejde mellem foræl-
dre og skole. Dette samarbejde un-
derstøttes af informationer og åben-
hed ud til hele lokalområdet, og her
har Lokalbladet en mission. Så er vi
tilbage ved udgangspunktet, nemlig
dagens jubilar Lokalbladet, som
helst skal eksistere mange år endnu.

Held og lykke fremover.

Thorkild Skovbo

Win City
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Børne- og Fritidsgården

Brevdue på rekrea-
tion i børnehaven
En udmattet brevdue valgte børne-
havens legeplads til at søge ly. Bør-
nene afbrød deres leg, og medar-
bejderne blev lidt rådvilde, men de
sørgede straks for foder. At duen var
udmattet, kunne alle se på dens
usikre færden, og at det ikke var en
almindelig due, viste to ringe på dens
ben. Meningen med ringene er bør-
nene i Vinderslev fortrolig med gen-
nem den årlige ringmærkning af
tårnfalkeunger. Børn og medarbej-
dere blev glade for, at duen tog imod
deres gæstfrihed og omsorg. Kirsten
Bossen forhørte sig hos en due-
holder, og han forklarede, at den
grønne ring på benet siger, at det er
en ung brevdue, mens den anden
ring viser, hvem der ejer den. Der
gik nogle dage, og duen blev ret tam,
men var ikke meget for at blive fan-
get. Efter nogle overvejelser blev der
konstrueret en fælde til stor begej-
string hos børnene. Fælden funge-
rede i princippet, men duen kunne
ikke lokkes i den. Så tog Vinni et fi-
skenet, og det lykkedes at overliste
duen. Nu kunne man kigge nøjere
på den anden ring, og da dens ejer-

På tur i
spejderskoven
De ældste børn fra Vinderslev
Børne/Fritidshjem, nemlig „Flager-
musene“, havde valgt at tilbringe 14
formiddage i august  i den såkaldte
spejderskov, som ligger bag ved
børnehaven. Dernede er også en
shelter, som udgjorde vores base.
Børnene var med til at tilberede og
lave mad over bål, så vi fik lavet en
gryderet, spinatpandekager,
„trommestikker“(en fars med corn-
flakes), æblebåde med „skysovs“,
bagte kartofler m.m.
Børnene skulle også lære at bruge
en kniv, og hvordan man omgås den.
De fik lavet flotte buer og pile og
modtog til sidst et  „snittebevis“, som
de var meget stolte over at få.
Der blev også lavet flotte halskæder
af hyldegrene og træperler.
Der skete samtidig noget meget
mystisk….Børnene fandt spor efter

mand blev ringet op, blev han me-
get glad og fortalte, at han var kørt
med duen til Åbenrå, og meningen
var, at den skulle finde hurtigt tilbage
til Åbenrå, hvor den hørte hjemme.
Den lille brevdue gav børnene nogle
spændende dage med at kunne
hjælpe et svagt dyr og at opleve, at
dyret modtog ens omsorg og ikke
mindst med at finde en skånsom
måde at fange duen på.

Kirsten Anneberg Jacobsen

en tyv!! Der var fodspor, som ikke
stammede fra os, og nogle af bør-
nene mente at have set nogen liste
rundt!!
Nu er det heldigvis så heldigt, at vi i
børnehaven er blevet gode venner
med en heks! Hende skrev vi til, og
hun var så sød at sende os noget
trylledrik, så det blev nemmere for
os at finde spor efter tyven.
Da vi havde drukket lidt, fandt vi plud-
selig en masse tyvekoster, som lå
spredt rundt om i skoven. I én af bør-
nenes fælder havde han tabt sin ene
sko, og lidt stof var blevet revet af
hans bukser.
Dagen efter fandt vi yderligere tyve-
koster, hans værktøj og tyvesæk,
som der var gået hul på! Så det var
derfor, det lå spredt over hele
skoven….godt at børnene havde la-
vet så mange gode fælder.
Den sidste dag vi var i skoven, fandt
vi et brev fra tyven og hans tøj. Nu
orkede han simpelthen ikke at være
tyv mere. Alle de fælder, der var ble-
vet sat op rundt omkring i skoven,
gjorde det umuligt at være tyv, så nu
ville han tjene sine penge på den „rig-
tige“ måde! Farvel og tobak, skrev
han, og det var vi alle godt tilfredse
med. „Så kan han lære det“, var der
flere børn, der sagde, for det at være
tyv er forbudt!!
Som I kan læse, havde vi 14 spæn-
dende og lærerige dage i spejder-
skoven på trods af regn og hvepse,
som også syntes, det var spæn-
dende at komme på besøg!!

På „Flagermusenes“ vegne
Kirsten Bossen
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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.

Oktober
  3. kl.   9:30  Banko
  8. kl. 13:30  Løvfaldstur
17. kl.   9:30  Banko
30. kl. 13:30  Damernes Magasin
31. kl.   9:30  Banko

November
 14. kl.  9:30  Banko
 26. kl. 19:00 Banko v/Lions Club
 29. kl. 14-17  Julemarked

December
  2. kl. 19:00  Lucia
 12. kl.  9:30  Banko
Julefrokost se opslag

Zenitta Kaalby
 Bente Sørensen

Banko
Vi spiller banko hver anden fredag
formiddag. Byens bedste og billig-
ste banko. 5 kr. pr. plade.

Invitation
Den 26. november kl. 19:00 kommer
Lions Club og spiller banko sammen
med os. Lions medbringer gevinster.

Damernes Magasin
Torsdag den 30. oktober kl. 13:30
kommer Anna Olsen fra Damernes
Magasin på besøg. Her der det mu-
ligt at få vintergarderoben fornyet.

Lørdag den 14. juni var
en dag, vi havde ventet
på med spænding og
forventning i flere uger.
Vi skulle til Århus for at
modtage et nyt flag til
Malmhøj. En foræring fra
Danmarkssamfundet.

Vi havde afgang 18.15
og kørte i højt humør til
Århus Rådhus. Her var
fyldt med mennesker og
musik i baggrunden. Der
var flot faneindmarch,
musik og sang, diverse
talere, før det endelig var
tid til at gå frem og få
overrakt flagdugen. Det
var Anne Grethe, som
tog imod flaget, som blev
overrakt af Grev Ingolf
og Grevinde Sussi.

Efter mere sang og
musik og et glas vin
vendte vi næsen
hjemad. Ved Årslev
Kirke drak vi den med-
bragte kaffe, inden vi var
hjemme temmelig sent.

Det var en dejlig aften.

Dannebrog

Zenitta Kaalby

Løvfaldstur
Den 8. oktober
Tilmelding til Malmhøj 87702494 el-
ler Flemming Grønkjær 86888421
senest mandag den 6. okt. kl. 12:00.

Malmhøj
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Der var travlhed før sommerferien
med at få de sidste tæpper syet sam-
men og hæklet omkring, inden vi
kørte til det nye Mother Theresa
Tæppecenter i Støvring for at afle-
vere 29 tæpper, 18 stolaer, 6 hals-
tørklæder, 3 svøb og 18 bluser.
Det blev en rigtig god oplevelse igen
i år, og vi glæder os over, at damerne
i Støvring har fået gode forhold til
pakkearbejdet. De sender tæpper til
Calcutta to gange om året, og i maj
blev der fra Ålborg sendt 2110 tæp-
per, 4502 bluser, 128 stolaer og 458
halstørklæder, så der er andre end
os her på Malmhøj, der strikker.
Vi er stadig interesserede i at mod-
tage garn og trøjer til optrævling, li-
gesom nye strikkere kan melde sig
enten til at være sammen med os
her på Malmhøj eller strikke hjemme.

Mother Theresa strikkeklubben

Sommer over Malmhøj
og vi får kaffe på toppen

Travlhed inden turen går til Ålborg

Vinderslev Aftenskole har også her i efter-
året planer om at starte op med 3 hold i
Madlavning for mænd med Henny Sølager
som underviser. Det foregår som sædvan-
ligt ca. hver 14. dag i skolekøkkenet på
Vinderslev Skole i okt./nov. 2008 og jan./
febr. 2009.
 Det første hold begynder allerede tirsdag
den 30. sept. kl.17,00. Næste hold begyn-
der tirsdag den 7. okt. kl. 18,30. Det tredje
og sidste hold begynder torsdag den 9. okt.
kl. 18,30. Torsdagsholdet er allerede fuld-
tegnet, men hvis du har lyst til at være med
på et af tirsdagsholdene og endnu ikke er
tilmeldt, skal du bare ringe til mig, så ser
vi, om vi ikke kan finde en plads til dig. Jeg
har tlf. nr. 8688 8308

Agnes Hansen

Vinderslev Aftenskole

Arkivbillede fra januar 2005
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Hauge Forsamlingshus
Juletræsfest
med Luciaoptog
Fredag den 5. december kl.
19.00

I år prøver vi noget nyt:
Sang og dans omkring jule-
træet, Luciaoptog, amerikansk
lotteri, gløgg og æbleskiver
samt juleklip. Medbring selv
saks.

Med venlig hilsen
Hauge Forsamlingshus

Kend din nabo og genbo og støt samtidig fællesskabet om forsamlingshuset. Mød op til brunch

søndag den 26. oktober kl. 10 i Hauge Forsamlingshus

til en hyggesnak med dem, du måske har set før, har hilst på eller kender rigtig godt.

Prisen er: 75 kr. for voksne
   40 kr. for børn

Forsamlingshuset har brug for dig og din støtte.

Alle er velkomne. Tag din nabo med – eller kender du nogle, du gerne vil invitere, så tag dem med.

På hyggelig vis

Forsamlingshusbestyrelsen

Tilmelding senest søndag d. 19. oktober til:
Else Marie Jensen tlf. 86612476 / Kate Kristensen tlf. 86888125

Kend din nabo og genbo
Kik gennem hække eller over marken

Til redaktionen på LOKAL-
BLADET
I ønskes TIL LYKKE med de
10 år. Det er rigtig godt gået.
I gør et stort og flot stykke
arbejde. Bladet er altid
spændende at se og læse,
der er noget for hele fami-
lien - både store og små, i
bladet. Så tag I bare 10 år
mere i redaktionen.

Med venlig hilsen
Kirsten Nørskov

Hauge U&GF
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

HF Jord & Beton ApS
v/Niels og Henning 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: Solveig Kristensen, tlf. 86 88 88 13
Vinderslev Valgdistrikt

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

• 4 - 8 pers. taxi

• 12-20 og 50 pers. busser

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

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

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP
TLF 86884444

Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
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Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181     61348671

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup

Tlf. 22 79 52 19

E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

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

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

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

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

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

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL

Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

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

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 88 80 80 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60168597

Sportigan Kjellerup
Torvet 9

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

www.sportigan.dk

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

FOTOGRAF & FOTOHANDEL
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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

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

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.

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

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

Elkær Anlæg & Entreprenør

Vi har anlæg for det meste!!!

   Træfældning
   Haveanlæg
   Belægning
   Omfangsdræn
   Gravning af sokkel
   Grubning
   Salg af granit

... ... ... ... ... hoshoshoshoshos     BirtheBirtheBirtheBirtheBirthe
Dame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup
8688851386888513868885138688851386888513

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65
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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.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf: 86888279

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

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5 Tlf. 86888412
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Rikke Melin, Solsikkevej 12 Tlf. 30205800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

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

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

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

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

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

Malmhøj Tlf. 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.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5 Tlf. 86888515

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

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

Søndagsskolen - Mausing
Fmd.: 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.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30 Tlf. 86881941

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

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Solveig Kristensen, Pederstrupvej 53 Tlf. 86888813

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

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.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Forenings- og gruppevejviser

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

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

Aktivitetskalenderen

BORGERFORENINGEN
24. oktober
Fællesspisning i Mausing Forsamlings-
hus

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
26. oktober kl. 10.00
Kend din nabo og genbo

5. december kl. 19.00
Juletræsfest med Luciaoptog

MALMHØJ
3. oktober kl. 9.30
Banko

8. oktober kl. 13.30
Løvfaldstur

17. oktober kl. 9.30
Banko

30. oktober kl. 13.30
Damernes Magasin

31. oktober kl. 9.30
Banko

14. november kl. 9.30
Banko

26. november kl. 19.00
Banko v/Lions Club

29. november kl. 14-17
Julemarked

2. december kl. 19.00
Lucia

12. december kl. 9.30
Banko

MAUSING
MISSIONSHUS
26. september kl. 19.30
Høstfest/familieaften v/missionær Jør-
gen Bech Knudsen, Mårslet

24. oktober kl. 19.30
Årsfest v/fritidsforkynder Oda Mølgaard
Hansen, Ølgod

30. oktober kl. 19.30
Møde v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Rønde

21. november kl. 18.30
Fællesspisning. Børnekons. Torben
Hebsgaard, Hadsten

5. december kl. 19.30
Adventsfest v/landsdelssekr. Niels Jør-
gen Holm Larsen, Hinnerup

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
26. oktober kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

9. november kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

23. november kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus.
Adventshygge m/kaffe m.m. Tag far og
mor med

7. december kl. 16.00
Familiegudstjeneste i Vinderslev Kirke

27. december kl. 19.30
Julefest i Mausing Missionshus v/Anne
Marie Najbjerg

VALGMENIGHEDEN
3. oktober kl. 17-19
Persillesovs for børnefamilier

7. oktober kl. 19.30
Foredrag v/Beth Grothe Nielsen

26. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde for de 7 grundtvigske
valgmenigheder i Midt- og Vestjylland i
Levring Kirke og på Levring Efterskole

8. november kl. 9.15-15.00
Højskolelørdag på Bjergsnæs Efter-
skole

11. november kl. 19.30
Foredrag v/Søren Matthiesen

7. december kl. 10.30
Gudstjeneste med adventsfrokost

28. december kl. 15-17
Julegudstjeneste f/børnefamilier

31. december kl. 10.30
Nytårssamvær efter gudstjenesten

8. januar kl. 19.30
Voksenaften om elementær kristen-
dom

20. januar kl. 19.30
Foredrag v/Peter Madsen

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
10. oktober kl. 18.00
Jubilæumsfest

29. november kl. 18.00
Julefrokost

30. november kl. 14.00
Juletræet tændes

6. december kl. 18.00
Julefrokost

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
3. oktober kl. 18.00
Fællesspisning og møde v/Johannes
Larsen, Thorsø

20. oktober kl. 14.30
Danmissionsmøde v/Birthe & Jan Car-
stens, Viborg

18. november kl. 14.30
Møde v/miss. Finn Najbjerg, Vinderslev

27. november kl. 19.30
Ethiopermissionsmøde v/Connie
Kappelgaard, Ringkøbing

11. december kl. 19.30
Soldatervennefest v/pastor emer. Bent
Østergaard, Herning

16. december kl. 14.30
Møde v/missionær Henri A. Jensen, Sil-
keborg

28. december kl. 19.30
Julefest v/børnekonsulent Bent Skødt,
Århus

WINDIR SPEJDERNE
11. januar kl. 15
Nytårsparade m/fakkeltog
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