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Fortvivl ikke !
Lokalbladet
c/o Jesper Mortensen
Mausingvej 43
8620 Kjellerup

Lån et kamera

Tegnet af :
Mads
Johansen

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

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

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

Redaktionsgruppen :

Tryk
: Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

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

Giv en god gave

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

Alice Lemming, Vinderslevvej 46
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
Charlotte Vindum,Pederstrupvej 30
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73
Jan Sprogø, Mausingvej 57
Jesper Mortensen, Mausingvej 43
Kirsten Haugaard, Lundgårde 1
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9

Mangler du
Lokalbladet?

86888413 → Udlån af kamera/ pressefotograf
86888430 → Koordinator for aktivitetskalenderen
86888687
86888521
86888894
86888509
86888499
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
86888032
ca.15. januar
ca. 1. april
Deadline d.
ca. 1. juli
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
ca. 1. oktober
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
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Leder
JUBILÆUM
Så ser det ud til, der ikke længere er
strejke i Danmark - i hvert fald for en
tid! Ét er dog sikkert: LOKALBLADET strejker ikke!
Tværtimod lader vi stadig op til vores 10-års jubilæum. Næste udgave
af LOKALBLADET vil blive vores
jubilæumsnummer - nr. 40. Vi har
indhentet tilbud på et blad i farver
og har accepteret tilbudet - så glæd
jer til alle de dejlige farvebilleder.
I redaktionen har vi endvidere kigget lidt tilbage i tidligere blade og har

fundet nogle artikler/dele deraf og
billeder, som vil blive gengivet i
jubilæumsudgaven, men ikke nok
med det! Vi vil også prøve at følge
lidt op på billederne og artiklerne, så
der bliver en kombination af fortiden
og nutiden.
KVALITET
Der har også på det sidste været lidt
problemer med manglende sider i
nogle af bladene, og sidste gang var
billederne desværre af en meget dårlig kvalitet. Vi har snakket med trykkeriet herom og håber, at kvaliteten
af bladene fremover vil være i orden.

Vi undskylder dog meget over for jer
læsere og annoncører.
FREMTIDEN
Vi arbejder stadig med LOKALBLADETs hjemmeside og forventer
at have den færdig, når jubilæumsbladet udkommer. Vi er spændte på
det og glæder os til at præsentere
det hele for jer alle.
GOD LÆSELYST OG GOD SOMMER!
Redaktionen

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. A kl. 1973/74

Forreste række fra venstre:
Tove L. Nielsen, Birgit Pedersen, Minna Würtz, Susanne Rasmussen, Iris Jakobsen, Bente Laugesen, Hanne
Würtz og Dorthe Andersen.
Anden række fra venstre:
Lisbeth Thygesen (lærer), Henning Hvam, N.R. Ildensborg-Hansen, Karsten Jensen, Bent Jensen (læs
beretning side 8), Søren Hvid og Anders Kristian Lundgaard.

3
juli 2008.p65

3

17-06-2008, 10:20

Tillykke med dagen
Henning Mouritsen, Erantisvej 2,
blev 60 år den 3. april
Metha Giversen, Liljevej 24, blev 70
år den 28. maj
Knud Sørensen, Malmhøj, bliver 85
år den 3. august
Henning Würtz, Trekronervej 19,
bliver 60 år den 28. september

Vinderslevvej 38
Da tømrermester Kim Christensen
købte værksted på Vinderslevvej 38,
fulgte der et hus med. Det har Kim
så restaureret fra kælder til kvist. Da
Kims mor Alice Christensen på 69
gerne ville flytte fra Silkeborg og
uden for byen, var det oplagt, at hun
flyttede til Vinderslev. Alice er blevet
pensionist, men hjælper alligevel til i
Torvegrillen i Kjellerup.

edaG

teljeps

Vinderslevvej 47 b

Velkommen til !
Fruerlundvej 4
Maria (35) og Jimmy Olsen (41) er
flyttet til Fruerlundvej 4 kort før de
den 28/3 fik en dreng (se under Nyfødt).
Maria og Jimmy kommer fra Klipping
på Stevns, hvor de sidste år den 1/6
blev viet i Magleby Kirke. Siden har
de boet i Farsø, inden de flyttede
hertil, som også er Marias hjemegen.
Maria hed dengang Britta Madsen.
De har 2 børn Palle (3 mdr.) og Rikke
(5 år). Rikke er lige startet i Børneog Fritidsgården i Vinderslev.
Maria har i øjeblikket barselorlov,
men arbejdede som social- og
sundhedshjælper. Jimmy arbejder
som isolatør. Deres fælles store fritidsinteresse er bankospil.
Tøndborgvej 23
Den 1. februar flyttede Diana Jensen (20) og Morten Egeriis (26) sammen med Emma på 2 og Mikkel på
1 ind i huset på Tøndborgvej 23 og
gik i gang med en grundig renovering, som Morten selv står for.

Nyfødte

Så er det ganske vist! Nu er Minna
og Leif „Pølsemand „ Jensen flyttet i
deres nye træhus. Der har været en
del problemer med håndværkerne
undervejs, men nu skulle huset være
beboeligt. I „forhuset“ bor så døtrene
med deres familie.

Maria og Jimmy Olsen, Fruerlundvej 4, fik den 28/3 en dreng, som skal
hedde Palle. Han blev født 5 uger
før tid og var 2095 g og 45 cm. Palle
ses her sammen med storesøsteren
Rikke på 5 år.

Vindmøllefald
Nille og Inge Würtz har solgt deres vindmølle på Trekronervej. De har
samtidig solgt alle deres kølecontainere, som har været lejet ud til mange
festivaler, bla. Skanderborg Festival.

Diana og Morten kommer begge fra
Silkeborg, men boede 2½ år i
Sommersted i Sønderjylland, før de
flyttede til Pederstrup. Diana er
pædagogmedhjælper i Mælkebøtten
i Kjellerup, og Morten er chauffør hos
Kurt Knudsen. Det har han været i 8
år. Emma, som snart bliver 3, går i
børnehave på „Gården“, og Mikkel
bliver passet hos Susanne
Westergaard i Vinderslev.
Der er ikke plads til fritidsinteresser,
før huset er færdigt!
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Set og sket

Brænde til mange dage

Er det kvinder
der forlader byen ?

Er der campingplads i
Vinderslev ?

Lys over land

På vej til stadion

Pinsedag. I al sin glans nu
stråler solen
5
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Det højeste punkt

Jakob Lundgaard, Lundgårde 11,
bor sammen med Bodil på ”Lundgård”.
Jakob fortæller:
Lundbak-området, der ligger sydvest
for ”Lundgård”, er det højeste område i gl. Kjellerup Kommune, nemlig 103 m over havet.
Man kan se langt heroppefra. Hvis
man kigger ud af kvistvinduet hos
Eva og Villy Lundgaard, Lundgårde
4 (det er Bodil og Jakobs søn), kan
man i klart vejr se Himmelbjerget.
Tidligere, da Aunsbjerg Skovs træer
ikke var så høje, kunne man fra Bodil og Jakobs fortrappe se Viborg
Domkirke.
Syd for Lundbak er Kjeldal, hvor der
findes en gammel brønd, som er lavet af egeplanker. Den er dækket
med ca. 80 cm jord, og sikkert derfor er den blevet bevaret. Ligeledes
syd for Lundbak ligger Lundmosen.
I mosen blev der under krigen lavet
mange tusinde tørv. Der var tørveværker, hvor der blev fremstillet tørv
i alle krigsårene. Der blev under
tørvegravning gjort oldtidsfund. Det
var potteskår, som skulle stamme fra
den romerske jernalder. De blev afleveret på Klosterlund Museum, så
vidt jeg husker. Der var også nedkastning af våben på marken øst for
Mosen under krigen. Der var våbendepot i en jordkælder i naboens
have. Vi vidste ikke noget før 5. maj
1945. Det var frihedskæmpere fra
Kjellerup, som var ude og hente våben, der blev afprøvet på en pæl
nede på marken. Vi kunne høre
skuddene. I 1944 tjente jeg på en
nabogård. En aften jeg gik fra mit
hjem og ned i min plads, så jeg, der
blev blinket med lys ude ved mosen,

og der kom flyvemaskiner. Vi vidste
ikke, hvad det var og turde ikke undersøge det nærmere. Tyskerne var
jo på egnen, så det var bedst at
komme væk. Vi havde nogle gange
set dem komme over markene i 3040 m afstand for at lede efter spor.
Omkring 1950 blev der sat et luftmeldertårn op på marken ud for
Lundgårde 4. Den blev i godt 50 år
brugt, når luftmelderkorpset havde
øvelser. I de mange år tårnet var der,
kom der mange for at nyde den gode
udsigt. Der var jo en gammel vandbeholder samme sted. Den er byg-

get omkring 1902. Det var meningen, at den skulle være vandreserve
for Mausing By. Der gik ikke mange
år, før det viste sig at være en dårlig
løsning. Vandværket deltes mellem
Lundgårde, der fik beholderen og
Mausing By, der byggede beholder
på bakken på Bakkegårdens jord.
Vindmøllen, der pumpede vandet op,
var lige i nærheden. Lundgårde gravede selv brønd og byggede vindmølle til at pumpe vand i beholderen. Vandværket lukkede for ca. 20
år siden.
K.H.

Kjeldal, hvor den gamle brønd findes

Jacob Lundgaard og hans nabo Knud Haugaard
ser ud over Lundmosen
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Gammelt skolebillede fra Mausing Skole
Indsendt af Hans Kristian Stenholt, Janderup ved Varde.
Hans Kristian er født i Mausing. Han er storebror til Jens Stenholt, der nu bor i fødehjemmet.
På billedet, der er fra 1951/52, er både Hans Kristian og to af hans andre søskende, Elise og Peter.
Billedet er taget på sportspladsen bag Mausing gl. Skole med legepladsen, „Kronborg“ s træer i baggrunden.
Hans Kristian har bemærket, at forskolelærerinde, Jenny Overgaard, ikke er med på billedet. Det undrer
ham.
Måske er der nogen, der kan fortælle om det, og endvidere skrive rettelser/kommentarer til tekst til billedet.

Forreste række fra venstre:
Svend P. Jensen, Karen M. Jensen, Poul Bjørn, Svend S. Christensen, Teddy Jensen, Peter Stenholt, Poul
Erik Mogensen, Ole N. Nielsen, Jens Mølgaard.
2. række fra venstre:
Jens Kr. Bjørn, Vagner Roed, Hanne Andersen, Mie Hedegaard, Minna Nørskov, Karen Margrethe Andersen,
Birthe Isager, Jette Hønholt, Lene Johansen, Grethe Christensen, ? Christensen, Gudrun Christensen, Ruth
Leth Jørgensen, Kirsten Nielsen.
3. række fra venstre:
Børge Petersen, Børge Holdgaard, Thorkild Madsen, Arne Hvam, Poul Erik Vesterskov, Jørgen Overgaard,
Anna Marie Nielsen, Rigmor Hedegaard, Kitty Andersen, Lis Andersen, Lis Leth, ? Hede, Benthe Leth Jørgensen, Conny Rasmussen.
4. række fra venstre:
Frede Hvam, Henning Overgaard, Karsten Olesen, Henrik Hedegaard, Peter Petersen, Erik Nielsen, Gudrun
Mortensen, Elsebeth Nielsen, Dagny Andersen, Anne N. Nielsen, Rigmor Knudsen, Gudrun Villumsen, Gudrun
Holdgaard, Leo Pedersen, Finn Bach Rasmussen.
5. række fra venstre:
Ivan Mikkelsen, Leo F. Nielsen, Elis Mogensen, Johs. Christoffersen, Jens Vestergaard, Poul Isager, Lilly
Andersen, Hans Kr. Stenholt, Elsebeth Knudsen, Elin Andersen, Elise Stenholt, Inger Pedersen, Birthe Christensen, Anton Dyhr, fru Nielsen.
6. række fra venstre:
Lærer Nielsen, Jens Kr. Christensen, Niels Johs. Christensen, Niels Just, Grete Madsen, Børge Mogensen,
Ragna Nielsen, Else Pedersen, Aase Overgaard, Lis Mikkelsen, Ove Hedegard, Tove Isager, Leo F. Nielsen,
Inga Pedersen, Asta Hønholt.
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Hvor blev de af ?
Gammelt skolebillede
Hvor blev de af ?
Ups…så fik jeg pludselig en opringning, om jeg ville skrive om alt, hvad
jeg havde lavet, siden jeg gik ud af
7. klasse. Noget af en udfordring må
man sige! Men jeg sagde ja til det,
da det kunne være spændende at
få ”rodet” lidt op i sit eget liv.
Hvis nogle af jer, jeg gik i klasse med,
læser dette, vil I sikkert også sige til
jer selv, at det er viiildt mange år siden!
Efter Vinderslev Skole kom jeg på
Salling Ungdomsskole og skulle tage
8. og 9. klasse.
Det var i sig selv spændende og udfordrende, at
skulle fra mors kødgryder
som 13-14 årig, men heldigvis skulle to andre fra
klassen (Henning Hvam
og Klaus Primdahl) også
med derop, så det blev
nu en ganske rolig overgang til en ny og anderledes skolekultur.
Salling Ungdomsskole
var på dette tidspunkt
landets største ungdomsskole, og jeg var
vildt glad for at gå deroppe. Der var nogle gange, der næsten gik 2 mdr. imellem, jeg var
hjemme, for vi levede som én stor
familie, og vi havde et vildt godt socialt samvær.
Efter Salling kom jeg hurtigt i lære
som maskinsnedker ved JC Nielsen
i Kjellerup, som havde produktion af
vinduer og døre. Jeg arbejdede der
efterfølgende til 1982, hvor jeg tog
til Skive for at videreuddanne mig til
Trætekniker. (Samme år fandt jeg
hende, jeg senere blev gift med).
Inden udannelsen var slut, fik jeg tilbudt at være med i et projekt i Centralafrika i landet, der dengang hed
Zaire (nu Congo) - en arbejdsopgave, jeg sagde ja tak til, selv om
jeg skulle være væk i et halvt år.
Det har jeg så aldrig nogensinde for-

trudt, da det var en oplevelse for livet. Congo er et land på størrelse
med hele Europa, selv om man
umiddelbart ikke skulle tro det.
Mine arbejdsopgaver bestod i rationalisering af hele fabrikken. Da jeg
så fabrikken, tænkte jeg: ”Dette her
når vi aldrig at blive færdig med på
et halvt år”. Det viste sig så også, at
der var opgaver, der var langt mere
nødvendige. Hvis jeg skulle beskrive
alt det, vi lavede og oplevede, skulle
jeg vist have reserveret flere sider i
dette lokalblad!
Efter et halvt år i den 3. verden
vendte jeg hjem til dejlige Danmark
og bosatte mig i en lejlighed på Sjælland sammen med Susanne, som

var ved at uddanne sig til plejehjemsassistent i Dianalund.
Der boede vi i 3 år, og jeg arbejdede
på en møbelfabrik. Vi flyttede derefter til Funder og senere til
Hvinningdal. Der fik vi hurtigt en pige
(Line) og 1½ år efter en dreng (Morten). Jeg arbejdede som værkfører
på en møbelfabrik i Hampen, for træindustrien kunne jeg ikke slippe.
I 1992 blev jeg gift med Susanne,
og bryllupsrejsen gik til Hong Kong
og Bangkok, to fantastiske storbyer,
som jeg håber på at skulle besøge
igen senere i livet.
I årene efter levede jeg i et ganske
almindeligt dansk familieliv med dejlige naboer og venner, men med til
tider stressede dage og tiden fløj

bare af sted.
I 1998 fik vi sammen en rigtig dejlig
efternøler (Jesper).
Jeg fik arbejde på AMU-centret som
faglærer inden for maskinsnedkerfaget, og underviste i dette fag i 11
år indtil 2003, hvor AMU-uddannelserne blev overtaget af Teknisk
Skole.
Industrioperatøruddannelsen blev
startet op, hvor jeg fik æren af at
følge dem helt til svendeprøven.
Så skete det, der desværre sker for
rigtig mange: Susanne og jeg blev
skilt i 2003, men vi har heldigvis et
rigtigt godt forhold til hinanden i
dag….Dejligt !!
I dag arbejder jeg stadig
på Teknisk Skole, men underviser dog ikke mere.
Jeg har et pedeljob på
Skolehjemmet, som jeg er
vildt glad for - ikke to dage
er ens.
Line er i dag 20 år, bor i
Århus og uddanner sig inden for medieverdenen.
Morten, som snart fylder
19 år, går på handelsskolen her i Silkeborg og har
også fået sig en lille sød
lejlighed midt i byen.
Jesper på 10 år bor ved sin mor i
sydbyen, og han går på Vestre Skole
(3. klasse).
Det var en meget hurtig gennemgang af mit liv efter 7. klasse på
Vinderslev Skole, og jeg vil da også
lige i denne forbindelse sige tak, fordi
jeg måtte fylde lidt plads i Lokalbladet. Jeg kender jo stadig mange
mennesker i Vinderslev og omegn,
som jeg tit og glædeligt hilser på.
Næste år er det 35 år siden, og det
kunne jo være en oplagt anledning
til et jubilæum og samling af hele
klassen igen!
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Mange hilsner fra
Bent Jensen

Om at synge i Midtjysk Kor

Det var vist i foråret 1987, at jeg til
LOF’s afslutning i Alhuset i Kjellerup
for første gang hørte Midtjysk Kor,
som underholdt med et par
korsange, og det lød så godt, at jeg
også fik lyst til at synge i kor.
Tilfældigt mødte jeg lidt senere
Anna Arhøj, som havde været med
i koret i en årrække, og jeg fortalte
hende om mit ønske. Hun sagde
straks: ”Vent til efteråret 1988, så
kommer Frode Lovmand tilbage
som dirigent, og han er rigtig god”.
I september 1988 gik jeg så til min
første øveaften i Midtjysk Kor. Det
var spændende at se, hvad det var
for en flok, jeg skulle synge
sammen med. Jeg fandt hurtigt ud
af, at min stemme hørte til i altgruppen, så der satte jeg mig, og
straks blev jeg budt velkommen af
en venlig, men myndig dame med
knold i nakken. Hun foreslog mig
at sidde i nærheden af hende, så
jeg kunne høre, hvad hun sang, da
alt-stemmerne næsten altid er helt
anderledes end melodistemmen.
Det lød lovende, og efterhånden
kom jeg til at sætte stor pris på
Inger Hansen, som den venlige
dame hed. Hele koret bestod af ca.
35 deltagere, heraf var 8 herrer
ligeligt fordelt på basser og tenorer,
resten var damer fordelt på alter og
sopraner. De fleste var sopraner,
som normalt er den gruppe, der
synger melodistemmen. Jeg
kendte kun få af korsangerne, og
det var lidt af en oplevelse at møde
så mange nye mennesker, som
kendte hinanden, men ikke kendte
mig.

lignende. Han ankom i hurtigt
tempo til øvelokalet på Kjellerup
Skole, gik straks til klaveret og
udstrålede en energi, som var helt
overvældende. Inden vi begyndte
på korsangen, skulle der være en
kort og effektiv opvarmning, som
han kaldte det. Med den udstråling,
han havde, var det ikke kedeligt at
synge de ellers ret triste
opvarmningsøvelser. Han var så
festlig at se og høre på, at enhver
træthed efter en travl arbejdsdag
straks forsvandt.
Så skulle vi i gang med at synge
rigtige korsatser. Det var helt
fantastisk at opleve, hvad vi kunne
præstere under Frodes direktion.
Jeg husker endnu nogen af de
allerførste sange, jeg blev
præsenteret for. Det var ”Hvor
smiler fager den danske kyst” og
”When my sugar walks down the
street”. I forhold til, at jeg aldrig før
havde sunget i kor, gik det ret godt,
så jeg var helt ”høj”, da jeg kom
hjem fra min første koraften; og
hvor utroligt det end kan lyde, så
har jeg stadig næsten altid den
fornemmelse, når jeg kommer hjem
fra en øveaften, for slet ikke at tale
om den ”høje” fornemmelse jeg får
efter en koncert.
Da jeg begyndte i koret, var jeg
mest optaget af at synge. Jeg
havde et ret krævende fuldtidsjob
og familie, så min ugentlige
koraften var mit ”frikvarter”. Jeg
fandt dog hurtigt ud af, at Midtjysk

Kor var meget mere end at synge;
men der gik lidt tid, før jeg rigtig kom
med i det sociale. Der blev ellers
snakket og grinet meget i aftenens
pause; ja, der blev såmænd også
snakket under selve korprøven.
Hvis Frode øvede med én
stemmegruppe, kunne der godt
være nærmest højrøstet snak i de
andre stemmegrupper, og
dirigenten var meget tolerant. Der
skulle meget til, før han bad os om
at
dæmpe
støjniveauet.
Efterhånden blev jeg også en del
af ”storfamilien”.
Allerede efter de første 3 måneder
som korsanger var jeg med til en
kirkekoncert i Vejerslev Kirke. Det
var en stor oplevelse. Jeg fik en
klump i halsen, da jeg sammen
med de øvrige korsangere stod i
kirkens kor og sang de kendte og
mindre kendte julesange og salmer, vi havde indøvet. Hele
verden ville være meget bedre, hvis
alle kunne prøve den fornemmelse
af at være med i et fællesskab, som
sammen kan udrette noget, der er
smukt og værd at høre på.
I de 20 år, jeg har sunget i kor, er
medlemsantallet steget til ca. det
dobbelte. Mange er holdt op med
at synge, enten på grund af alder
eller flytning fra egnen; endnu
mange flere er kommet til. Nogen
er hurtigt holdt op igen, men endnu
flere har knyttet sig så stærkt til
koret, at vi føler os som en
sammentømret gruppe. Det er

Den største oplevelse var dog
dirigenten, Frode Lovmand. Aldrig
tidligere havde jeg oplevet noget
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klart, at der i så stort et kor er
nogen, man snakker bedre med
end andre, og selv om der ikke er
nogen form for klikedannelse, har
mange alligevel i årenes løb fået
en kreds af særligt gode venner i
koret. Mange af mine venner har
jeg lært at kende i Midtjysk Kor. Jeg
havde aldrig lært dem at kende,
hvis jeg ikke gik til kor, men nu er
det helt naturligt, at vi også ses i
mange andre sammenhænge, og
jeg vil ikke undvære de venskaber.
Hele koret er som én stor familie,
og rigtig mange udviser den flothed
at invitere alle med, når de holder
en rund fødselsdag. Det er ret
imponerende, når vi er så mange,
og de fleste også selv har familie
og venner, som skal med til festen.
Frode har aldrig lagt skjul på, at
hans største interesse er at dirigere
kor, men dernæst ynder han i den
grad fester og socialt samvær, så
for at leve op til dirigentens ønsker
har der aldrig manglet deciderede
fester arrangeret af koret, udflugter
o.s.v.
Ud over de ugentlige øveaftener
har vi hvert år en øveweekend i
slutningen af oktober, hvor vi
primært øver korets julerepertoire,
men der bliver også tid til en fest
lørdag aften.
I koret er der en regel om, at der
skal være plads til en årlig udflugt
eller en længere rejse. Inden vi
rejser ud, har vi indgået aftale med
et eller flere steder, hvor vi kan få
lov at synge. Vi har også besøgt
andre kor på Fyn, i Sønderjylland,
København og i Norge. Det kniber
aldrig med tilslutning til de ekstra
arrangementer, og i årenes løb har
der været rigtig mange store og
gode oplevelser.
Hvert år har vi haft gode og
velbesøgte julekoncerter i omegnens kirker. Vi har også givet
koncerter i andre sammenhænge,
og disse koncerter er det altid en
god oplevelse at være med til; men
det står ikke mål med den
oplevelse, det var, da vi i 1993 fik
lov at være med i Danmarks største

Amsterdamtur
kor,
som
skulle
være
opvarmningskor i ”Parken” før en
koncert med nu afdøde operasangerinde Inga Nielsen og den
verdenskendte tenor Placido
Domingo. I god tid inden koncerten
havde vi fået tilsendt noder til de
sange, som skulle indstuderes, så
vi kunne dem, når John Høybye
skulle dirigere de ca. 6000
mennesker i opvarmningskoret.
Det var fantastisk - sikken en
stemning der var. Hans Otto
Bisgaard var konferencier, og han
forstod at få publikum med på, at
aftenen var noget helt særligt.
Selve koncerten med de to store
kunstnere var også en stor
oplevelse, som jeg aldrig glemmer.
For nogle år siden havde vi
arrangeret en korrejse til Berlin. Alt
var veltilrettelagt, men det havde
været umuligt at finde et kor, der
ville have vort besøg, og vi skulle
selvfølgelig synge. Det gjorde vi så
på alle mulige og umulige steder.
Vi stillede op og sang, når vi
ventede i en kø, og hvis vi ventede
på mad eller på vores bus. Vi gav
også – efter indhentet tilladelse en mindre koncert i det nye kapel
ved Gedächtniskirche. Efter den tur
turde vi godt rejse ud uden at have
mange forhåndsaftaler, for vi fandt
alligevel ud af at udøve korsang,
når lejlighed bød sig.
I 2006 havde vi en rigtig god tur til
Amsterdam. Der havde vi én
forhåndsaftale om at synge på et
plejehjem; men der blev også

lejlighed til at stille op og synge flere
andre steder. Vi har været så
heldige, at det næsten altid er godt
vejr, når vi tager på tur. Det er ikke
en uvæsentlig faktor; men uanset
hvor dejligt vejret var, da vi sidste
år var på weekendtur til Nordjylland
og skulle synge i Børglum
Klosterkirke, var der så koldt i den
uopvarmede kirke, at vi kunne se
dampen fra vores ånde, når vi sang.
Vi sang os til varmen, og det blev
en uforglemmelig oplevelse.
Til dato har den største oplevelse
dog været at indfri Frodes fødselsdagsønske i forbindelse med
hans 60 års fødselsdag i april 2008.
For mere end et år siden fortalte
han om sin plan, som var, at de to
kor, han dirigerer, i fællesskab
skulle opføre Carl Orffs korværk
Carmina Burana. Det lød helt vildt,
da vi aldrig tidligere har sunget
noget, der er så svært.
Der er stor forskel på Frodes to kor.
I Midtjysk Kor går vi til kor, fordi vi
kan lide at være sammen og nyder
den gode stemning, der altid bliver,
når der synges. Vi har jo hele tiden
en fælles opgave, der skal løses. I
Fortuna Koret, som er Frodes andet
kor, synges der flot og meget mere
professionelt, og vi har aldrig tænkt
os at leve op til den høje standard.
Da vi blev præsenteret for noderne
til Carmina Burana for et år siden,
var det med en vis skepsis og
bange anelser. Frode listede
efterhånden mere og mere fra

10
juli 2008.p65

10

17-06-2008, 10:20

korværket ind i øveaftenerne. I
november 2007 havde vi den første
fælles korprøve med Fortuna. Det
gik egentlig forbavsende godt, så
vi fik lidt mere mod på at fortsætte
den ”umulige” opgave.
I Midtjysk Kor er der ikke mange,
der øver overvældende meget
hjemme; men nu blev det
nødvendigt at øve rigtig meget. Fra
nytår 2008 var der på øveaftenerne
kun Carmina Burana på
programmet. Frode svedte og
havde det sikkert ganske
forfærdeligt, når vi ikke var så
lærenemme, som han havde håbet.
Han indsang, som så mange gange
før, bånd til os, så vi hjemme kunne
øve og øve og øve. Vi havde flere
fælles øvelørdage og øveaftener,
og tre gange kom pianisten, David
Strong, og spillede, så Frode helt

kunne hellige sig direktionen af
vores sang. David Strong var den
ene af de to pianister, der skulle
spille på flygler til selve koncerten.
Carmina Burana skulle opføres i
Jysk Musik- og Teaterhus i
Silkeborg søndag den 27. april som
en forhåbentlig værdig optakt til 60
års fødselsdagen.
Hele søndagen var sat af til at øve
med musikere, lave sceneopstilling,
have generalprøve o.s.v. Alle ca.
120 på scenen var meget spændte,
da vi stillede op lidt før kl. 19.30.
Der var helt udsolgt til forestillingen.
Altså sad der 738 forventningsfulde
mennesker, der gik ud fra, at de ville
få en god oplevelse. Det håber jeg,
de fik. Vi, der stod på scenen, sang
endnu bedre, end vi havde turdet
håbe på kunne lade sig gøre. Her
kunne vi rigtig mærke den store

fællesskabsfølelse, der er, når alle
ved, at det kun er ved samarbejde,
projektet kan lykkes.
Det blev en fantastisk oplevelse,
som vi aldrig vil glemme. Korsatserne fra Carmina Burana kører
stadig rundt i mit hoved. Jeg kan
vågne om natten og nynne noget
fra værket. Selv en musvit i haven
kan synge lidt, der ligner.
Efter det store fødselsdagsarrangement har Frode valgt at
holde op som kordirigent. Han har
dirigeret siden 1975 og føler, at det
nu er hans tur til at slappe af i stedet
for at være det ”forventede
energibundt” to aftener om ugen.
Det betyder ikke, at Midtjysk Kor
bliver nedlagt. Vi har fundet en ung
kvindelig dirigent, Anja B. Højgaard,
som helt sikkert vil gøre sit til, at
koret også i fremtiden vil være en
oplevelse at være med i, og der er
altid plads til én til.

Vinderslev Borgerforening
Revyen i Vinderslev d. 28. og 29.
marts blev igen i år en succes. I lighed med 2007 opførtes revyen både
fredag og lørdag aften.
I alt fik ca. 210 personer rørt lattermusklerne de to aftener. 9 aktører,
som bestod af Martin Graves, Martin Kalsgaard, Solvej Pedersen, Jens
Ole Erlandsen, Pia Erlandsen, Elsebeth Overgaard, Henrik Jacobsen,
John Iversen og Sanne Lemming,
leverede 5 kvarters fornøjelig underholdning under ledelse af Alice Lemming og Henny Sølager. Bent Kragh
leverede revymusikken. Bag scenen

Sanne Lemming

var sminkør Hanne Graves og trækkerdreng Poul Erik Petersen. Sanne
Lemming og Hanne Hansen havde
skrevet tekster. Der var 12 sketches
med bl. a. foredrag og prøve på blokfløjte, en rigtig humørbombe, ønsket
af en købmand og meget mere.
Fredag aften havde 90 forudbestilt
smørrebrød, som man hyggede sig
med efter revyen, i alt var der 110
gæster.
Lørdag aften var der 100 gæster,
hvilket er max., så vi måtte sige nej
til nogle. lørdag blev der danset frem
til kl. 01.00. Musikken blev leveret

Gunhild K. Sørensen
af Night Work.
Hvis nogen har stof til næste års
revy, må man meget gerne aflevere
det til Borgerforeningen.
Før revyen var der opstillet nogle
„reminder“-skilte ved indfaldsvejene
til byerne.
Der er desværre blevet et par stykker væk, så hvis nogen skulle have
fundet dem, vil vi da gerne have dem
igen, da vi kan genbruge dem til næste år, hvor revyen bliver opført d.
20.-21. marts, så sæt allerede nu X
i kalenderen!
Anna Marie Ammitzbøll

John Iversen og Martin Kalsgaard
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Børne- og Fritidsgården
Siden sidst er der sket så meget, at
det er svært at vælge. Men lad mig
begynde med nogle almene informationer. På gården er der her i juni 80
børn, og vi er 11 medarbejdere, og
en ny pædagog, Else Marie
Ladegaard Jensen, starter den 1.
juni. Vi har lige haft forældremøde
med valg til bestyrelsen og det er
dejligt, at der er så stor tilslutning,
så der skal ikke skubbes på, for at
forældre stiller op til valg. Den nye
formand/kvinde er Hanne Møller
Jensen, som afløser Lone Sørensen. Som medarbejdere er vi meget
glade for forældrenes engagement.
Arbejdet i den nye storkommune er
efterhånden mere rutinepræget, og
der er et fint samarbejde med de
andre daginstitutioner i området.

Mejsernes udrugningsprojekt!
Mejserne valgte, som skrevet i sidste nummer, at deres naturforsøg
skulle være udrugning af hønseæg.
Inden æggene kunne hentes, skulle
der indkøbes en udrugningsmaskine, og vi (personalet) skulle
indhente div. informationer, så vi
kunne forklare børnene, hvad projektet gik ud på, og så evt. spørgsmål fra børnene kunne besvares.
Æggene kunne hentes efter påske,
så var det bare at vente. Endelig! 20
æg kunne hentes i Silkeborg. Det
blev ikke dværghønseæg, men pyt,
vi var spændte. 21 dage og der var
kyllinger. Vi har fået god vejledning
af Knud Haugaard, Lundgårde, som
bl.a. forklarede, hvordan vi kunne
lyse æggene. Det blev gjort flere
gange for at følge ægget/kyllingens
udvikling. Det var utrolig spændende. Knud kunne også fortælle, at
æggene på 18. dagen skulle i en
udklækningskasse. Den kunne vi
heldigvis låne af ham. Tiden var
kommet, og æggene skulle i
udklækningskassen. Vi benyttede
lejligheden til at komme æggene i
en skål med vand. Så kunne børene
se, at æggene hoppede. Det var

De hjemmeudrugede kyllinger
studeres
sjovt at se, og der kom flere jubelskrig. Så kom dagen, vi havde ventet på. Igennem en lille rude kunne
vi se ind til æggene. Der blev kigget
meget. Skuffen blev trukket ud, den
var god nok, et af æggene havde et
lille hul. Jubii, der kom en kylling. De

voksne var mindst lige
så spændte som børnene. Vi fik 2 kyllinger,
ikke mange ud af 20
æg. Vi besluttede derfor
at købe 3 kyllinger. De
blev købt hos Jytte og
Verner Johansen på
Hessel-skovvej. Verner
kunne samtidig give
gode råd, så vi næste
gang måske kan få lidt flere kyllinger. Kyllingerne er nu så store, at de
er flyttet fra værkstedet og ud i det
nyindkøbte hønsehus. Nu venter vi
så på, at de bliver store og begynder at lægge æg. Det har været et
enormt spændende og lærerigt projekt for både børn og voksne.
Vinni Kristiansen
(Pædagog i Mejsegruppen)

Forældrearbejdsdag med hygge
Jo mere dagen nærmede sig, jo større skulle madholdets indkøbsliste være.
Også materialeindkøb skulle tilpasses den øgede tilslutning. Men vi havde
også fantastisk vejr, som lettede arbejdet og passede til den afslappede
stemning. Der var ikke kun skovl 1, 2, osv, men man kom også med ma-

Det lækre lange frokosttaffel
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skiner, som gjorde det muligt at gennemføre større projekter. En solid og
stor scene vil i fremtiden understøtte
Gårdens indsats for børnenes ”dramatiske” udfoldelser. Der blev desuden lagt en elledning ned, som virkelig udvider scenens muligheder.
’Minikøbmand’ og ’Bilcenter’ fik en
grundig renovering. Gocartbanen fik
en ny belægning, så den er lettere
at køre på, også for de mindste. Indendørs skete der meget med maling, også dekorativ og smukt. Vejret smilede til den lækre frokost, som
man kunne nyde på bord-bænkesættene og på sandkassekanten.
For resten blev der snedkereret
nogle fine legeborde til sandkassen.
Der var rigtig mange børn med søskende med. De små blev der virkeligt passet godt på i alt det hektiske.
De større børn deltog i arbejdet, såsom at flytte flis rundt til stier og pladser. Trods al arbejdet var der plads
til mange sjove bemærkninger.

Fugleobservationscenter kom i gang
Vi lavede en ny tårnfalkekasse med
plads til et kamera, og på et lille fjernsyn i et stativ med bænk kan man
følge livet kassen. Da det foregår et
stykke fra huset, skulle der en mobilstrømforsyning til kamera og fjernsyn. Hos Arne Nygård, Demstrup-El,
købte vi materialerne, og han sponserede arbejdslønnen (fremstilling af
ledninger og tilpasning af spændning
til kamera hhv. fjernsyn) da han synes, det er et rigtig godt projekt.

En volsom maskinaktivitet

Den nykreerede nøgleringstavle

Lidt sørgeligt skal dog nævnes: En
eller anden væltede fuglefoderhuset
og skulpturen af føllet, lågen til
spejderskoven var sparket op, så
hængslet røg af, og ved en af observationsredekasserne blev hængslet
ved lågen knækket over og glasvæggen bagved slået i stykker, så
blåmejsereden med 12 æg hang frit
og var forladt.
Kirsten Anneberg Jacobsen

Den fhv. forkvinde Lone i aktion

Tårnfalkeungerne iagttages nøje

Bilcentret restaureres, så det skinner

Den nye scene erobres
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Dagplejerne
Dagplejens dag
Dagplejens dag d. 14. maj blev sandelig også fejret af dagplejerne fra
Vinderslev-holdet. Vi havde valgt at
tage i heldagslegestue i Mausing
Forsamlingshus. Børnene mødte
stille og roligt ind, som de plejer, og
kl. 08.30 hyggede vi os med en gang
rundstykker med pålægschokolade
i dagens anledning. Bagefter var alle
klar til at gå ud i det strålende vejr,
som endnu engang var med os på
denne dag. Her fik vi besøg af Dorte
Kvistgaard fra Mausing (mor til et af
dagplejebørnene, Ask), som havde
lovet at komme forbi med sin rolige
Nordbagge og en lille vogn og give
en tur til alle, der havde lyst. Alle fik
en tur op ad Mausing bakken og
rundt på sportspladsen. Det var en
rigtig hyggelig tur, og børnene nød
hestens rolige rytme, og vi tror nok,
det var en træt hest, der til sidst fik
fri efter mange ture. Vi vil gerne sige
tak til Dorte Kvistgaaard og hendes
medhjælper Jørgen Nielsen for en
hyggelig formiddag. Børnene boltrede sig derefter på bakkerne ved
Mausing Forsamlingshus, og der var
også tid til samling i det fri med lidt
fællessang og sanglege, før vi måtte
ind til frokost før middagssøvnen. I
løbet af eftermiddagen blev alle børn
hentet igen efter en dejlig dag i
heldagslegestuen, godt trætte efter
en dag med mange gode oplevelser
for både børn og voksne.
På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard
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Karneval i Heldagslegestuen fredag
den 28. marts
Fredag d. 28. marts havde dagplejerne i Vinderslev inviteret forældre/bedsteforældre og børn til karneval i heldagslegestuen i Mausing
Forsamlingshus fra kl. 9-11.
Heldagslegestuen er et nyt tiltag fra
Silkeborg Kommune, hvor alle dagplejere fra Vinderslev-området mødes i Mausing Forsamlingshus ca. 6
gange om året til normal åbningstid.
Her afleveres alle børnene og hentes igen om eftermiddagen. Dette er
rigtigt godt for børnenes sociale færdigheder, da de lærer at være sammen med en masse andre børn.
Samtidig styrker det dagplejernes
kollegiale samspil og giver mulighed
for at tilbringe mere tid med den enkelte dagplejers gæstebørn.
Vi er rigtig glade for, at der var så
stor opbakning til dette arrangement,
for vi var ca. 70 personer til denne
hyggelige formiddag, hvor vi startede
med at synge nogle fastelavnssange
og et par af de sange, som vi normalt synger til vores legestuesamlinger. Dernæst var det tid til, at
de flot udklædte børn slog katten af
tønden, noget der kræver slid af så
små børn, og helt uden hjælp gik det
da heller ikke med at få hul på tønderne for at få fat på en lille slikpose
og en lille pakke rosiner. Dernæst var
det tid til kaffe og saftevand samt de
gode medbragte fastelavnsboller,
som nogle af forældrene havde været så venlige at bage til os, hvilket
vi gerne vil sige mange tak for. Så
var der mulighed for fri leg og snak
mellem børn, dagplejere og forældre. Vi havde en rigtig god og hyggelig formiddag, og det var nogle
trætte børn, der efter lidt frokost fik
sig en velfortjent middagslur.
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Den store overraskelse
Med god hjælp fra hele familien
blev Lars´ have færdig, mens han
selv var på en lang ferie i USA

Inden Lars rejste på motorcykel til
USA, snakkede vi om, at det kunne
være lækkert, hvis det sidste af haven blev lavet, så vi blev enige om,
at det måtte være et af sommerens
projekter. Lars rejste d. 1. maj, og
dermed bød chancen sig for at give
ham en lille overraskelse. Men da jeg
ikke har meget forstand på græs og
stensætning, nævnte jeg det over for
familien. Vi havde jo næsten hele
maj måned til at gøre det færdigt.
Og selvfølgelig var familien klar til
at give en hånd.
Det hele gik rigtigt i gang ved søndagsmiddagen, den ugentlige familie ”komsammen” hos Bent og Inger
Lise Busk. Her blev der lagt en plan,
og vi fik drøftet, hvor stenene skulle
flyttes hen, så Knud kunne fræse
hele stykket med traktoren.
Allerede dagen efter kom alle (Alan,
Charlotte, Bjarne, Jesper, Martin,
Sofie, Bent og Inger lise) for at flytte
stenene. Der gik ikke længe, før alle
sten var flyttet over til siden. Senere
på dagen kom Knud forbi med fræseren.
Lørdag, mens jeg var på tur med
FDF, kom de alle igen og arbejdede
hårdt. Stendiget blev sat, og den nye
have blev revet for sten og græsset
sået.
Helle Jakobsen
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Elkær Anlæg & Entreprenør
Portræt af et firma
I 2002 flyttede Henrik og Lone
samt døtrene Lisa og Camilla
(som nu er henholdsvis 9 og 7 år)
til Haugevej nr. 14. Familien ønskede et mindre landsted med
mulighed for planteavl.

Baggrund
Henrik er uddannet driftsleder og
har i flere år været selvstændig
landmand. Han har desuden
mange års erfaring inden for
bygge- og anlægsbranchen, og
det var derfor et naturligt valg, da
han i begyndelsen af 2007 købte
de nødvendige maskiner og startede firmaet Elkær Anlæg & Entreprenør. Samtidig var der på
dette tidspunkt en tiltagende interesse for fornyelse af haver og
andre udenomsarealer.

Arbejdsopgaver
Elkær Anlæg & Entreprenør udfører alle former for belægningsarbejde (f.eks. indkørsler, terrasser, havegange, trapper, støttemure), støbearbejde, mindre
nedbrydningsopgaver samt
gravearbejde (f.eks. udgravning
af sokkel, veje, nedgravning af
kabler, rør, vandledninger og jordvarme, oprensning af grøfter, opDer var meget at lave lige fra startagning af olietanke samt diverse
ten, og 2007 blev et rigtig godt år
drænopgaver).
for firmaet. Kundekredsen er allerede nu meget bred. Der er
selvfølgelig de private kunder,
men også mange faste kunder
såsom større virksomheder og
boligselskaber.
Maskinparken tæller på nuværende tidspunkt en 7,5 t lastbil, en
2,7 t minigraver, en 2,5 t minilæsser samt diverse mindre maskinel. Den seneste investering
her i 2008 er en tang til
maskinnedlægning af sten. Tangen bruges for at skåne ryg og
knæ, da der skal lægges mange
sten ned om dagen, og typisk ved
større opgaver, da den kan lægge
1 m2 sten ned ad gangen.
Hovedarbejdsområdet er Kjellerup og Silkeborg.

Firmaet udfører desuden alle opgaver inden for haveanlæg (f.eks.
anlægning af græsplæner, bede,
havestier, havedamme, hækbeplantning samt hegnsopsætning), træfældning samt
grubning.
Desuden sælger/leverer firmaet
granitsten (sprængte klippestykker) og granitskærver.

Forventninger
Til trods for grundlaget for både
2 og 3 ansatte i højsæsonen har
Henrik valgt en rolig og stabil opbygning af firmaet og vil derfor
køre alene i 2008. Ved større opgaver samt i de meget travle perioder har han nogle gode og stabile freelancere at trække på.
Elkær Anlæg & Entreprenør har
som hovedmål, at alle kunder
skal være tilfredse. Firmaet vil bestræbe sig på, at alle opgaver ikke
blot bliver påbegyndt til den aftalte tid – men også færdiggjort.
Man er altid velkommen til at
ringe for et uforpligtende tilbud.
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KIRKENYT
Sognemenigheden
God afslutning på vinte- barbarisk og grusom krig er, og
rens højskoleaftener i ofte kunne der gå dage, hvor hun
ikke fik mad, så hun var meget
Sognehuset
Den 26. marts fortalte Ingrid
Daege fra Ballerup levende om
sine grusomme oplevelser under
2. verdenskrig. Da russerne kom
til Østprøjsen, flygtede hun sammen med moderen og søsteren
for at komme til Neumünster. Faderen var som 49 årig blevet indkaldt som tysk soldat. Under flugten kom Ingrid Daege bort fra de
andre. Hun blev hjulpet af nogle
tyske soldater, der - for at skjule,
at hun var en pige, gav hende en
soldateruniform på. Sammen
med de tyske soldater blev hun
taget til fange af russerne. Her fik
hun hjælp til at flygte natten før
en aflusning, så russerne ikke
skulle opdage, at hun var en pige
og udnytte hende.

underernæret. Efter krigens afslutning var der stadig næsten
ingen mad og tøj at få. Fra Danmark fik hun en nødhjælpspakke
fra Folkekirkens Nødhjælp. Heri
var der både en grå trøje og en
grå nederdel. Hun var så glad og
taknemlig, at hun besluttede sig
for, at hun engang ville en tur til
Danmark, så hun kunne se det
folk, som havde været besat af
Tyskland og alligevel kunne være
så hjælpsom.

Da hun kom til Danmark, boede
hun på missionshoteller, og her
lå både det gamle og det nye testamente, og ved at læse i dem
lærte hun sig dansk. Kærligheden
kom i vejen, og hun blev gift, blev
i Danmark og blev dansk statsSom flygtning oplevede hun, hvor borger i 1957.

i hjemmeværnet. Hun arbejdede
sig op i graderne og blev løjtnant.
Senere fik hun for sin store indsats fortjenstmedaljen. Hun holdt
sig under overrækkelsen, men
bagefter gik hun for sig selv og
Ved siden af sit arbejde kom hun græd. At hun, en tysker, kunne
opnå dette, var noget stort for
hende.
Ingrids måde at fortælle på var så
levende, at der var fuldstændig
stille i de næsten to timer, hendes beretning varede. En oplevelse som tilhørerne vil huske
længe.
Jens Thorn Jensen
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KIRKENYT
Sognemenigheden
Vinderslev Kirke som arbejdsplads
Det er naturligt, at salmerne bliver
ledsaget af orgelmusik. I dag kan vi
ikke tænke os en kirkelig handling
uden dette instrument. Orglet er et
instrument, der oprindelig er kommet
fra Orienten. Vores orgel er bygget
af familiefirmaet Markussen i
Åbenrå, et meget gammelt firma, der
laver nogle af de bedste orgler, man
kan få. En virkelig god kvalitet. Læg
mærke til hvor smuk indramningen
af orglet er!
Men hvem sidder der bag orglet? Det
gør såmænd Metha, der har været
trofast organist i mange år. Som med
alle andre opgaver ved kirken er der
også her stor forberedelse. Der bliver øvet mange timer ved orglet.
Kommer du til kirken en torsdag eftermiddag, vil du kunne høre, at
Metha øver sig til søndagens gudstjeneste. Man kan roligt sætte sig ind
på en bænk i kirken og lytte. Foruden de mange timer der bliver øvet,

har Metha også 2 lange hylder med
kopier af noder til brug ved særlige
lejligheder, således at præludium
(forspil) og postludium (efterspil)
passer til kirkedagen i året. Det kræver stor forberedelse, når organisten
ønsker, at spillet passer til noderne,
til kirkesangeren og til menigheden.
Jens Thorn Jensen

85 til spaghetti-gudstjeneste i Vinderslev
Kirken var flot pyntet med blomster
og blomsterpinde,
der symboliserede
hyrdestaven. Inden den sidste
salme sang børnekoret igen nogle
sange for os.

78 tog mod tilbudet og gik med i
Sognehuset til fællesspisningen. Her
var der rigtig god stemning, og samtalen gik livligt. Et godt initiativ, der
ganske givet vil blive gentaget.
Jens Thorn Jensen

Fredag den 11. april havde Vinderslev Kirke kombineret fyraften og spaghetti-gudstjeneste. Rigtig mange
forældre med børn deltog.
I kirken bød Frede Møller velkommen. Efter en salme
underholdt børnekoret. Frede Møller tog udgang i altertavlens billede, der viser Jesus som den gode hyrde,
der tager sig af det sårede får, der var blevet bidt af
ulven (det onde).
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KIRKENYT
Sognemenigheden

Søndag den 27. april, en forårsdag, disse unge konfirmander havde set hen til med forventning. I deres nye
kjoler og dress var de et fint hold, der blev taget gruppebillede af. Til lykke med dagen!
Jens Thorn Jensen
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6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Skr.)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Johs. Østerlund Nielsen, Bjerringbro
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15
Hartvig Wagner, Gullestrup
Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (O) (Skr.)

3. august
10. august
17. august
24. august
31. august

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
Ingolf Henoch Pedersen, Randers
Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Hinge 9.00 (O), Vinderslev 10.15 (O)
Hinge 10.15 (Skr.), Vinderslev 19.00 (Gospelgudstjeneste
m/konfirmandvelkomst)

7. september
14. september

Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
Peter Aage Bak, Nylars
Vinderslev 9.00 (Nadver)
Peder Roulund, Frederiks
Hinge 14.00
Knud Ove Mandrup, Grønbæk
Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (O) (Skr.) (Høstgudstjeneste)
Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.15 (Høstgudstjeneste)

21. september
28. september

(K) = Kirkekaffe

(O) = Offergang

(Skr.) = Skriftemål
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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.
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6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis

Hørup
Hørup
Ingen
Ingen

3. august
10. august
17. august
24. august
26. august

11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis
Tirsdag

31. august

15. søndag efter Trinitatis

Vinderslev
Hørup
Ingen på grund af højskoleuge på Uldum Højskole
Ingen, men aftengudstjeneste følgende tirsdag
Hørup kl. 19 med sognepræst Tina Frank,
Thorning som gæsteprædikant. Derefter aftenkaffe med samvær og højskolesang i salen
Ingen. Sensommerudflugt

7. september
14. september
21. september
28. september

16. søndag efter Trinitatis
17. søndag efter Trinitatis
18. søndag efter Trinitatis
19. søndag efter Trinitatis

Hørup
Vinderslev
Ingen
Vinderslev. Høstgudstjeneste

20. søndag efter Trinitatis

Hørup

5. oktober

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester og møder, ringer man til
Thorning Taxa, tlf. 86 88 01 75 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.
Medlemskab af en valgmenighed kan sidestilles med sognebåndsløsning, idet man forbliver medlem af folkekirken, 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 grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten og kun sekundært bygger på bibelskriften.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling,
poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af
grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - lige over for Hørup Kirke med
mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste af valgmenighedens møder foregår i
salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup, e-mail: torben.pedersen3@skolekom.dk
Inge Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup

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

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

Mandag den 8. september kl. 14
Musikalsk eftermiddagsmøde i
Valgmenighedens sal, mens det stadig er sommerligt - endda på
Grundtvigs fødselsdag i Sangens År
2008!

Program og priser kan ses på Valgmenighedens hjemmeside
www.kjellerupvalgmenighed.dk. Man
kan også få en folder hos Karen
Marie Ravn eller hos formanden.

Vi skal til nordisk visekoncert med
visesangeren Kristian la Cour, der fra
1986 har undervist på Askov Højskole. Kristian la Cour har i mange
år været fascineret af at synge nordiske viser, og i 1996 udgav han en
sangbog med 24 danske sange til
tekster af bl.a. William Heinesen,
Thøger Larsen og Piet Hein, alle til
egne melodier.

Tirsdag den 26. august kl. 19
Hverdagsaftengudstjeneste med
sognepræst Tina Frank, Thorning,
som besøger Kjellerup og Omegns
Valgmenighed for første gang, når
vi drikker aftenkaffe i salen efter
gudstjenesten og synger af højskolesangbogen. Samværet slutter ca. kl.
21.
Søndag den 31. august kl. 10
Sensommertur i bus arrangeret af
Inga Nielsen kl. 10 fra Vinderslev
Kirke og kl. 10.15 fra Mosaikken.
Turen går op til Jammerbugten med
Kollerup Strand, Svinkløv, Slette
Strand, Hjortdal, Fosdal. I Klim spiser vi sandsynligvis frokosten, der er
medbragt - og tilberedt af frokostholdets frivillige damer. Der bliver
også et kirkebesøg, hvor Karen Marie Ravn fortæller.

Kristian la Cour er konservatorieuddannet med hovedfag kor- og
ensembleledelse og diplomeksamen
med obo som hovedfag. I højskolesangbogens 18. udgave er der 166
nye sange, heraf to med melodier af
Kristian la Cour.
Efter visekoncerten nyder vi det godt
forsynede kaffebord (nok med
fødselsdagslagkage i anledning af
Grundtvigs fødselsdag), og efter
kaffen vil Kristian la Cour lede fællessangen med sit fremragende
klaverakkompagnement, som han er
kendt for.

Onsdag den 10. sept. kl. 19.30
Litteraturkredsen starter i Al-Huset.
Fredag den 26. sept. kl. 18.30
Koncert i Viborg Domkirke med
Fangekoret. Gratis bus fra Mosaikken.
Aftenens optrædende er fanger og
tidligere fanger, der har sunget i 11
år bag tremmer i Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af Louise
Adrian. Fangekoret er et kirkekor,
der synger ved de ugentlige gudstjenester i fængslet og har udviklet
sig til et forpligtende fællesskab for
medlemmerne. For fangerne er koret et resocialiserende projekt, og
publikums nysgerrighed og barrierer
bliver brudt ned af korets energiske
og glædesfyldte sang. I 2004 udgav
koret CD’en „Forbryderalbummet“,
hvad der gav koret megen medieopmærksomhed.
Valgmenighedens tur til Fangekorets
koncert lægger op til efterårets tema
i Valgmenigheden: „Skyld og
skæbne og straf“, og deltagelsen er
gratis incl. transporten. Der er tilmelding, og ikke-medlemmer er velkomne.
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne
Gruppemøde
Windir Spejderne afholdt med nogle
måneders forsinkelse gruppemøde
den 9. juni. Det er en „generalforsamling“, hvor man vælger forældrerepræsentanter til grupperådet og godkender regnskab og beretning for det år,
der er gået siden gruppemødet i januar 2007.
Efter beretning fra gruppeleder, Allan
Kristiansen, fremlagde kassereren,
Annemette Mortensen, regnskabet,
som viser et underskud for 2007. Det
betyder en reduceret kassebeholdning, og da spejdernes eneste indtægtskilde er loppemarkedet, kan det
blive nødvendigt at søge om penge i
tilfælde af større aktiviteter og nyanskaffelser.
Herefter gav Lotte Kragh afskedsgaver til ulvelederne, Inge Østerby,
Ellen Hejlsø og Bodil Birkbak, som
stoppede til nytår, og til Allan Kristiansen, der stopper som gruppeleder.
Lotte takkede både ledere og afgående grupperådsmedlemmer for deres indsats.
Valget til grupperådet var ventet med
spænding, men gik over al forventning! Pia Winter og Annemette Mortensen fortsætter fra det gamle
grupperåd. Nye medlemmer blev:
Peter Haahr, Pia Bech Nielsen, Ingerlise Olesen og Anna Arhøj. Grupperådet konstituerer sig først efter, at
Lokalbladet er sendt til trykning, så
derfor er der ikke nævnt nogen formand under „Forenings- og Gruppevejviser“, men vil man i kontakt med
spejdergruppen, kan man bare henvende sig til ét af grupperådsmedlemmerne eller til lederne.

dere, så det er vigtigt at have et
grupperåd, der kan støtte lederne i
arbejdet, have kontakt til korpset,
hjælpe med afholdelse af lejre og andre arrangementer, vedligeholde
spejderhuset, osv.
Ulveflokken ledes af Lotte Kragh med
assistance fra Lise Würtz, Eva
Lundgaard, Annemette Mortensen og
Lotte Arhøj. Med 26 livlige ulve og udsigt til at blive flere efter sommerferien håber Lotte Kragh, at flere forældre eller andre over 15 år kunne have
lyst til at hjælpe til ved møderne, som
foregår mandag fra 18.30 til 20.00.
Hvis det har interesse, kan Lotte
kontaktes på tlf. 27462022.
Børnene i den nye 1. kl. får i starten
af skoleåret en invitation fra spejdergruppen med tidspunktet for en
orienteringsaften om det at være spejder.
Troppen ledes af Thomas Olesen,
Lasse Mølgaard og Louise Jacobsen,
som „kun“ har 10 spejdere at skulle
styre. Man rykker op til stor spejder i
slutningen af 4. kl. Hvis nogen skulle
have lyst til at blive spejder, kan man
enten møde op i spejderhuset torsdag
kl. 19 til 21 eller ringe til Lasse på tlf.
40550635, Louise, tlf. 31145055 eller
Thomas, tlf. 22912572.

indianerlejr hos Lotte og Bent Kragh,
og spejderne skal på primitiv lejr i Gråmose i uge 27.
Loppemarkedet
Som nævnt ovenfor er loppemarkedet
efterhånden spejdergruppens eneste
indtægtskilde, så der bliver forhåbentlig god gang i salget lørdag den 26.
juli på Mausing Marked.
Stalden på Pederstrupvej 66 er ved
at være godt fyldt op med mange
spændende ting, men vi håber da at
få endnu flere sager inden markedet.
Stalddøren er altid åben for aflevering,
og hvis I har problemer med transport
af tingene, er I velkommen til at ringe
til Anna & Lars Arhøj, 86888430, så
kommer vi og henter, men det skal
helst være i god tid inden markedet.
Ulve og spejdere har fået brev med
hjem til forældrene med opfordring om
at melde sig som hjælpere til markedet, men hvis andre har lyst til at give
en hånd, skal de være hjerteligt velkommen! Det er et stort arbejde at
læsse loppesager fredag aften og
stille op lørdag morgen, men jo flere
vi er, jo nemmere går det - og det er
sjovt at være med til! Desuden er det
en opgave, som hele familien kan
deles om, og så går det jo til et godt
formål!

Både ulve og spejdere går snart på
sommerferie. Ulvene slutter af med en

A.A.

Læsning af
lopper

Der er 2 kandidater til posten som
gruppeleder, som vælges af lederne.
Rasmus Østerby og Lars Arhøj blev
valgt til revisorer.

Arkivfoto

Vi har en velfungerende spejdergruppe med 26 ulve og 10 store spej-
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Børnehjørnet
Sognehuset i Vinderslev slår dørene op for alle børn i alderen 3 - 6 år.
Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.15.

Opstart: Tirsdag den 19. august 2008

Børnehjørnet vil være et sted, hvor de mindste børn kan mødes.
Sammen vil vi udfolde os gennem drama, sang og musik.
Vi vil hygge os samt give børnene kendskab til, hvad kirken og bibelen står for.
Hver gang vil der også være en lille forfriskning med evt. frugt og saft.
Forældre er altid velkommen til at være med.
Der er mulighed for, at børnene kan blive hentet ved børnehaven i Vinderslev.
Børnehjørnet er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler og er en del af sognets kirkelige arbejde.
Henvendelse kan ske til: Lene Mathiasen, 45941716, Alice Friis, 86880688,
Helle Frølund, 86888352 og Anne Marie Najbjerg, 86889777

Babysalmesang
Babysalmesangen fortsætter i Vinderslev Sognehus
Hinge-Vinderslev menighedsråd tilbyder igen til efteråret gratis deltagelse i babysalmesang tirsdage kl.
9.30 - 10.15, første gang den 23.
september. Tilmelding inden holdstart til lederen på tlf. 86881110 eller
e-mail kmravn@ofir.dk. Forløbet er
planlagt til 8 gange under ledelse af
Karen Marie Ravn. Holdet samles og
synger på gulvet i sognehusets sal evt. med en eller flere gange i kirken, og har samvær i salen med te/
kaffe.
Både babyerne og deres forældre
har glæde af babysalmesang. Forældrene behøver ikke at kunne
synge eller have særligt kendskab
til salmer. Babyerne bliver fortrolige
med deres egen mors (eller fars)
sangstemme og får del i stemningen
af både tryghed og bevægelse, som
er i de gamle salmemelodier og bør-

nesange. Det lader sig netop gøre,
når den lille er sammen med sine
egne og hører tonerne gennem deres personlige stemme.

de nye forældre ofte høre ordene og
tonerne i de gamle salmer og sange
på en anden måde, end de før har
gjort, når de har sunget de samme
sange.

De voksne oplever de smås koncentration, når der bliver sunget og genoplever selv glæden ved at synge.
Førstegangsforældre har gennem
barnets fødsel prøvet at være nærmere tilværelsens grænser for liv og
død, end de før har været. Derfor vil

Man er velkommen til babysalmesangen i Vinderslev Sognehus
også fra andre sogne, f.eks. Grønbæk-Ans og Thorning-Grathe
sogne.
Karen Marie Ravn
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Kultur- og slægtsoptegnelser fra Midtjylland
Fortsættelse..... fra april udgaven.
V/ Forstander A. Hønholt fra bogen „Fra Midtjylland“ Kultur- og
slægtsoptegnelser
For dem der særlig ønsker personlige og historiske data, synes det
foregående måske overflødigt eller
alt for ufuldstændigt. Det sidste er i
alle fald rigtigt. Jeg ved nemlig godt,
at der er skrevet langt mere og mere
indgående om livet på landet i ældre tid, end jeg har villet tage med
her, og ligeledes at der om kirken
og dens betydning kan skrives meget mere og langt smukkere, end jeg
har gjort det. Når jeg alligevel har
ment det nødvendigt, om end blot at
minde om disse ting, så er det for
derigennem at hjælpe nutidsmennesker til en bedre forståelse af
den uhyre forskel, der i virkeligheden findes mellem vore forfædres
tilværelse for 100 eller blot 75 år siden, og så livet som det former sig
for os i dag. I hele menneskehedens
mange tusinde år gamle udvikling er
der nemlig ikke på noget tidligere
tidspunkt sket så omfattende forandringer og slet ikke på så kort et mål
af tid.
I det følgende, hvor jeg vil fortælle
om mine bedsteforældre og siden
om mine forældre, bliver der nok lejlighed til at komme ind på noget af
dette, men man må ikke vente derigennem at få en topografisk eller
historisk redegørelse for egnen eller en historisk beskrivelse af kirken
fra den tidlige middelalder til dens
udseende i dag. Det vil kræve meget store forarbejder, som jeg ikke
har haft lejlighed til at gøre. Hvor jeg
derimod kan berette en folkelig overlevering om forhold eller begivenheder, vil jeg gøre det, som om det
måske kan synes historisk urigtigt
eller være lånt fra andre sagn, som
f.eks. beretningen om kæmpegraven på kirkegården og sagnet om
en herregård vest for Vinderslev
Kirke.

Endelig er der et område, om jeg har
tænkt helt at holde mig fra. Det er,
hvad der kommer ind under begrebet overtro eller det overnaturlige.
Jeg har tænkt ved lejlighed at anføre et enkelt eksempel på et forvarsel, men ellers i øvrigt forbigå alt,
hvad jeg har hørt – og til dels også
selv oplevet af den slags, skønt der
kunne være overordentlig meget at
berette. Det er måske forkert af mig,
at jeg har taget denne beslutning, for
i virkeligheden spillede den slags en
langt større rolle, end optegnelserne
så vil give indtryk af.
Man troede nemlig, at praktisk taget
alle livets forhold var gennemvævet
med overnaturlige tilkendegivelser,
ja, undertiden uforklarlige indgreb,
som kunne ændre ellers fastlagte
beslutninger. Beretninger herom var
der mange af, og i de mørke vinteraftener blev disse fortællinger gengivet, ofte med stor og dramatisk
fortællekunst. Resultatet heraf var
sædvanligvis, at børn og unge ikke
turde gå alene uden for en dør eller
ind i en uoplyst stue, når fortællingerne sluttede, så stor var den angst
og uhyggestemning, de kunne
bringe.
Grunden til at jeg vil gå uden om
dette, er egentlig ikke tvivl om disse
fænomener eller deres magt over
sindene, heller ikke de mere eller
mindre vellykkede forsøg på at finde
en ”naturlig” forklaring på dem, men
derimod den nyeste tids omfattende
undersøgelser af dem, særlig set i
forhold til nutidens viden. Meget tyder jo nemlig på, at der virkelig er et
grundlag for deres forekomst, men
endnu er der meget uopklaret, og det
er i alle tilfælde for tidligt at tage de
gamles beretninger op til kritisk behandling med henblik på, hvor meget af dem, der muligvis kan være
fri fantasi, og hvad der kan være ”virkelig” grundlag for.
Slægten
Niels Sørensen Damsgaard er født
på gården Damsgaard i Åle, Sal
Sogn, Ginding Herred, den 30. april

1828. Hans forældre var Søren Jensen og Anne Margrethe Chrestensdatter. De købte i 1813 hendes fødegård, Damsgaard, af hendes mor,
Anne Thomasdatter Traberg, der
sad enke efter Niels Knudsen. Gården var tidligere løskøbt fra Rydhave
Gods, og Søren Jensen betalte nu
sin svigermor 420 rigsdaler sølv for
gården og et husmandssted med tilhørende andel i Sal Kirke og ligeledes andel i Kirke-, Konge- og Kvægtidende.
I ægteskabet mellem Søren Jensen
og Anne Margrethe var der 7 børn,
hvoraf 5 levede, til de blev voksne.
Én af dem var Thomas Sørensen,
biskolelærer og landmand. Han var
kendt viden om som en hjælpsom
og meget klog mand, så mange
søgte ham langvejs fra. Han havde
tilnavnet ”Kloge Thomas” og døde i
Vinding 1907.
Nummer fem i børneflokken var
Niels Sørensen. Han ville være lærer og kom på Ranum Seminarium.
Af skikkelse var han høj og statelig
med lyst hår og blå øjne. På Ranum
Seminarium var Pastor Ludvig Chr.
Møller den gang forstander. Han var
stærkt højkirkelig og meget religiøs,
og han øvede stor indflydelse på eleverne. Det blev mænd med gode og
stærke personlige egenskaber, der
udgik fra seminariet i hans tid. De
lærte af ham, at man skulle frygte
og elske Gud, lyde den lovlige øvrighed og aldrig gå på akkord med
uretten, hverken i personlige eller
nationale spørgsmål. I overensstemmelse hermed herskede der også et
trofast kammeratskab mellem eleverne.
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Blandt dem, der kom til at stå Niels
Sørensen Damsgaard særlig nær,
var et par unge mænd ved navn Chr.
Berg og Bruhn. Berg blev den senere landskendte venstrepolitiker.
Bruhn læste videre og blev præst.
Der var således efterhånden vej
imellem dem på mere end én måde,
men deres ungdoms kammeratskab
glemte de ikke. Det fik jeg over 50
år senere ganske uventet bevis for.
Pastor Bruhn
Det var i 1904. Jeg var blevet færdig med et vikariat ved skolevæsenet i Esbjerg, og jeg gik da op til den
fungerende formand for skolekommissionen for at få hans attest for
vikariatet. Samtidig ville jeg spørge
ham, om jeg kunne vente indstilling
til et lærerembede, når et sådant blev
opslået.
Formanden, Pastor Bruhn, modtog
mig elskværdigt, men uden synderlig interesse, og han meddelte mig
straks, at indstillingslisterne var overtegnet for flere år frem i tiden. Han
gik derefter hen og satte sig ved skrivebordet for at underskrive mine
papirer. Pludselig siger han: ”Jeg ser,
De er fra Vinderslev. Kender De lærer Damsgaard?” – ”Ja, det er min
bedstefar”, svarede jeg. Til min store
overraskelse rejste præsten sig nu,
kom hen til mig, trykkede min hånd
og sagde som en slags forklaring:
”Jeg skal sige Dem, han var en af
mine bedste ungdomsvenner”. – ”Så
har jeg hørt Pastorens navn før”,
sagde jeg, ”for De må jo så være den
Bruhn, som bedstefar nævnte så
ofte sammen med Chr. Berg”. – ”Ja”,
sagde præsten, ”vi tre hørte sammen”. - - - Det blev en lang samtale,
og nogen tid efter fik jeg meddelelse
om, at jeg var indstillet til lærerembede i Esbjerg. Jeg var imidlertid
kommet ind ved Københavns skolevæsen i mellemtiden og kom således ikke til Esbjerg, men det var ikke
Pastor Bruhns skyld.
Ranum Seminarium
Efter dette spring på et halvt århundrede frem i tiden vender vi tilbage til
seminarietiden i Ranum i slutningen
af 1840’erne.

Det var en stærkt bevæget tid med
voldsomt frihedsrøre rundt om i
Europa. Også her hjemme gærede
det. Enevælden stod for fald. Den
danske nationalfølelse vågnede og
rejste sine krav. Tronskiftet i 1848,
oprøret i hertugdømmerne, den frie
forfatning i 1849 – alt det, som danner et af de vigtigste afsnit i vor nyere historie, fandt sted netop i disse
år, og selv om man den gang ikke
havde radio eller andre af nutidens
meddelelsesmidler, har begivenhederne ikke gået upåagtede hen for
eleverne i Ranum. Man kan roligt
sige tværtimod, men under Ludv.
Chr. Møllers faste og ofte religiøse
udlægning af begivenhederne virkede de personlighedsdannende og
karaktermæssigt styrkende. Der blev
ingen revolutionære mellem hans
elever.
I 1850 afsluttede Damsgaard sin
uddannelse til lærer og kirkesanger
med en fin 1. karakter, men blev
derefter straks indkaldt til militærtjeneste. Hans militære uddannelse
skulle foregå i København, hvortil
han også nåede og fik anvist kvarter hos en privat familie i Niels
Hemmingsensgade. Han fik dog
dårligt begyndt på uddannelsen, før
freden blev sluttet, og man fritog ham
nu for militærtjeneste mod, at han
straks søgte lærerembede. Der var
nemlig stor mangel på lærerkræfter.
Han søgte da et ledigt embede som
lærer og kirkesanger i Romlund, og
her fik han ansættelse.
Landsbylærer
Det var en voldsom overgang fra livet på seminariet og Københavnsrejsens tummel at blive landsbylærer. I hele det rummelige skolehus
havde han kun sin seng og en håndkuffert med et sæt skiftetøj. Der var
intet husgeråd af nogen art, ikke så
meget som en spand eller et vaskefad. Hans morgenvask foregik ude
ved bækken, og hans håndklæde
var vesteforet.
Alligevel blev årene her en lykkelig
tid. Lærerarbejdet røgtede han med
liv og lyst, og det varede ikke længe,
før han fik indrettet sig et standsmæssigt ungkarlehjem. Så lærte

han Maren Lauersen fra Boller at
kende. De blev gift i 1853 og levede
med hinanden i et sjældent lykkeligt
ægteskab i 52 år.
Maren Lauersen var født i 1831 i Vinkel som datter af gårdejer Lauers
Chrestensen, Randrup, senere gårdejer i Boller ved Romlund. Hun var
af middelhøjde, havde mørkebrunt
hår, brune øjne og var meget smuk,
og hun var dertil lige så god, kærlig
og klog, som hun var smuk.
Vinderslev
De blev boende i Romlund til 1863
og havde da fire børn, tre døtre og
en søn. En sådan familieforøgelse
kunne nok gøre et større embede
ønskeligt, selv om en strengt gennemført sparsommelighed altid blev
fulgt. Damsgaard søgte da embedet
som lærer og kirkesanger i Vinderslev. Kaldet her var en del bedre,
men skolebygningen var gammel,
og børnenes undervisning var i nogen grad forsømt. Den afgåede lærer havde været enkemand, og der
gik endnu mange år efter forskellige
historier om hans moralske vandel.
For befolkningen var det nye lærerpar med det eksemplariske familieliv en hel oplevelse.
Så kom krigen i 1864. Jylland blev
besat indtil Limfjorden. En dag holdt
der tre tyske dragoner uden for skolen og sigtede med deres pistoler på
vinduerne. Da ingen viste sig, råbte
de: ”Heraus!” Damsgaard gik da ud
til dem. – De ville have besked om
de danske tropper, hvor de var og
andet mere, og de forlangte, at læreren skulle anvise dem et kvarter.
Han lod imidlertid, som om han aldeles ikke forstod dem, og omsider
måtte de drage af med uforrettet
sag.
Det blev ikke den eneste episode,
som de oplevede under besættelsen. Flere fulgte efter, og begivenhederne, store som små, hvilede
tungt på alle. Dannevirkes rømning
og vore troppers stadige tilbagegang
hørte man om, næsten med forfærdelse, og man forstod det ikke. Det
var jo kun godt en halv snes år siden, vi havde klaret os så stolt mod
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samme fjende. For de fleste var det
en dyb personlig sorg, som sent
glemtes. Endnu tyve år efter havde
Damsgaard altid tårer i øjnene, når
han fortalte børnene om tyskernes
overfald på Danmark i 1864.
Krigsåret gik imidlertid sin gang, og
der blev omsider sluttet fred. Sønderjyllands afståelse var en kendsgerning, som man måtte forsone sig
med. Tanken om at vinde indadtil det,
som var tabt udadtil, blev en spore
til meget virksomhed såvel for den
enkelte som i fællesforetagender.
Dalgas stiftede Hedeselskabet. Der
kom gang i træplantning, havebrug,
engvanding og meget andet.
Det mærkedes også i Vinderslev
Sogn. Kirken var forfalden og skulle
restaureres, kirkegården planeres
og forsynes med nyt dige, og der
skulle bygges en ny skole. Det skete
naturligvis ikke over hals og hoved,
men blev med jysk sindighed vel forberedt og grundigt tilrettelagt.
En del af dette arbejde fik
Damsgaard meget at gøre med, dels
fordi han nød stor tillid, og dels fordi
han ved personlig henvendelse hos
myndighederne var ualmindelig repræsentativ. Ved sådanne lejligheder var han altid i ulasteligt antræk
med høj silkehat, dyre handsker og
guldur i vesten, noget usædvanligt
for den tid. Han var embedsmanden,
der kunne færdes med naturlig værdighed i alle kredse. Også sine sognebørn kunne han omgås, men der
var altid mellem dem og ham en vis
afstand, som ingen faldt på at overskride. De to andre lærere i sognet
var dus med befolkningen. Det var
Damsgaard ikke, og det blev aldeles ikke opfattet som en slags vigtighed fra hans side. Det fandtes
som noget ganske naturligt.
Dertil kom, at han var en holden
mand. Hvor meget han har ejet, er
det vanskeligt at vide noget sikkert
om nu så længe efter, men i medgift
til døtrene og til sønnernes uddannelse har han i hvert fald betalt omkring 50.000 kroner. Det var mange
penge dengang, og selv med stor
sparsommelighed i det daglige
kunne embedet ikke have givet en
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sådan sum. Nogen kapital medbragte Maren Lauersen vel nok i arv
fra Boller, og som den driftige mand
han var, havde han også andre indtægtskilder. Sammen med købmand
Hjardemaal i Viborg drev han således handel med aktier og obligationer, og en overgang var han også
ejer af et par landbrugsejendomme,
som han købte i meget forfalden
stand, hvorefter han drev dem op og
solgte dem med fortjeneste, når de
atter var bragt på fode. Også skolelodden gav i en del år god indtægt.
En sådan økonomisk stilling kunne
naturligvis altid være en støtte for en
rank personlighed, hvis det var nødvendigt, men for Damsgaards vedkommende behøvedes det ikke. Han
handlede efter sin overbevisning,
også når det gjaldt overordnede.
Således viste han en søndag Pastor
Petersen ud af skolen og forbød ham
at komme der igen, før han havde
givet undskyldning for sine udtalelser.
Præst og degn
For at forstå hvad det betød på både
den ene måde og den anden, er det
nok nødvendigt at give nærmere
besked om, hvad præsten og degnen havde med hinanden at gøre om
søndagen. Det kunne jo være lidt
eller meget, eftersom man ser på
det, men undvære hinanden kunne
de ikke så godt.
Præsten, som boede i Hinge, kom
hver søndag kørende til Vinderslev
Skole en halv times tid, før gudstjenesten skulle begynde. Der var indrettet særlig stald til præstens heste,
og hvis præsten ikke havde kusk, var
der en mand parat til at spænde hestene fra. Imens gik præsten så ind
til degnens med sin håndkuffert,
hvori præstekjolen, kraven og den
høje hat lå. I degnens gæsteværelse
iførte præsten sig nu ornatet, og når
det havde ringet tredje gang, forlod
præsten og degnen skolen, side om
side, præsten i ornat, degnen i mørk
overfrakke og begge med høj silkehat på. Kirkegængerne stod i almindelighed i samtale uden for kirken.
De gjorde nu plads for ”vor far” og
degnen og hilste med blottede hoveder, hvorefter man gik ind i kirken.

Denne stilige optakt til gudstjenesten
blev altid overholdt i Damsgaards tid,
undtagen altså på de søndage, der
gik fra Pastor Petersens forvisning,
og til han kom med sin undskyldning.
– Men nu er det vel på høje tid, jeg
får fortalt, hvad uoverensstemmelsen kom over. Med lidt kendskab til
de to mænd var den forståelig nok.
Pastor Petersen var nemlig hjemmetysker, født i Sønderjylland og ansat
i Hinge, fordi han lejlighedsvis skulle
prædike for de tyske kolonister på
Alheden. Det kunne jo være en ærlig sag, men pastoren var alligevel
dårlig lidt, dels for den tyske indstilling og navnlig, fordi han ved enhver
lejlighed hånede den danske
nationalfølelse. Efter tyskernes sejr
i 1864 blev han endnu mere pågående, og da han en søndag sagde
til Damsgaard, at danskerne i stedet for at sørge over tabet af
hertugdømmerne hellere skulle beklage, at tyskerne ikke havde taget
hele Danmark, så var det, at
Damsgaard viste ham ud af sit hus.
Præsten kom nok endda særdeles
hurtigt ud af døren. – Her sejrede
dansken altså i både første og anden omgang, for præsten gav som
allerede nævnt også en undskyldning for sin uheldige udtalelse.
Ny skole
Som årene gik, blev de tidligere
nævnte fællesarbejder efterhånden
fuldført. Den nye skole var således
færdig i 1872. Den blev opført på den
gamle skoles plads mellem kirkegården og Pederstrupvejen op gennem
Plomdal. Oprindelig havde her kun
været en kirkesti, men nu blev der
anlagt en 12-alens vej med grøfter
ved siden. Gennem Pederstrup, Frederiksdal og Bedehøj fører den ud
til Hærvejen nord for Klode Mølle.
Skolebygningen blev opført af
grundmur i retning øst-vest og var
efter tidens forhold en smuk og solid bygning. Den store skolestue optog den vestlige ende i hele husets
bredde. Midt i stuen stod den store
kakkelovn med de lange 7-mandsborde på hver side, pigebordene
mod haven og drengebordene mod
legepladsen. Katederet med degnens pult havde plads mellem vin-
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duerne mod kirkegården. Østvæggen var optaget af en stor bogreol og tre kort, et Danmarkskort, et
Europakort og et med den østlige og
den vestlige halvkugle.
Skolen havde fællesundervisning,
og børnene var delt i to klasser, store
og lille klasse. Om sommeren gik lille
klasse i skole fire dage om ugen,
store klasse derimod kun to dage,
fordi de store børn skulle gøre nytte
i den travle sommertid. I vinterhalvåret var det omvendt, for de små
børn kunne ikke så godt klare vejen
til og fra skolen i dårligt vejr. For
nogle af dem var vejen tre km eller
derover.
Undervisningen var udmærket,
navnlig i regning, skrivning og dansk,
skønt skriftlig dansk var svært for os
jyder. I virkeligheden var det jo et helt
nyt sprog, vi skulle lære med mange
nye ord og en hel anden ordstilling
end den, vi brugte til daglig. – Af mine
klassekammerater i denne skole
blev en farmaceut, en dyrlæge og to
lærere. Vi har undertiden, når vi siden mødtes, talt om, at ingen af os
havde haft nødig at ofre tid på regning under vor senere eksamenslæsning.
Lærerens lejlighed bestod af tre
store værelser, to kamre, stort køkken, bryggers og bageovn. Udhuset
lå i retning syd-nord. Det indeholdt
kostald, laderum og præstestald.
Tørvehuset lå ved Pederstrupvejen,
men ude i haven. Der var dog ikke
nogen lang vej at bære tørvene.
Kirkens restaurering
Restaureringen af kirken blev udført
under ledelse af den dygtige arkitekt
Uldahl fra Randers, og den blev
meget omfattende. Navnlig sydsiden
og tårnet var meget medtaget, så
hele beklædningen med kampestenskvadre på skibets sydside
måtte nedtages og renhugges, og
tårnet blev delvis genopført, men i
en noget lavere skikkelse. Jeg har
hørt nævne, at det blev gjort 16 alen
kortere. Heri var dog indbefattet et
slankt spir, så selve murhøjden blev
omtrent uforandret. Tårnet er nu
dækket med fire skrå teglflader.
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Samtidig blev de forskellige smukke
stenhuggerarbejder fremdraget og
anbragt på deres oprindelige pladser, så de blændede gamle indgange på både nord- og sydsiden fik
deres tredobbelte søjleportaler fri, og
portalbuernes reliefbilleder blev opfriskede. Tagets tømmer måtte delvis fornyes, og et nyt blytag blev lagt.
På tagrytterens plads rejstes et kors
af jernrør, der skulle fungere som
skorsten for et nyinstalleret varmeanlæg.
Indvendig i kirken skulle hvælvingerne repareres, og det viste sig da,
at der under kalklagene fandtes en
rig udsmykning med kalkmalerier.
De blev nu forsigtigt afdækkede, og
efter hvælvingernes reparation fik
kalkmalerierne en foreløbig restaurering, der senere er fuldført ved, at
tegninger og farver er optrukne i
deres oprindelige udseende. Samtidig blev der i skibets vestlige hvælvinger over indgangen fra tårnet opsat et stort pibeorgel med tre frie
pibefelter. Det var skænket af trikotagehandler Jens Jensen fra
Kristiania (Oslo). Han var bror til
Knud Henrik Jensen (Krathus) i
Pederstrup og havde i sin ungdom
vandret som uldhandler, indtil han
slog sig ned i Kristiania, hvor han
oparbejdede en stor forretning og
tjente mange penge. Størsteparten
af dem skænkede han bort, bl.a. til
orglet. Hans far, Jens Jensen
Hønholt, ligger begravet i et indhegnet gravsted på Vinderslev Kirkegård lige ud for kirkedøren.

også orgel, med stor færdighed. Han
blev kirkens første organist, en stilling han passede i mange år.
Sognets mangeårige præst, Pastor
Lange, begyndte engang sin tale ved
en bryllupsmiddag med at sige: ”Da
jeg fra København kom herover og
skulle være præst, havde jeg ikke
stort begreb om forholdene på landet. Jeg havde naturligvis dannet
mig mine meninger om både det ene
og det andet, men det viste sig ofte,
at mine meninger var helt forkerte.
Jeg har af og til tænkt på, at jeg skylder mine sognebørn stor tak for den
tid, både for den overbærenhed man
viste mig og diskrete sikkerhed,
hvormed man hjalp mig til rette.
Iblandt det som gjorde stærkest indtryk på mig i den tid var en meddelelse om, at den Vinderslev kromand
spillede orgelet i kirken. Jeg kendte
jo det gamle ord, der siger, at hvor
Gud bygger en kirke, lægger Fanden en kro, og jeg havde aldrig opfattet det ord som vidnesbyrd om
noget egentligt samarbejde mellem
kirken og kroen. Mit personlige kendskab til organister og kromænd gik i
samme retning, så jeg følte mig noget utryg og uforstående.
Før vi gik op i kirken til min første
gudstjeneste i Vinderslev, berørte jeg
sagen over for lærer Damsgaard,
der kun sagde: ”Ja, det er rigtigt nok.
Kromand Niels Mogensen har været organist her i flere år. Han spiller
meget smukt”.

Organisten
Da kirken havde fået orglet, var man
i forlegenhed for at få en organist.
Damsgaard havde lært at spille orgel i sine unge dage, og han var villig til at fortsætte sin uddannelse, så
han kunne spille det store orgel, men
han var jo kirkesanger og kunne ikke
tillige være organist, og det var så
uheldigt, at ingen af de to andre lærere i sognet havde eksamen hverken som kirkesanger eller organist.

Siden har jeg lært Niels Mogensen
og hans musik at kende, og jeg gør
ganske lærer Damsgaards ord til
mine: Han spiller meget smukt. Jeg
vil gerne her takke Dem, Niels
Mogensen for den glæde, Deres
musik har bragt os alle sammen,
hver gang vi hører Dem. – Jeg vil
også gerne takke Dem for Deres
virksomhed som kromand. Den er
lige så smuk som Deres musik, om
end på en anden måde”.

Så tilbød mølleejer og kromand Niels
Mogensen at spille orgelet. Han var
af en meget musikalsk familie og
spillede flere instrumenter, altså

Præsten fortsatte derefter med en
tale for bruden og hendes forældre
– og vi vender tilbage til kirken og
dens omgivelser.
Fortsættes...............................
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På opdagelse ved Vinderslev Kirke
Lørdag den 17. maj havde Vinderslev Kirke inviteret til: ”Gå på opdagelse i kirken og på kirkegården”.
Mange havde taget mod tilbudet. Vi
mødtes klokken 13.30. Den lokale
præst Frede Møller, der er en god
fortæller, tog os med en tur rundt om
kirken og fortalte, at kirken var bygget engang i 1100-tallet af den lokale herremand. Herregården lå
dengang ved siden af kirken, der
hvor nu skolen ligger. Mange fine
detaljer viste, at den var bygget som
en herremands kirke, og at nogle af
håndværkerne har været med til at
bygge Viborg Domkirke.
Den meget gamle ”Bygmester” grav
på kirkegården blev også studeret.
Inde i kirken var der stor interesse
for de meget fine kalkmalerier, der
lige fra den katolske tid har fortalt
menigheden om Kristus, siddende
på regnbuen med nådens lilje og
straffens sværd, med himmelborgen
på nordvæggen og helvede på sydvæggen. Altertavle, prædikestol og
orgel blev studeret, og præstens fine
messehagler blev også beundret.
For dem uden højdeskræk var der
lejlighed til at komme til tops i kirketårnet. Den store tilhørerskare fik
også mange andre spændende ting
fortalt.
Den meget veltilrettelagte opdagelsestur sluttede med fælles kaffe i
sognehuset.
Jens Thorn Jensen
og
Dorrit Hvam
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Vinderslev Skole
Besparelser
Den sidste måned har man i Midtjyllands Avis kunnet se store overskrifter, hvor der blev varslet meget store
besparelser – 16,7 millioner - på
skole- og SFO-området.
Selv om skoleområdet har et meget
stort budget på over 800 millioner kr.,
er det alligevel en meget vanskelig
opgave at finde besparelser, som
kan nå at slå igennem i 2008. Besparelserne er blevet nødvendige,
fordi den del af driftsbudgettet, som
ligger uden for skolernes ansvarsområde, er blevet dyrere end budgetteret. Det er altså ikke skolerne,
som ikke overholder budgettet.
Når overskridelserne kommer på
driftsbudgettet, skal besparelserne
også findes på driften, og det vil derfor ramme lønudgiften og dermed
den service, som lærere og pædagoger kan levere til børnene. Politikerne har endnu ikke her d. 22. maj
meldt ud, hvor besparelserne præcist vil ramme, men tidligere har bl.a.
z indskolingsordningen, hvor en
SFO-pædagog deltager i undervisningen i 4 timer pr. uge
z specialundervisningen
z SFO-normeringen
z rengøringen
været nævnt. Det vil være nærliggende at formode, at de samme
områder stadig er i spil.
Når timetallet bliver ramt af besparelser, vil skolens service selvfølgelig blive forringet. Undervisningsministeriet opererer med to normer, når
eleverne skal tildeles undervisningstimer, nemlig det vejledende timetal
og minimumstimetallet. På Vinderslev Skole har vi altid tildelt timer til
børnene/klasserne i henhold til det
vejledende timetal, men når besparelserne slår igennem, vil vi ikke længere kunne nå dette tal på alle områder, men vil nærme os lovens
minimumstimetal. Ligeledes vil skolens mulighed for at lave de såkaldte
to-lærertimer, hvor der fx er mulighed for at dele klassen i mindre hold,
blive forringet.

SFO‘en vil blive meget
hårdt ramt af besparelserne, hvor
bortfald af indskolingsordning og en
generel reduktion i tildelingen vil betyde, at personalet bliver reduceret
med næsten 1/3. Det vil derfor blive
vanskeligt med et meget lille personale at dække alle vagter fra 6.20 til
16.40, og muligheden for at sætte
aktiviteter i gang eller at have særlig
opmærksomhed på børn, som har
særlige behov, bliver meget begrænset.
Det er lokalpolitikernes opgave at
sikre, at budgetterne bliver overholdt,
og det er for tiden en meget vanskelig opgave. Skolebestyrelsen ved
Vinderslev Skole har derfor i slutningen af april sendt et brev til Børneog Unge-udvalget, hvor man peger
på nogle forhold, som politikerne
skal være opmærksomme på. Dette
brev kan ses på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.

Klubtilbud
Børne- og Unge-udvalget har vedtaget en ny klubstruktur, som betyder, at der skal være et klubtilbud til
alle børn fra 4. – 7. klasse i alle skoledistrikter. Klubtilbuddet gælder fra
skoledagens afslutning til sidst på
eftermiddagen (kan variere lidt).
Inden for kort tid (måske har I allerede fået det, når bladet udkommer)
vil der blive husstandsomdelt en folder, som fortæller om klubtilbuddet.
Principielt er det Ungdomsskolen,
som skal drive klubberne, men på
de mindre skoler som Vinderslev
Skole, hvor man forventer mindre
end ca. 40 børn i klubordningen, vil
man forsøge at lave en kontrakt med
SFO‘en om at drive klubben. Derfor
forventer jeg, at der pr. 1.8. 2008 vil
være et klubtilbud til alle børn fra 4.
– 6. klasse på Vinderslev Skole.
Klubben vil fungere som en underafdeling under skolens SFO.
Prisen vil være ca. 700 kr. pr. måned for et barn i 4. klasse, men prisen vil falde med ca. 100 kr. pr.
klasse, så prisen i 5. klasse vil være

ca. 600 kr. De endelig priser vil
fremgå af folderen.
Klubben er et fritidstilbud og ikke en
pædagogisk pasningsordning som
SFO‘en. Det betyder, at børnene har
en anden frihed til at komme og gå,
når det passer dem eller deres forældre.
Klubben vil blive en del af klubtilbuddet i Silkeborg Kommune. Det
indebærer, at klubben gratis vil få
mulighed for at udnytte alle de faciliteter, som findes i kommunen, fx
z
muligheden for at låne minibusser, når man skal ud af huset
z
muligheden for at låne kanoer
til Gudenå sejlads
z
muligheden for at låne en 60
m² stor oppustelig fodboldbane
z
o.s.v., o.s.v.
I Vinderslev er der så godt som ingen tradition for, at børn efter 3.
klasse deltager i klubtilbuddet i
SFO‘en, men med dette nye tilbud
vil flere børn sikkert deltage, og jo
flere der deltager, des større er muligheden for at lave et tilbud, som
tydeligt målretter sig mod de ældre
børn og adskiller sig fra SFO-tilbuddet.
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Venlig hilsen
Thorkild Skovbo

Nyt fra
skolebestyrelsen
Så er den nye skolebestyrelse ved
at finde fodfæste og er klar til de
næste års opgaver og udfordringer.
Som noget nyt er der fremover forskudte valg, så der altid sidder både
”nye” og ”gamle” medlemmer i bestyrelsen. De forældrevalgte i skolebestyrelsen består af: Thomas
Ladegaard Jensen, Lene Tind
Ahrenfeldt, Tove Kamp Hansen,

Marianne Bolander, Jytte Krogh,
Dorte Kristiansen og Ellen Høstrup.
Vi glæder os til at fortsætte med opgaverne med henblik på at bevare
Vinderslev Skole som en skole, hvor
både elever og ansatte trives med
at være og finder personlige og faglige udfordringer. Samtidig vil vi arbejde på at bevare det tætte samarbejde mellem skole og hjem, for vi
har også i skolebestyrelsen brug for
forældrenes deltagelse og input.
Man kan bl.a følge med i skolebestyrelsens arbejde ved at læse refe-

rater fra bestyrelsesmøderne på
skolens hjemmeside, hvor forskellige høringssvar også ligger.
Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner, som vi i skolebestyrelsen bør tage os af, er du velkommen til at henvende dig til en af
skolebestyrelsens medlemmer.
Ellen Høstrup
Formand

Hauge Marked
Så nærmer tiden for Hauge Marked
sig atter. Alle udvalg er oppe i fulde
omdrejninger, og næsten alt skulle
være klappet og klart til dette års
marked, som afholdes fra d. 1. juli til
d. 6. juli (uge 27).

få købt noget, man kan bruge. Søndag optræder Ib Grønbech kl. 14 og
16 samt Muddi med sit Soloshow kl.
15. Tag familien med og få en søndag med gang i den.

Vi glæder os meget til at se jer alle
på Hauge Marked.
På gensyn!
Pia Winter

Der skulle i skrivende stund være
sendt breve ud til alle, som før har
hjulpet til på Hauge Marked, men
skulle der være nogen, der har lyst
til at give en hånd med, har vi altid
brug for en par ekstra hænder. Du
kan bare ringe på 86865779 eller
86888178, så er vi klar til at tage
imod din tilmelding.
Igen i år byder vi på et spændende
og alsidigt program, hvor der skulle
være noget for både store og små,
hvor mange forskellige kunstnere vil
optræde i de 2 telte. Mon ikke det er
værd at fremhæve Fede Finn &
Funny Boyz, som spiller fredag aften i det store markedstelt, hvor der
er spisning forinden.
De lokale linedancere og
squaredancere giver opvisning henholdsvis lørdag og søndag. Kig forbi
og se deres flotte optræden.
Derudover vil vi gerne fremhæve
Børneloppemarked søndag kl 10.
Det er gratis at deltage. Man skal
selv medbringe bord eller lignende.
En fremragende mulighed for at
komme af med de legesager og ting,
som ikke mere er i brug og i stedet
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Vinderslev Forsamlingshus
100 ÅR

Vinderslev Forsamlingshus har 100
års jubilæum i år, ja, det vil sige vores nuværende forsamlingshus på
Vinderslevvej 30.
I de gamle arkiver/protokoller kan vi
se, at vi har haft forsamlingshus i
Vinderslev helt tilbage til 1897, på
hjørnet af Vinderslevholmvej og
Solsikkevej, men det nuværende forsamlingshus, som blev bygget af
materialer fra det gamle, blev bygget i 1908.
Vi har gravet lidt i de gamle arkiver
og avisudklip og fundet følgende ting
om, hvad der er sket i huset i årenes
løb.
Den 29. januar 1908 står der således kort i protokollen: ”Efter forslag
af aktionærer nedsattes et udvalg til
at arbejde for opførelsen af et nyt
forsamlingshus i nærheden af
Vinderslev brugsforening”. Tre måneder senere er resultatet af udvalgets arbejdet opført: ”Det foreslåes,
at det gamle forsamlingshus nedrives, og de derved fremkomne materialer bruges til det nye” Og sådan
blev det. Forslaget blev vedtaget
med 33 stemmer for og 9 imod på
en ekstraordinær generalforsamling.
Som sagt blev huset bl.a. opført af
materialer fra det gamle forsamlingshus, og iflg. byggeregnskabet blev
den totale udgift på byggeriet kr.
5.525,20, så lejen af salen, når der
var dans, steg fra 4 kr. til 10 kr.
Huset blev derefter brugt til mange
forskellige arrangementer. Et år (hvilket ved vi ikke) måtte generalforsamlingen udskydes i en længere periode på grund af isolation. Mund- og
klovsygen hærgede.
I 1909 søger forsamlingshuset om
afholdsbevilling og fik tilladelsen i

1910. Paragraf to lød klart: ”Der må
ikke finde udskænkning af spirituose
drikke sted i huset.
I 1914 blev der om vinteren danset
folkedans.
I 1915 har Venstres Ungdom møde.
Også en forening der hedder
Russerforening. Det er også dette år,
at man begynder at vise ”Levende
billeder”, det var rejsende biografer.
Det er også i årene omkring 1915,
at Dansk Kvinde Samfund holder
kursus for husmødre, bl.a. et syltekursus. De politiske partier, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale
bruger også huset til møder. Der var
også aftner med datidens moderne
dans. Var det mon Charleston eller
Tango?
I 1923 har huset fået en mult for
overtrædelse af beværterloven. Og
der blev også holdt sykursus dette
år.
I 1924 – 1925 blev der installeret el
fra Gudenå-centralen.
I 1926 var der vælgermøder og danseskole.
I 1927 var der ringridning ved Sankt
Hans, og overskuddet på 11 kr. fik
forsamlingshuset.

I 1928 var der revy, og Valgmenigheden afholdt 2 møder.
I årene omkring 1934 holdt Landbrugets sammenslutning møder, og der
har været gang i skakklubben.
I 1937 har der været afholdt andespil med efterfølgende dans.
Krigen nærmede sig Vinderslev, og
i marts 1941 blev det således besluttet, at ”Brugerne under de nuværende krigsforhold selv skal betale
opvarmning af store sal”.
Den 26. maj 1943 har den Tyske
Værnemagt lejet salen til et møde.
Da har Vinderslev borgerne tænkt,
at de skulle få lov at betale. De måtte
punge ud med 50 kr. Det normale
var 25 kr.
Det var da en lille hævn over de forhadte tyskere.
Der var så ro for tyskerne indtil 1.
november 1944, hvor tyske soldater
uden varsel kom og beslaglagde forsamlingshuset og blev der indtil kort
efter befrielsen den 5. maj 1945. Efter de tyske soldater var der i få måneder tyske flygtninge i forsamlingshuset indtil 23.juli 1945.
Huset blev sat i stand, og da der var
fred i landet, blev der afholdt en fest
d. 27. oktober 1945: Menuen var
flæskesteg, rødkål og is. Pris pr.
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kuvert 5 kr.
For hele perioden 1. november 1944
til 23. juli 1945 betales husleje 1.310
kr. I 1947 fik huset krigserstatning
for inventar 291,82 kr og yderligere
fra den tyske besættelse 1.342,02
kr.
I 1953 blev afholdsbevillingen afskaffet.
I 1966 er der foretaget udvidelse
med køkken og toiletter. Der bliver
også installeret centralvarme.

I 1971 og 1972 blev der afholdt
lotterispil. Efter protokollerne ser det
ud til, at det kun var de to år, der
blev afholdt lotterispil.
I årene fra 1966 og frem til 1988/89
bliver der afholdt høstfest og vinterfest i huset hvert år. Der er også en
årrække i 1980’erne, hvor der bliver
holdt juletræ og fastelavnsfest for
børnene.
I 1989 bliver det nuværende glasparti
bygget til huset.

I 1993 og frem til 1996 blev der arrangeret ”hattefest”, hvor der blev
kåret ”årets hatteborger”. Nogle kan
måske huske den kæmpe hat, som
Windir Spejderne havde lavet til arrangementet, der var opstillet på ppladsen.
I 2001 og 2002 arrangerede
forsamlingshusets bestyrelse (i samarbejde med Borgerforeningen og
VIF) sponsorcykelløb i Vinderslevs
gader. I 2003 blev der afholdt et arrangement for hele familien: ”Kend
din by”, hvor der var forskellige poster rundt i byen.
I 2000 begyndte man så at afholde
julefrokost for byens erhvervsdrivende og borgere. Den dag i dag bliver der stadig afholdt julefrokost den
1. weekend i december, og da
tilmeldningerne til denne julefrokost
er blevet så mange, er det bestemt,
at vi i år prøver at afholde 2.
Dette var lidt historie om, hvad der
er sket i forsamlingshuset de sidste
100 år. I alle disse år har der selvfølgelig også været afholdt en masse
private fester, og i næsten alle årene
har der også været vært i forsamlingshuset.
Da vi gerne vil markere, at Vinderslev Forsamlingshus på Vinderslevvej 30 har 100 års jubilæum, vil der
blive afholdt en jubilæumsfest fredag
den 10. oktober i forsamlingshuset.
Denne fest bliver annonceret i dagspressen. Vi håber selvfølgelig, der
er rigtig mange af byens borgere, der
vil møde og være med til at markere
denne dag.
DERFOR SÆT ALLEREDE NU
KRYDS I KALENDEREN!
DEN 10.10.2008 FEST I
VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS.

Jette Berthel
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Malmhøj
Kalenderen

Petanque

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 værkstedsaktivitet med Gunnar Nielsen
og Mother Theresa strikkegruppen.
Er dog aflyst ved andre arrangementer - se program.

Så er banen klar igen, og her spilles tirsdag formiddag fra kl. 9.00. Kom og
vær med! Er der spørgsmål, så kontakt os på Malmhøj eller Børge Stenholdt på Liljevej. Der oplyses, at der både er plads til øvede såvel som
nybegyndere og tilskuere.

Juli
11. kl. 9:30 Banko
25. kl. 9:30 Banko
August
8. kl. 9:30 Banko
22. kl. 9:30 Banko
28. kl. 9:30 Tour de Malmhøj
September
5. kl. 9:30 Banko
19. kl. 9:30 Banko

Hvor alt dog var så grønt

Sæt X i kalenderen allerede nu til
Løvfaldsturen onsdag d. 8. oktober
Zenitta Kaalby
Bente Sørensen

Onsdag den 15. maj
havde brugerrådet
for ”Malmhøj” arrangeret løvspringstur.
Vi kørte ad smukke
veje, langs Hinge Sø
gennem Grønbæk
via Kongensbro, ned
forbi den smukt beliggende ”Søbygaard”,
hvor den unge greve
bor; men snart flytter
til sin anden herregård Wedellsborg,
som ligger på Fyn. Lidt uden for
Hammel smukt beliggende i skoven
kom vi til ”Pøt Mølle”, hvor der nu er
kro, bygget i fint bindingsværk. Her
fik vi kaffe med kringle og lagkage
til. Hjemturen gik over Gjern Bakker, der med sine små snoede veje
og mange bakker gav os en smuk
hjemtur. At køre under de meget
udsprungne bøgetræer gav alle en
dejlig oplevelse af forår.
Jens Thorn Jensen
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Udflugt til Grågårdevej minizoo

Nyvalg

Jytte Jensen, der er fast aftenvagt i boenhed Vest, havde inviteret os ud for
at se dyrene på sin lille ejendom langt - langt ude på landet. Det var en
fantastisk formiddag med flot vejr og stor gæstfrihed. På marken så vi
både lamaer, geder og æsler. Hængebugsvinene hilste vi ikke på, da vejen til grisestien ikke var handicapvenlig.

til Brugerrådet
D. 21. maj holdt Brugerrådet generalforsamling. Der var nyvalg til
Brugerrådet. I stedet for Jens Thorn
Jensen og Gudrun Lund blev Birthe
Clausen og Agnes Hansen valgt.
Distriktsleder Gerd Anthony fortalte
i ledelsens beretning om den nye
struktur inden for ældreområdet.
Malmhøj hører til Område Nord.
Gerd er fortsat distriksleder, og Else
Jensen er lokalleder på Malmhøj.
Knud Callesen er områdeleder i
Område Nord.
Efter generalforsamlingen konstituerede brugerrådet sig med Flemming Grønkjær som formand og
Børge Stenholdt som næstformand.
Agnes Hansen blev kasserer.
Fra Malmhøj skal der lyde en stor
tak til Gudrun Lund og Jens Thorn
Jensen for interesse og de kræfter,
I har lagt i arbejdet i Brugerrådet.

Tour de Malmhøj
Hvorfor ta’ til Tour de France når man
kan komme til Tour de Malmhøj den
28. august kl. 9.30?
Vi ser frem til, at Flagermusene fra
børnehaven dyster om førertrøjer og
medaljer. Det vil være festligt, hvis
nogen af byens borgere vil stå langs
ruten og heppe.
Bente Sørensen

Annoncører
Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET
Annonce priser
Der er også plads til din lille annonce
En lille annonce (som denne)
koster 750 kr. årligt.
En i dobbelt størrelse
koster 1500 kr. årligt.
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... hos Birthe

Hunde- katte- og hestefoder

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86888513

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP
TLF 86884444

90 % økologisk Belcanda og Leonardo.
St. hippolyt hestefoder samt Dogland og
Bewicat.
www.HMfoder.dk
Sælges fra Haugevej 10

BT Stål & Montage
v/Bjørn Thomassen
Hønholtvej 9 z Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32

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

•
•
•
•

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

www.landhandlen.dk

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

DIR

„

KVALITET TIL TIDEN“

ALT MURERARBEJDE UDFØRES

DANSK INDUSTRIRENS A/S

Peter Tholstrup

MURERMESTER
R. B. LUNDQUIST

Formand
Privat 86 88 82 66

Vinderslevvej 11
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 88 09
Mobil. 40 21 88 09

Mobil 22 70 87 16
Tank- og industrirensning, kloarkrensning og slamsugning . Mammutsuger til tørsugning / blæsning,
højtryksspuling med tryk til 2000 bar . Godkendt til transport af olie og kemikalieaffald.

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
NF Jord & Beton ApS
v/Niels Fisker
Aut. Kloakmester
Vinderslevvej 105, 8620 Kjellerup
Tlf. 20458431
Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.
Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86888159

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

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

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for
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

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Henny Sølager tlf. 86 88 83 58
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Slagterbussen
fra Vinderslev
tilbyder slagtning af grise
Tlf. 24 47 54 16

GISSEL
v/ansvarlig indehaver
Anni Gissel,
Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE
Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00
Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 888080 *

Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme
Gør en forskel
Jyske Bank . Søndergade 1 . Kjellerup . Tlf. 87700111

Hauge Forsamlingshus

EL-installationer udføres i
- boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 60168597
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
86888266
40428266
Se nr: 25158105

KYLLINGS EL-SERVICE

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

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

Pederstrup Tagservice

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

Miljøgodkendt afrensning af eternittag
Maling efter eget farvevalg
5 års garanti
Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives
v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf. 86888181 61348671
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Laurits Hvam

JENS CHR. SKOV
Statsaut. ejdmgl. & Valuar MDE

GNING
G H BELÆ

Søndergade 15 C 8620 Kjellerup

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

Telefon: 86 88 21 00

Telefax: 86 88 38 88

Uafhængig Ejendomsmægler

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

Ingen annonceudgifter

Hauge Minimarked
Haugevej 33
8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Stampes
Murerforretning

PRADO DESIGN
KJOLER TIL GALLA OG FEST.
MARIA PRADO SØRENSEN

v/ Jan Storm

VINDERSLEVHOLMVEJ 49

Telte-Service
Borde og Stole
Hoppeborge

8620 KJELLERUP
TLF: 30273667

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

TLF. : 86 88 29 60

Kjellerup
Pederstrup Vognmandsforretning

Ejgild & Kurt Knudsen
Rosenvænget 9 3 8620 Kjellerup.
Telefon 86 88 81 70 3 Fax 86 88 85 80

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Man. - Fredag : 11.00 - 21.00
Lørdag : 11.00 - 20.00
Søn. & helligdage 12.00 - 20.00
V./ Fam. Jensen

Mausing Forsamlingshus Den skægge Friskole

KLS Byg ApS

- Et anderledes skoletilbud

Brokhusvej 23
8620 Kjellerup
Tlf. 86888660

Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Tlf. 86859333 / 40143297
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

Klovbeskæring
Frysemærkning

Undervisning fra 0 - 9 klasse
Elkær Anlæg & Entreprenør
z

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

z
z
z
z
z

Kaj Andersen
86888003

mail@elkaer-anlaeg.dk
www.elkaer-anlaeg.dk

z
z
z

Belægning
Haveanlæg
Salg af granitsten
Salg af granitskærver
Gravearbejde
Støbearbejde
Nedbrydning
Træfældning
Grubning

Vi har anlæg for det meste!!!
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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.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1

Tlf. 86888406

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Mausing Sportsplads - KFUM

Børne- og Fritidsgården
v/ Kirsten Jacobsen, Haugevej 1
Børnehaven

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459
Tlf. 87702323
Tlf. 87702321

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Menighedsrådet
Fmd.: Henry Borg, Krokusvej 19

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

Pederstrup Vandværk

Børnehjørnet

Pensionistforeningen

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

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66
Fmd.: Jens Thorn Jensen, Liljevej 10

Tlf. 86888518
Tlf. 86888430
Tlf. 86888552

Skolebestyrelsen
Fmd.: Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5

Tlf. 86888515

Sognemenigheden

Dagplejere
Ann-Britt Møller, Pederstrupvej 58
Anni Borum, Liljevej 30
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5
Charlotte Jakobsen, Vinderslevholmvej 20
Hanne Skov, Krokusvej 13
Helle Nielsen, Haugevej 10
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Pia Iversen, Tøndborgvej 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86888896
Tlf. 86888516
Tlf. 86888412
Tlf. 86888800
Tlf. 86888534
Tlf. 86888310
Tlf. 45941716
Tlf. 86888821
Tlf. 86888489

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888237

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

Tlf. 86888542

Hjemmeplejen

Tlf. 87702370

Tlf. 86888157

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

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34

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

Tlf. 86888352

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

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev

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

Vinderslev Aftenskole
Tlf. 86867476

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

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening
Tlf. 86888165

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

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

Fmd.: Solveig Kristensen, Pederstrupvej 53 Tlf. 86888813

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14

Tlf. 86888288

Tlf. 26805676

Vinderslev Idrætsforening

Klub 73

Fmd.: Tina Nielsen, Vinderslevholmvej 26

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86888352

Malmhøj

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

Tlf. 86888814

Vinderslev Skole

Boenhed Øst
Boenhed Vest
Aktivitetscenter

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

Mausing Forsamlingshus

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen

Tlf. 87702900
Tlf. 87702909

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Kommer i næste nummer!
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Indlæg til aktivitetskalenderen bedes - om muligt - sendt i Word format
til bladets e-mail adresse
mærket „aktivitetskalender“

Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer er den 25. august
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave af

INDRE MISSION

SOGNEMENIGHEDEN

19. august kl. 16.15-17.15
Børnehjørnet i Sognehuset

9. september kl. 19.30
Orienteringsmøde i Sognehuset forud
for menighedsrådsvalget

MALMHØJ

VALGMENIGHEDEN

11. juli kl. 9.30
Banko

11.-17. august
Højskoledage på Uldum Højskole

25. juli kl. 9.30
Banko

22. august kl. 9.30
Banko
28. august kl. 9.30
Tour de Malmhøj
5. september kl. 9.30
Banko
19. september kl. 9.30
Banko

31. juli kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Thorvald Jensen, Kølvrå
14. august kl. 19.30
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev

26. august kl. 19.00
Aftengudstjeneste i Hørup Kirke
31. august kl. 10.00
Sensommertur til Jammerbugten

8. august kl. 9.30
Banko

VINDERSLEV
MISSIONSHUS

22. august kl. 18.00
F-aften v/børnekonsulent Randi
Taulborg, Aulum

8. september kl. 14.00
Nordisk visekoncert i Valgmenighedens
sal m/Kristian la Cour

5. september kl. 19.30
Høstfest v/missionær Heri Elttør, Aulum

10. september kl. 19.30
Litteraturkredsen starter i Al-Huset

18. september kl. 19.30
IM’s fødselsdagsfest v/missionær Henning Sørensen, Grindsted

23. september kl. 9.30
Babysalmesang starter i Vinderslev
Sognehus

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
10. oktober

26. september kl. 18.30
Koncert i Viborg Domkirke med Fangekoret

8. oktober
Løvfaldstur

100 års jubilæumsfest

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
23. juli kl. 19.00
Lotterispil i teltet
25. juli kl. 19.00
Sommerbal i teltet
26. og 27. juli kl. 9.00
Mausing Marked åbner

MAUSING
SØNDAGSSKOLE
31. august kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus
14. september kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus
28. september kl. 10.00
Søndagsskole i Mausing Missionshus
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