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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 :
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Leder

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre:
Anne Marie Laursen, Anni Hørup Johansen, Kirsten Lørup (læs beretning side 22), Herdis Kristensen, Vivian
Poulsen, Suzanne Sørensen, Birthe V. Andersen, Karen Margrethe Holm, Lisbeth Nymand.
Anden række fra venstre:
Orla Bruun Hansen (lærer), Erik Lykke, Claus ? , Niels Aage Eriksen, Lars Sørensen, Erik Abildskov, Kent Fray
Pedersen, Jens Martin Madsen, Lars Børge Andersen

Vinderslev Skole - 6.B 1973/74

Så er der atter et LOKALBLAD pa-
rat til at blive læst. Vi håber, at der
er lidt for enhver smag. Vi ved godt,
vi ikke får alle med under Gadespej-
let med hensyn til fødselsdage, ny-
fødte, tilflyttere, m.v., så husk nu lige
at give os meddelelser om diverse
datoer/hændelser. Vi vil nemlig
gerne nævne alle! Dog skal siges,
at ingen nævnes, før de har givet
deres accept.

Indimellem er vi også så heldige at
få et så stort materiale, at det må
bringes i afsnit i flere udgaver af bla-
det. Denne gang starter vi en lokal-
historisk artikel. Følg den i dette og
følgende numre.

Jubilæum
Nu er det snart 10 år siden det før-

ste LOKALBLAD udkom, og det vil
vi gerne markere. Har I nogle gode
ideer, forslag eller lignende så for-
tæl os venligst derom. Vi synes, det
er værd at markere, for hvem tro-
ede egentlig dengang for 10 år si-
den, at LOKALBLADET var et blad,
der var kommet for at blive en tilba-
gevendende ”begivenhed” hver 3.
måned? Og at det stadig eksiste-
rede efter 10 år?

Bladet har ændret sig gennem
årene, men rent faktisk er det ikke
den store forskel på bladet dengang
og nu. Dog håber vi, at ændringerne
hele tiden er til det bedre? For at
markere 10-års jubilæet har vi over-
vejet at sende bladet ud i farver, men
en eller anden fejring af jubilæet ville
måske også være på sin plads.

Vores økonomi ser nogenlunde ud,
og vi er sikret endnu et år frem tak-
ket være annoncører samt frivillig
indbetaling (OBS girokort i juli ud-
gaven), så der skal ske lidt for at
markere 10-års dagen!!!!

KOM TIL OS MED JERES GODE
IDEER/TILTAG SÅ VI SAMMEN
KAN FINDE EN FESTLIG OG
SPÆNDENDE MÅDE AT FEJRE
LOKALBLADET PÅ!

Glædeligt forår til alle vore læsere
og annoncører.

Redaktionen
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spejlet

GadeVelkommen til !

Solsikkevej 3

Susanne Jensen på 44 er flyttet til
Solsikkevej 3 fra Skægkær. Hun ar-
bejder i Skive som projekt-
medarbejder i et firma, der laver
hospitalsinventar. Susanne har 2
udeboende børn.

Gammel Revlvej 12

Ea og Kim Ewertsen på 51 og 50 år
har efter 23 år i Sejs valgt at flytte til
Hauge. De så på flere ejendomme,
inden de fandt ejendommen på Gl
Revlvej, hvor de hygger sig med
udendørs sysler som at få lavet høn-
segård. De har også 2 hunde, og Ea
har en drøm om at få heste. De ar-
bejder begge i Silkeborg, Ea som kli-
nikassistent ved en tandlæge, og
Kim er formand på affaldscentrene.
De kører begge på motorcykel og er
medlem af M.C. Fossil. De har en
datter på 22, som ikke bor hjemme
mere.

Solsikkevej 23

Margrethe Stenholt og hendes 3
drenge, Kasper på 12, Esben på 10
og Mark, der er 3 år, flytter fra Fruer-
lundvej 4 til Solsikkevej 23.

Trekronervej 23
Erik og Marianne Andersen, Odder-
marksvej 4, har købt ejendommen på
Trekronervej 23 af Rigmor og Knud
Petersen, som flytter til Kjellerup.
Ejendommen minus jord er siden
blevet solgt til Allan Borum, der er 26,
og som i øjeblikket bor ved far og mor
på Liljevej. Allans kæreste, Hanne
Pape fra Sindal, flytter også ind.
Hanne er 27 og arbejder som drifts-
leder i Bilka i Viborg. Allan arbejder
på en boreplatform ved Mærsk. Han
er ude i 14 dage og har så fri i 3 uger.
De skal nu til at renovere ejendom-
men efter deres ønsker og behov.

Krokusvej 15

Anne Marie og Finn Najbjerg, begge
50 år, har sidst boet i Løgumkloster
og har for første gang i deres liv købt
hus (de har før boet i tjenesteboliger).
Det blev så huset på Krokusvej. Både
Anne Marie og Finn er tilknyttet Indre
Mission igennem deres arbejde.
Anne Marie arbejder for Danmarks
Folkekirke med børnearbejde, hvor
hun besøger børne-/junior- og
familieklubber. Hun har også et vika-
riat som ernæringsassistent på
Bakkegården i Thorning indtil august.
Finn er kirkesanger i Vinderslev Kirke
og er tilknyttet kredsmissionen i
Kjellerup Kreds. Det indebærer hus-
besøg samt besøg på plejehjem og
lign.
Han forestår også bogsalg af kirke-
litteratur samt har mange møder og
rejser. De har 5 børn, hvoraf den
yngste på 14 år stadig bor hjemme.
Han går på Kjellerup Skole, men i sin
fritid hjælper han i Indre Missions gen-
brugsbutik i Kjellerup, når han da ikke
er på arbejde i Plantecentret.

Pederstrupvej 74

Lene og Christian Lange flyttede ind
lige før nytår. De kommer fra en leje-
bolig i Silkeborg, men ville gerne
have deres eget hus. Det blev
Pederstrup, da man her får mere
hus for pengene end i Silkeborg.
Lene (31) holder barselsorlov med
Mikkel i 6 måneder, hvorefter Chri-
stian holder 3 måneder. Lene er ud-
dannet kok og skal efter barsels-
orloven have fundet sig et job. Chri-
stian (41) er også kok og arbejder i
Jyske Banks kantine i Silkeborg.
Hver anden weekend vokser fami-
lien, når Christians 3 børn, Daniel
på 14, Alberte på 11 og Asmus på 8
kommer på besøg. Børnene bor i
nærheden af Randers, men har tid-
ligere gået på Lemming Friskole, så
de kan måske finde ”gamle” skole-
kammerater i Pederstrup og om-
egn.

NF Jord og Beton
er inde i en naturlig udvikling. Niels,
far og Henning, søn driver nu virk-
somheden sammen. Den 26/1 flyt-
tede Bente og Niels fra Vinderslev-
vej 105 til Vinderslevholmvej 47, og
Naja og Henning flyttede ind på
Vinderslevvej 105. Bente og Niels
er næsten færdige med en grundig
renovering af huset, mens Naja og
Henning er ved at gøre klar til reno-
vering af deres nye hjem.
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spejlet

Gade

Nyfødte

Maria Elkjær og Simon Mæng,
Vinderslevvej 57 fik d. 29/1 på Sil-
keborg Sygehus en lille dreng. Val-
demar, som den lille dreng skal
hedde, vejede ved fødslen 3920 g og
var 54 cm lang.

Emma Skovdal Sandberg blev født
d. 15/12 kl. 17.58 på Silkeborg Sy-
gehus og skal døbes i Vinderslev
Kirke Palmesøndag.
Emma vejede 3500 g og var 54 cm
lang, og hendes forældre er Lone og
Jens Skovdal Sandberg, som bor
Vinderslevvej 14.

Mille Søebock blev født d.6/1 kl.
17.11 på Silkeborg Sygehus. Hun ve-
jede 3480 g og var 51cm lang. Milles
forældre er Lene og Michael
Søebock. De bor Vinderslevvej 51,
men har valgt at flytte fra byen for at
bosætte sig i Balle

Mikkel kom til verden på Silkeborg
Sygehus den 29. dec. 2007. Han
vejede 3400 g og målte 52 cm. Han
lod vente på sig i 14 dage og ankom
lige, da hans forældre, Lene og
Christian Lange skulle flytte ind på
Pederstrupvej 74, så Christian
måtte klare flytningen uden Lenes
hjælp.

Lundgårde 19

Dorit Christiansen er pr. 1/2 flyttet
ind til Ole Nymann på Lundgårde 19
i Mausing. Dorit arbejder i Danske
Bank i Ikast, og hun skal til som-
mer være med i ensemblet i
Thorningegnens Friluftsspil ‘Land-
mandsliv’. Dorit er tilflytter fra Fre-
dericia.

Pederstrupvej 75
Claus Hansen, Tøndborgvej 33 har
købt Pederstrupvej 75, som han har

renoveret i samarbejde med bebo-
erne, Ann-Britt Andersen (25) og
Ronni Leth (21), som begge kom-
mer fra Holstebro. De har Astro på
9 mdr., en charmerende foxterrier/
pekingeser samt en sort kat ved
navn Sofus. Ronni er ansat som
fodermester hos Claus Hansen.
Ann-Britt er i aktivering hos Steen’s
på Enghavevej i Kjellerup. Hun og
Ronni venter familieforøgelse til
august, og efter barselsorloven hå-
ber hun på at finde en elevplads
som dyrepasser.

Brokhusvej 25

Et forsinket velkommen til Christina
Juul Nielsen (30) og Michael Han-
sen (33), som har boet på Brokhus-
vej 25 siden august sidste år. De
kommer fra Silkeborg, men ville
gerne have et sted med plads til 3
heste + et føl på vej, deres 2 hunde,
Amanda (en stor og kærlig New
Foundlænder/labrador) og Dakato
(en livlig Border Collie) og lidt hobby-
mekanik og fandt så Brokhusvej 25
med 2½ tdr. land. Christina driver
Clean Rengøring I/S sammen med
en anden, og Michael er lager-
ansvarlig hos FTZ i Silkeborg. De
er i gang med en større renovering
af gården

Nytårsaften 2007 kl. 22.53 fik Linda
og Klaus Sloth, Silkeborgvej 128
endnu en søn. Oliver, som han hed-
der, vejede 3340 g og målte 51 cm.
Storebroderen hedder Lasse og er
3½ år.
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spejlet

Gade

Tillykke med dagen

Lone Knudsen, Pederstrupvej 87,
fylder 60 år d. 9. maj.
Ejgild Knudsen,  Pederstrupvej
87, fylder 60 år d. 16. juni.
Svend Olesen, Vinderslevvej 73,
fylder 50 år d. 21. juni.
Ellen Nyrup, Krokusvej 9, fylder 75
år d. 29. juni.

Prado Design

Maria Prado Sørensen har åbnet en
systue på Vinderslevholmvej 49.
Hun laver kjoler og tøj i eget design
samt reparationer osv.
Interesserede kan se mere på
www.prado.dk eller ringe på tlf:
30273667. Ring venligst og få en af-
tale inden du kommer.

har gjort en forskel, så man nu står sammen.
I forbindelse med at Sinding-kvinderne udvandrede, ilede Mausing-kvinderne
til undsætning.

Kommunesammenlægningen

Revyholdet består i år af:
Sanne Mai Lemming, Solvej Petersen, Pia Erlandsen, Elsebeth Overgård,
Martin Graves, Martin Kalsgaard, Per Rhiger, John Iversen, Jens Ole
Erlandsen. Alice Lemming og Henny Sølager er instruktører. Det meste af
holdet ses her til en øveaften.

Revy 2008
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Set og sket

På besøg i SFO

I regn og slud, avisen skal ud

Fastelavnsfest i Hauge
Så skal der køres „mov ud. Måske

kan der blive lidt til haven?

Amaryllis set på Solsikkevej ved
Rosa Torndahl

Nu er foråret kommet

Hvem mon skal bygge her ?
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Børne- og Fritidsgården
Skulle vi have forsøgt med en
”snedans”?
Hvis børnene på Gården har klaget
over noget, så var det den milde vin-
ter uden sne. Savnet blev så stort,
at en smule rim på græsset var nok
til, at de voksne ikke kunne ignorere
råbene efter kælkene. Så de blev
slæbt frem og brugt. Men selv rim
var der kun få gange, så kælkene
blev ikke slidt. Og i skrivende stund
her den 24/2 er der ikke udsigt til
vinter. Måske skulle vi overveje at
tage ”snedans” op i de pædagogi-
ske læreplaner? I hvert fald har vi
ikke behov for ”regndans”. Men fa-
stelavn afhænger heldigvis ikke af
vejret og blev derfor den store vin-
ter-event for at bruge et af de ny-
danske ord, man ikke kan undvære.

Mejserne afslutter kreativitets-
aktiviteter med en fernisering
I efteråret samlede Mejserne med
stor iver ting fra naturen, som se-
nere kunne bruges til jule-
dekorationer, men også til at lave
”naturbilleder” med. Som lærred
tjente en lille plade med en træ-
ramme omkring. Men dette fælles
udgangspunkt satte på ingen måde
grænser for den individuelle kunst-
neriske udfoldelse.

Medarbejdernes forslag var, at bør-
nene fx kunne tænke på et natur-
billede. Børnene havde hurtigt egne
ideer til deres billede, og det
spændte vidt fra mobiltelefon og
fjernsyn til trolde og huse. Og der
blev digtet en historie til hvert mo-
tiv. Selv om der blev arbejdet med
alvor, så var det hele tiden den sjove
leg, som drev værket. Og det er vig-
tigt, da det gælder om at støtte bør-
nenes interesse og motivation for
at udtrykke sig på mange måder
eller sagt i Reggio Emilia pædago-
gikken (udviklet i Toscanaområdet i
Italien): At se børnenes hundrede
sprog.

Børnene glæder sig til ”ferniserin-
gen”, hvor billederne er til salg, og
indtægterne går til en kunsttur. Der

skal også pindemadder til.

Spurvene gik til traktorerne
Lukas´ far arbejder hos Bredsgaard
i Kjellerup, og derfor fik drengene
en ekstra stor oplevelse på en ud-
flugt til landbrugsmaskinforret-
ningen Bredsgaard. Børnene tog
bussen til Kjellerup. De glædede sig
til at se traktorerne, og der var in-
gen problemer med at gå den for-
holdsvis lange tur fra busstoppeste-
det til Bredsgaard. Synet af de
mange traktorer ved værkstedet fik
hurtigt anstrengelsen ved den lange
vej på korte
ben til at for-
svinde. Det
var også en
god oplevelse
at komme ind
i forretningen
og se lege-
tøjsafdelingen
med traktorer,
redskaber og
trailere. Tilba-
gevejen til
buss toppe-
stedet gik
også fint og
det hjalp sik-

kert, at drengene allerede kunne for-
stille sig at lege med de ting, der
blev købt, når de var tilbage på Går-
den.

Hestetraileren havde jo ikke kun
drengenes interesse, så mange
ønskede at lege med den, så der
måtte laves en venteliste og en be-
grænset ”udlånstid”.

Uorganisk kemi (fra den ikke le-
vende natur) i børnehaven!
I en tysk ugeavis læste jeg for 10 år

Nye køretøjer afprøves og diskuteres

Seriøse kunstnere før ferniseringen og med ambitioner
om at komme på finansloven



9

siden en reportage fra forsøg i bør-
nehaver, hvor børnene legende
kunne opleve enkle kemiforsøg. I en
stor undersøgelse ville man finde ud
af, hvilke forsøg, der passede til
børns behov for selv at eksperimen-
tere, imødekom børns nysgerrighed
ved naturfænomener og gav bør-
nene mulighed for selv at finde på
forklaringer på det, de oplever og
iagttager. Desuden skal forsøgene
lykkes for børnene, så de oplever
succesen ved eksperimenterne, og
de 12 forsøg bygger på hinanden.
Det første af i alt 12 eksperimenter
brugte min plejedatter, da hun var i
praktik i en børnehave, mens hun
læste til pædagog, og hun syntes,
det gik fint, og børnene var glade for
forsøget.

Sidste år blev der efterlyst ansøg-
ninger til udviklingsprojekter i bør-
nehaver i Silkeborg Kommune, og
da tænkte jeg på de kemiforsøg. Det
specielle ved forsøgene er, at bør-
nene selv eksperimenterer, og at
børnene selv kan finde på forklarin-
ger på fænomenerne. Prof. Gisela
Lück, som forsker i førskolebørns
muligheder for legende at under-
søge naturen, har også undersøgt,
hvorfor man som voksen vælger at
studere kemi. Fra spørgeskemaer
til kemistuderende og fra kendte
kemiforskeres biografier kunne hun
slutte, at oplevelser fra førskoletiden
havde betydning for den senere in-

teresse for kemi. Fra nyere under-
søgelser hos skoleelever ved man,
at interessen for naturvidenskabe-
lige fag ikke er stor, og når det gæl-
der elevernes vurdering af
naturvidenskabens generelle
værdi, ligger de danske 15-årige på
en 57. plads ud af 57 (Politiken
5.12.07). Så der er behov for at
støtte børns interesse i at under-
søge naturen og dermed bidrage til
at interessen for naturfag øges.

Efter drøftelser i personalegruppen
søgte vi om støtte til nogle forsøg,
og da ansøgningen blev antaget,
gik vi i gang med oversættelsen af
det skriftlige materiale. Vi har sam-
let ”laboratorieudstyr”, og med stor
spænding startede tre medarbej-
dere det første forsøg i små grup-
per. Ville børnene overhovedet vise
interesse, og ville de have tålmo-
dighed nok?

I det første forsøg skulle børnene
finde ud af, hvordan vingummi-
bamser kunne dykke ned på bun-
den af et akvarium for at se på en
sunken figur uden at blive våde og
opløste. Der blev ivrigt ledt efter
muligheder: En dykkerdragt, pakket
ind i vat osv. Ideerne blev, hvis mu-
ligt, afprøvet. Det endte med, at man
lavede en lille båd af en tændstik-
æske og alufolie, som i et omvendt
drikkeglas kunne dykke ned, uden
at bamserne blev våde. Dybt kon-

centreret eksperimenterede bør-
nene og fandt bl.a. ud af, at hvor der
er luft, kan der ikke være vand, hvis
luften ikke kan komme væk. De gen-
opfandt E. Halleys dykkerklokke fra
1690. Ved dette første eksperiment
var der ikke problemer med børne-
nes interesse og iver efter at eks-
perimentere, iagttage og søge ef-
ter forklaringer. Selvfølgelig var det
fristende at købe laboratoriemate-
rialet i en tilsvarende forretning, men
vi vil gerne gøre brug af materialer,
som er nemme at skaffe og helst i
form af genbrug.

Vi har også søgt støtte til et projekt
med den levende natur. Vi tænker
på iagttagelser af myrer, orm og bil-
ler. Der er også planer om at un-
dersøge fuglenes ynglepleje ved at
iagttage mejser i observations-
redekasser og ved at opleve udrug-
ning af dværghønseæg i en ruge-
maskine. Men det vil vi berette om i
sommernummeret.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Fremtidens kemikere?
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Chaufføruddannelse

Første gang jeg blev spurgt, om jeg
ville skrive om min uddannelse,
sagde jeg nej, ”for hvem gider at læse
om chaufføruddannelsen?”, men ef-
ter at have snakket med en del folk,
der ikke kendte til netop denne ud-
dannelse, sagde jeg ja.

Uddannelsen til godschauffør varer
tre år og foregår bl.a. på Århus Tek-
niske Skole i Hasselager. Det er en
linje under Transport, Logistik og
Mekanik, og da der ikke er ret mange
på denne linje, tog vi grundforløbet
sammen med ”lagerfolkene”.
Uddannelsen består af teori og prak-
tik, og derfor er det nødvendigt at
have en læreplads. Det var lidt svært
at finde en læreplads, for skolen
sagde, at vi skulle vente med at få
kørekort til almindelig bil (vi kunne
tage det under uddannelsen), og fir-
maerne krævede alle et kørekort, da
de ellers ikke havde egnede arbejds-
opgaver. Jeg valgte derfor at tage
kørekort uden for skolens regi. Kø-
rekortet gjorde det meget lettere at
få en læreplads. Jeg fik læreplads
ved fragtmandsfirmaet Bent Klausen
i Silkeborg. Firmaet er medlem af
Danske fragtmænd.

Første del af uddannelsen består af
et grundforløb på 20 uger, og em-
nerne var bl.a.: lager, logistik, natur-

fag, miljø, arbejdsmiljø, PC- og før-
stehjælpskursus samt dansk.
Grundforløbet skulle bestås, for at det
var muligt at fortsætte uddannelsen.
Efter dette forløb kom jeg så for før-
ste gang til min læreplads. Da jeg på
dette tidspunkt kun havde kørekort
til bil under 3500 kg, bestod mine
opgaver i at køre ud med fragt/pak-
ker i Silkeborg, Galten og Skander-
borg.

Under næste skoleforløb fik jeg kø-
rekort til forvogn samt certifikat til
truck og farligt gods. Nu kunne jeg få
lidt større udfordringer på lære-
pladsen, hvilket jeg nød. På tredje
skoleforløb fik jeg kørekort til an-
hænger, og så kunne jeg rigtig få min
lyst styret…. Jeg fik også Kvalifika-
tionsbevis under dette forløb. Et be-
vis/kursus som alle chauffører skal
have senest 2011.

Skoleforløbene ( 6 stk.) bød bl.a. på
emnerne: kost og sundhed, tysk,
engelsk, lastsikring, surring og stuv-
ning af gods, energirigtig kørsel,
samfundsfag samt certifikat til kran
D (under 25 tonsmeter). Skoleforløb-
ene havde også valgfag, hvor jeg
bl.a. valgte konflikthåndtering og
kran E (over 25 tonsmeter). Vi var
også på studietur til Polen og Berlin.
Vi så bl.a. et kæmpe lagerhotel og
en busfabrik.

På lærepladsen ændrede arbejds-
opgaverne sig, efterhånden som jeg

kom længere i uddan-
nelsen. Med forvogn
kørte jeg firmakørsel
samt fragtkørsel rundt i
Jylland og på Fyn. Da
jeg fik kørekort til an-
hænger, begyndte jeg
at blive sendt til Køben-
havn. Senere fik jeg
denne rute fast, to til tre
ture om ugen.

Som alle andre uddan-
nelser skulle vi selvføl-
gelig også lave svende-

prøve. Vi havde en dag med teore-
tisk prøve, ruteplanlægning med rette
tilladelser, køre/hvile-
tidsbestemmelser o.s.v. samt en dag
med praktisk prøve. Den praktiske
prøve bestod bl.a. i kørsel med sæt-
tevogn og parallelparkering. Efter at
have bestået svendeprøven holdt
skolen en lille fest for os sammen
med vores familier samt repræsen-
tanter fra lærepladserne. Herefter
skulle jeg atter på lærepladsen og
have den sidste del af læretiden
”overstået”.

28. februar var sidste dag som lær-
ling. En dag som alle de andre, og
dog! Nu blev jeg pludselig forhenvæ-
rende lærling, havde en uddannelse,
som endnu ikke er ret kendt, og så
skulle lønposen se ganske anderle-
des ud!!!!

Jeg har altid villet være godschauffør
(dårlig indflydelse fra min far m.
flere???). Alle de gange det har væ-
ret muligt, har jeg været med i enten
min fars lastbil eller nogle af vores
venners, og jeg har haft fritidsjobs
med vask og klargøring af lastbiler.
Jeg har virkelig ikke fortrudt, at jeg
tog uddannelsen – selv om jeg sag-
tens havde kunnet køre lastbil for-
uden. Uddannelsen har givet mig
masser af viden, og jeg føler mig
godt rustet til at køre ud på landeve-
jen.

Thomas

Thomas Mølgaard Olesen er 21
år.
Bor på Vinderslevvej 73.
Er spejderleder ved KFUM-spej-
derne i Vinderslev.
Har netop afsluttet sin 3-årige ud-
dannelse som godschauffør.
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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.

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

Maj
  2. kl.   10:00  Banko
 14. kl.   13:30  Løvspringstur
 16. kl.   10:00  Banko
 21. kl.   14:00  Generalforsamling i

      Brugerrådet.
 30. kl.   10:00  Banko

Juni
 13. kl.   10:00  Banko
 18. kl.   18:00  Sct.Hans fest
 27. kl.   10:00  Banko

Malmhøj

Zenitta Kaalby
 Bente Sørensen

Fastelavn

Kan du gætte, hvem jeg er ?

Fastelavnsmandag kom Flagermu-
sene igen til Malmhøj, hvor de slog
katten af tønden og sang faste-
lavnssange for os.

Løvspringstur
14. maj kl. 13:30 kører vi ud i den
grønne skov og drikker kaffe et dej-
ligt sted.
Der er tilmelding senest mandag d.
12. maj kl. 12:00 tlf. 87702496 eller
Jens Thorn Jensen tlf. 86888552.

Generalforsamling
Brugerrådet onsdag d. 21. maj kl.
14:00. Dagsorden ifølge vedtægter.
Mød op og gør din indflydelse gæl-
dende.
Efter kaffen synger vi efter højskole-
sangbogen.

Sct. Hans aften
er på Malmhøj i år allerede onsdag
d. 18. juni kl 18:00.
Båltaler er Thomas Berntsen, og hvis
nogen af byens borgere har en kjole,
der er en heks værdig, så vil vi mod-
tage den med tak.

Forårsoprydning
Husk ikke at smide garn eller strik-
kede trøjer ud. Vi modtager alt til
vores Mother Teresa projekt.
Har du lyst til at være med til at strikke
eller sy sammen, så mødes vi tors-
dag eftermiddag, og vi har det hyg-
geligt.

Her ses Sara og Sofia som kattekonge og kattedronning

Bente Sørensen
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Vinderslev Skole
Skolebestyrelses-
valg

På valgmødet d. 6. februar blev der
opstillet en prioriteret kandidatliste
til skolebestyrelsesvalget, og da der
ved tidsfristens udløb ikke var ind-
kommet andre forslag, er kandida-
terne på denne liste valgt til skole-
bestyrelsen i denne rækkefølge:

Valgt til skolebestyrelsen for 4 år:
· Lene Tind Ahrenfeldt
· Thomas Ladegård Jensen
· Tove Kamp Hansen

Valgt som suppleant i 2 år:
· Hanne Bak
· Palle N. Kristensen

Følgende fortsætter i skolebestyrel-
sen:

· Marianne Bolander
· Ellen Høstrup
· Dorte Kristiansen
· Jytte Krogh

Følgende træder ud af skolebesty-
relsen:

· Formand Susanne Søgaard
Sørensen

· Jørn Dall
· Henrik Westergaard

Tillykke med valget og velkommen
til skolebestyrelsesarbejdet på
Vinderslev Skole!
Den nye skolebestyrelse tiltræder
1. april, og torsdag d. 3. april hol-
des det konstituerende møde, hvor
der skal vælges formand og næst-
formand for den næste 2-års pe-
riode.

Til de afgående medlemmer skal
lyde en meget stor tak for det store
arbejde, som I har leveret og for det
store engagement, som I har lagt i
skolebestyrelsesarbejdet. Tak for
godt samarbejde og for en god
stemning under møderne.

En speciel tak til skolebestyrelses-
formanden Susanne Søgaard Sø-

rensen, som gennem 6 år
har været tæt på mange
store beslutninger på skolen. Tak for
en aldrig svigtende arbejdsiver –
hvis ikke andre ville, tog Susanne
opgaven. Tak for en aldrig svigtende
forståelse for skolens situation og
for en urokkelig loyalitet for trufne
beslutninger. Susanne har været en
god og dygtig repræsentant for for-
ældrene og en fantastisk repræsen-
tant for skolen udadtil i kommunen.
Af nævnte årsager har samarbej-
det mellem skolebestyrelses-
formanden og skoleledelsen været
meget udviklende og helt uden mis-
lyde, og der er forhåbentligt kom-
met gode og brugbare løsninger til
glæde for forældre og elever – det
gælder tiltag på skolen og f.eks.
høringssvar til det politiske system,
men det kan andre bedre be-
dømme. Tak for et godt samar-
bejde.

Thorkild Skovbo

Karneval for 2. – 3.
– og klubbørnene

Så var det blevet tid for det årlige
karneval. Arrangementet er et sam-
arbejde mellem skolen og
Sfo´en, hvor pædagoger og lærere
arbejder sammen for at give bør-
nene en sjov og hyggelig aften.

Torsdag d. 7. februar 2008 mødte
der ca. 50 udklædte børn op i
Sfo´en på Vinderslev Skole. Der var
mange meget flotte udklædninger.
Vi havde bla. besøg af prinsesser,
klovner, soldater, dyr, fugle, ja selv
djævlen var til stede den aften.

Børnene udnyttede, at skolen denne
aften var omdannet til en stor lege-
plads, hvor alt (næsten) var tilladt.
De drønede rundt på gangene med
deres sværd og økser og tog prin-
sesser og fine damer til fange. Der
var en herlig larm.

Der var dækket op til pølser og brød
nede i Sfo´en, og børnene spiste en
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hurtig gang aftensmad, inden legen
fortsatte.

Selvom børnene næsten mente, det
var ærgerligt at afbryde legen, var
der også lige et par tønder, vi skulle
have slået i stykker, så alle de fan-
tastisk udklædte børn strømmede
op i gymnastiksalen for at slå kat-
ten af tønden.

Heldigvis overlevede tønderne
længe nok til, at alle kunne nå at give
dem et par slag. Vi fik kåret to par
konger og dronninger samt tre af de
flotteste udklædninger, og så var det
blevet tid til slik, chips og dans.

Der blev spist slik og chips til den

store guldmedalje, og jeg kan godt
fortælle jer, at popcorn fylder me-
get, når de bliver spredt ud over hele
gulvet.

Efter endt dans og med maverne
fulde var karnevalet ovre, og bør-
nene (og de voksne) var trætte. For-
ældrene hentede deres prinsesser,
klovner, soldater, dyr og fugle, hvor-
med en hyggelig aften var slut …

men vi ses jo igen til næste år!

Med venlig hilsen
Pædagoger og lærere
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Nyt fra
Skolebestyrelsen

Denne gang kan jeg også skrive, at
det bliver sidste bidrag fra mig til
Lokalbladet. Jeg stopper i skolebe-
styrelsen her pr. 1. april efter 6 år
på posten. Vi har lige haft valg, og
nye i bestyrelsen er Lene Tind
Ahrenfeldt, Thomas Ladegaard Jen-
sen samt Tove Kamp Hansen.
”Gamle” medlemmer er Ellen
Høstrup, Marianne Bolander, Jytte
Krogh samt Dorte Kristiansen.
Suppleanter er Hanne Bak og Palle
N. Kristensen.

Fra mig skal lyde en stor tak til den
”gamle” bestyrelse. Loyalitet og
stor opbakning igennem alle 6 år
har jeg følt. Som formand skal der
en gang i mellem træffes en beslut-
ning her og nu i samråd med ledel-
sen. Det er så en af de ting, man
som formand kan gøre, men sam-
tidig er det jo rart at ”baglandet” også
mener, at det er den rigtige beslut-

ning. Vi har altid haft nogle rigtig
gode møder. Megen snak, og tiden
er mange gange løbet fra os, netop
fordi mange har haft noget at sige.
Vi har også altid haft en god dialog
med personalet. Sidst, men ikke
mindst har vores møder altid været
holdt i en rigtig god tone.

En stor tak skal også lyde til leder
Thorkild Skovbo. Jeg har virkelig
trukket på megen forklaring, råd og
vejledning. Jeg har fået neutrale
svar, og efterfølgende har vi som
bestyrelse kunnet træffe en beslut-
ning. TAK FOR DET.

Jeg ser tilbage på tiden som væ-
rende meget givende, også for mig
personligt. Jeg har nydt at være rig-
tig tæt på beslutninger. Det er læ-
rerigt at se tingene fra ”den anden
side af bordet”. For alle, som ken-
der mig lidt nærmere, er det klart,
at det også har været givende f.eks.
at skulle være enig om en beslut-
ning, inden lokalet forlades.

Som der siges i en TV-udsendelse

– ”Jeg håber, I har været tilfredse,
for det kan ikke laves om”

Kære den nye bestyrelse
Jeg håber, I virkelig er klar til at tage
arbejdshandskerne på, for der bli-
ver godt brug for det i den kom-
mende tid. Uanset hvordan vi ven-
der og drejer den nye skolestruktur,
så må vi være klar til at synliggøre
de gode ting ved en ”lille skole”.

Rigtig megen held og lykke og god
arbejdslyst!

 Susanne Søgaard Sørensen
Formand (indtil 1. april 2008)

marked i Ans eller Kjellerup. Så får
de penge at more sig for. F.eks. i
1889 får 5 hver 25 øre, 1 får 20 øre,
2 får 15 øre, 2 får 12 øre og 1 får 10
øre.

I 1898 vedtages at sælge gården, og
bestyrerparret opfordres til at søge
deres afsked. Salget bliver ikke til
noget, og i 1899 antages Martin Ja-
cobsen som bestyrer.

I 1902 er Jens P. Nielsen Borre be-
styrer.

Gården brænder i 1905, og den sæl-
ges da til Laurits Pedersen Storgaard
med besætning og assurancesum
for 18.500 kr.

Dette er uddrag fra artikel i
Blicheregnens Museumsforenings
årsskrift fra 1983.

C.V.

Lidt om fattigforsorgen i Hinge-
Vinderslev.

Den 19. juli 1850 holdes licitation
over opførelsen af et fattighus i
Vinderslev. Det sker efter besvær-
lige forhandlinger i sogneforstander-
skabet. Murermester Niels Nielsen
af Tandskov blev mindst bydende
med 191 rbd., og hans bud ap-
proberedes. Ved folketællingen i
1860 er der 4 voksne og 5 børn i
fattighuset, men der er stadigvæk
fattiglemmer indlogeret hos forskel-
lige beboere. Eksempelvis får en 2
tdr. rug, 2 tdr. byg + 6 rigsdaler for
tiden fra 1. november 1869 til 1. no-
vember 1870. Fra 1. november 1871
til 1. november 1872 er samme per-
son hos en anden, der får samme
mængde korn og 15 rigsdaler. Fra
1873 til 1874 hos en tredje for
samme mængde korn og 14 rigsda-
ler og i 1874 til 1875 det fjerde sted

for samme mængde korn og 6 rigs-
daler.

I 1869 tilbyder kommunen at købe
Elkjærgaard til fattiggård og byder
8000 rigsdaler for den, men det bli-
ver ikke til noget. Derimod købes
Fjederborg i Hinge i 1878 for 4.570kr.
Mathias Bæk Sørensen antages til
bestyrer.

I 1880 opsiger Mathias Bæk sin
plads som bestyrer, og Kristen Niel-
sen og hustru fra Hinge får pladsen.
Han skal i øvrigt også lave træsko til
alle lemmerne. Lønnen er 300 kr.
årlig.

En gang om året får lemmerne
penge fra kommunen. I 1886 får et
ægtepar 2 kr., enlige får 1,50 kr. og
en enlig med børn 2 kr.

Engang imellem er lemmerne til

Fattigforsorgen i Hinge-Vinderslev
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Friluftsspil

Danseprøve midt i februar. Flemming Berg sidder ved klaveret.

I Thorning bliver der hvert år spillet
et teaterstykke med omkring 100-
130 involverede. I 1989 blev det før-
ste stykke spillet, ”En søndag på
Amager”, og siden har amatør-
skuespillere spillet teater på frilufts-
scenen bag forsamlingshuset i
Thorning. Dog med en pause i
1996, hvor der ikke blev spillet.

Jeg hedder Marie Østerby og er
14 år. Jeg har spillet med i Thorning-
egnens friluftsspil siden 2006, hvor
vi spillede ”Folk og røvere i
Kardemommeby”. Teatersæsonen
starter i december med audition og
begynder derefter med øve- og kor-
aftener en til to gange om ugen, ind-
til premieren i starten af juni.  Ugen
inden premieren bliver der øvet hver
aften. Det er både hårdt, men også
super fedt.

Inden hver forestilling kommer man
og bliver sminket, får sat hår og klæ-
der om til den rolle, man skal spille.
Varmer stemmer op og ønsker hin-
anden held og lykke med forestil-
lingen. Så kan vi begynde. Det er
selvfølgelig sjovt at spille, men det
er mindst ligeså sjovt med alle øve-
aftenerne før premieren.

I år spiller vi ”Landmandsliv” med
Kim Brandt, professionel skuespil-
ler og instruktør og Inger R. Holm,
instruktørassistent, i spidsen. Kim
var også instruktør sidste år og
gjorde det rigtig flot. I år har vi også
fået en professionel orkesterleder,
Flemming Berg. Der er mange
danse i årets stykke så en flok dan-
sere fra en lokal danseforening dan-
ser med i stykket.

Jeg holder meget af sammenhol-
det i friluftsspillet, og jeg har fået ven-
ner fra mange forskellige steder. Det
sjove er, at alle er vigtige, og man
er sammen med folk i mange aldre,
som laver mange forskellige ting i
hverdagen.
I år er vi to skuespillere fra Mausing,
da Dorit Lund Christiansen, som

flyttede til Mausing i starten af fe-
bruar – også er med.

At sætte et stort teaterstykke op kan
sammenlignes med en god og læk-
ker pizza. Bunden er de gode sange
og den sjove historie. Tomat- og
basilikumfyldet er instruktøren og
musiklederen, derpå kommer glade
skuespillere og sangere som det
lækre fyld. Et friluftsspil uden
scene, rekvisitter, kostumer,
sminke, frisør, lys og lyd – og ikke
mindst Birgit i sufflørkassen, er som
en pizza uden ost…
Pizzaen skal serveres – skuespil-
let vises, og her er publikum helt
nødvendigt!!

Jeg glæder mig til at spille. Kom og
se med!

Forestillingsplan:
7., 14. og 15. juni kl. 14.00
8., 10., 12. og 14. juni kl. 19.00

Se mere på www.thorning.com
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KIRKENYT

Sognemenigheden
Foredrag i
Sognehuset
Den 29. januar
fortalte Helle Me-
rete Brix om
„Islamismen i ve-
sten“. Hun fortalte
om mange for-
skellige retninger.
Jeg kan kun
komme med

spredte ting fra hendes foredrag.
Om „Sharia“ fortalte hun, at det for
muslimerne er Guds rige på jorden,
og det står ikke til diskussion. I den
islamiske bevægelse er uniformen:
Burka for kvinderne, og mændene
skal gå med fuldskæg. Så enkel kan
en uniform være og være med til at
signalere ens tro. En bevægelse, der
breder sig faretruende. En religion
der ikke kan være med i et multi-

Familiegudstjeneste
Fastelavnssøndag havde hele fami-
lier, voksne og børn næsten fyldt den
smukt pyntede kirke. I børnekoret, der
i dagens anledning var sammensat
af mange forskellige typer, var der en
gulerod, en jæger ser vi i baggrun-
den, en prinsesse, en præst ved si-
den af en sørøver var der også og
mange flere fint udklædte. Det fem-
ten børn store kor gav med sine
mange sange en festlig gudstjene-
ste. Sangkoret blev da også beløn-
net med mange klapsalver.

De mange børn hastede efter guds-
tjenesten over i skolens cykelskur for
at slå katten af tønden. Der blev lagt
megen energi i slagene, for hvem
ville ikke gerne blive den heldige, der
med det sidste slag kunne blive kat-
tekonge eller -dronning. Blandt de
store børn blev Aron Hansen katte-
konge, og Betina Hedegaard blev
dronning. Blandt de lidt mindre blev
Rikke Christensen konge og Signe
Høstrup dronning.

Over 80 tog mod tilbudet om at gå
med over i Sognehuset, hvor der blev
trakteret med kaffe og fastelavnsbol-
ler, og til børnene var der sodavand i
mange forskellige farver.

En rigtig fin fastelavnssøndag, hvor
snakken gik både med gamle og nye
venner.

Jens Thorn Jensen

kulturelt samfund, bl.a. skal de have
deres egne toiletter, og der skal være
ét til piger og ét til drenge. De må ikke
svømme i samme bassin. Unge er
meget modtagelige for „Sharia“.
Muslimer må tale usandt, når det gav-
ner Muhammed, og de sætter ham
højere end Allah. Der findes mange
andre retninger inden for den mus-
limske tro.

Jens Thorn Jensen

Hyggeligt samvær efter foredraget

Børnekoret i forklædning
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Vinderslev Kirke som arbejds-
plads
Kirken, det store rum! Hvem tænker
på, hvor meget der er, der skal pas-
ses. Rengøring: Hver eneste uge går
Karen med Flemming som hjælper i
gang. Flemming med støvsugeren,
tæpperne skal have en kraftig om-
gang. Der er altid en del sand, der
skal fjernes. Karen får fat i klud og

  6. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
13. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
18. april Hinge 10.15, Vinderslev 19.00
20. april Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
27. april Vinderslev 9.00 og 11.00 (Konfirmation),

Hinge 19.00

  1. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  4. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Konfirm.)
11. maj Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.15
12. maj Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
18. maj Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
25. maj Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15

  1. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
  8. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
15. juni Vinderslev 9.30, Hinge ingen,

men kl. 11.00 i festteltet i Nørskovlund
22. juni Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
29. juni Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

(K) = Kirkekaffe
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spand med rengøringsvand, alt skal
have en overhaling! Der findes ikke
støv, hvor hun har gjort rent. Flere
gange om året skal alt messing pud-
ses. Der er de små holdere til stole-
staderne. Når de store lysekroner
skal have en omgang, må den store
stige i brug. Pærer, der er sprunget,
skal skiftes. Når de er færdige med
rengøringen i kirken, skal sognehuset Fredag den 11. april kl. 17.00

slår Vinderslev Kirke dørene op til
kirken og Sognehusest. Først en
minigudstjeneste på en halv times
tid, hvor alt er lagt til rette, så bør-
nene kan følge med. Derefter pasta
og kødsovs i Vinderslev Sognehus.

En herlig mulighed - især for børne-
familierne - for at slippe for at stå og
lave mad! Her bliver det serveret, og
så er det endda gratis!

Vi håber, at rigtig mange har lyst til
at være med, så vi kan lave den
slags af og til.

På opdagelse i Vinderslev Kirke
og på kirkegården
Den 17. maj kl. 13.30 er der lejlighed
til at gå på en lille opdagelsestur i
Vinderslev Kirke og på kirkegården.
Vi skal høre lidt om kirken og dens
inventar, kalkmalerier, osv. Når vi er
færdige, drikker vi kaffe i Sogne-
huset.

Flemming Grønkjær

have samme tur. Til slut hver uge ef-
terses, om alt er i orden og på rette
plads.

Nyd hvor pænt der er, næste gang
du kommer i kirken.

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.

      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
     20. april   4. søndag efter påske Ingen
     27. april     5. søndag efter påske Levring

       1. maj     Kristi Himmelfartsdag Ingen
       4. maj     6. søndag efter påske Vinderslev
     11. maj     Pinsedag Hørup
     12. maj     Anden pinsedag Ingen
     18. maj     Trinitatis søndag Levring
     25. maj    1. søndag efter Trinitatis Vesthimmerlands Frimenighed.

Årsmøde, se under møder

       1. juni      2. søndag efter Trinitatis Hørup
       8. juni      3. søndag efter Trinitatis Vinderslev
     15. juni      4. søndag efter Trinitatis Hørup
     22. juni     5. søndag efter Trinitatis Ingen
     29. juni     6. søndag efter Trinitatis Levring

        6. juli      7. søndag efter Trinitatis Ingen

G
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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 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.

Tirsdag den 1. april kl. 9.00
Hinge-Vinderslev menighedsråd in-
viterer igen mødre med spædbørn i
3-9 måneders alderen til gratis del-
tagelse i babysalmesang med Ka-
ren Marie Ravn som leder. Det fore-
går i Vinderslev Sognehus lige ved
Vinderslev Kirke på Vinderslevholm-
vej 2. Alle interesserede er velkomne
- dog naturligvis med fortrinsret for
deltagere med bopæl i Hinge og
Vinderslev Sogne. Der er plads til ca.
15 på holdet.

Babysalmesangen forløber over 10
tirsdage. Den foregår siddende i
kreds på gulvet, dansende i kreds
og på række samt siddende på stole
i kreds - det sidste især, når der syn-
ges rideranke-sange.

Tirsdag den 15. april kl. 19.30
Vise- og musikaften i samarbejde
med Lemming Friskole i friskolens
sal på Lemming Bygade 2.

Fars Grise - pigetrioen fra søernes
højland har eksisteret i 14 år og be-

står af Helle Bøjlesen på guitar, uku-
lele og sang, Karen Lund på violin,
guitar og sang samt Else Jøker Pihl
på harmonika og sang. De har alle
tre diplomuddannelse fra rytmisk
konservatorium i Århus, hvor de i dag
er undervisere med musik som ho-
vedfag.

Fars Grise underholder med en blan-
ding af mange genrer: Den danske
sangskat, gamle danske viser, pop
og rock, folkemusik fra hele verden
med forkærlighed for irsk og skotsk
samt slagere fra da far var ung,
sange som appellerer til fællessang.

Tirsdag den 6. maj
Løvspringstur med busafgang kl.
17.20 fra Vinderslev Kirke og kl.
17.30 fra Mosaikken.

Turen går over Krabbesholm Høj-
skole, hvor Peter Kæstel, Valgme-
nighedens første præst, var højsko-
lelærer i 6 år, inden han kom til
Kjellerup. Derfra kører vi til Vor Frue
Kirke, som har spændende kalk-
malerier med alle middelalderens
helgener. Vi ser også Skives 11 stjer-
ner - de fantastiske rundkørsler, der
er formgivet af den internationalt
anerkendte tegnestue Jacob Jensen
Design, som i 40 år har haft domicil
i Hejlskov ved Skive, og som - med

undtagelse af de underliggende
kompasringe - er produceret af lo-
kale Skivevirksomheder.

På hjemvejen kører vi over Møns-
ted, hvor vi får kaffe og højskolesang
på Mønsted Kro som afslutning på
denne forårsaften.

Tilmelding inden den 30. april til Inga
Nielsen, tlf. 86881253. Kaffebord vil
være inkluderet i prisen. Se annonce
i Kjellerup Tidende, når tiden nær-
mer sig.

Søndag den 25. maj fra kl. 12.00
Årsmøde i Foreningen af grundtvig-
ske Fri- og Valgmenigheder i Dan-
mark afholdes på Himmerlands Ung-
domsskole med Vesthimmerlands
Frimenighed som vært. Nærmere
program følger.

11.-17. august
Højskoledage på Uldum Højskole
med 5 af de Midt- og Vestjyske Valg-
menigheder. Der er i alt 12 pladser,
og Valgmenigheden vil gerne have
tilmeldinger snarest.

Program og priser kan ses på Valg-
menighedens hjemmeside
www.kjellerupvalgmenighed.dk. Man
kan også få en folder hos Karen
Marie Ravn eller hos formanden.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Nyt fra ulvene
Jeg blev igen ulveleder i Windir
Gruppe fra januar 2008. I nogle år har
jeg beskæftiget mig arbejdet i gruppe-
rådet og ikke de ugentlige møder. Alle
tidligere ulveledere valgte at stoppe i
december sidste år, og jeg kunne
ikke forestille mig en gruppe uden
ulveflok. Heldigvis fik jeg Lotte Arhøj
fra troppen til at hjælpe mig. Det var
med sommerfugle i maven, da vi
mødtes den første dag - både hos
børn og voksne. Efter kort tid var vi
fuldt accepteret af flokken af ulve-
unger. Siden dengang har 3 flere
meldt sig som hjælpere: Lise, Anne-
mette og Eva. Samarbejdet funge-
rer godt, og det er sjovt at være med.

Mødetiden er flyttet fra torsdag efter-
middag til mandag aften. Vi mødes
kl. 18.30 til 19.45. Der er 26 ulveunger
i flokken, og vi vil gerne være flere.
Hvis du går i 1. - 4. klasse, så er det
lige dig, vi mangler - så kom og vær
med!

I de første måneder har vi bl.a. ar-
bejdet med knivbevis, så man har lov
til at have dolk med til ulvemøderne.
Vi har kogt suppe over bål, og vi har
haft fastelavnsfest. I mandags havde
vi sangaften, hvor vi lærte nye og
gamle spejdersange og sanglege
sammen med forældre og sø-
skende. Vi leger også „Gemme“ i
spejderskoven eller andre lege, når
vi mødes.

Flokken af ulve vokser, og der er gang
i den, når vi holder møder. Det er
skønt at opleve, hvor glade børnene
er for at være med, og de er fulde af
energi og indimellem svære at holde
i ro. Vi kunne godt tænke os at være
et par „voksne“ mere, så hvis du er
15 år eller ældre og har lyst til at
hjælpe, så kontakt mig på tlf. 2746
2022.

Venlig hilsen
Lotte Kragh, Ulveleder

Ulveprogram for 2. kvartal 2008

April
  7. Musikermærke: Vi laver trommer og lytter til forskellige instrumenter
14. Trommerne laves færdig / Fuldmånemøde med uddeling af mærker
21. Besøge Vinderslev Kirke og snakke med organisten
28. Find Mowgli og andre jungleaktiviteter

Maj
  5. Danmarks Befrielsesdag / Vi leger frihedskæmpere under 2. verdens-
krig
12. FRI (2. pinsedag)
19. Pionering / Vi bygger med rafter og tov
26. Bondegårdsbesøg m/forældre og søskende på Ellingvej 16, Funder K.

Juni
  2. Pionering
  9. Vandretur
16. Fotoløb i Vinderslev / Hvor godt kender du din by?

Inden sommerferien holder vi sommerlejr hos Bent & Lotte den 20.-21.
juni.

Henrik Lyngsø underviser ulvene i førstehjælp
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Nyt fra troppen
Den sidste weekend i januar var trop-
pen på „Omvendt strabadstur“. De
mødtes ved Spejderhuset en meget
stormfuld og våd fredag kl. 17. Her
måtte de aflevere både ure og mobil-
telefoner, inden de blev delt op i to
grupper på 3 spejdere, som så el-
lers skulle vandre vestpå med deres
oppakning. Et stykke efter Frederiks-
dal blev de dog samlet op af lederne,
som fragtede dem det sidste stykke
til Christianshøj Plantage, hvor de
havde fået lov at logere i Niels
Würtz’s „sommerhus“. Det skulle
efter sigende være ret primitivt uden
strøm og vand, så det passer fint til
spejderliv! Der var dog en brænde-
ovn, så de kunne holde varmen, hvis
de altså sørgede for at „fodre“ ovnen
nogle gange i løbet af natten. De
skulle også have haft bål udenfor,
men på grund af væltende træer i
stormen var det for risikabelt.

Tidligt lørdag morgen mens det sta-
dig var mørkt, fik de serveret frokost.
Formiddagen gik med at forberede
aftensmaden, som de skulle have til
frokost. Det var kylling og kartofler,
stegt over bål. Til aftensmad fik de
morgenmad bestående af den sæd-
vanlige spejdermenu: Havregrød
med vingummibamser. Efter „aftens-
maden“ var de på smuglerløb i sko-
ven, og det var dejligt uhyggeligt!

Troppens program for 2. kvartal

April
  3. Kulsø-pionering
10. Opfind en leg
17. Båltænding og bålmad
24. Klatring + rappelling

Maj
  1. Orientering + morse
  8. Stjerner (lav dit eget stjernekort)
15. Førstehjælp genopfriskning
22. Båltænding og bålmad
29. Teltrejsning og tjek af telte

Juni
  5. Hvordan pakker man en taske
      korrekt + pakning til sommerlejr
12. Pakning til sommerlejr + planlæg
      ning af indkøb
19. Sidste møde før sommerlejren

Dagen sluttede med frugt og
chokoladefondue.

Søndag var det igen tidligt op, men
med mere traditionel morgenmad
med brød og pålæg. Så skulle der
pakkes inden gåturen tilbage til
Spejderhuset i Vinderslev, dog uden
oppakning denne gang. De skulle
være tilbage kl. 12, men måtte jo
have lidt på fornemmelsen, hvad
klokken var, eftersom de var helt
uden hjælpemidler og heller ikke
måtte spørge nogen undervejs. De
nåede frem til tiden!

Troppen har mødeaften hver torsdag
fra kl. 19 til 21 i Spejderhuset under
ledelse af Thomas Olesen (2291
2572), Lasse Mølgaard (4055 0635)
og Louise Jacobsen (3114 5055).
Der er i øjeblikket 10 spejdere, og der
plads til flere, så hvis du går i 5. kl.
og opefter, var det måske noget for
dig?

I uge 27 skal troppen på sommerlejr,
inden de går på sommerferie. I ferie-
tiden er der dog også mulighed for
lidt aktivitet, for mange af spejderne
plejer at hjælpe til ved spejdernes lop-
pemarked på Mausing Marked, som
i år er den 26. juli.

A.A.

Thomas gør sig klar til „Kongen af de 4 verdenshjørner“

„Kongen af de 4 verdenshjørner“ er en leg, som spejderne selv har
opfundet. Her er Kathrine „kongen“, mens Camilla, Lasse, Heidi og

Karen venter spændt på næste udspil
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Sådan er det gået efter 7. klasse
på Vinderslev Skole

Jeg afsluttede 7. klasse på Vinder-
slev Skole i 1975. Dengang skulle
man vælge, om man ville fortsætte
i 8. klasse i Vinderslev, eller man
ville 3 år i realen på Kjellerup Skole.

Jeg valgte realen. Fra den gamle
7. B i Vinderslev kom jeg i klasse
med Anni Hørup Johansen fra
Mausing, og fra den gamle parallel-
klasse - 7.A, fulgte Karsten Klok og
Stig Jensen, begge Vinderslev, med
i 1.r. B.  Der var 4 real-parallel-
klasser, og vores klasse fik Villy
Bach Rasmussen som klasselæ-
rer.

Efter afsluttet realeksamen i 1978
(det sidste år, der var mulighed for
at gå til realeksamen) skulle jeg igen
vælge, hvad der nu skulle ske. Mit
valg faldt på en HF-eksamen. Det
foregik på Viborg Amtsgymnasium.
Jeg kom i en meget spændende
klasse, hvor næsten halvdelen kom
direkte fra folkeskolen, og den re-
sterende del kom med meget vari-
erende erhvervserfaring. I klassen
var der både tidligere Tvindelever
og elever, der havde en militær kar-
riere bag sig. Det var en meget
diskussionslysten klasse med
mange meget forskellige holdnin-
ger.

Jeg syntes, at jeg brugte meget tid
dagligt på transport mellem
Tøndborgvej, hvor jeg boede med
mine forældre og søskende, til
Amtsgymnasiet i Overlund ved Vi-
borg. Derfor havde jeg til det sidste
skoleår fundet et lille kælderværelse
på Birkevej (nær stadion) i Viborg.
Her flyttede senere også Lene Ras-
mussen (datter af Søren og Betty)
fra Hønholt ind i et værelse. Vi havde
gået i parallelklasse sammen i
Vinderslev.

Efter endt HF-eksamen i 1980
havde jeg meget mod på at komme
ud og opleve verden, men ikke no-

Hvor blev de af ?

gen stor opsparing til at rejse rundt
for. Jeg fik derfor hyre på en coa-
ster, der var ejet af Steen Rasmus-
sen (søn af Søren og Betty) fra
Hønholt. Jeg skulle være kok! Gan-
ske vist havde jeg aldrig lavet mad
til andre end mig selv, men det be-
kymrede mig nu ikke. Jeg investe-
rede dog i en kogebog, inden jeg tog
af sted.

Jeg fløj til Dammam i Saudi Arabien
og påmønstrede ”Brigit”. Herfra gik
turen op gennem Den Persiske Golf
og videre op ad floden til Bashra.
Her lå ca. 200 skibe i floden og ven-
tede på at komme ind til havnen. Vi
ventede ca. 10 dage, inden vi kunne
komme ind til havnen.

I ventetiden havde vi lært en familie
at kende, der boede inde på flod-
bredden. Jeg var sammen med
styrmanden inde og besøge fami-
lien. Vi blev budt på te. Vi sad på
stole, husets beboere (det vil sige
mændene) sad på gulvet. Kvin-
derne var i køkkenet. Dem var jeg
nu også ude at snakke med. Alle var
meget gæstfrie. Til slut gik vi alle en
tur i familiens daddelplantage.

14 dage efter vi var sejlet fra
Bashra, brød Iran – Irak krigen ud.
Jeg har ofte tænkt på, hvordan det
mon er gået familien dernede. Fra
Bashra gik turen via Det Indiske
Ocean til Bombay. På den tur lærte
jeg alt om søsyge, men så var det
også overstået for resten af tiden.

Det næste års tid oplevede jeg en
del arabiske havne, oplevede både
ekstrem rigdom og stor fattigdom,
en tur ud til Østen og helt op til

Tianjin i det nordligste Kina, lidt af
det østlige Afrika, blandt andet
Mogadishu i Somalia. Det var så
fattigt og lovløst, at det næppe
kan beskrives. Jeg var gennem
Suezkanalen 5 gange og rundt i
mange af Middelhavets havne.
Det vestligste jeg var i løbet af det
år, var i Santa Cruz på Tenerife.

Flokke af delfiner fulgte ofte ski-
bet, et par gange så jeg hvaler.
Ombord fiskede vi og fik blandt an-
det mange dejlige tunfisk. En enkelt
gang havde vi også en haj på kro-
gen, den kom dog ikke ombord. Det
gjorde til gengæld flyvefiskene - helt
af sig selv.

Madlavningen? – Det gik rigtig godt!

Hjemme igen efter et meget
oplevelsesrigt år søgte jeg ind på
Falke Rejsers rejselederskole i
Palma på Mallorca. Efter skole-
forløbet på 8 uger, blev jeg ansat
som guide på Mallorca. Her var jeg
i næsten et års tid og fik mange
gode oplevelser.

Herefter gik turen igen til Danmark.
Jeg havde søgt ind på Sygepleje-
skolen i Viborg, og her startede jeg
i september 1982.

Sygeplejeuddannelsen var vekslen
mellem teori på skolen og praktik-
ophold på forskellige sygehus-
afdelinger, hjemmepleje og pleje-
hjem. Jeg havde to af mine praktik-
ophold på sygehuset i Kjellerup,
dels på en kirurgisk sengeafdeling,
og dels på operationsafdelingen.

Under min uddannelse havde jeg
været i Svendborg flere gange for
at besøge en veninde, jeg havde
mødt på Mallorca. I Svendborg
mødte jeg også min daværende
kæreste, som flyttede op til mig i Vi-
borg.

Da jeg var færdig med min uddan-
nelse i starten af 1986, flyttede vi
sammen til Svendborg.
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På Fyn fik jeg arbejde på
operationsafdelingen i Nyborg. Til
operationsafdelingen hørte der
både skadestue og ambulatorium.
Jeg husker tydeligt de første selv-
stændige vagter, jeg som nyuddan-
net sygeplejerske skulle have her.
Jeg fik ikke lukket et øje på vagt-
værelset de nætter, men lå og ven-
tede på at telefonen skulle ringe.
Jeg var sikker på, at hele byen med
både Kommunekemi og Tarco ville
eksplodere og Storebæltsfærgerne
kollidere, og så udbrød der jo nok
ild i Statsfængslet samtidig. Så galt
gik det dog aldrig på en gang. Ti-
dens erfaring gjorde også vagterne
noget nemmere.

I 1989 var jeg gravid med Rasmus.
Dagen før jeg havde termin, skete
der det uheldige, at vores lejlighed
og nabolejligheden brændte. Det
var jo ikke lige det allerbedste tids-
punkt at stå uden tag over hovedet
og have mistet en del ejendele. Hel-
digvis gik jeg 14 dage over tiden, så
vi nåede både at få noget midlerti-
digt at bo i - og indkøbt nyt babyud-
styr. Inden barselsorloven sluttede,
havde vi købt huset her på Tåsinge,

hvor jeg nu bor.

I 1991 skiftede jeg arbejdsplads til
Operationsafdelingen i Svendborg.
Der var dog ret hurtigt brug for en
orlovsperiode, da jeg i 1992 var gra-
vid med Camilla.

Efter endt barselsperiode genoptog
jeg arbejdet i Svendborg. Her er en
noget større operationsafdeling
med 4 opererende specialer. I
mange år arbejdede jeg primært
med knoglekirurgien, udskiftning af
knæ, hofter og skulderled samt
akutte operationer.

I dag udgør det en mindre del af mit
arbejde, da jeg er ansvarlig for
øre-, næse- og halsoperationerne
på operationsafdelingen.

Det er blevet til mange år på den
samme arbejdsplads, men da der
til stadighed har været nye faglige
udfordringer og en flok gode kolle-
gaer, har jeg ikke haft et stort be-
hov for at skifte til andet arbejde.

Jeg bor stadig på Tåsinge, hvor jeg
overtog huset i 1995 i forbindelse

med min skilsmisse. Rasmus er nu
18 og i gang med en jordbrugs-
assistent-uddannelse. Camilla er
16 og afslutter 9. klasse til sommer-
ferien. Herefter venter der hende et
efterskoleophold på Ringe Efter-
skole.

I fritiden ror jeg en del kajak og er
også instruktør på et børne/unge
kajakhold. Vandet heromkring er jo
et rent eldorado for kajakroere. Jeg
får også løbet en del. I øjeblikket træ-
ner jeg til Broløbet i maj måned. Det
er et halvmaraton, der foregår over
Storebæltsbroen. Det bliver en
spændende udfordring. Derudover
har jeg et gammelt hus, der ikke må
forsømmes og en kæmpehave, der
skal passes, så tiden går godt.

Kirsten Lørup
kirstenloerup@sydfynsmail.dk

Hvem er det, der
lister rundt…
i Pederstrup midt om natten, med
lygte i den ene hånd og en jernstang
i den anden? Det er såmænd bare
vandværksfolk på jagt efter utætte
vandrør!

Det kom frem på Pederstrup Vand-
værks generalforsamling tirsdag
den 26. februar i Mausing Forsam-
lingshus.  For et eller andet sted på
Pederstrupvej er der en lækage på
et vandrør. Hullet er stort nok til, at
der kan løbe mellem 10 og 20 m³
vand ud i døgnet, så utætheden
skal findes og helst inden så længe.

Pederstrup Vandværk

Vi vil opfordre beboerne i Peders-
trup til at holde øje med, om de har
et område på deres grund, som er
mere fugtigt end normalt.

Ellers forløb generalforsamlingen,
som den plejer. Til stede var besty-
relsen samt 2 trofaste forbrugere fra
Mausing.

Årets gang i Pederstrup Vandværk:
I november-december fik vi en min-
dre coli forurening. En måling viste
8 coliforme bakterier pr. 100 ml.
Hvorfra forureningen stammede,
har vi ikke fundet ud af. Vi fik straks
taget nye prøver, denne gang 4 for-
skellige steder: Fra boring, vand-

værk, vandbeholder og ledningsnet.
Resultatet viste heldigvis 0 coli på
de 3 prøver og 1 coli på den 4. Vi
tager nye prøver omkring 1.april.

Der var genvalg til alle 3 bestyrel-
sesmedlemmer, så bestyrelsen
består fortsat af:

Lars Arhøj, formand,
Helge Jørgensen, kasserer,
Jan Kristensen,
Claus Agerskov,
Jesper Høst

Som sidste punkt på dagsordenen
nedsatte vi m³-prisen fra 3,60 kr. til
3,00 kr.

Lars Arhøj
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Vinderslev Borgerforening
Generalforsamling
Borgerforeningen for Vinderslev
Valgdistrikt holdt d. 23. januar deres
årlige generalforsamling på Vinder-
slev Skole.
Formanden Henny Sølager oriente-
rede i sin beretning om aktiviteterne
i 2007. Der havde været en god til-
slutning til arrangementerne, både til
revyen, hvor generalprøven var æn-
dret til fredag aften, og hvor man
kunne købe smørrebrød efter forestil-
lingen, lørdag med fællespisning før
revyen. Sct. Hans bål med Bente
Sørensen, Vinderslev, som båltaler.
Fællesspisning, som var øl-inspire-
ret, og Allan Kristiansen ”Tuborg-
manden” fra Hauge fortalte om øllets
historie, brygning og anvendelse.
I stedet for vores årlige julehygge
havde vi d. 9. nov. marked og ”Hvad
er det værd” i Mausing Forsamlings-
hus. 12 udstillere viste og solgte ting,
som de fremstiller i deres fritid.
Henny fortalte også, at forberedel-
serne til revyen, der i år foregår den
28. og 29. marts i Vinderslev Forsam-
lingshus, er godt i gang.

Kasserer Agnes Hansen gennemgik
regnskabet, der viste et pænt over-

skud.

Der var genvalg til Grethe Nielsen
og Poul Erik Petersen. Henny
Sølager ønskede ikke genvalg. I ste-
det blev Marie Pedersen fra Mausing
valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig såle-
des:
Formand: Solveig Kristensen,
Pederstrup
Næstformand: Henrik Jacobsen,
Vinderslev
Kasserer: Agnes Hansen, Vinderslev
Sekretær/PR: Anna Marie
Ammitzbøll, Pederstrup
Øvrige medlemmer: Grethe Nielsen,
Mausing, Poul Erik Petersen, Vinder-
slev og Marie Pedersen, Mausing.

Anna Marie Ammitzbøll

Buskørsel
i skoleferier og på skolefridage.
På forespørgsel fra nogle borgere
har jeg kikket i køreplan og talt med
MIDTTRAFIK og Silkeborg Kom-

mune, og som jeg har forstået det,
er det sådan at:
Har du i skoleferier eller på skolefri-
dage brug for kørsel ad rute 802
(Kjellerup – Thorning – Gråmose –
Vinderslev), skal du ringe til tlf. nr.
7222 5602 og bede om telebetjening
for rute 802. Telefonen er åben alle
dage mellem kl. 8.00 og kl. 21.00. (I
vores område gælder det kun for rute
802).
Du skal bestille kørsel mindst 2 timer
før afhentning og kan blive kørt i tids-
rummet kl. 6.00 – 10.00 og mellem
kl. 11.00 - 17.00. Hvis du bor inden
for 1000 m fra rute 802, kan du blive
afhentet hjemme, og du kan vistnok
blive kørt til en adresse indtil 1000 m
uden for ruten. Turen koster almin-
delig bustakst.
Denne ordning kan bruges, uanset
om du skal på besøg, på indkøb, til
læge, tandlæge eller vil besørge
andre ærinder, men husk det gælder
kun i skoleferier og på skolefridage.
Husk også! Hvis du skal nå en bus
videre, skal du fortælle det ved be-
stillingen.

Agnes Hansen

Vinderslev Forsamlingshus
Generalforsamling
Der var en stor udskiftning i besty-
relsen for Vinderslev Forsamlings-
hus. Ud gik Jette Gundersen, Anni
Hansen og Alice Lemming.
Nye, der blev valgt ind, er Ivan Klok,

Inge Würtz og Jette Bertel samt sup-
pleant Jens Peder Koch. Revisor
blev Jette Gundersen.
De har konstitueret sig således:
Formand: Ivan Klok
Næstformand: Inge Würtz

Kasserer: Henrik Frank
Øvrige medlemmer er: Martin
Døssing og Jette Bertel, begge fra
Vinderslev.

A.L.

Generalforsamling
Der skete ingen udskiftning, så det er stadig en ren pigegruppe, som består af:
Ellen Schläger, Hauge
Birgitte Rasmussen, Hauge
Tina Ravn, Hauge
Else Marie Jensen, Hauge
Pia Winter, Hauge
Lene Lykke, Vinderslev Karl Aage Bech har dog fået lov til at blive suppleant!

Hauge Forsamlingshus

A.L.
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Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
v/ Forstander A. Hønholt
fra bogen „Fra Midtjylland“ Kul-
tur- og slægtsoptegnelser

Mundtlig overlevering
I slutningen af 1361, da det danske
leddingsmandskab vendte hjem fra
Valdemar Atterdags togt til Visby,
kom en af våbensmedene ved navn
Anders Anderssøn til landsbyen
Mausing i Midtjylland. Bysmeden
her var gammel, og våbensmeden
gik ind på at forsøge sig i bysmede-
arbejdet.

Selve håndværket kunne han jo
nok, men bysmedens arbejde var
den gang meget mere omfattende
end i vore dage. Først og fremmest
var der naturligvis selve smede-
arbejdet med fremstilling af redska-
ber og brugsgenstande. En spade
f.eks., et leblad, en saks, en kniv
eller søm og bolte, alt bestilte man
hos smeden, og det var selvfølge-
lig af stor betydning, at han kunne
lave det, så det faldt godt i hånden
og tillige var holdbart.

Men det var kun en del af bysme-
dens arbejde. Som forholdene
havde udviklet sig, skulle han i vir-
keligheden være både læge og dyr-
læge for landsbyen, og hver gang
der skete et eller andet ud over det
sædvanlige, gik der bud efter sme-
den.

Hvordan våbensmeden har klaret
disse forskellige opgaver, siges der
ikke noget om i den gamle familie-
beretning. Det har dog nok ikke
været så dårligt. Han blev i hvert fald
gift med den gamle smeds datter
og fortsatte resten af sit liv som
bysmed i Mausing.

Hans ældste søn, Anders Andersen,
lærte håndværket hos faderen og
drog så ud i fremmed tjeneste, men
han vendte senere hjem og fort-
satte som bysmed efter faderen.

Efter familieberetningen fortsatte
det således i 14 led, hvor søn fulgte

efter far, alle af navn Anders Ander-
sen.

Hen imod år 1800 opgav den fem-
tende Anders Anderssøn bysmede-
gerningen og købte Mausing Vand-
mølle, som senere ombyttedes
med gården Hønholt, en større bon-
degård beliggende mellem Lysdal
og Fruerlund længere vest på i sog-
net. Gården ligger på et plateau,
som begrænses af to dale, der hvor
Vinderslev enge skyder sig mod
vest og sydvest. Den nordre dal er
ret bred med svagt skrånende si-
der og med engstrækninger i bun-
den. Den søndre dal er af ringere
bredde, men ret dyb og med stejle
sider. En tredje dal, Middal, stræk-
ker sig i retning omtrent nord-syd
ind mellem de to andre dale. Middal
er ikke ret lang, men dyb og med
meget stejl vestside, hvorfra der er
fri udsigt over engene mod øst.

Selve navnet Hønholt stammer fra
oldtiden, da Holt var fællesnavnet
for skov, og da tjuren levede i vild
tilstand her i landet som endnu i
Norge og Sverige. Disse store skov-
høns, hvis mærkelige parringslege
man kender fra Sverige, har holdt
til her og givet skoven navn. Deres
legeplads har været fyrreskoven
øverst på Middals vestside, hvorfra
der er fri udsigt med solopgangen
over engene. Hanernes parrings-
dans begynder nemlig ved solop-
gang i de tidlige forårsmorgener.

I oldtiden og middelalderen havde
denne egn langt mere skov end nu.
Der fandtes således en sammen-
hængende skovstrækning på eng-
enes sydside, idet Serup Skov,
Tandskov, Mausing Skov, Peders-
trup Krat og Hønholt Skov var en
sammenhængende skovstræk-
ning, der fortsatte vest på i
Froulund, Hesselskov og Ravnholt.
Nu er der kun smårester tilbage,
selv om der visse steder er plantet
en del gran til.

Da min tipoldefar, Anders Andersen

den Ældre, overtog Hønholt, var der
her endnu meget skov, hvad bl.a.
ses af en bemærkning i hans dag-
bog, hvor han skriver: ”Skikkede i
dag præsten et rådyr, som er skudt
i skoven.”

Hvor stor Hønholt var på det tids-
punkt, har jeg aldrig fået nøjagtig
oplyst, men i min barndom blev der
fraskilt opdyrket hede til et par min-
dre gårde, og derefter regnedes
engen at udgøre 10 karles slet eller
ca. 10 tønder land. Marken kunne
drives med 3-4 spand heste, så den
har udgjort ca. 70 tønder land. Her-
til kom så ca. 10 tønder land skov
og ca. 6 tønder land mose og hede,
i alt ca. 100 tønder land af god kva-
litet.

Matrikelbogen udviser nu:
Matr.nr. 1 a. Hønholtgård
52,20 ha.
Matr.nr. 1 b., 1 m., 1 d., 1 y.
 6,80 ha.
Matr.nr. 1 c., 1 f., 1 h.
19,78 ha.
Matr.nr. 1 e., 1 i.
22,37 ha.
Ialt 101,15 ha., ca. 184 tdr. land.

Gårdens drift kunne således give
sin mand nok at bestille. Alligevel
lagde hverken Anders Andersen den
Ældre eller den Yngre smede-
håndværket helt på hylden. Vest for
gården var rejst en smedje og her
fortsattes med det gamle værktøj,
der var ført med fra Mausing. Min
bedstefar Anders Andersen Hønholt
og hans bror Peter Andersen
Hønholt, der overtog gården, drev
dog ikke smedehåndværket. Smed-
jen blev omdannet til tørvehus, og
værktøjet blev anbragt i huggehuset
i enden af gårdens østre længe. Her
fandtes i min barndom en ambolt
og et utal af gamle tænger og hamre
af meget forskellig form og stør-
relse. Alle bar de tydelige mærker
af mange slægtleds håndslid.

Hvordan slægtens mænd har set
ud, er det vanskeligt at vide noget
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sikkert om. Der findes ingen bille-
der af dem. Slægtspræget har må-
ske også skiftet gennem de mange
slægtled. Det ville i hvert fald være
naturligt, om de efterhånden mange
kvinder, der blev indgiftet i slægten
havde bidraget dertil. Alligevel hol-
der familieberetningen på, at der
altid har været påfaldende lighed
mellem far og ældste søn gennem
de mange led. Den første afvigelse
herfra skal være min bedstefar, der
skønt han var ældst af sine sø-
skende, dog slægtede sin moder
på. Hans bror Peder, derimod lig-
nede udpræget sin far og bedste-
far, og tre af hans seks sønner bar
i udpræget grad slægtspræget vi-
dere.

Min oldefar, Anders Andersen den
Yngre, beskrives af sin ældste søn-
nesøn som en høj mand (ca. 3
alen), slank og senet. Han havde
vældige kræfter og var en stor sli-
der, så ”fedtet satte sig ikke på
ham”. Sædvanligvis gik han selv
foran i arbejdet, men han forstod
også at lede andre. Han døde i en
høj alder som aftægtsmand på
Hønholt. – I sine sidste år havde han
rødrandede og rindende øjne.

Aftægt
Hans aftægtskontrakt med sønnen
Peder var i alt væsentligt den
samme, som han selv havde haft
med sin far. Det var et omfangsrigt
dokument med udførlig redegørelse
for en mængde enkeltheder. Ved
gennemlæsning af den synes man
uvilkårligt, at den er for omstænde-
lig, i særdeleshed når den var op-
rettet mellem far og søn. Man må
imidlertid huske på, at en sådan
kontrakt blev affattet for alle tilfæl-
des skyld. Sønnen kunne dø eller
sælge gården, og over for frem-
mede kunne udførligheden være
nødvendig. Det havde man set flere
eksempler på.

Aftægtskontrakten indeholdt såle-
des bestemmelse om, at gården
skulle yde aftægtsfolkene husly,
græsning og foder til to køer og fire
får med deres afkom. Mælken, ul-
den og de slagtede får tilhørte
aftægtsfolkene ligesom otte høns,

deres æg og fjer samt honningen
af tre middelgode bistader. Der var
bestemmelse om, hvor meget rug,
byg, havre og kartofler, aftægts-
manden skulle have. Byggen skulle
maltes, og kornet skulle befordres
til mølle og hjem igen.

Aftægtsboligens beliggenhed, stør-
relse, indretning og møblering var
der gjort rede for og ligeledes for
kålhavens beliggenhed og stør-
relse. I brændsel skulle ydes 10.000
sorte og veltørrede tørv og to favne
klovbrænde fra skoven, alt fremstil-
let og hjemkørt i rette tid uden ud-
gift for aftægtsfolkene.

I sygdomstilfælde og alders-
svaghed havde de gamle krav på
fornøden hjælp fra gården, og hvis
de ønskede det, havde de ret til to
gange årligt at blive kørt til marked
og hjem igen, ligesom de hver an-
den søndag havde ret til at blive kørt
til gudstjeneste i Vinderslev Kirke og
hjem igen. Når de døde, skulle
aftægtsyderen bekoste deres be-
gravelse og ligfølgets beværtning
efter egnens skik og brug.

I dårlige tider kunne en sådan
aftægtskontrakt være en stor øko-
nomisk byrde, hvis den i et og alt
skulle overholdes efter sin ordlyd.
Som oftest lempede man sig dog
efter hinanden, og jeg har aldrig hørt
om, at man i vor familie har haft
ufred om aftægtskontrakter, men
det var ikke så ualmindeligt, især
hvor det blev en fremmed, der skulle
udrede aftægten.

Således hændte det en søndag
morgen ved Vinderslev Kirke, at et
par aftægtsfolk, der havde solgt
deres gård til en fremmed, blev kørt
til kirke af den nye mand. Da de
gamle var kommet vel af vognen og
var stavret ind i kirken, vendte man-
den vognen for at køre hjem. Hans
nabo siger da til ham: ”Du kommer
vel igen? For du skal da også køre
dem hjem”. Men hertil svarede man-
den: ”Nej, i min kontrakt står der
kun, at jeg skal køre dem til kirke”.

En sådan opførsel var dog ilde set.
Sådan noget kunne man ikke være

bekendt, og sognets offentlige me-
ning tog ikke blidt på det, men søgte
at hjælpe, hvor det lod sig gøre. De
to gamle, som her er fortalt om, blev
kørt hjem af naboen, og han nøje-
des ikke med at køre dem til deres
dør, han kørte dem hele gården
rundt, før han hjalp dem af vognen.

Ellers var begreberne om, hvad
man kunne være bekendt en del
forskellige fra nutidens. Ord, som
forekommer os plumpe og uartige,
brugtes i daglig tale, uden at selv
unge piger rødmede derved, og for-
nøjelserne var som oftest grovkor-
nede. Det sidste skyldtes måske i
nogen grad det betydelige forbrug
af spiritus, som da var almindelig.
Brændevinen hørte med til den dag-
lige kost, og den var en del af sol-
datens naturalforplejning.

I høst og slet og under andet hårdt
arbejde var forbruget over en liter
om dagen til hver. Til gilder og be-
gravelser var det endnu mere. Det
kunne derfor også undertiden
hænde, at selv en begravelse fik et
i vore øjne mindre heldigt forløb.

Begravelser
I almindelighed var sorgen og min-
det om den afdøde naturligvis en
borgen for, at det hele forløb søm-
meligt og smukt, skønt en begra-
velse efter egnens skik og brug
egentlig rummede forskellige mu-
ligheder for det modsatte.

Til enhver større begravelse blev der
ligesom til bryllupper i forvejen
sendt ”skænk” fra deltagerne. Det
vil sige, at man sendte brød, kage,
slagtede høns eller andet kød og
forskellige drikkevarer, så den der
skulle gøre gildet ikke blev sat i for-
legenhed med at skaffe alt det, der
her ville være brug for. Der var be-
stemte regler for, hvad hver gård
sendte ved en sådan lejlighed, og
det blev nøje overholdt. Man måtte
ikke snylte på hinanden.

En begravelse begyndte tidligt på
formiddagen. Efterhånden som
følgets deltagere ankom, blev de
vist ind til den afdøde, der lå smukt
pyntet i åben kiste. Her lagde man
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sin hjemmebundne krans og blev
så af skafferen budt ind til frokost.
Denne serveredes af opvartnings-
piger og bestod af brød, smør,
mængder af koldt pålæg,
gammeltøl og snaps. Der blev spist
og drukket godt.

Hen over middag var man færdig til
kirkefærden. Så skulle liget synges
ud. Degnen tog plads ved den åbne
kistes hovedende og holdt en kort
tale eller oplæste den afdødes grav-
skrift. Derefter sang man en salme,
og under sangen kom snedkeren
og hans svend, lagde låget på ki-
sten og skruede det til, hvorefter ki-
sten og kransene blev båret ud og
anbragt på gårdens bedste vogn,
der blev kørt af manden selv. Efter
ligvognen fulgte en skare gående,
og derefter kom vogntoget, under-
tiden over tyve vogne efter hinan-
den.

Turen til kirken gik fod for fod. Mange
steder var der strøet afskåret vinter-
grønt eller nåletræskviste på vejen.
Var det om sommeren, strøede
man også blomster. Når man havde
tilbagelagt et stykke af vejen, satte
kirkeklokken i med at ringe. Ring-
ningen fortsattes, til man var nået
ind i kirken, og præsten havde be-
gyndt sin prædiken. Denne varede
gerne tre kvarter. Så ringede kirke-
klokken igen, og under klokke-
ringning og salmesang og med præ-
sten og degnen i spidsen blev ki-
sten båret ud til graven. Efter jord-
påkastelsen trådte en af den afdø-
des nærmeste slægt frem til gra-
ven, takkede for deltagelsen og ind-
bød følget til at komme med hjem
og spise. Hjemturen foregik i trav.

Middagen bestod af mindst to ret-
ter mad og rigeligt med drikkevarer.
Efter spisningen fortsattes med
kaffe til konerne og kaffepunch til
mændene.

Det var den almindelige form for en
begravelse på landet i Midtjylland
omkring 1850, men som allerede
nævnt var der undertiden afvigelser
fra den. I det følgende skal jeg be-
rette om et par af dem.

Begravelse i Kragelund
Den ene fandt sted i nabosognet
Kragelund. Her døde en husmand,
der boede langt vesterude i heden,
og den dag han skulle begraves,
blev det et forrygende vejr. Himmel
og jord stod i et, østenstormen pi-
skede sneen ned og lagde den i
meterhøje driver, hvor der var lidt
læ.

Inde hos husmandens samledes i
formiddagens løb otte mand, deri-
blandt smeden, der var den afdø-
des soldaterkammerat. De blev
godt beværtede, navnlig med drik-
kevarer, og man drøftede mulighe-
den af at gennemføre begravelsen,
eller om man måske hellere skulle
opgive det til en anden dag. Hen
over middag fik de endnu en stiv
kaffepunch, og det besluttedes, at
man ville af sted. De havde jo hver
sin skovl med.

To af mændene gik ud for at få stu-
dene spændt for vognen, og imens
gjorde de andre sig færdige til tu-
ren. Degnen var ikke kommet, hvad
jo ikke var så sært i det vejr, og det
blev så smeden, som skulle synge
ud. Han var ikke videre fortrolig med
salmerne og heller ikke med at
holde tale. Han gik hen og trykkede
den dødes hånd og takkede ham for
godt kammeratskab under krigen,
og så istemte han: ”Den gang jeg
drog af sted”. Til tonerne af den blev
husmanden båret ud, og færden
begyndte.

Det gik kun småt. Vinden var imod,
og studene var uvillige. Hvert øje-
blik måtte man desuden standse for
at rydde vej gennem driverne. Un-
der en sådan standsning, hvor stu-
dene var overladt til sig selv, vendte
de om for at komme hjem. Vognen
væltede, og kisten rullede ud i
sneen. Køretøjet kom dog atter på
ret køl, kisten blev sat på vognen
igen, og turen fortsattes.

Det blev aften, inden de forkomne
mænd og stude nåede ind til Kra-
gelund. Vejret var om muligt blevet
endnu værre, og det var ikke til at
tænke på nogen begravelse. Man
satte så kisten ind i kirken, og det

lille følge kom sammen med stu-
dene i hus hos venner og bekendte,
hvor man tog sig af dem på det bed-
ste, hvad de nok også kunne
trænge til. De tre af mændene blev
liggende dagen efter, men til begra-
velsen den næste dag var de alle
med.

Begravelse i Pederstrup
Den anden historie har jeg fra min
bedstefar:
Da han kom til Pederstrup, boede
der i nabogården en ældgammel
aftægtskone. Hun havde ingen børn
eller slægtninge, og da hun døde,
var der ingen, der sørgede særligt
derover, men hun skulle jo begra-
ves, og efter aftægtskontrakten
skulle det ske efter egnens skik og
brug. Manden, der havde købt går-
den, var en reel mand, og der blev
ikke sparet hverken på mad eller
drikkevarer ved den begravelse.
Der blev vist endda drukket særlig
mange kaffepuncher efter midda-
gen.

Ud på aftenen var nogle af følget
gået hjem, men der var endnu en
del tilbage, deriblandt landsbyens
legestueforsanger, som forlystede
selskabet med viser og sange.

Der var også en mand ved navn
Jens Serup. Han boede i ”Råd-
stuen”, en klinet hytte ved byens ler-
grav. Han holdt meget af brænde-
vin, men til daglig fik han ikke syn-
derligt deraf, for han havde en
streng kone, som holdt ham på en
skammelig lille ration. Det var må-
ske grunden til, at han den aften
havde drukket særligt meget, i hvert
fald var han i al stilhed gledet under
bordet og lå nu og sov på gulvet.
De andre fortsatte imidlertid uan-
fægtet med deres, og de fik efter-
hånden store tanker om både sig
selv og byen. Der var ingen tvivl om,
at Pederstrup var den bedste by
både langt og nær. De havde Råd-
stue, og egentlig skulle de også
have vagt for den, det hørte sig til.
En bemærkede i den anledning, at
Met Serup vist godt kunne gøre det
ud for Rådstuevagt, men en væg-
ter manglede de. Den tanke vandt
bifald, og man fandt snart ud af, at
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Jens Serup ville være egnet til stil-
lingen. Men hvor var Jens? Han blev
fundet og samlet op, og for alle til-
fældes skyld anbragte man ham i
en armstol. Snart var han så vågen,
at han kunne drikke en kaffepunch
til, og forsangeren tog fat på at lære
ham vægterversene. Det gik dog
ikke så godt, hvorfor man gav sig til
at drøfte lønningsspørgsmålet, så
måtte det gå med sangen, som det
kunne. Under disse forhandlinger
kvikkede Jens svært op, og man
blev snart enige med ham om, at
han skulle have et 8 punds rugbrød
og 2 potter brændevin om dagen for
at gå vægter. Hver fulde time skulle
han gå for hus og gård, og kunne
han ikke synge, kunne han da altid
sige, hvad klokken var slået. Det
blev der drukket på.

Men så faldt Jens på ny i søvn, og
det var ikke muligt at få ham væk-
ket. Dette måtte opgives, og hvad
nu? Hjem skulle han jo, og det viste
sig snart, at ingen enkeltmand ville
påtage sig det hverv. Man måtte så
arrangere sig på anden måde. Jens
blev båret ud, lagt på en stige, og et
lagen bredtes ud over ham. Så ord-
nede toget sig. Forrest gik en mand
med en lygte, derefter fulgte for-
sangeren, så kom de fire mand, der
bar stigen med Jens. Følget slut-
tede op bag ved, og mens for-
sangeren gjorde forsøg på at blæse
en sørgemarch på redekam, satte
toget sig i bevægelse op ad
bygaden og om ad Rådstuestræde.

Da man var nået omtrent hen til
Rådstuen, viste Mette sig i døren.
Hun havde et tændt lys i den ene
hånd og en knippel i den anden. Det
bragte øjeblikkelig forvirring i toget.
Musikken holdt op, lygten slukkedes,
de fire bærere væltede Jens af på
vejen, og følget forsvandt ad hver
sin kant i mørket.

Dagen efter var der jo en del snak i
byen, og man morede sig over de
forskellige episoder fra begra-
velsesgildets sidste del, men det var
endda ikke enden på historien. Da
mine bedsteforældre den næste
aften var gået i seng og var ved at
falde i søvn, blev der banket hårdt

på sovekammervinduet, og Jens
Serup meldte: ”Klokken er slagen
10, hoer do et, Annes?” De to i sen-
gen blev lysvågne, og bedstefar fik
svaret ja. Men da det samme gen-
tog sig kl. 11 og atter kl. 12, råbte
min bedstemor ud til vægteren: ”Gå
du nu blot hjem og i seng, Jens, og
lad os få nattero”. Jens var ikke uvil-
lig. Han svarede: ”De kan a godt,
men e brø å e brenvin, de vil a ha
ligodt!” Derved blev det. Byen ud-
betalte ham løn, indtil han blev lov-
formelig afskaffet ved næste
bystævne.

Forsangeren, som her er nævnt,
hed Anders Knudsen. Han levede
endnu i min barndom og ungdom i
Pederstrup, og jeg har til Dansk
Folkemindesamling optegnet nogle
af hans legestueviser med melo-
dier til. Da han sang dem for mig,
var han omkring 75 år. Versene
kunne han ord for ord. Melodierne
derimod kneb det med, men da jeg
kendte dem i forvejen, gik det også
med at skrive dem ned.

Hans medvirken ved det omtalte
begravelsesgilde var nærmest til-
fældig. Han huskede den dog godt
og morede sig meget, når han for-
talte derom. Men det var ellers til
legestuer og bryllupper, han blev
benyttet. Her var han lige så uund-
værlig som skafferen og opvart-
ningspigerne. Det var nemlig både
dyrt og vanskeligt at skaffe musi-
kere fra militærorkestrene i Viborg
eller Randers.

Bryllupper
Et bryllup havde, hvad beværtnin-
gen angik, stor lighed med begra-
velsesgilder. Man begyndte med fro-
kost, og efter turen til kirken blev der
spist middag og derefter danset.
Brudgommen og hans følge spiste
dog frokost i hans hjem, hvorefter
de kørte til kirke. Her ankom så bru-
den pyntet med slør og myrtekrans
og blev af sin far ført op til alteret,
hvor brudgommen og hans forlo-
vere havde taget plads.

Det var en stor skam, hvis brudens
kjole strammede i kendelig grad.
Efter vielsen kørte man til brudens

hjem, og nu var præsten og deg-
nen med. De fik plads på hver sin
side af brudeparret, præsten stadig
i ornat, han skulle læse for bord, og
degnen synge for til en bordsalme.
Degnens frue, som tituleredes Ma-
damme, skulle skære for og øse
suppe op.

Et bryllup varede som regel 2 eller
3 dage. Anden dag mødte ungdom-
men, dvs. deltagernes voksne børn
og tjenestefolk. Så måtte de gamle
blive hjemme og passe kreaturerne
og malke. Tredje dag var for bør-
nene og de assisterende.

Ved juletid blev der holdt gilder med
stor aftensmad, og der var i vinte-
rens løb flere legestuer med sang
og dans. Endelig var der bindestuer,
hvor man kom sammen for at strik-
ke strømper. Til pinse og midsom-
mer var der skovfester med dans i
Bøgild Skov og Serup Skov, men
dermed var også mulighederne for
verdslig fest og adspredelse udtømt.

Der kunne ellers nok være trang til
adspredelse. Det daglige arbejde
var omfattende og til tider meget
hårdt. Arbejdsdagen begyndte om
sommeren kl. 4 og om vinteren kl.
5, og man fortsatte til kl. 20 eller 21
om aftenen, naturligvis med ophold
ved spisetiderne og dertil en times
middagshvil i sommertiden. Ar-
bejdsdagen blev således 12-13 ti-
mer, men det var nødvendigt, ellers
kunne man ikke overkomme arbej-
det, og det var en stor skam ikke at
blive færdig på omtrent samme tid
som andre.

Det daglige liv
Nutidsmennesker gør sig i alminde-
lighed ikke noget begreb om, hvad
det vil sige at være selvforsynende,
som man var det den gang. Man
købte salt og lidt krydderier, og når
der blev råd til det lidt silketøj, men
ellers måtte man selv sørge for alt
til føde for sig selv og dyrene, sørge
for alt til beklædning, brændsel og
belysning, og man måtte selv frem-
stille en betydelig del af de redska-
ber, man benyttede. Maskiner
kendtes ikke, og med undtagelse af
pløjning og harvning udførtes alt



29

markarbejde ved håndkraft.

Bagning, brygning og slagtning
foretoges af kvinderne. De spandt
uld og hør og vævede selv vadmel
og lærred til gangklæder og linned.
Hver af disse arbejder tog lang tid.
Navnlig var tilberedningen af hørren
omstændelig, men bagningen rum-
mede også muligheder for ekstra-
arbejde. Var der således for langt til
mølle, måtte man selv grutte kor-
net på samme vis som i oldtiden,
og ville man have sigtemel, tims-
ede man det fra rugmelet gennem
en fin sigte. Saltning, røgning og
spegning af kød og flæsk tog også
sin tid.

Maden var nærende og veltillavet,
men uden afveksling. Til davre fik
man kogt mælk med rugbrøds-
terninger.

Middagen (unnen) bestod af byg-
eller boghvedegrød med mælk til og
derefter kogt eller stegt flæsk med
brød eller kartofler.

Til aftensmad fik man varm mælk
med grød fra middagen eller
rugbrødsterninger.

Til mellemmåltider formiddag og ef-
termiddag samt ved sengetid om
vinteren fik man et par stykker mad,
smurt med fedt eller smør og med
ost eller speget kød som pålæg.

Retter som suppe, kål, ærter og
steg var nærmest gildesmad og
forekom sjældent til hverdag. Ved
slagtetid om efteråret var det nogen
afveksling med retter som blod-
pølse, finker og fedtegrever.

Nutidens betydelige forbrug af suk-
ker og kolonialvarer kendte man
ikke. Derimod kendte man en lang
række krydderurter og lægeplanter,
som skulle indsamles og soltørres
i sommertiden, hvorefter de blev
bundtet og ophængt på et tørt sted,
så de kunne holde sig, til man
skulle bruge dem. Nogle af de vig-
tigste var: Kommen, anniskål, rejn-
fan, kamille, hyldeblomster, salvie,
sæbeurt, kalmusrod, baldrian og
røllike, men der var mange flere til

speciel brug, f.eks. febernellikerod
mod koldfeber og kartoffelmel mod
diarré.

Kirken
Et område uden for det daglige,
som ikke er berørt endnu, var kir-
ken, og hvad dertil hørte.

Vinderslev Kirke er den største og
smukkeste landsbykirke i Midtjyl-
land. Forklaringen herpå ligger an-
tagelig i navnet, der i ældre tid på
jysk udtaltes: Vinesløv, Vi-Næs-Løv.

Vi-Næsset er dog ikke den bakke,
hvorpå kirken ligger, men derimod
det næs, der vestfra skyder sig ud i
Hinge Sø, stedet hvor nu Vinderslev
Holm ligger, og hvor den gamle be-
fæstede Vinderslevgård lå.

Folkeoverleveringen vil vide, at her
har ligget et hedensk gudehov, og
med den tætte bebyggelse, som
fandtes her omkring i oldtiden, har
dette vi sikkert været rigt og af stor
anseelse. Ved den endelige over-
gang til kristendommen er det na-
turligt, at man har ønsket at over-
føre viets anseelse til kirken.

Om navnet på landsbyen Vinder-
slev ligesom sognenavnet ved sit
lev skal angive et tilliggende til viet,
eller navnet i overensstemmelse
med den ældre udtale, Vinesløv, er
overført fra det vandløb, der slyn-
ger sig gennem sognet og
udmunder i søen ved næsset, er
ikke godt at sige. Personlig tror jeg
på den sidste forklaring, fordi jeg
synes, det er ulogisk at tale om et
lev i forbindelse med Vi-Næsset.
Navnet burde da logisk være Vi-
Lev. Vi-Næs-Løv er derimod en god
betegnelse for vandløbet.

Det, der har interesse i forbindelse
med kirkeopførelsen, er imidlertid,
at man her har haft både vilje og
økonomisk evne til at bygge en
større og smukkere landsbykirke
end andre steder i Midtjylland, og det
har man altså haft.

I sin ældste skikkelse bestod kirken
af skib og kor, opført af regelmæs-
sigt tilhugne kampestenskvadre

med udhuggede rundbuer over de
højtsiddende vinduer og indgangs-
dørene. Både på nordsiden og syd-
siden var der tredobbelt søjleportal
om dørene og med relieffigurer
udhuggede i portalrundingen.
Tårnet er senere tilbygget af mun-
kesten, og endnu senere er de op-
rindelige vinduer og døre blændede,
lavere siddende, men større vin-
duer indsat og såvel tårn som skib
og kor forsynet med murede hvæl-
vinger. Indgangen flyttedes til tår-
nets vestside, hvor den endnu fin-
des. Hvælvingerne var oprindeligt
rigt dekorerede med kalkmalerier,
der senere blev overkalkede, men
er atter afdækkede og restaurerede.
Prædikestolen og det store alter er
fra 1638 og er rigt udstyret med træ-
skærerarbejder og med malerier i
rudefelterne.

Denne smukke og højtids-
stemmende kirke har gennem ti-
derne været en værdig og skøn
ramme om de skiftende slægters
gudstjenester og de kirkelige hand-
linger. Her samledes man i sorg
som i glæde. Her lystes herrens
velsignelse: Herren løfte sit åsyn på
dig og give dig fred, og i kirkens
skygge skulle man trygt sove den
lange søvn til opstandelsens mor-
gen.

Sådan var det i den katolske tid,
sådan blev det efter reformationen,
og pietisme og rationalisme gjorde
senere ingen forskel heri.

Menigheden stod sammen om sin
kirke. Det var således en fast skik,
at der til hver gudstjeneste skulle
møde mindst én person fra hver
husstand, men som oftest mødte
alle, der kunne være hjemmefra.

Fortsættes i næste nummer.......
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Generalforsamling

Torsdag den 28. februar var der ge-
neralforsamling i idrætsklubben
V.I.F og støttepillerne for V.I.F.

Bestyrelsen for støttepillerne for-
sætter uændret og består af :
Helle Krogh og Peter Tholstrup,
Pia Bech Nielsen og Henrik
Riemenschneider
Margrethe Stenholt
Solvej og Jens Petersen
Gitte Jensen og Henrik Madsen

Revisorer er Ruth Knudsen og
Hanne Jensen.

Det blev oplyst, at det havde været
et roligt år, og at økonomien var god.
Idrætsklubben skulle have fundet 3
nye bestyrelsesmedlemmer, så den
består nu af:

Tina Nielsen: Formand
Henrik Holdgaard: Festudvalget
Bjarne Madsen: Næstformand og

Det praktiske arbejde
Som de fleste ved, er vi i fuld gang
med at renovere den gamle brugs.
Det er gået godt indtil videre med det
praktiske arbejde. På første sal, hvor
der skal være 2 lejligheder, er alle de
vægge, der skal fjernes, ude, og der
er ved at være tjek på de nye rør til
varmen.

Vi har i starten prøvet at få lavet det
meste i butikken for at få en købmand
hurtigt i gang, så der mangler ikke
meget i butikken. Det er kun det nye
gulv samt el, og så er der jo altid lige
en del småting, men i det store hele
er det der, vi er længst.

Tak til alle, der har hjulpet, men for-
tvivl ikke hvis du har meldt dig som
frivillig hjælper - alle skal nok blive
kontaktet på et tidspunkt. Der er
mange opgaver endnu Hvis nogle nu
synes, vi har smølet lidt, og at det
ikke er gået så stærkt, som vi alle
har ønsket det, kommer forklaringen
i næste afsnit. Vi har ikke villet sætte
fuld fart på, før vi var sikre på, at vi
havde penge til byggematerialer og
håndværkere.

Økonomi
Vi fik samlet 700.000 kr. ind ved salg

af investeringsbeviser på kun få må-
neder. Vi fik købt bygningen af
likvidationsudvalget og var så klar til
at komme videre. Det er nu ikke gået
så nemt, som vi havde forventet. De
fleste kreditforeninger er meget tilba-
geholdende med at låne penge ud til
sådan et projekt.

Vi havde jo forhørt os hos et
realkreditselskab, inden vi startede,
men da de så skulle tage stilling til
sagen, meldte de fra (der havde jo
været en benzintank på grunden en-
gang, og grunden var jo sikkert for-
urenet endnu!). Selv om vi fik over-
bevist dem om, at der var renset op
for en del år siden, var de ikke rigtigt
positive.

Det, vi skal låne penge til, er ombyg-
ningen af de to lejligheder oven på
butikken og renovering af butikken.
Det svar, vi fik efter at have spurgt
en del steder, var, at de da godt ville
låne os penge, når vi altså var fær-
dige med at renovere lejlighederne,
så de kunne se, hvordan det så ud.

Nå....., men efter en del søgen fandt
vi da heldigvis en kreditforening, der
var positiv og gav os et super tilbud
på langt mere, end vi skulle bruge,

så det økonomiske er nu helt på
plads her medio marts.

Hvor er købmanden?
Ja, det spørgsmål har vi også stillet
os selv til de møder, vi har holdt! Ef-
ter at have haft nogle emner, der hen
ad vejen er faldet fra, er svaret:

Vi har fundet dem. Der er bare lige
det med økonomien, når man vil
sælge sit hus og flytte til Vinderslev
fra en anden egn af landet.

De har været på banen længe, men
det er ikke så nemt at skaffe ca.
700.000 kr. til opstart af butik i en lille
landsby, men vi støtter dem og tror
fuldt og fast på, at det nok skal lyk-
kes. De har troen på, at det kan lyk-
kes at få en god butik op at køre i
Vinderslev, og mulighederne skulle
være der. Vores lille undersøgelse
om forventet brug af den nye butik
gav en forventet omsætning på ca.
5,3 mill.

Karsten Horup

sekretær
Mette Buus Würtz: Kasserer
Michael Døssing: Boldudvalget

Også her havde det været et stabilt
år. Der var dog et ønske om et sti-
gende medlemstal.

Henrik Westergård var dirigent til
begge generalforsamlinger.

Sidste nyt om købmanden i Vinderslev

VIF
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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.

Annonce priser

Lokale stednavne og deres be-
tydning ifølge Hans Kruse:

Elkier
Af trænavnet el.

Fruerlund
Fornemtlig ejet af en adelig dame,
en frue.

Grathe (Graa)
Usikker oprindelse. Navnet GRAA
kan være grådig og dermed måske
det oprindelig navn på Hauge Sø.
En anden mulighed er græs.

Hauge (Have)
Have betyder indhegnet stykke jord
eller skov, ofte brugt til græsning.

Haurbak
Af plantenavnet havre.

Hønholt
Første led er fuglenavnet høne. An-
det led ”holt” betyder lille skov.
I hæftet fra 1949: ”Fra Midtjylland.
Kultur- og slægtsoptegnelser”
ved forstander A. Hønholt (Lokal-
bladet har netop i denne udgave
påbegyndt uddrag fra dette hæfte),
mener forfatteren, at første del af
navnet Hønholt stammer fra den-
gang, da tjuren levede her i landet
og bl.a. holdt til i skovene her på
egnen. Hønen skulle altså være en
tjur.

Lysdal
Lys kan hentyde til flere ting:

· Forekomst af lygtemænd,

Lokale stednavne
ildfluer.

· Bevoksning med lysesiv.
· Gravning af lysetørv.
· Jorden kan være henlagt til

køb af alterlys.
· Minde om en hedensk lys-

dyrkelse.

Mausing
Betydningen usikker.

Pederstrup
Af mandsnavnet Peder, Peders
udflytterbebyggelse.

Plomdal
Antagelig blomme.

Stenrøgel
Røgel: Langstrakt lav forhøjning.

Vinderslev
Første del: Mandsnavnet Windir.
Anden del –lev: Har formodentlig
betydningen efterladenskab, Arv.
Denne endelse er mest almindelig
i forbindelse med personnavne.
Forstander A. Hønholt har et andet
gæt på navnet Vinderslev: ”Om nav-
net på landsbyen Vinderslev lige-
som sognenavnet ved sit lev skal
angive et tilliggende til viet, eller nav-
net i overensstemmelse med den
ældre udtale, at Vinesløv, er over-
ført fra det vandløb, som slynger sig
gennem sognet og udmunder i
søen ved næsset, er ikke godt at
sige. Personligt tror jeg på den sid-
ste forklaring, fordi jeg syntes, det

er ulogisk at tale om et lev i forbin-
delse med vinæsset. Navnet burde
da logisk være Vi-lev. Vi-næs-løv er
derimod en god betegnelse for
vandløbet.”

Voer
Udyrket jord, overdrev.

Økilde
Om navnet på det nedlagte Vinder-
slev Mejeri, skriver A. Hønholt, at der
blev opført vindmøller i Pederstrup,
Vinderslev og Hauge, men ”Vinder-
slev Vandmølle blev derimod ned-
lagt. Stedet hed fra den tid Øde
mølle, eller Ø-Mølle, der gav nav-
net Økilde til Vinderslev Mejeri”.

Birthe Clausen
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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 & 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

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, kloakrensning 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

... ... ... ... ... 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

Ledig
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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 indehaver

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

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

Lemming 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, www.prado.dk

  
 

• 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!!! 

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
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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.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

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 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.: 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.: 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.: 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. maj

L
O
K
A
L
B
L
A
D
E
T

Indlæg til aktivitetskal-
enderen bedes - om mu-
ligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskal-
ender“

BORGERFORENINGEN
23. juni kl. 19.30
Sct. Hans bål v/Mausing Fors.hus

MALMHØJ
11. april kl. 10.00
Banko

25. april kl. 10.00
Banko

2. maj kl. 10.00
Banko

14. maj kl. 13.30
Løvspringstur

16. maj kl. 10.00
Banko

21. maj kl. 14.00
Generalforsamling i Brugerrådet

13. juni kl. 10.00
Banko

18. juni kl. 18.00
Sct. Hans fest

27. juni kl. 10.00
Banko

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

17. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Nielsen,
Lundgårde 15

8. maj kl. 19.30
KLF-møde v/Landsformand Lars Peter
Melchiorsen, Toftlund

29. maj kl. 19.30
Soldatervennefest v/Bent Hansen,
Lemvig

5. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Bodil & Jakob

Lundgaard, Lundgårde 11

18. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sportsplads
v/Børnekonsulent Torben Hebsgaard,
Hadsten

26. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43

3. juli kl. 19.30
Møde v/Fritidsforkynder Henning
Hollesen, Aulum

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
6. april kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus,
hvor vi får besøg af børnekonsulent Mar-
git Simonsen, Ans. Vi starter med kaffe
og rundstykker. Tag far og mor med.

1. maj kl. 12.00 (Kr.Himmelfartsdag)
Familiedag på Kjelsø, 40 års jubilæum

4. maj kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

25. maj kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

8. juni kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus

15. juni kl. 9.00
Søndagsskoleudflugt. Vi starter med
gudstjeneste i Hinge Kirke

18. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sports-
plads

SOGNEMENIGHEDEN
11. april kl. 17.00
Minigudstjeneste i kirken og pasta m/
kødsovs i Sognehuset

17. maj kl. 13.30
Tag med på opdagelse i kirken og på
kirkegården

VALGMENIGHEDEN
1. april kl. 9.00
Babysalmesang begynder i Vinderslev
Sognehus

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

15. april kl. 19.30
Vise- og musikaften på Lemming Fri-
skole

6. maj kl. 17.20
Løvspringstur fra Vinderslev Kirke

25. maj kl. 12.00
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske
Fri- og Valgmenigheder på Himmer-
lands Ungdomsskole

VINDERSLEV
MISSIONSHUS
3. april kl. 19.30
Danmissions-fest v/Lorens Hedelund,
Gjern

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

28. april kl. 19.30
Møde v/missionær Gunnar Bruhn,
Skive

15. maj kl. 19.30
Bibelforedrag v/Sognepræst Frede
Møller, Hinge

24. maj kl. 9.30
Bibeltimer v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev

3. juni kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/missionær Villy
Sørensen, Hammel

12. juni kl. 19.30
Møde v/Blå Kors forstander Chr.
Schmidt, Kjellerup
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