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spejlet

Gade

Så holder familien Busk 
campingferie på Erantisvej!

Søren Damsted på Solsikkevej 
bruger Corona-påsken til at 
reparere børnenes legehus.

Ses her sammen med 
Karl Laurits og Mathilde.

Velkommen til Helle!
Vores redaktion har været så heldig at 
få et nyt medlem, nemlig Helle Busk 
Jensen, Erantisvej 7 i Vinderslev.
Hun er gift med Lars, og de har 2 
døtre, Johanne på 11 år og Jenny på 
9 år. 

Helle er Social- og Sundhedsassistent 
og arbejder på Hammel Neurocenter. 
Hun er tilflytter fra Sønderjylland og 
kun 36 år, så gennemsnitsalderen i re-
daktionsgruppen er faldet betydeligt!

En hjælpende hånd

Da Jaime Würtz på Solsikkevej slog op på Facebook, at han manglede 2 mænd 
til at flytte en fryser, var der straks 2 fra byen, der meldte sig, nemlig Lars Busk 
og Thomas Lehd. Det kan da kaldes nabohjælp!

Hvor er Holger - har 
du set ham?

Vores søde Maine Coon kat, Holger, 
er forsvundet og har været væk i lang 
tid. Har øremærke RLJ 026. Er stor, 
har hvidt bryst og hvide poter.

Hvis der er nogen, der ser eller hø-
rer om ham, vil Helle Krogh meget 
gerne kontaktes - Tlf. 4042 8266.
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spejlet

Gade

Gitte Jensen deler den 2. april “En 
bamse i vinduet” på Vinderslev By-
park. Tanken er, at nabolagets fami-
lier kan få frisk luft, mens de går på 
“Bamsejagt” og på den måde inter-
agere med andre i nabolaget, selvom 
man skal holde afstand.
En idé som er taget godt imod i Vin-
derslev, og som flere familier med de-
res børn har taget imod.

Bamsejagt

Jo - den er god nok! 
Der sidder en bamse i det vindue

Hej alle sammen. 
Jeg hedder Leo Bergstrøm Gohlke. 
Jeg kom til verden på Viborg Sygehus 
den 6. maj med en kampvægt på 3108 
gram og en længde på 49 cm. 
Mine forældre, Anita og Karsten, 
tog mig med hjem til vores lille hus 
i Grathe, hvor jeg sørger for mange 
timers underholdning hver dag og ta-
ger også gerne en sludder med vores 
dejlige hund. 
Jeg er en glad lille dreng med en sund 
appetit, så jeg vokser rigtig godt. Vi 
glæder os alle til at kunne komme ud 
og nyde den danske sommer og ikke 
mindst til, at jeg skal med til spejder 
for første gang.

Nyfødte

Tillykke med dagen
Charlotte Busk Jensen, Pederstrupvej 62, blev 50 år den 24. marts
Ole Clausen, Liljevej 37, blev 80 år den 14. maj
Helle Krogh, Vinderslevvej 69, bliver 60 år den 1. juli
Birgit Pedersen, Fruerlundvej 5, bliver 70 år den 3. juli
Tommy Tot Christensen, Pederstrupvej 37, bliver 60 år den 11. juli
Knud Laursen, Krokusvej 1, bliver 70 år den 4. august
Cheri Bahn & Klaus Ammitzbøll, Pederstrupvej 99, 
skal giftes den 8. august
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8, bliver 75 år den 10. august
Rebecca Kidmose & David Reuther-Nielsen, Vinderslevvej 4, har 
kobberbryllup den 16. august
Lissy Jacobsen, Mausingvej 28/30, bliver 80 år den 17. august
Niels Kr. Jørgensen, Vinderslevvej 100, bliver 70 år den 10. september

Charlotte Busk Jensen og Bjarne 
Nordahl Thomsen, Pederstrupvej 62, 
blev viet af  Borgmester Steen Vin-
dum i haven pinselørdag den 30. maj.

Charlottes og Bjarnes gæster troede, 
de skulle fejre Charlottes 50 års fød-
selsdag, men der blev så lige en begi-
venhed mere at fejre.

Den 9. september er det 25 år siden, 
at Julie Kragh sammen med sin mor, 
Lotte Kragh, klippede snoren over 
til Vinderslev Børne- & Fritidsgård. 

Hjerteligt tillykke 
til Børnegården!
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Covid-19 og Den spanske syge 
1918-20 har flere ens forholdsregler
Den spanske syge var en influenzapandemi, der 
brød ud før afslutningen af  1. verdenskrig og 
dræbte millioner af  mennesker. Danmark slap 
relativt billigt, men det var nu slemt nok. Mellem 
15.000 og 18.000 danskere døde.
Det var folk mellem 20-40 år, som fortrinsvis 
blev angrebet. De ældre slap fri. Man mente, at 
de ældre var mere immune, da de havde haft flere 
influenzatilfælde tidligere i livet.
Sygdommen angreb som Covid-19 også lungerne. 
Der fandtes dengang ingen penicillin (blev først 
opdaget i 1928).

Engholm Put & Take
Søndag den 19. april var der mange 
besøgende ved Engholm Put & Take.

Vejret var flot, og der var lige blevet 
sat flere fisk ud i søen, hvoraf  nogle 
også blev fanget.

Dagen før var der blevet opsat et 
gynge-/klatrestativ til de små.

Sundhedsstyrelsens råd til befolkningen 
i 1918. Dengang havde man ikke det store 

fokus på afstand og håndhygiejne som i dag. 
Bortset fra det er der flere af  punkterne, 

der går igen i Sundhedsstyrelsens råd under 
Covid-19 epidemien.
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Fredag den 5. juni, også kaldet Fars Dag, foregik det årlige havetraktortræf  i Mausing.
22 veloplagte mænd fra Mausing og opland slog græs på flere områder, efterfulgt af  spisning og social hygge.

Vi har haft et tårnfalkepar boende i år. 3 unger blev det til. 
2 af  dem fandt ly på en musvitkasse. Det var musvitten ikke helt tilfreds med! 

Det har været spændende at følge med i.
Jytte & Peder Tøndborg 
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. august

BORGERFORENINGEN INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

WINDIR SPEJDERNE

MALMHØJ

Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil

Lørdag den 28. november kl. 14
JulemarkedDIVERSE

Tirsdag den 11. august kl. 18 i MH
Opstart med fællesspisning
Kl. 19.30 Tale ved Pens.Miss. Poul Erik 
Hansen, Løsning

Tirsdag d. 18. august kl. 19.30 i MH
Møde v/Pastor Leif  Mortensen, Aulum

Torsdag den 27. august 
Sommerstævne i Kjellerup Menigheds-
hus, Nørregade 21, Kjellerup
Kl. 14 Bibeltime v/Pastor Frede Møller, 
Ans
Kaffepause
Kl. 15.30 Emne: ”Når livet gør ondt” 
v/psykiater Inge Munk Møller
Kl. 19.30 Møde v/regionsleder Hilbert 
Dam, Løsning

Tirsdag den 1. september kl. 19.30
Samtalemøder i hjemmene

Tirsdag den 8. sept. kl. 19.30 i MH
Møde v/Missionær Finn Najbjerg

Tirsdag den 15. sept. kl. 19.30
Menighedsrådsvalg i Sognehuset

Tirsdag den 22. sept. kl. 19.30 i MH
Møde v/Henning Sørensen, Videbæk

Fredag den 25. sept. kl. 14.30
Rengøringsdag i Missionshuset

Onsdag den 30. sept. kl. 14.30 i MH
Eftermiddagsmøde v/Henri Jensen, 
Silkeborg

Søndag den 13. september
Besøg på Plumdal

Torsdag den 3. september
Foreningsmøde kl. 19 i Spejderhuset

Tirsdag den 29. september
Lokalrådet holder borgermøde om 
kommuneplanen

Søndag den 16. august kl. 14.30
Udendørs gudstjeneste på Mausing 
Sportsplads, Dalbakkevej

Tirsdag den 15. september kl. 19.30
i Vinderslev Sognehus
Valg til menighedsrådet

Torsdag den 20. august
Kl. 16 Opstart for Ulve 
Kl. 17 Opstart for Spejdere

HAUGE 
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 10. september kl. 19
Fællesspisning

VINDERSLEV 
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 13. august kl. 19
Debataften om forsamlingshusets 
fremtid.

HAUGE U & GF

Hauges Friske Travere mødes her:

Onsdag den 1. juli kl. 18.30
P-plads over for Vandrerhjem på Vin-
kelvej, Viborg

Onsdag den 5. august kl. 18.30
Stendal v/Stendalgård

Onsdag den 12. august kl. 18.30
Aqua, Silkeborg

Onsdag den 19. august kl. 18.30
Vium v/Vium-Hvam Kultur&Multihus

Onsdag den 26. august kl. 18.00
Herberget ved Hald Hovedgård, Viborg

Ture på 10-15 km

Søndag den 28. juni kl. 10
Hele Krabbes Grønne Ring.
Mødested Alhuset i Kjellerup

Søndag den 16. august kl. 10
Silkeborg, mødested pendler P-pladsen 
ved motorvejskrydset ved Resenbro

VALGMENIGHEDEN
Søndag den 5. juli kl. 14 
i Hørup Kirke
Musikgudstjeneste
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Interview i AVISEN den 13. no-
vember 1954 med en 19-årig vogn-
mand, som ikke sagde ret meget 
andet end ”ja” og ”nej” og ”jeg 
har travlt!”

Det plejer ikke at være så svært at 
opnå et interview, for når folk har et 
eller andet at fortælle, er de oftest selv 
klar over det. Men med Vognmand 
Børge Madsen i Revl var det anderle-
des. Han lod sig hale gennem en sam-
tale, som intervieweren måtte føre og 
sluttede med en anmodning om, at 
der ikke måtte blive skrevet noget.

Når det nu sker alligevel, skyldes det, 
at mange mener noget andet om den 
sag, og at der engang imellem må stå 
noget i aviserne om en ungdom, der 
kan, som modvægt mod de mange 
klager over en ungdom, der ikke vil.

Kartoflerne skal over til tiden
Da vi kom til Børge Madsens hjem, 
hans mors lille ejendom på 5 tdr. land 
i Revl, var han blevet færdig med 
nogle times hjælp i roerne og parat til 
at starte sin store lastbil. ”Jeg har alt-
så ikke tid. Jeg skal være på kogeriet 
med et læs kartofler præcis kl. 5, og 
de skal læsses først. Hvorfor i alver-
den vil De også ha’ mig i AVISEN?”

Svaret fremgår af  de oplysninger, 
som Børge Madsen og hans mor, 

fru Margrethe Madsen, trods alt gav. 
Den unge mand er søn af  landmand 
Martin Madsen, som døde for 18 år 
siden, da Børge var ca. et år gam-
mel, og mens hans mor sad med i 
alt fem små børn. Den måde, hun 
kom igennem det på, har givet hende 
det omdømme, hun har i dag. Hvis 
Børge Madsen er blevet dygtig, flit-
tig og sparsommelig, har han det i 
hvert fald ikke fra andre, og efter at 
fru Madsen har fået alle fem børn 
fra hånden – Børge Madsen er den 
yngste – fortsætter hun nu som for-
retningsfører for en stadig større 
vognmandsforretning samtidig med, 
at hun fører ejendommen videre med 
lidt hjælp af  sin 19-årige søn og sin 
93-årige far. Børge Madsen kan sjæl-
dent være hjemme, men det er egent-
lig forkert at sige ”lidt” om hans bed-
stefars bistand. Niels Bjerregaard har 
selv taget roerne op i år.

Det begyndte med tørv – og 
en hestevogn
Som 8-årig tjente Børge Madsen sine 
første penge ved arbejde for andre, 
idet han stablede tørv for Herlev 
Petersen, og der var ingen af  pen-
gene, der gik til slik. Han tog arbejde 
i moserne hver sommer siden, bl.a. 
hos Marius Andersen, Kjellerup, og 
Eilif  Jensen, Frederiksdal, og det må 

Hvorfor i alverden vil De ha’ mig i AVISEN?
have været omkring konfirmations-
alderen, han for sparepengene købte 
en hest og en vogn, som endnu er på 
ejendommen.

Efter konfirmationen udvidedes ar-
bejdsfeltet naturligvis til nogle faste 
ansættelser, daglejerarbejde, vogn-
mandskørsel med hestevognen for-
uden lidt handel, hvor der bød sig en 
lejlighed. Imens gik tiden så vidt, at 
myndighederne kunne tillade et køre-
kort.

Brugt lastbil en vinter – og så 
en ny
Sidste efterår købte Børge Madsen 
en brugt lastbil og kørte den inden 
længe så meget, at han fik brug for 
en ny. Der foreligger ikke noget om, 
hvor mange kilometer den gamle 
lastbil fik lov at køre, men det må 
have været en del, for allerede i marts 
i år havde den givet grundlaget for, 
at Børge Madsen kunne købe en ny 
vogn mod passende udbetaling og et 
lån, som det ikke var særlig svært for 
ham at få. Mens han nu kører videre, 
skal han hver måned afdrage 600 kr., 
og de bliver betalt.

Den unge vognmand, som er både 
glad og taknemlig for, at ualminde-
ligt mange på egnen har overladt 
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ham deres kørsel, har bl.a. kørt og 
handlet med tørv fra moserne, brun-
kul fra brunkulslejet i Søby og roer 
fra den ene landmand til den anden. 
Undertiden udfører han alene trans-
porten, lige så ofte optræder han som 
sælger af  den vare, han bringer rundt. 

Indtil nu har han desuden passet 
to mælketure til mejeriet Økilde i 
Vinderslev, men ved sidste licitation 
overtog han i stedet mejeriets kørsel 
af  brændsel m.m. Endvidere kører 
han en del for Vinderslev Kommune.

”Hvor mange kilometer har bilen 
kørt siden marts?” – ”19.000 kilome-
ter”.

En motorcykel, der skal 
sælges, og en bøsse, 
der beholdes
Børge Madsen har ifølge sin mors 
udsagn aldrig brugt en rød øre på sig 

selv, men det holder knap nok stik, 
når man medregner hans harmonika 
og hans jagtgevær, der fortæller lidt 
om, at han også har andre interesser 
end at drive sin forretning op. Der 
hænger en nylig skudt ræv i garagen, 
og det skulle ikke undre, om Børge 
Madsen hører til de få jægere, der kan 
skyde sig til balance på jagtregnska-
bet. Desuden har han en motorcykel, 
men den skal sælges nu, og det bliver 
der antagelig også en forretning ud af. 

Harmonika, jagtgevær og motorcykel 
– det kunne være mindre vigtigt, men 
bør med for at vise, at man godt kan 
køre tørv uden at være en tørvetriller.

Nu i efteråret skulle Børge Madsen 
have været soldat, og det var blevet 
bestemt, at der så måtte antages en 
chauffør til at holde den efterhånden 
omfattende forretning i gang. 

Nu har han imidlertid fået udsættelse 
i et år og kan indtil efteråret 1955 køre 
videre på stadig flere bestillinger til 
stadig flere kunder. Det kunne være 
morsomt i dag at vide, hvor mange 
kilometer bilen har kørt til den tid, 
og hvor meget der vil være tilbage af  
den. Allerede nu har Børge Madsen 
planer for sin næste bil.
”Skal den være af  samme størrelse 
som den, De har nu?” ”Det skal den 
da i hvert fald. Og så skal den være 
med vippelad”.

(Billederne i avisartiklen var desværre 
ikke tydelige nok til gengivelse, men Børge 
Madsens familie har været så venlig at ud-
låne nyere billeder til Lokalbladet. 
Børge Madsen døde den 14. maj 2020, 85 
år gammel)

Foreningsfolder
På ét af  de foreningsmøder, der har været afholdt hvert kvartal i det forløbne år, blev det foreslået, at der blev lavet 
en foreningsoversigt på Lokalbladets hjemmeside, som beskriver, hvad de mange foreninger i Lokalbladets område 
beskæftiger sig med, og hvem der er i bestyrelserne. Derfor sendte Karsten Horup på Lokalbladets vegne den 24. 
marts et spørgeskema til alle foreninger, hvor han bad om svar på forskellige spørgsmål.

Desværre er der ikke kommet ret mange svar, men vi håber, at flere vil svare snart, så Karsten kan få færdiggjort ar-
bejdet. Vi glæder os til at ses igen til næste foreningsmøde torsdag den 3. september kl. 19.

Med venlig hilsen
Lokalbladet
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Der var en meget energisk og an-
spændt stemning, idet dommerne 
skulle løfte sløret for dette års Top 
otte til Aarhuskagen 2020. 

Den 1. marts 2020 afholdt Bruuns 
Galleri for tredje år i træk en stor ka-
gekonkurrence. 

Efter bedømmelsen af  kagerne og 
præmieoverrækkelser var der mulig-
hed for alle kagesultne sjæle at spise 
kage i en god s(m)ags tjeneste, da pen-
gene fra salget af  kagerne gik ubeskå-
ret til Danske Hospitalsklovne. 

Dette års dommerpanel bestod af  
deltagerne fra Den Store Bagedyst: 
Mia (2019), Nip (2017), Micki (2015) 
samt Kenneth Trosborg - bager og 
ejer hos Briancon Brød og Cham-
pagne. 

Betingelserne for at deltage i Aarhus-
kagen 2020 var, at man skulle med-
bringe kage nok til otte personer. Alle 
kager var velkomne, så længe man 
selv havde været i køkkenet og kreere 
dem, hvilket resulterede i omtrent 40 
vidt forskellige konkurrence-kager, 
alt fra fondantkager til tærter, fløde-
boller og meget mere. 

I år var anden gang, jeg deltog i kon-

kurrencen. Jeg havde dog ikke haft 
heldet med mig sidste år. Jeg havde 
derfor ikke i min vildeste fantasi 
troet, at det ville gå så godt, som det 
gjorde. 

Konkurrencen blev skudt i gang, og 
de fire dommere blev fordelt mellem 
de godt 40 deltagere. Det var snart 
mine kager, der skulle bedømmes 
af  sidste års bagedyst-deltager Mia. 
Jeg var enormt spændt, men også en 
smule nervøs.  

I år havde jeg medbragt 8 små tærter 
med kokos, mango, timian og passi-
onsfrugt. Smagene skulle repræsente-
re Bazar Vest, mens udseendet skulle 
repræsentere ARoS, forklarede jeg. 
Derefter, uden at sige alt for meget, 
smagte hun på kagerne og fortsatte 
derefter videre til næste håbefulde 
deltager. 

Ventetiden føltes uendelig lang. Der 
var en lav summen fra både deltagere, 
men også fra de mange tilskuere, der 
var mødt op. 
Konferencieren trådte op på scenen, 
og der blev tyst. Nu var det endelig 
blevet tid til, at Top 8 skulle offent-
liggøres. Jeg håbede selvfølgelig på 
en placering, men i og med der var så 

mange dygtige amatørbagere, var jeg 
ikke så sikker. Dommerne tog sig god 
tid til at løfte sløret for, hvem der var 
nået toppen af  feltet. 

Det var blevet Mias tur til at vælge 
to kager til Top otte. Adrenalinen 
pumpede som aldrig før. Aldrig har 
jeg været så nervøs og spændt. Hun 
bevægede sig langsomt mod mig gen-
nem menneskemængden. Jeg blev en 
smule lettet, idet hun gik mod mig, 
men pustede først helt ud, da hun tog 
mine kager og placerede dem på sce-
nen. 
De syv andre kager var ufatteligt flot-
te og havde fået så meget ros for både 
smag, konsistenser og afpyntning. 

Anden runde begyndte nu. Her skul-
le de fire dommere smage på de otte 
kager, hvoraf  seks af  dem var kager, 
de endnu ikke havde smagt. Nu be-
gyndte nervøsiteten igen at sparke 
ind. Jeg forklarede endnu en gang 
æstetikken bag kagerne, hvorefter alle 
fire dommere smagte på kagerne. Jeg 
kunne se dem snakke sammen, men 
stod for langt væk til at høre, hvad de 
sagde. De fik smagt på alle otte kager, 
hvorefter de begav sig om bag scenen 
for at diskutere den endelige vinder.  

Aarhuskagen 2020
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Præmieoverrækkelse 
Tiden føltes endnu en gang ualmin-
delig lang, og spændingen spredte sig 
på ny blandt publikum og ikke mindst 
blandt deltagerne 

Dommerne trådte op på scenen, 
hvorefter Nip takkede for fremmø-
det samt alle de sponsorer, der havde 
gjort konkurrencen mulig. Derefter 
satte konferencieren en trommehvir-
vel i gang, hvorefter de kårede en 3. 
plads og herefter en 2. plads. Her 
mistede jeg håbet en smule. Jeg var 
umådeligt tilfreds med mine kager og 
håbede da i den grad på en placering, 
hvilket jeg troede ville have været en 
2. eller 3. plads, da der var så man-
ge andre flotte bud på Aarhuskagen 
2020. 

Trommehvirvlen startede på ny, og 
den blev trukket ekstra langt, hvor-
efter konferencieren kårede mig som 
vinder af  Aarhuskagen 2020! Aldrig 
havde jeg troet, jeg ville gå hen og 
vinde. Jeg trådte op på scenen, hvor 
jeg fik stukket en tung gavekurv i 
hånden samt en pose ved siden af  
med præmier fra alverdens sponso-
rer, gavekort til Bruuns Galleri, Hotel 
Chocolate samt det gyldne piskeris, 
hvor der på siden var indgraveret 
“Vinder af  Aarhuskagen 2020”. 

Jeg var utrolig taknemmelig og kunne 
på ingen måder stoppe med at smile 
eller ryste. Aldrig har jeg oplevet no-
get så vildt. Jeg blev stående på sce-
nen lidt endnu, da der skulle tages 
nogle billeder. Herefter stod jeg et 
kort øjeblik med Nip og Mia og ud-
vekslede kageerfaringer.  

Vi fortsatte videre til Cafe Fry for at 
fejre førstepladsen. Dernæst kørte 
vi tilbage på den efterskole, jeg går 
på, for endnu engang at fejre sejren. 
Denne gang med flødeboller. 

Starten af  min “karriere” 
Bagning er noget der har fundet sted 
gennem hele mit liv. Helt tilbage fra 
min 10-års fødselsdag, hvor jeg bagte 
vandbakkelse og pyntede med glasur 
til at bage bradepandekager, frem til 
engang i 6. klasse, hvor en af  mine 
klassekammerater hørte, om ikke jeg 
kunne lave en kage med fondant til 
hans fødselsdag. Derfra tog udviklin-
gen fart på, hvor jeg lavede den ene 
fondantkage efter den anden. Denne 
produktion blev dog sat på pause ef-
ter godt 3 år. Nu fokuserer jeg noget 
mere på at få alle teknikker på plads 
inden for kageverden. 

Sara Frederiksen Petrovic 

Bladets rose
Det hele bliver lidt nemmere, når vi kan hjælpe hinanden, og derfor skal der lyde en særlig tak til børnehavens 
forældreklub. 

En klub der støtter os økonomisk i forhold til at komme på udflugter, indkøbe nyt legetøj og hjælpe til ved diverse 
arrangementer, og som bare altid støtter op om fællesskabet.
Det betyder utrolig meget for os i børnehaven, at en lille gruppe af  forældrene har lyst til at bruge lidt af  deres fritid 
på at hjælpe os.

Forældreklubben oplevede til sidste generalforsamling et lille fremmøde i forhold til at 
rekruttere nye medlemmer, men det holdt dem ikke fra at lade klubben køre videre. De 
ville, som de sagde, være kede af, hvis ikke flere børn kunne få glæde af  dem.
Fra børnehaven skal lyde en særlig tak til alle jer, der har været en del af  forældreklubben 
og til jer, der sidder der i dag. I fortjener virkelig en rose!

De bedste hilsner fra 
personalet i børnehaven
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Generalforsamling
Blicheregnens Museumsforening 
har afholdt ordinær generalforsam-
ling i kaffestuen på Museet 25.02. 
Nyvalgt i bestyrelsen blev Erling 
Prang og Pia Tværmose. Aase Thiel 
og Jonna Bitsch ønskede efter mange 
års indsats i bestyrelsen ikke gen-
valg. Den nye bestyrelse er herefter 
Bente Sørensen, Gregers Thomsen, 
Jette Bach, Mads Nordholt, Anne-
Marie Møller, Erling Prang og Pia 
Tværmose.
Straks efter generalforsamlingen af-
holdt bestyrelsen konstitueringsmø-
de. Formand Bente sørensen, næst-
formand Gregers Thomsen, sekre-
tær Mads Nordholt og kasserer Jette 
Bach. 

Frivillige
Efterfølgende har det pga. corona 
krisen ikke været muligt at mødes 
i bestyrelsen. Det betyder, at året 
2020 bliver anderledes end tidligere. 
Vores planlagte årlige frivilligaften i 
august, hvor vi med grillpølser i mu-
seumsgården takker for indsatsen 
i de mange forskellige opgaver og 
samtidig gerne ser fremtidige frivil-
lige møde op til orientering om alle 
former for frivillig indsats for vores 
museum, bliver desværre aflyst. 

Blicheregnens Museumsforening
Bestyrelsen vil dog gerne stadig 
byde nye frivillige velkomne. Der 
er mange forskelligartede opgaver, 
der kan hjælpe os med at fastholde 
et velbesøgt museum i Thorning. 
Eksempler på opgaver kan være 
vedligeholdelse af  området ved ”æ 
Thorninghus” på Smedebakken, om-
deling af  årsskrifter, kaffe og kage 
ved arrangementer og meget andet. 
Der er mange muligheder, og man er 
altid velkommen til at henvende sig 
til en i bestyrelsen for en snak.

Sensommerudflugt
En anden begivenhed, vi desværre 
må aflyse, er den årlige sensommer-
udflugt. Udflugten har altid haft god 
tilslutning af  både medlemmer af  
foreningen og andre endnu ikke med-
lemmer. Da vi ikke kender udviklin-
gen i den nuværende situation, er det 
umuligt at arrangere noget i august/
september.

Årsskriftet ”Brudstykker”
En tredje vigtig ting for bestyrelsen er 
udgivelsen af  årsskriftet ”Brudstykker 
fra Blicheregnen”. Arbejdet med ind-
samling og behandling af  materiale 
ville normalt allerede være i gang. 
Vi afventer udviklingen og håber, 
vi kan nå at udkomme med et års-

OBS - OBS - OBS
Leje af  forsamlingshuset 

bestilles fremover hos 
Lone Knudsen, tlf. 22 47 93 41

Mausing Forsamlingshus
Det har været mærkeligt at opleve de 
sidste måneder her.
Det startede med, at vi ikke kunne 
holde lotterispil. Så kom det med 
antal af  folk til stede på samme tid. 
Værre blev det, da folk, som havde 
lejet forsamlingshuset, ringede og af-
bestilte. Det var både til fødselsdag 
og konfirmation.

Det er jo ganske mange penge, der 
fløj ud ad døren. Fællesspisningen 
blev til luftfrikadeller i skysovs (det 
feder ikke meget!)

skrift, der er lige så flot et produkt 
som vanlig. Vi er i redaktionen meget 
afhængige af  forskellige indlæg. Hvis 
der er nogen, der har en god historie 
fra Blicheregnen, er det meget 
velkomment. Det kan være kort eller 
langt, nyt eller gammelt. Alt har inter-
esse. Hvis vi ikke når det i år, gemmer 
vi det til næste år. Henvendelse med 
indlæg kan ske til Gregers gregers@
sypres.dk, telefon 40 57 37 33

Bak op om museet
Bestyrelsen opfordrer i et vanske-
ligt år som nu til, at mange bakker 
op om museet ved at være medlem-
mer i Museumsforeningen. Et med-
lemskab giver fri adgang til museet 
og derudover også fri adgang til de 
to andre museer under Museum 
Silkeborg nemlig Hovedgården med 
Tollund Manden og Papirmuseet. 
Samtidig får man også årsskriftet. Alt 
dette for kun 200,00 kroner om året. 
Det er muligt at blive medlem ved 
henvendelse til kasserer Jette Bach 
jettebach@outlook.com eller ved 
henvendelse på Museet (Det åbner 
forhåbentligt snart).

Gregers Thomsen

Vi havde glædet ostil at vise, hvor fint 
det er blevet i forsamlingshuset. Alle  
gulvtæpper er væk, så nu er det blevet 
lettere at tørre spildte ting op og me-
get pænere at se på. 

I skrivende stund ved man ikke et hak 
om, hvornår der bliver lempet på kra-
vene om, hvor mange der må samles 
et sted. 
Desværre er vi også blevet tvunget til 
at aflyse Mausing Marked, så der fløj 
også en masse penge ud ad døren!

Men et er sikkert: Vi og selvfølgelig 
alle andre længes efter normale tider!

Bestyrelsen
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Brugerrådet ved Malmhøj

Pensionistforeningen
Vi er jo Corona-ramt ligesom alle andre!
Vi måtte desværre slutte året uden generalforsamling, så bestyrelsen fortsætter indtil videre.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor og hvornår vi kan samles igen, men alle medlemmer vil få besked senere 
om sted og tidspunkt.
Krolf  er også aflyst.

Håber på en god sommer til alle og på gensyn !
Hanna Bjerre

Da vi på grund af  nedlukningen ikke har kunnet komme ind på Malmhøj, har Brugerrådet ikke haft nogen aktiviteter. 
Vores generalforsamling, som skulle være afholdt 27. maj, er udsat indtil videre. Det næste arrangement på vores 
kalender er fejring af  Sct. Hans 19. juni, og på nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det kan gennemføres, eller om 
det måske bliver i en ændret form? Vi kan kun opfordre til, at man holder sig orienteret.

Efter planen skulle valgmenighedens præst, Kristoffer Garne, holde gudstjeneste på Malmhøj den 2. juni. Det kunne 
ikke lade sig gøre på grund af  Coronarestriktionerne, men det blev så i stedet for til en kort pinseandagt udendørs 
og med god afstand. Vejret var fint og så varmt, at det var dejligt at kunne sidde i skyggen. Bente Sørensen mødte op 
med sit elektriske klaver og spillede til salmerne. Det gav god mening og passede godt til emnet at sidde udenfor og 
have fuglenes sang som baggrund.

Birthe Clausen
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Karen Christensen - nu på land

Den 17. maj på Norges nationaldag 
sejlede Sørlandet ind til Kristiansand, 
hvor trosserne blev lagt ved skibets 
hjemkaj. Det var 30 dage, siden vi 
sidst havde sat vores fødder på land-
jord. På grund af  de særlige Corona-
omstændigheder var den årlige para-
de igennem byen blevet erstattet med 
en bådparade, så synet, vi blev mødt 
af, da vi sejlede ind mellem skær og 
fjelde, var overvældende. Et stort an-
tal af  store som små både var stævnet 
ud for at komme os i møde og i føl-
geskab sejle med os ind. 
Med det skønne syn af  både i 360 
grader samlet omkring os måtte vi, 
som stod til rors, holde kursen inden 
for maksimum én grads udsving, så 
tungen blev holdt lige i munden. 

Mens vi fra besætningen styrede og 
klargjorde det sidste på dækket, stod 
eleverne i vantet (riggen), hvor de 
med begejstrede og højlydte stemmer 
sang shanties (skønsang kan man dis-
kutere, om det var), men glæden hos 
eleverne over at se deres familier i bå-
dene og den store opbakning, vi blev 
mødt af, lyste klart i deres ansigter. 

Det var præcis 8 måneder og 30 dage 
siden, vi kastede de selv samme tros-
ser på den selv samme kaj, og elever 
og forældre havde vinket farvel til 
hinanden. Undervejs havde elev og 
familie haft mulighed for at mødes i 
vores planlagte ”forældrehavn”, men 
det lå nogen tid tilbage, faktisk helt 
tilbage til den 28. oktober, hvor ele-
verne sidst havde set deres familie i 
Cadiz, Spanien. 

Normalt plejer hvert elevhold at have 
to forældrehavne, men dette skoleår 
måtte vi aflyse den ene grundet eska-
leringen af  covid-19. Når en verdens-
omspændende epidemi løber ud af  
kontrol, kan man under alle omstæn-
digheder argumentere for, at det sik-
reste sted at opholde sig er til søs. Det 
var akkurat, hvad der skete for os: 

Imens vi uvidende befandt os ude i 
Atlanten, eskalerede Covid-19. Ver-
den, som vi sidst havde set den den 
26. februar efter at have hevet anke-
ret op fra den jamaicanske havbund, 
var forandret. Omvæltningerne og 
omfanget af  situationen havde vi 
svært ved at forestille os. 

Når man sejler til New York i marts 
måned, som vi gjorde, skal man for-
berede sig på lidt af  hvert. Og lidt af  
hvert fik vi da også med svingende 
vejr fra 25 grader til vindstyrke af  
hård kuling. For hver nattevagt der 
gik, iførte vi os et ekstra lag tøj, idet 
vi sejlede stik nord. 

I nogle dage lå vi og gjorde vores bed-
ste for at gøre mindst mulig fart (det 
er ellers ikke noget, vi er kendt for at 
gøre på Sørlandet). Vi ville undgå at 
sejle ind i en orkan. Selvom vi kun lå 
i udkanten af  cirkulationen, blev der 
stadigvæk kastet vand ind over dæk-
kene, masser af  vand. Når fadene 
med maden skulle bæres fra kabyssen 
og henover dækket for at komme ned 
i banjen, måtte vi være tre personer 
om ét fad. En person som holdt fa-
det, og to personer der holdt perso-
nen med fadet. Det var lidt af  et cir-
kus, men maden kom overraskende 
tørskindet ind på bordene - det sam-
men kunne ikke siges om eleverne. 

Med en kommende vejrudsigt der 
lovede sne på dækket og under 24 
timers sejlads fra Manhatten, New 
York, hvor den anden forældrehavn 
skulle have fundet sted, kom nyheden 
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rullende ind på kaptajnens e-mail. 
Staten New York havde erklæret sig i 
undtagelsestilstand, og Sørlandet blev 
beordret til øjeblikkelig at vende ski-
bet. Denne ordre kom fra stiftelsen i 
Norge, hvilket kun sker sjældent. 

Med den eksponentielt voksende 
glæde hos eleverne ramte denne ny-
hed dem som et kæmpe chok, og de 
reagerede med stor uforståelighed 
over for udmeldingen. Vi havde for-
ladt en verden, hvor vi var informe-
ret om, at der hærgede en virus kaldet 
Covid-19 i Asien, som spredte sig, og 
eleverne havde også haft lektioner 
om virussen under sejladsen med vo-
res læge ombord, men forståelse af  
hvor hurtigt det hele havde eskaleret, 
kom som en forskrækkelse for os alle. 

Reaktionerne hos eleverne var vidt 
forskellige, og i flere dage græd man-
ge af  dem, fordi ”vi havde frataget 
dem muligheden for at se deres fami-
lier”. Da de havde sundet sig, indså 
de dog begrundelsen for vores drasti-
ske handling. 

I et lille døgns tid sejlede vi nu uden 
nogen destination. Det hele handlede 
om at ligge så meget afstand til New 
York som muligt. Det gav dog nogle 
nye udfordringer for vores styrmænd, 
som skulle styre skibet mod en uspe-
cificeret destination. Da mailen med 
vores nye destination kom, blev vi fra 
besætningen slemt begejstrede, idet 
vi skulle til en yndet øgruppe for sø-
mænd – Bermuda. 

Bermuda havde på daværende tids-

punkt ingen meldinger om smittede 
personer, så snakken gik nu med, 
hvor meget vi alle glædede os til at 
sætte vores fødder i land og tage en 
lille pause efter et par hektiske uger 
på søen. 

Da vi havde kysten af  Bermuda ude 
i horisonten på styrbordside og en 
udsigt til at hoppe i land om under 2 

timer, tikkede endnu en ordre ind på 
kaptajnens e-mail: Ingen havde lov til 
at gå i land, da vi under ingen om-
stændigheder måtte have nogen form 
for fysisk kontakt med andre end de 
mennesker, som befandt sig på ski-
bet. Vi trængte alle sammen til at få 
et pusterum, men i stedet for fik vi 
serveret en mavepuster. 

Ledelsen af  skolen ombord fik arran-
geret, at alle eleverne kunne komme 
ud og bo i fire store lejligheder sam-
men med en lærer, hvor de skulle be-
finde sig i isolation i 14 dage. 

Imens fik vi fra besætningen nu mu-
lighed for at starte nogle større ved-
ligeholdelsesprojekter op, indtil ele-
verne kom tilbage. Besætningsskiftet, 
der oprindeligt skulle have sket i New 
York, blev rykket til Bermuda, hvor 
vi skulle vente på vores afløsere, der 
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selvfølgelig også skulle afsone 14 
dage i isolation, inden de kunne kom-
me ombord. 

Alt så som sådan fint ud på Bermuda, 
indtil den første person blev konsta-
teret positiv med Covid-19. Bermuda 
lukkede hurtigt sammen omkring sig 
selv og aflyste mange ind- og udrej-
ser. 

Vores kaptajn måtte tage en hurtig 
beslutning. Alle de internationale ele-
ver blev opfordret til at flyve hjem. 
Vores afløsere sad i isolation, men 
der ville gå yderligere 12 dage, inden 
de kunne få lov til at stige ombord, 
så kaptajnen valgte at sende 3 af  vi 
6, der skulle afløses, hjem på det, der 
skulle vise sig at være det sidste kom-
mercielle fly ud af  landet. 

Ifølge vores safety management sy-
stem, som vi altid skal følge, står der 
beskrevet, hvad den mindste besæt-
ning vi som minimum skal være om-
bord, og jeg blev derfor beordret til at 
blive ombord, hvilket jeg intet havde 
imod (det betød, at med tre færre om-
bord kunne vi med god sandvittighed 
tage en ekstra skefuld is til desser-
ten!). Kaptajnen, maskinmesteren og 
jeg var stadig af  den overbevisning, at 
vi snart blev afløst og så bare skulle 
finde et andet fly hjem. Virkeligheden 
skulle dog vise sig at blive en anden. 

Ikke lang tid efter, at vores kollegaer 
var rejst hjem, kunne vi se, at mu-
lighederne og chancerne for at flyve 
hjem blev drastisk indskrænket. I ste-
det for at stresse over at finde et fly 
ud af  landet besluttede jeg mig for 
at melde mig frivilligt til at sejle med 
skibet tilbage til Norge. 

For kaptajnen og maskinmesteren 
lykkedes det at finde en rute hjem, 
en noget kringlet tur – de fløj først 
med en af  elevernes privatlejede fly 
til Dominica, herefter til Dallas, så til 
Los Angeles, London, Helsinki og til 
slut Stockholm. 

Lysten til at gå en tur og være en 
smule alene fyldte os alle sammen, og 
nogle af  vores elever formåede ikke 
at fortrænge deres intuitive tanker og 
i stedet tænke rationelt på vores alle 
sammens helbred. Hvad der oprinde-
ligt skulle have været 14 dage, endte 
med at blive til 5 uger, fordi nogle af  
vores elever ikke havde fanget situa-
tionens alvor og brød deres isolation. 

Grundet at vi levede så mange men-
nesker sammen på sådan et lille areal 
(64m x 9m), ville det være katastro-
falt, hvis bare en af  os blev smittet 
med Covid-19. Derfor holdt vi stærkt 
fast i, at alle skulle afsone 14 dages 
fuld isolation, inden vi ville have dem 
ombord igen.

Rent tilfældigt, mens vi var strandet 
på Bermuda, sad jeg og læste i en af  
Troels Kløvedals bøger, Kærligheden, 
Kildevandet… og det blå ocean, hvor han 
selv tilbage i 70’erne (hvis jeg husker 
rigtigt) befandt sig i en lignende situa-
tion som os. 

Han beskriver en situation, hvor han 
er strandet i Venezuela grundet et 
værftophold, som bliver ved med at 
trække ud. Han formår at fange og 
beskrive med stor præcision den selv-
samme stemning, vi gik med: ”Vi var 
godt trætte af  at være sammen, uden 
at der blev sejlet. Når man lever så tæt 
sammen, som vi gør i så lang tid, sker 
der det, at man i den grad kommer til 
at mangle inspiration fra andre men-
nesker. Vi ser på hinanden dag ud og 
dag ind, læser de samme bøger, ken-
der hinandens historier, ens identitet 
begynder at opløse sig, fordi man 
ikke bliver bekræftet af  mennesker 
udefra. Vi prøver at opmuntre hinan-
den, men det kan være svært, gassen 
er ligesom gået lidt af  ballonen. Men 
vi ved også, at det er prisen, man må 
betale, hvis man vil på eventyr, og vi 
glæder os alle stille hver dag over at 
se på det skib, som vi har bygget op 
sammen”.

Den 18. april skete det, som i 5 uger 
havde set nærmest umuligt ud. Vi lod 
trosserne gå. Sejlene blev sat, og med 
næsten alle eleverne ombord (nogle 
af  de internationale elever var rejst 
hjem, så nu var vi 53 elever og 17 fra 
mandskabet ombord), blev kursen 
rettet mod Kristiansand. 

Sejlene blev oppe hele vejen frem til 
Norge. Vi havde fundet en god vind, 
som fulgte os hele vejen. Selvom sko-
leåret endte før end håbet, formåede 
eleverne at holde humøret oppe og 
værdsætte deres sidste sejlads sam-
men. 

Naturen gav os, da også endnu en 
mindeværdig oplevelse, da vi sejlede 
ud for den irske kyst. En anden ma-
tros og jeg havde trukket det korte 
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strå. Vi sad i vores MOB-båd (gum-
mibåd), som vi havde sat i vandet for 
at vaske skibssiden, imens vi sejlede. 
Med skyerne hængende lavt og tågen, 
der omringede skibet, hørte vi nogle 
blæs ude agter for skibets stævn. Til 
vores store overraskelse var det en 
hel flok hvaler, der svømmede oppe 
nær vandets overflade kun få meter 
fra skibet. Vi i MOB-båden opgav 
straks vores arbejde og sejlede helt 
hen til dem, hvor vi kunne observere 
disse kæmpe dyr på en meters af-
stand. Hvis vi havde rakt hånden ud, 
er jeg sikker på, at vi kunne have rørt 
dem. Da vi anløb Kristiansand, blev det 

oplyst, at strækningen vi havde aflagt 
fra Bermuda til Norge, var den læng-

ste distance uden havneanløb, som 
Sørlandet nogensinde havde sejlet.  

Karen Christensen
Mausing Mølle

Jeg vil ikke skrive en længere smøre 
om Corona, men blot sige, at den har 
gjort mig opmærksom på, hvor vær-
difuldt det er at have fællesskaber.
Og fællesskab er jo lige netop, hvad 
vores forening handler om.  Jeg hå-
ber, at nedlukningen vil have den ef-
fekt, at flere vil sætte pris på fælles-
skab med andre - også med dem man 
ikke kender. Det kan være sundt at 
mødes med nogen, der har en anden 
holdning eller lever livet på en anden 
måde end en selv.

Vi har haft vores første bestyrelses-
møde siden Corona-udbruddet. Vi 
mødtes den anden dag i Byparken 
og sad i hver vores hjørne af  bordet 
med vores egen kaffe! Vi snakkede 
lidt Skt. Hans Aften, men besluttede 
et par dage efter at aflyse ligesom så 
mange andre byer. Nu håber vi, et be-
søg på Plumdal, Pederstrupvej, kan 

lade sig gøre, og måske bliver der et 
virksomhedsbesøg i efteråret.
Næste år håber vi, at verden ser an-
derledes ud, så vi kan holde jubilæ-
umsfest i vores forening, Skt. Hans 
og flere andre ting.

Det eneste, vi har kunnet planlægge 
i år, er vedligeholdelse af  Byparken. 
Vi opfordrer til, at man kontakter os, 
så vil vi fordele arbejdsopgaver i små 
hold, der så kan mødes, når det pas-
ser bedst. Vi håber på opbakning til 
ideen. Vi vil orientere på Facebook 
under ”Vinderslev Bypark” og ”Vin-
derslev Borgerforening”.
 
Farvel Henry
En lørdag i maj cyklede vi til Vinder-
slev Kirke, hvor Henry Lund skulle 
bisættes. Vi kunne selvfølgelig ikke 
komme ind i kirken, men stod sam-
men med de andre fra bestyrelsen og 
Lis’ og Henrys nærmeste venner. Det 
var meget højtideligt at stå der i sol-
skin og kigge på flaget og høre salme-
sang fra kirken.
Da de bar kisten ud til bilen, kunne vi 
også være med til at tage afsked med 
Henry.
 

Henry har igennem mange år været 
en del af  vores bestyrelse som ægte-
mand til Lis, vores sekretær, og har 
ofte givet sit besyv med og hjulpet 
ved arrangementerne. Henry var syg 
igennem længere tid, men gav gerne 
en hånd med, hvis han var i form til 
det på dagen. 

Det var trist at få beskeden om hans 
død, ligesom vi gik med tanken om, 
at nu kunne vi snart mødes igen, når 
det hele lukker op igen. Henry har li-
gesom Lis gjort meget for lokalsam-
fundet, siden de flyttede hertil for 
snart mange år siden. Henry var for-
mand for seniorklubben, der arrange-
rede foredrag mm. på plejehjemmet. 
I det hele taget var Henry og Lis ofte 
med, når der skete noget lokalt. 

Henry var altid smilende og havde en 
frisk bemærkning og drillede gerne 
alle dem, han holdt af. Han kommer 
til at mangle, når vi mødes, for han 
kunne altid sætte lidt ekstra kulør på 
dagen.
Æret være hans minde!

Venlig hilsen
Lotte Kragh
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Vinderslev Forsamlingshus

I forsamlingshuset står vi ved en skillevej: Tør vi tænke ud af  boksen, eller skal vi nedlægge… ?

Vi ønsker med dette indlæg at dele idéer og tanker med alle jer, der bor i vores fælles landsby. Lige nu har vi et fælles 
hus i byen, og vi ønsker sammen med jer at finde ud af, om vores fælles hus har en fremtid. 

Lad os starte med at tænke ud af  boksen: Kunne det tænkes, at huset kunne være byens fælles omdrejningspunkt for 
fællesskaber og ikke kun privat festudlejning. Tænk om vi kunne bruge huset til forskellige ting som: 

- Legestue for de mindste, fredagshygge for børnefamilier (fx aftensmad og Disneysjov), kortklub, blomster-
binding, dameaftener, mandeaftener, ølsmagning, debat/kulturmøder, foredrag, Unge-aftener, gamer-aften 
for drenge, nørkleklub for damer, filmaftener, formiddagskaffe for ældre, kor, klassearrangementer, fælles-
spisning, bordtennis, bob og spilleaften osv. osv. …

Der er mange muligheder for at mødes, lave noget fælles, lave mad sammen, brygge en kop kaffe. Vi kunne hver især 
være ansvarlige og byde ind med lige det, vi brænder for.

Vil det kunne styrke fællesskabet i vores by at bruge huset som et sted, vi har til fælles og har ”ejerskab” af? Er det 
et behov, der er i vores by, eller er tiden ikke til at engagere sig i forskellige former for lokale fællesskaber? Det er en 
ærlig sag om det giver mening eller ej. 

Skal vi tænke videre i det spor, så vil det fx kunne betyde, at der skulle tegnes en form for medlemskab af  huset i en 
eller anden form. Eller??  Og vi skal være flere om at føre det ud i livet.

Man kan i denne her sammenhæng stille sig selv det spørgsmål:

Ville et større lokalt fællesskab kunne tiltrække tilflyttere og børnefamilier til vores by??

En anden mulighed er: Huset fortsætter som nu, som et forsamlingshus man kan leje til fester. Dette vil kræve en 
ny bestyrelse og en stillingtagen til, om der skal søges en ny vært. Findes der ikke en ny bestyrelse, kan udfaldet blive, 
at foreningen nedlægges og huset sælges.

Husets forfatning: Huset er i en tilstand, der kræver snarlig handling i forhold til større investeringer. Derfor er det 
vigtigt at få en idé om, hvordan vi fremadrettet skal bruge huset. Det ville være kærkomment, om nogle har erfaringer 
med fondssøgning i forhold til drift og vedligehold af  huset, hvis vi beslutter, at huset har en fremtid. Har du erfarin-
ger med dette, hører vi gerne fra dig.

Debataften: Vi vil med det her gerne sætte gang i en idéfase frem mod den 13. august kl. 19, hvor vi vil afholde en 
aften i forsamlingshuset for alle, der har lyst til at komme med idéer og input til, hvad fremtidsmuligheder I kan se 
for huset/byen.

Har man lyst til at sidde sammen med os som bestyrelse inden da og vende idéer, er I meget velkomne!  
Kontakt da Alice Friis (tlf. 23729723), så arrangerer vi et møde.

Udlejning: Huset lejes fortsat ud (kontakt Jytte Dahl). Vi har blot brug for at sætte skub i en proces, så vi kan få en 
afklaring på fremtiden.

Vi hører gerne fra jer alle derude i byen. Lad os få en fælles debat om vores fælles by!

Tør vi drømme om nye fællesskaber i vores landsby?

Sæt X i kalenderen
Debataften 

Torsdag den 13. august 2020 kl. 19
Din ide og din mening er også vigtig!

Udlejning:
Vinderslev Forsamlingshus 

kan lejes uden vært: 
Kontakt Jytte 51 46 95 35
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Hauge U & GF
”HAUGES FRISKE TRAVERE” 

Så er den coranaramte nødplan for traveturene i 2020 klar, og her er en oversigt over datoer og mødesteder. 
BEMÆRK: Vi mødes kl. 18.30 og den sidste gang kl. 18.00. Vi går en tur på 5 - 8 km. Vi går forskellige steder 
for også at få forskellige naturoplevelser. Vi deler os i 2 hold, efter hvor hurtigt vi går. 
 
Dato                                 Mødested
Onsdag  01.07  kl. 18.30           P-plads over for Vandrerhjem på Vinkelvej, Viborg 
   
Onsdag  05.08  kl. 18.30           Stendal v/Stendalgård     
   
Onsdag  12.08  kl. 18.30           Aqua, Silkeborg, Parkering: 1. P-plads på venstre side, Vejlsøvej, Silkeborg 
 
 Onsdag  19.08 kl. 18.30           Vium v/Vium-Hvam Kultur & Multihus, Vilhelm Skyttes Vej 30, 8620 Kjellerup
      
Onsdag  26.08 kl. 18.00    Herberget ved Hald Hovedgård, Viborg  
Afslutning denne aften, info kommer senere 
  
DE LANGE TURE 
De lange ture er blevet reduceret til 2 ture i år. Turene her starter kl. 10. 
Vi går i moderat tempo, så vi følges alle ad, og vi holder en kort pause, 
hvor vi kan nyde vores medbragte forplejning. Turene bliver omkring 10 – 15 km. 
 
Søndag 28.06 kl. 10.00  Hele Krabbes Grønne Ring. Mødested Alhuset i Kjellerup 
 
Søndag 16.08 kl. 10.00  Silkeborg, mødested pendler P-pladsen ved motorvejskrydset ved Resenbro 
 
Prisen for sæsonen er kr. 130, som betales via HUGF klubmodul. 
Husk I kan følge holdet på den lukkede Facebookgruppe, der hedder ”Hauges friske travere” 
 
Spørgsmål besvares af  Lis Bjørn 50783701, Annette Holgersen 30238498 eller Susanne Henriksen 40518449  

TENNIS I HAUGE
Der er stadig mulighed for at komme i gang med tennis i Hauge. 

Vi har en rigtig god bane, og vi har ketcher og bolde, som man kan låne. 

Når man er medlem, kan man spille en gang om ugen og igen, hvis banen ikke er booket. 

Hver tirsdag og torsdag er der en doubleturnering, som alle kan deltage i. 
Her spiller man med og mod forskellige hver gang. 

Der bliver lavet en ny plan, som gælder fra august til midt i oktober. 
Hvis man er forhindret i at spille, skal man selv finde en afløser hos en af  de andre på listen. 

For yderligere information, kontakt Lis Bjørn, 50783701.  
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Vinderslev Idrætsforening
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”Hvor kommer du så fra?”
”Jeg kommer fra Hauge.”
”Hauge… Er det ikke der, hvor der 
er Hauge Marked?”
Det kan godt være, at Hauge er en lil-
le flække på landet. Da jeg i sin tid var 
på studenter-rundtur, tog mine klas-
sekammerater tid. Og det tog 12 se-
kunder at køre igennem fra byskilt til 
byskilt! Men Hauge har alligevel for-
mået at sætte sit mærke på landkortet, 
når der den første hele weekend i juli 
bliver afholdt marked. Så vælter det 
ind med mennesker og dyr fra nær og 
fjern på marken ved søen.

Når man som jeg er vokset op tæt på 
markedspladsen, og i en familie der 
bruger meget tid på det, er det klart, 
at markedet har sat et stort præg på 
ens barndom. 

Styregrupperne bag markedet starter 
op allerede i august, og så er der ellers 
flere møder i løbet af  vinteren. Der 
blev også holdt møder hjemme hos 
os. Der sad de voksne rundt om bor-
det med store mapper og tykke ka-
lendere. Men som barn startede mar-
kedet først i weekenden op til. I min 
barndom gik der køer på marken. Så 
der skulle samles ko-kasser, inden der 
kunne stilles op. Derefter skulle der 
vaskes toiletvogne, laves parkerings-

plads, kridtes op til kræmmerne og alt 
muligt andet.

Markedet startede først om onsda-
gen. Dengang var der ringridning. 
Vejret var selvfølgelig altid godt! Og 
de lange sommeraftener på skrænten 
med speakeren, der annoncerede næ-
ste rytter, kan jeg stadig se klart for 
mig. Og som hestepige var det kæm-
pestort, hvis man kunne få lov at 
sætte rosetten på hesten ved præmie-
overrækkelsen.

Det er ikke selve markedet, jeg tæn-
ker på, når jeg tænker tilbage. Det 
var det helt specielle fællesskab, der 
opstod hen over ugen. Mange men-
nesker så man kun den ene gang om 
året. Det var hyggen i roehuset ved 
Poul, røde pølser, masser af  ture i ra-
diobilerne, manglen på søvn (for man 
skulle jo nødig gå glip af  noget). Den 
første brandert (som siden er blevet 
til mange) og dans på bordene. Det 
gode ved fællesskabet var, at man al-
tid vidste, at der blev passet på en, og 
at man altid kunne gå om i medarbej-
derområdet og finde nogen at snakke 
med. Og så er der den helt specielle 
følelse, når pladsen mandagen efter 
var tom for mennesker, telte og tivoli. 
Og man synes, der var en evighed til 
næste år, hvor der igen skete noget i 
Hauge.

At være vokset op med Hauge Mar-
ked, og det at give en frivillig tørn for 
at skabe liv i lokalområdet, har givet 

En barndom med Hauge Marked
mig utroligt meget. Ud over fælles-
skab og venskaber har jeg også fået et 
indblik i, hvad det egentligt kræver af  
arbejde at stille et større arrangement 
på benene. Når man som ung får lov 
at komme med i en af  planlægnings-
grupperne og være med til ”voksen-
møderne”, så vokser man lige en halv 
meter. Og hvis man har lavet et tiltag, 
som bliver en succes, så tager man 
lige en halv meter mere.

Nu er mine børn blevet så store, at 
de også er ved at danne deres egne 
venskaber med andre børn, der kom-
mer og hjælper. Det er så skønt at se, 
hvor meget det betyder for de unge 
mennesker at komme og hjælpe. Fle-
re cykler langt frem og tilbage. Og 
de bor nærmest på pladsen i løbet af  
ugen. De lærer at tage ansvar, og at 
der er brug for deres hjælp. Desværre 
bliver der ikke noget marked i år. Det 
bliver godt nok tomt i den uge – ikke 
mindst for børnene!

Gitte Bech

Ida og Camilla, 3. generation efter 
Lene & Karl Aage Bech, er klar til 

Hauge Marked
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Historien om Mausing Marked
Ideen om Mausing Marked blev født 
på et bestyrelsesmøde den 26. maj 
1977, hvor den daværende formand 
for Mausing Forsamlingshus, Børge 
Madsen, foreslog, at der skulle hol-
des et heste- og kræmmermarked i 
dalen ved forsamlingshuset. Alle de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlem-
mer var enige om, at dette var en god 
idé. De bestemte derfor, at markedet 
skulle afholdes lørdag den 30. juli 
1977. 
Det eneste bestyrelsesmedlem, som 
ikke var til stede, da beslutningen om 
at afholde et marked blev taget, var 
Bent Busk. Han var til fodbold i Ikast 
og kom derfor lidt senere til mødet. 
Bents kommentar til beslutningen, da 
han kom tilbage, var, at de andre ikke 
var rigtig kloge, hvis de troede, at det 
kunne gå med et marked ved forsam-
lingshuset. Det sjove ved den udtalel-
se er, at indtil for nylig var Bent Busk 
formand for markedsudvalget og 
blev kaldt ”Mister Mausing Marked”.

Det var ikke de store forventninger, 
man havde til dette marked. Besty-
relsen havde købt hjem således, at 
der i forsamlingshuset kunne sælges 
øl, vand, is, pølser, æbleskiver samt 
middagsmad. Middagsmaden bestod 
af  to hakkebøffer med sovs og kar-
tofler, som man i dagens anledning 
havde døbt markedsbøffer. Bestyrel-
sen havde også en tombola. Der var 
blevet sat en annonce i avisen for at 
reklamere for dette marked og for, at 

der skulle komme nogle kræmmere 
og hestehandlere.

Bestyrelsen for Mausing Forsam-
lingshus bestod på dette tidspunkt af  
7 medlemmer. Det var disse 7 med-
lemmer samt deres ægtefæller, der 
skulle stå for alt denne dag, i alt 14 
personer. Der var ingen af  disse 14 
personer, som havde den mindste 
anelse om, at det, de var i gang med 
at starte, var begyndelsen på en tra-
dition, endog en succesfuld tradition. 
Markedet viste sig at blive noget stør-
re end de 7 bestyrelsesmedlemmer 
samt deres ægtefæller i deres vildeste 
fantasi kunne have forstillet sig. 

Til dette første marked mødte der 60 
– 70 kræmmere samt næsten lige så 
mange hestehandlere op, og der sky-
des på ca. 7.000 – 10.000 besøgende 
denne ene dag. Bestyrelsen løb ind 
i mange problemer denne dag. Al-
lerede før middag var næsten alting 
udsolgt, så de lokale brugsforenin-
ger i områder blev støvsuget for øl 
og sodavand, i folks haver i Mausing 
og Pederstrup blev gravet ekstra kar-
tofler op. Bestyrelsen indså hurtigt i 
løbet af  denne første markedsdag, at 
de havde gabt over et større arrange-
ment, end de selv kunne løfte. Der-
for blev lokalbefolkningen fra Mau-
sing og Pederstrup ”sat i arbejde” i 
forsamlingshusets egne boder samt 
køkkenet efterhånden, som de mødte 
op ved forsamlingshuset for at skulle 
til marked.

Overskuddet af  dette det første mar-
ked var ca. 19.000 kr. Dette var også 
et noget større beløb, end man havde 
forestillet sig.
De næste år udviklede markedet sig 
stille og roligt. I 1980 indledes et 
samarbejde mellem I/S Mausing For-
samlingshus og Vinderslev I. F. Dette 
samarbejde bestod i de første år af, at 
VIF afviklede et teltbal lørdag aften. 
Senere er dette samarbejde blevet ud-
videt således, at VIF bl.a. også serve-
rer helstegt pattegris i teltet sidst på 
eftermiddagen søndag.

Der har igennem tiden været en del 
prominente gæster på Mausing Mar-
ked, som har holdt markedstalen. 
Der har bl.a. været besøg af  Kresten 
Poulsgaard, Erhard Jacobsen, Hen-
ning Grove, Bjørn West og Mogens 
Glistrup.
I 1988 udvidede man markedet til to 
dage, således at der var marked både 
lørdag og søndag. En anden god tra-
dition er, at der altid er godt vejr, når 
der er Mausing Marked. I markedets 
historie har det kun regnet to dage 
(1985 og søndagen 1997).

Det traditionsrige ålegilde, som af-
holdes fredag aften i teltet, startede i 
1994. Dette er en hyggelig aften, som 
kan samle flere hundrede mennesker 
fra nær og fjern. Der spises først ål, 
og bagefter får man sig en svingom 
i teltet.

I dag er Mausing Marked en stor be-
givenhed i Midtjylland. Der kommer 
ca. 30.000 besøgende. Markedsplad-
sen dækker et areal på ca. 3½ tdl. og 
lige så stor en del med heste og små-
dyr. Der er 1,4 facadekm til Mausing 
Marked, som fordeles mellem ca. 160 
kræmmere. Antallet af  medhjælpere 
er også steget betydeligt siden det 
første marked i 1977. I dag er der ca. 
150 medhjælpere.

Fra www.mausingmarked.dk
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Formand for Mausing Marked
…..og hvor kom det så lige fra?
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Det er et spørgsmål, jeg har stillet 
mig selv en del gange, for hvis der 
var nogen, der havde sagt til mig for 
ti år siden, at jeg skulle besidde denne 
post i dag, ville jeg nok mene, at de 
var cirka ligeså langt ude, som man 
kan komme!

Begyndelsen
Men for at starte fra begyndelsen, 
så har jeg jo altid besøgt Mausing 
Marked, siden vi bosatte os på 
Mausing Skolevej, da jeg synes, at 
det er hyggeligt at gå rundt nede i 
Mausing dalen. Det er meget intimt 
med de stejle skrænter til alle sider, 
og når man så kunne møde naboer, 
venner og andet godtfolk og få en 
snak over en pølse og et glas øl eller 
en kop kaffe, så er livet da godt. Så så 
langt så godt!!! 

Næste skridt
For en del år siden - jeg husker ikke 
længere hvor mange, måske 10-12 
stykker, var Leif  (Brønd) elektriker 
ude for at hjælpe mig lidt, og da han 
så var helt sikker på, at jeg nu stod 
i en form for gæld til ham, spurgte 
han, om jeg ikke kunne tænke mig at 
hjælpe lidt med at ordne el nede til 
markedet, og jeg tænkte, at det kunne 
vel ikke være den store opgave!!!! Så 
det sagde jeg ja til. 

Leif  påpegede så lige lidt senere, at 
han nok var på arbejde i Ukraine el-
ler Uganda, eller hvor det nu var, 
så vi skulle nok ikke regne med, at 
han kunne hjælpe til selve markedet, 
så der var det jo så godt, at Bjarne 
Storm og Kaj Bennedsgaard var der. 
Især Bjarne havde været med i mange 
år, så han var inde i sagerne, og med 
fælles hjælp så gik det. Leif  var der 
alt det, han kunne og havde lavet alle 
forberedelserne, så det gik fint på 
denne måde i nogle år.

Et skridt mere - markedsudvalg
For 3-4 år siden kom Bent Busk (for-
mand gennem fyrre år) så hen til mig 
og spurgte, om jeg ikke kunne tænke 
mig at være med i markedsudvalget, 
og til det svarede jeg i første omgang, 
at det vist ikke var noget for mig, 
men han pressede LIDT på, så jeg 
til sidst indvilligede i at tage med til 
et markedsudvalgsmøde henne hos 
Charlotte Busk, for jeg kan tydelig 
huske, at jeg spurgte, hvad det helt 
præcist var, de ville have mig til, og 
jeg tror, det var Charlotte, der sagde, 
at det ikke var noget særligt, jeg skulle 
bare gøre det, formand Bent plejede 
at gøre, da han gerne ville trække sig 
tilbage efter urimeligt mange år på 
posten, hvortil jeg, efter at der kom 
blod til mit hoved igen, svarede: ”Nå 
ikke andet!!!!!!!!!!!!!”

Lærling
På daværende tidspunkt mente jeg, 
at det var helt absurd, da jeg nok 
var den i forsamlingen, der vidste 
mindst om markedet, og jeg takkede 
pænt nej, idet jeg mente, at der var 
andre, der var bedre egnet, men de 
andre - og her mener jeg Solvej & 
Jens Pedersen, Malle Brønd, Sanne 
Knudsen, Charlotte og Bent blev ved 

med at presse på, og det begyndte så 
efterhånden at gå op for mig, at de 
rent faktisk mente det alvorligt, så ef-
ter nogle uger blev vi enige om, at jeg 
skulle følge Bent som hans lærling et 
par år, og så kunne vi tage den derfra.

Store sko kan være svære, vel næsten 
umulige, at fylde ud, og Bents sko 
var meget store, så det kunne jeg jo 
ikke gøre, men så må jeg bare prøve 
at lave nogle nyere sko, og det arbej-
der jeg så på. Blandt andet har jeg den 
store fordel, at jeg har en PC og kan 
sende mails osv. Bent har alt på papir, 
og resten er i hans hoved, så det har 
vi efterhånden fået med det hele, og 
rigtig mange af  de hjælpere , der er til 
markedet, har heldigvis helt styr på, 
hvad de skal, for jeg vidste det i hvert 
fald ikke.

Frivillige
Familien Busk, og her snakker vi 
børn, svigerbørn, børnebørn, kære-
ster osv. trækker virkelig et stort læs, 
og når jeg nævner det, så er det, fordi 
jeg ikke ønsker at stå som kranseka-
gefigur, når der er så mange, der bru-
ger virkelig mange timer på det, men 
det er fantastisk at arbejde med de 
mange frivillige, og nu har jeg nævnt 
Busk familien, men der er jo mange 

Udvalget på reklamefremstød i Silkeborg. Det er Kaj med skiltet!
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Fruerlundgaard er Red Cow Community

Måske har nogle af  jer set, at der si-
den november 2019 har stået en rød 
ko ude ved vejen ved Fruerlundgaard.
Den røde ko symboliserer en mile-
pæl for Fruerlundgaard. Vi er nemlig 
kommet op på 9 Lely mælkerobotter 
og er dermed blevet medlem af  Lely’s 
Dairy XL -Red Cow Community.

Ved Lely har de en anden tilgang til 
Dairy XL-kvægbesætninger, som 
bruger deres robotter. Alle land-
mænd, som har 8 eller flere robotter, 
får som symbol på medlemskabet af  
Red Cow Community en rød ko, som 
vi så også fik, da vi købte Hauge Hol-
stein i oktober 2019 og dermed udvi-
dede til 600 malkekøer.

Vores mål har hele tiden været at op-
timere driften, men også at udnytte 
bygningerne så godt som muligt. 

Vigtigt for os i den driftsfilosofi er, 
at vi kigger på dyrevelfærd. Ved at 
udvide med 2 robotter i oktober må-
ned optimerede vi derfor afdelingen 
til nye kælvekøer. De har fået Tender 
Love Care område. Det vil sige, at der 
er mere plads til dyrene, og så er der 
færre køer i holdet. Normalt er der 
60 køer, som bliver malket i 1 robot. 
I dette hold er der kun 45, som bliver 
malket. Det giver mere ro og mindre 
stress til køerne, når de starter med at 
producere mælk. 

Som medlem af  Red Cow Commu-
nity får du en anden ”behandling” 
af  Lely. Du kan efterspørge rådgiv-
ning fra Dairy XL-teamet, som har 
rådgivere over hele verden. Vi får 
en driftsanalyse på robotniveau hver 
uge, og der er en gang hvert andet 
år en studierejse til udlandet, hvor vi 
møder flere af  de i alt 160 landmænd, 
som er med i Red Cow Community. 
Så er de også sparringspartner på alle 
mulige faglige emner. 

Det var en stor dag for os at få den 
Røde ko. Specielt er det, at det var i 
den samme uge, som da vi flyttede til 
Danmark for 5 år siden. Det har væ-
ret en spændende proces at udvikle 
bedriften til det, vi har nu. Der har 
været hindringer undervejs, men vi 
har nået det, vi gerne ville, en mælke-
produktion med 600 køer.

Vores mål er nu at optimere bedriften 
endnu mere. En er tingene, vi arbej-
der med nu, er Rise Analyse. Det er 
et værktøj til at analysere, hvor bære-
dygtig Fruerlund er. Det er vigtigt for 
os at producere mælk med respekt 
for dyr, miljø og arbejdsområde. 

Hvis I har lyst til at klappe køer en 
dag, er I meget velkommen til at 
komme forbi!

Boudewijn og Stieneke IJdema

andre: Solvej & Jens og deres afkom, 
Malle & Leif  og deres børn, og jeg 
kunne fortsætte længe, da der er ca. 
150 frivillige, men der er altid plads 
til flere. I 2019 stod vi og manglede 
personale til en pølsevogn, da Rehne 
Damm lige pludselig ikke havde tid 
mere, men her meldte Britta Pedersen 
og Harry Damgaard sig så, og Lars 
Arhøj tog sig af  P-pladsen og klarede 
det super godt, så hold jer endelig 
ikke tilbage, for jo flere vi er, jo nem-
mere bliver det for alle.

Mausing på Danmarkskortet
Grunden til, at jeg i sidste ende sagde 
ja til jobbet, er, at det i min verden 
ville være synd, at der ikke er noget, 
der hedder Mausing Marked, da det 
nok er det eneste, der sætter Mausing 
på Danmarkskortet, og når der ellers 
ikke lige kommer en Coronaepidemi, 
der gør, at det er blevet aflyst i år, så 
fortsætter vi, så længe der er frivillige, 
der melder sig, og vi prøver at forny 
os, så har du en god idè, er du mere 
end velkommen til at præsentere den 
for os.

Vi har fået et par nye i udvalget, 
nemlig Karsten Horup og Kristina 
Larsen, så nu kører det .

For at I nu ikke skal tro, at jeg skriver 
dette for at pudse min glorie, så var 
det Anna Arhøj, der spurgte, om jeg 
ikke ville skrive lidt til Lokalbladet. Så 
får vi jo lidt reklame samtidig, og jeg 
håber at se jer til marked i uge 30 i 
2021!

Kaj Andersen
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Windir Spejderne

Spejderlivet siden sidst
Så er spejderlivet så småt ved at vende 
tilbage til det normale igen ligesom 
alt det andet. Der er blevet tænkt i an-
dre baner, mens spejderne har været 
hjemsendt grundet Corona. 

Troppen
Hvordan giver vi de unge spejdere 
deres sociale samvær på afstand? Ja, 
dette måtte kunne løses. Windir’ene 
holdt hjemmespejder via Messenger/
Facetime, hvor der var udfordringer, 
opgaver, lektier, grin, tegninger og 
alt, hvad lederne kunne finde på. 

Det blev til en del mærker, der blev 
taget under denne form for spejder. 
Løbende fik spejderne deres mærker, 
da vi jo ikke vidste, hvor længe de el-
lers skulle vente på at kunne komme 
til at sy dem på. 

Med vemod måtte vi tage beslutnin-
gen, at spejderne alligevel ikke kun-
ne/skulle ud på en stor sommerople-
velse, nemlig lejr på Bornholm, som 
var et stort ønske. Vi ville ikke kunne 
stå inde for alle de retningslinjer, der 
er sat til sådan en lejr. Ligeledes har 
der også været tvivl om, om vi over-
hovedet kunne rejse dertil, da Coro-
naen brød ud. 

I stedet for skal alle spejderne en tur 
til Tunø på overnatning. Her star-
tes der på ”Ø-hop”-mærket, som er 
blevet en ny mulighed at kunne tage 
mærke indenfor, og familierne kan 
selv fortsætte med at tage rundt. 
I år er der jo en oplagt mulighed for 
at se nogle af  Danmarks skønne ste-
der. Reglerne er, at man skal besøge 
2, 4, 6 danske ikke-brofaste øer. Der 
skal være mindst én overnatning, og 
der skal besøges en seværdighed. 

Nogle af  spejderne er allerede godt i 
gang og har besøgt Fur og Fanø. Sam-
tidig er flere af  spejderne også ved at 
bestige nogle af  Danmarks ”bjerge” 
eller bakker, om man vil. Der er også 
en lille top på Tunø, der skal bestiges, 
når vi er der.

Efter at vi er vendt tilbage til spejder-
livet, er der blevet udfordret i 2 slags 
mærker: Fantasi/magi og mekanik-
mester. 

Fantasien er sat på prøve, og der skal 
planlægges drømmesommerlejr, lige-
som man vil have den – ud i verden 
og opleve spejderiet. Så hvis disse 
lejre skal blive til noget, skal der en 
stor lottogevinst til, da vi både skal 
på en tropiske ø i Østen og en tur til 

Grønland, til en spansk ø og til Japan 
som nogle eksempler. 

Mekanikmesteren går ud på bl.a. at 
bruge den fysiske lov til at gøre spej-
derlivet lidt lettere. Der skal flyttes 
vand i højder og længder. Hvordan 
er dette lettest? Hvordan får vi flyttet 
noget meget tungt? Dette kan gøres 
ved at trille objektet på rullende pin-
de eller ved at bruge vægtstangsprin-
cippet eller trosser. 

Der er også blevet bygget minikata-
pulter og armbrøst til at få skudt ting 
af  sted med. Det var dog de mere 
ufarlige ting, der blev skudt af  sted, 
pebernødder og brunkager!
Efter sommerferien venter der endnu 
flere og skøre udfordringer og masser 
af  samvær for spejderne.

Ulveflokken
Ulvene har under hele Corona-pe-
rioden været lukket fysisk ned. Dog 
er der blevet lavet forskellige hjem-
meopgaver til ulvene. Der er taget 
mærker som ”Hjemmespejd”. (X an-
tal opgaver, der skulle løses hjemme 
sammen med forældrene) og et ”kok-
kemærke”. Dette kunne forældrene 
nyde lidt godt af, da der bl.a. skulle 
skrælles og kokkereres). 

Her efter åbningen er vi fortsat i sam-
me spor. Der er taget et mærke om 
”madeventyr”, hvor der er smagt på 



29

og duftet til mad, der hører årstider 
til samt mad fra andre lande. Der er 
snakket om sundt/usundt samt plan-
tet krydderier til ulvenes haver der-
hjemme. 

Den nye sæson for ulve (0.-3. klasse) 
og spejdere (4. klasse og opefter) 
starter torsdag den 20. august.

Med venlig spejderhilsen
Mette Lundgaard

Loppesager
Mausing Marked er jo desværre aflyst 
i år, så derfor kommer spejderne hel-
ler ikke til at afholde deres sædvanlige 
loppemarked.

Det giver to problemer: For det før-
ste tjener vi ingen penge til grej, hus-
leje, lejrture, kurser, osv., og for det 
andet  kommer det til at knibe med 
pladsen, når loppesagerne skal vente 
i 2 år på at blive solgt.

Alle bøger, plader, CD’er og spil er 
flyttet til spejderhuset på Haugevej. 
Hvis nogen gerne vil kigge, kan man 
ringe til Mette Lundgaard, tlf. 22 42 
75 78 og aftale et tidspunkt.

I loppestalden er der borde, stole, 
skabe, reoler, havemøbler, kister i 
flere størrelser, køkkengrej, julepynt, 
børnemøbler, senge, glas, porcelæn, 
nips, spejle, malerier og gamle bille-

der, autostol, babylift, værktøj, red-
ningsveste, duge og tæpper.

Hvis I er på udkig efter noget be-
stemt, er I velkommen til at ringe til 

Anna Arhøj, tlf. 29 71 58 42 for at 
høre, om det er på lager, eller om I 
må komme og kigge i stalden.

Venlig hilsen
Grupperådet
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Nyt fra Valgmenigheden

Vi afholder igen gudstjenester i Kjellerup & Omegns Valgmenighed, men da det stadig kan være forbundet med risiko 
og utryghed for nogle at samles, vil jeg indtale mine prædikener og lægge dem ud her på hjemmesiden (man kan også 
skrive eller ringe, hvis man vil have dem afleveret på print i postkassen).

Kirkebladet er midlertidig suspenderet, indtil det igen giver mening at lægge et udførligt program.
Følg derfor med på hjemmesiden kjellerupvalgmenighed.dk

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand: Klaus Drivsholm, Kjellerup
Næstformand: Mette Møller Nielsen, Mausing
Kasserer: Arne Christensen, Kjellerup
Sekretær: Jytte Hårup Jensen, Kjellerup
Best.medlem: Kristian Høgedal, Elsborg
Best.medlem: Birthe Nørgaard Jacobsen, Kjellerup
Best.medlem: Lars Mølgaard, Vinderslev

Personaleskifte
Organist Søren Bormann og kirkesanger Anne-Martha Ravn har begge af  personlige grunde valgt at søge nye udfor-
dringer efter sommerferien. Vi er kede af  at skulle tage afsked med dem, men takker for en god tid og ønsker dem 
begge det bedste i fremtiden. 

Vi vil tage afsked med Søren og Anne-Martha ved en musikgudstjeneste i Hørup Kirke søndag den 5. juli kl. 14.00.

Efter sommerferien vil valgmenighedens tidligere organist, Lene Henriksen, igen sidde på orgelbænken.
Vi glæder os til at byde Lene "velkommen tilbage" og ser frem til samarbejdet.

Jeg står til rådighed med alt, hvad der måtte være brug for, og man er meget velkommen til at henvende sig på
tlf. 86 88 11 10 eller praest@kjvm.dk

Med venlig hilsen
Kristoffer Garne 

Valgmenighedspræst
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Hilsen fra præsten
”Aflyst”. Det ord har fyldt meget i 
min kalender her i foråret. Vi har 
aflyst søndagsgudstjenester, pleje-
hjemsgudstjenester, familiepåske-
gudstjenesten og menighedsrådsmø-
der. Vi har udskudt konfirmationen 
til lørdag d. 1. august. Vi har afbrudt 
et godt minikonfirmandforløb. 

Vi har nok alle erfaret, at meget af  
det, vi havde set frem til og glædet os 
til, ikke blev til noget. Jeg har savnet 
at møde mennesker til en dyb eller løs 
snak, selvom jeg har været en af  dem, 

som var heldige at have en familie at 
bo og være sammen med.
Det har været en sær tid at være men-
neske i. Måske har du også mærket 
rastløshed eller ensomhed og kunne 
tænke dig at vende nogle ting med en, 
som ikke fortæller noget videre? 
Du er altid velkommen til at ringe el-
ler skrive til mig.

Under Corona-tiden har jeg forsøgt 
mig med at optage korte gudstjene-
ster på video og lægge dem på you-
tube. Det har da fungeret nogen-
lunde, men det er godt nok ikke det 

samme som at mødes i kirken. 

Derfor er det skønt, at kirken nu igen 
er åben for gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger. Jeg vil tro, at der 
er i noget tid vil være en begrænsning 
for, hvor mange vi må være i kirke-
rummet. 

Hold dig orienteret på kirkens hjem-
meside og facebookside, hvor vi lø-
bende vil opdatere, hvis der opstår 
ændringer.

God sommer!
Mikael Holst Kongensholm

86886005 / 21606005 / mik@km.dk

Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Søndag d. 5. juli kl. 9.00 ved Erik Bjørn
Søndag d. 19. juli kl. 9.00 ved Jørgen Løvstad

Søndag d. 2. august kl. 9.00
Søndag d. 9. august kl. 10.30
Søndag d. 16. august kl. 14.30 på Mausing sportsplads
Søndag d. 23. august kl. 10.30

Gudstjenester i september er ikke på plads endnu. Læs mere i næste nummer af  
Kirkebladet og hold dig opdateret på vores hjemmeside www.vinderslevsogn.
dk eller ttps://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/.
Der kan du også læse mere om de øvrige aktiviteter i kirken.

Udendørs gudstjeneste i Mausing
Vi skulle have haft en gudstjeneste på Mausing Marked i år. Den blev dog 
desværre aflyst sammen med markedet. 

Derfor forsøger vi os i stedet med en gudstjeneste på sportspladsen i Mausing 
på Dalbakkevej, tæt på Mausing Forsamlingshus. 

Det foregår søndag d. 16. august kl. 14.30. Medbring gerne en stol/tæppe 
at sidde på. 
Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe.

Menighedsrådsvalg
Hvert fjerde år er der valg til menig-
hedsrådene, og det er igen blevet tid. 
Valgforsamlingen (som det nu hed-
der) foregår tirsdag d. 15. septem-
ber kl. 19.30 i Vinderslev Sognehus. 
På mødet opstilles først kandidater. 
Derefter præsenterer kandidaterne 
sig, og der bliver mulighed for debat. 
Til sidst er der en skriftlig afstemning 
om de opstillede kandidater. Resul-
tatet af  afstemningen afgør, hvem 
der er valgt til menighedsrådet for de 
kommende fire år.
Mød op, hvis du vil stille op til me-
nighedsrådet. 
Mød op, hvis du vil vise din opbak-
ning til det kirkelige liv. 
Mød op, hvis du vil være med til at 
påvirke og forme det kirkelige arbej-
de fremover.
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Børnehjørnet
Børnehjørnet i Corona-tiden
Børnehjørnet fik en meget brat af-
slutning på forårsprogrammet, og vi 
havde ellers glædet os så meget til på-
skefortællingerne og alt det kreative, 
som vi havde drømt om skulle føres 
ud i livet. 

Årsfest
Vi havde lige netop haft vores årsfest, 
hvor børnenes ideer, ønsker og for-
slag blev nedskrevet. Årsfesten er al-
tid noget særligt, og det var den også 
i år, for børnene har så mange gode 
ideer og tanker, som vi kan bruge i 
klubben, men så blev Danmark plud-
selig forandret.

Klubben har ligget stille på grund af  
Corona, og vi kan ikke gøre så meget 
ved det, men vi glæder os, til det igen 
bliver muligt at samles og være en del 
af  fælleskabet.

Besøg
I ”den stille tid” har børnene fået be-
søg ved deres postkasser, og så har de 
fået en hilsen, en tegning, eller bladet 
SUPERFRØ.

Det har også været muligt at give 
Børnehjørne-børnene en gave, og 
derfor blev der købt Led-Lys-engel, 
som så blev lagt i postkassen. De små 
engle kan minde os om, at Gud altid 
har brugt engle, for det kan vi læse 
om i bibelen. Lysenglen kan også 
minde os om, at Guds lys kan trænge 
igennem selv det mørkeste mørke.

Det har været dejligt at smutte forbi 
børnenes hjem og skønt med luft-
krammere og en snak på afstand.

Meget mere kan Børnehjørnet ikke 
byde ind med denne gang, men vi af-
venter og ser, under hvilke former vi 
kan samles efter sommerferien.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Tæt på normalen igen!
Som resten af  Danmark har vi også 
på Trekløverskolen haft et helt spe-
cielt forår her i 2020. Som alle ved 
blev der lukket for skolerne fra ons-
dag d. 11/3, og allerede fredag var 
der ingen elever på skolen. Vi fik ret 
hurtigt direktiver om, hvordan un-
dervisningen kunne tænkes, og per-
sonalet var meget hurtige til at gribe 
ansvaret for nødundervisningen, der 
nu skulle gennemføres. Indskolin-
gen fik formidlet konkrete materialer 
hjem til eleverne og brugte også de 
ting, der i forvejen var i tasken. Alle 
elever på mellemtrinnet har jo en 
chromebook, som gjorde det muligt 
for lærerne at gennemføre en stor del 
af  deres undervisning online - dvs. 
formidling af  opgaver, virtuelle klas-
semøder og gruppearbejde og sidst, 
men ikke mindst bare tid og lejlighed 
til at snakke sammen - nu via inter-
nettet. 

Tidshorisonten for, hvornår vi kunne 
begynde at tænke mere normale til-
stande, blev over et par gange skub-
bet frem i tiden, så det var med stor 
glæde, at vi hen over påsken kunne 
gå i gang med at planlægge indskolin-
gens og 4.-5. klassernes opstart igen. 
Afstandskravet på 2 meter var det, 
der gav os de største udfordringer, så 
vi valgte at dele de store klasser op i 
2 hold og flytte rundt, så de mindre 
klasser kom i lokaler, der kunne rum-
me dem samlet som klasse. Det be-
tød, at personalet tirsdag efter påske 
mødte ind med arbejdshandskerne 
på, og sammen fik de gjort klar til at 
modtage eleverne i dagene derefter. 

Nye rutiner
Det største fokus for arbejdet med 
børnene var i den første uge at indar-
bejde de nye rutiner: Håndhygiejne, 
hoste/nyse i ærmet, undgå tæt fysisk 
kontakt og holde afstand. I løbet af  
en skoledag var børnene samlet ved 
håndvasken 8-9 gange, og det tager 

altså tid, når det skal 
gøres ordentligt for alle 
- og det blev det! Et 
medfølgende fokus blev, 

at hverken de voksne eller børnene 
skulle påtage sig rollen som "politibe-
tjente", så der blev arbejdet rigtig me-
get med ændringen af  tankegangen, 
således at alle var med på, hvorfor de 
nye vaner var vigtige at få indarbej-
det. 
Det er lykkedes rigtigt godt, og vi er 
ikke i tvivl om, at der er mange ting, 
vi skal have med os, når vi når om på 
den anden side af  Corona-tiden.

Tak 
En af  årsagerne til, at det lykkedes 
med at omstille os til den nye Coro-
na-hverdag, har uden tvivl været alle 
de involveredes evne og parathed til 
at omstille sig og byde ind med hjælp 
til løsning af  den nye fælles opgave. 

Derfor skal der lyde en stor tak til for-
ældre og andre pårørende, personale 
og ikke mindst til børnene - uden je-
res hjælp ville det have været et langt 
og sejt træk!

I skrivende stund har vi haft 6. klas-
serne i skole i 2 dage. De har været 
hjemme hele tiden og har haft daglig 
undervisning via google-meet, hvor 
lærerne hver dag har undervist dem 
online. Efter der er blødt op på af-
standskravet, har vi samlet alle elever-
ne i deres almindelige klasser og nær-
mer os dermed de normale tilstande, 
som vi kender dem fra før Corona. Vi 
håber på at ende i almindeligt skema 
inden sommerferien. Arbejdet med 
at planlægge det kommende skoleår 
er i fuld gang - på hele skolen har 
vi knap 60000 timers undervisning, 
som vi er midt i at fordele - det er 
et kæmpe puslespil, som skal falde på 
plads, inden det næste puslespil med 
skemalægning kan påbegyndes.

Vi bliver selvfølgelig klar, og vi glæ-
der os til at byde velkommen til, 
forhåbentligt uden Corona-hensyn, 
endnu et skoleår på Trekløverskolen, 
Afd. Vinderslev.

Med ønsket om en god og varm som-
mer til alle.

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

Trekløverskolen
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Vinderslev Børnegård
Det er vist ingen hemmelighed, at 
Covid-19 fylder en stor del af  vores 
hverdag i børnehaven. 

Vi startede op igen den 16. april, og 
jeg må indrømme, at det var med en 
smule nervøsitet i forhold til de regler 
og rammer, der blev pålagt os.

Zoneinddeling
Legepladsen skulle inddeles i zoner, 
børnene skulle være i meget små 
grupper, og ekstra rengøring skulle 
der til. 

Derudover er der blevet opsat en 
vask udenfor, da vi skal vaske hænder 
mange gange i løbet af  en dag i sam-
spil med at spritte af. 

Maden skal portionsanrettes, og det 
hele blev vendt lidt op og ned. Den 
hverdag, vi kendte, blev på en eller 
anden måde gemt lidt væk. 

Den pædagogiske praksis, der hver 
dag skabte rammerne for det gode 
børneliv, skulle nytænkes til, at vi 
hver dag var udenfor fra klokken 7 
om morgenen, til vi gik hjem om ef-
termiddagen.

Nye rutiner
Det tager tid at skabe nye rutiner, og 
vi har nu været i gang i 6 uger. Det 
betyder, at vores børn, personale og 
forældre har fået de nye regler og 
rammer indarbejdet i vores hverdag. 

Den skepsis vi havde i april, har vi 
med tiden fået lagt på hylden og har 
nu igen fået skabt den bedste praksis. 

Børnene trives, og når jeg sidder oppe 
på bakketoppen og kigger rundt, bli-
ver jeg stolt og glad over de pædago-
giske miljøer, vi tilbyder vores børn 
hver dag. 
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Traditioner
Covid-19 har desværre også betydet, 
at vi ikke kan holde fast i de gode tra-
ditioner vi har hen over sommeren. 
Bedsteforældredag, falkefest, dagple-
jedage, fødselsdage, arbejdsdag og 
meget mere. Når vi er på den anden 
side af  det hele, må vi holde en stor 
fest, som både børn og forældre kan 
være en del af.

Lise på besøg
Selvom Covid-19 fylder meget i vores 
hverdag, vil jeg også lige nævne, at vi 
har sagt farvel til Lise, som har været 
ansat hos os i en lang periode. Lise 

var ansat i seniorjob, og hun brugte 
mange timer hos os hver dag. Nu 
har hun skiftet livet ud i børnehaven 
med at hjælpe i en genbrugsbutik i 
Kjellerup, men hun lægger heldigvis 
stadig vejen forbi os. 

Studerende
Karina, som har været studerende 
hos os det sidste halve år, har også 
haft sidste dag. 

Efter pinse byder vi velkommen til 
Marlene, som skal være studerende 
hos os frem til jul.

Klar til skole
Vi sender 11 børn i skole efter som-
merferien, og det er altid spændende 
for dem. Skoletasker bliver indkøbt, 
og vi mærker tydeligt, hvordan for-
ventningens glæde spreder sig blandt 
dem. De plejer at komme på en tur 
til Aqua med børnehaven, hvilket vi 
håber kan lade sig gøre igen.

Fra børnehaven ønsker vi alle en god 
sommer! 

Dorte Dupont Christensen
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Dagplejerne
Hverdagen igen efter nedlukning 
af  dagplejen
Da vi startede op igen torsdag d. 16. 
april, efter nedlukning i 5 uger, var 
det en lidt anderledes hverdag, hvor 
der var mere fokus på personlig hygi-
ejne, rengøring og ophold udendørs. 
Der skulle vaskes hænder efter hver 
aktivitet og legetøj og opholdssteder 
rengøres minimum 2 gange dagligt. 
De forskellige dagplejere reducerede 
deres legesager til et minimum, og der 
blev sat telte op i haverne, aflukning 
af  carporte for at gøre det muligt at 
være så meget som muligt udenfor. 
Dette gjorde også, at der blev redu-
ceret i den daglige åbningstid med en 
halv time hver dag. 

Salmesang i kirken blev aflyst såvel 
som heldagslegestuen i børnehaven. 
På grund af  smittefaren blev hver 
dagplejer bedt om at holde sig for sig 
selv. Vi måtte dog gerne gå tur sam-
men med den nødvendige afstand og 
ikke blande børnene. Det er dog nu 
ændret, og vi må nu være forsamlet 
igen hele dagplejegruppen.

Dagplejens dag
Vi afholdt dagplejens dag, selvom 
den i år måtte begrænses til en gåtur 
igennem byen med vores pyntede 
vogne.

Fra jord til bord
Vores årlige jord-til-bord-projekt 
har desværre ikke været muligt i år. 
Derfor har børnene hos Susanne 
hjulpet med at forspire diverse grønt-
sager til drivhuset, og så må vi spændt 
følge planternes vækst der.

Diverse aktiviteter
På regnvejrsdage tegnes der og lyttes 
til musik på Ipaden. Kugler fanges 
med en grydeske i en labyrintkasse. 
Når man er øvet, byttes kuglerne til 
nogle i farver, og således øves der 
både koordinering og farver.

Ekstra rengøring
Denne tekst er kopieret fra en anden 
dagplejer.

Her kommer “Mutter” med kost og spand
Og klude og børste og sæbevand.
Så bli’r der en vasken og spritten og tørren
CORONA med smitte står uden for døren
Om morg’nen da ta’r jeg den første tur
Den næste omgang når børn sover lur
Når dagen er omme og børn taget hjem
Ja så bli’r der vasket og sprittet igen
For tiden er så kort og det ku’ hænde 
Jeg kom for HURTIGT hen til livets ende.

Ny kollega i den kommunale 
dagpleje
Pr. 1. juni er Else Marie Ladegård 
Jensen, Haugevej 40, blevet ansat. Vi 
byder hende hjerteligt velkommen 
og glæder os til det fremtidige sam-
arbejde.
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Corona opholdssteder hos Hanne

Corona opholdssteder hos Susanne

Susanne Vad Westergaard
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Hos Lotte
Om jeg vil det eller ej, så kommer jeg 
ikke udenom, at Corona-krisen også 
vil sætte sit aftryk på dette indlæg. 
Det er blevet en underlig hverdag, vi 
alle lever i og uanset, hvor vi kigger 
hen, er hverdagen forandret, og det 
gælder også, i særdeleshed, hverda-
gen i alle landets institutioner og også 
hos mig. 

Da jeg onsdag efter påske igen kunne 
slå dørene op for mine skønne børn, 
mødte de ind til en hverdag ude. 
Denne forandring var i sig selv ikke 
så stor, for vi bruger jo i forvejen me-
get af  vores tid ude. Men det er alli-
gevel anderledes at skulle have skiftet 
ble ude, at man ikke må komme med 
i køkkenet, og at alle timerne skulle 
foregå i haven. I den første tid måtte 
børnene jo heller ikke sidde tæt sam-
men i barnevogn eller klapvogn, så 
de vanlige ture i skoven måtte også 
udeblive.

Heldigvis bor jeg på landet, så der 
er altid noget at finde på. Kaninerne 
er blevet passet lidt ekstra, køerne 
har fået et ekstra kik og hestene en 
ekstra gulerod. Aktivitetsdepotet på 
loftet har været fundet frem. Mange 
af  stationerne fra sidste års børnefe-
stival gjorde igen lykke. Vaskehallen 
til scooterne, motorikbanen, ærtepo-
sekast oma. Da børnene begyndte at 

savne legesagerne på værelset, byg-
gede vi to borde om. Denne ene med 
græsfold til bondegårdsdyrene og den 
anden tegnede vi bilbane på. Hurra 
for stor have! Jeg skiftede også lidt 
ud i udelegetøjet og fik nyt legehus 
og klatrestativ. Så alt i alt er det gået 
rigtig fint. Også med rengøringen og 
brug af  sprit.

Den største udfordring har helt klart 
været at finde rum til den helt tætte 
kontakt. Tid til at sidde på skødet, få 
læst en bog, blive nusset lidt på ryg-
gen og bare være. Den slags kommer 
helt naturligt, så snart jeg sætter mig 
ned på legeværelsets gulv, men det 
er, som om ”nuller tid” ikke kommer 
helt så meget af  sig selv, når man er 
ude i haven. En uvurderlig vigtig brik 
som jeg for alt i verden ikke vil lade 
gå tabt. 

Nu er vi gået lysere tider i møde. Vi 
må igen bruge barnevogn og ladcy-
kel, og det åbner jo muligheder for 
både Hinge Sø, skoven og diverse. 
Børnene må igen komme med ind, 
og legesager skal blot rengøres en 
gang om dagen. Desuden har Lene 
og jeg fået grønt lys for at mødes ude 
hos en af  os, hvis det samlede antal 
ikke overskrider de 10 personer. Det-
te er bare så dejligt, og vi kan nu finde 
erstatninger for alle de dejlige ting, 
vi ellers skulle have brugt foråret og 
sommeren på. Vores kirkemusikalske 
legestue, cirkus, tumledag på Borg-

vold, yogakursus, landsskue og alt det 
andet sjove vi må undvære. Vi må nu 
selv i gang med planlægningen.

Foråret og sommeren har også budt 
på store forandringer i børnegrup-
pen. Ikke mindre end 3 børn er og 
skal af  sted hen over sommeren. Vi 
sagde farvel til Ella 1. maj. Hun star-
tede i børnehaven i Lemming.
Viggo er stoppet her 1. juni – børne-
haven i Vinderslev venter på ham, og 
til august drager Mie af  sted i børne-
have. 

3 nye dejlige børn står klar. Sødeste 
Asta startede midt i Coronatiden, 
men har bare taget det hele med op-
rejst pande. Nu byder vi Aiden vel-
kommen. Aiden er lillebror til Kea-
gan og Spencer, som begge også har 
været i min dagpleje. Det er så dejligt 
at have familien tilbage under mine 
vinger. Til sommer byder vi Naya og 
hendes familie velkommen. Vi glæder 
os sådan til at lære jer at kende.

Jeg tror, jeg vil slutte indlægget med 
et lille tilbud – hvis man kan kalde det 
det!
Dagplejens missemor har fået 6 
skønne killinger. Hun passer dem så 
fint, og vi har stor stor fornøjelse af  
at følge dem. Specielt Elin er bare så 
glad for killingerne. Det er en stor 
fornøjelse, men de bliver jo på et tids-
punkt klar til at flytte hjemmefra, og 
da der er 6 stk. skal man endelig bare 
sige til!!
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En ting er, at der er 6 killinger, noget 
andet er kaninerne. Vi har haft besøg 
af  den sødeste hankanin – nøje ud-
valgt efter et fantastisk temperament. 
Han er åbenbart god til at give sine 
gener videre, for der er ikke mindre 
end 10 stk. kaninunger. Aldrig har jeg 
prøvet, at der er så mange unger! Så 
nu er opfordringen givet videre – står 
du og skal have en kanin med godt 
temperament, og som er vant til bør-
nehænder, så er det Hos Lotte det 
sker!
I ønskes alle en dejlig sommer!

De varmeste hilsner 
Hos Lotte 

v. Lotte Anckersen 
www.hos-lotte.dk

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

       Parallelvej 6, Kjellerup (tirsdag)
      Bredhøjvej 19B, Silkeborg
             Tlf. 70 20 21 80
     Det er os med den gode service

Støt vores annoncører! 
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD

                

                     ... hos Birthe 
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup
              86 88 85 13
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Hauge Forsamlingshus

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

    Dennis Rasmussen   Hauge

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

          V/ Johnny Hansen
   Hønholtvej 3 .  8620 Kjellerup

     Tlf.  50 80 45 13
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev, 

  Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af styrings-

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

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71  Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Mobil  40428266
                         Se nr :  25158105

Mausing Forsamlingshus
 

For udlejning og fremvisning, kontakt
Lone Knudsen  Tlf.  22 47 93 41

Hauge Minimarked
Haugevej 33

8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr.  86 88 80 13

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

 
   Klovbeskæring
 
 
          Kaj Klovbeskærer ApS
          CVR nr. 39774143.
          
              Tlf.  nr.  40289204

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Kontor   86 88 81 70     Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk

Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.

Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord 

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Anders Hald , tlf. 52396135    

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

Ib Rohde hjælper dig med de 
tunge løft inden for rådgivning 
og regnskab. Så kan du  
koncentrere dig om de ting, 
du er bedst til.

 Andersen   Ejendomme 

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup

Mobiltlf.  40518383   
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13 Tlf. 40940733

Støttepillerne
Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

Valgmenigheden
Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Klaus Drivsholm Tlf. 20325557

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Knud Gadegaard, Gyvelvej 1 Tlf. 21700039

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 23666950

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Anders Hald, Trekronervej 35 Tlf. 52396135

Vinderslev Børnegård
Leder: Dorte Dupont Christensen   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142 Tlf. 61365472

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3 Tlf. 28713467 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
v/ Michael Langballe, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen
Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103 Tlf. 29928197
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

Windir Spejderne
Fmd.: Jim Schlüssel, Storgade 8, 8882 Fårvang Tlf. 27224306

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1        Tlf. 86888681

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

Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 61777454
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28A Tlf. 20477762

Dagplejere, kommunale
Else Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 30258489

Private pasningsordninger
Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
og Winnie Danielsen, Sindingsgade 20, Kj. Tlf. 41132101
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Kate Kristensen, Revl Mosevej 4  Tlf. 50953428
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Sanne Søgaard Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 20480151

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26 Tlf. 30667111

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 40345776

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11 Tlf. 40289204

Pensionistforeningen
Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A Tlf. 51469535

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20 Tlf. 40414365

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Mikael Holst Kongensholm Tlf. 21606005
Tingskrivervej 28A
Fmd.: Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19 Tlf. 61383360



En opfordring på et initiativ fra Hans Jørgen Hansen, Tøndborgvej


