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Kender du nogen uden for lokalområdet, som kunne have
interesse i at få Lokalbladet, så giv et abonnement i gave!
Det koster 250 kr. om året.
Gavekort fås ved henvendelse til Lene Rasmussen

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 5902942531 mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK!
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Gade

spejlet

Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20,
havde 25 års jubilæum som dagplejer den 21. august
Sanne & Bo Sørensen, Mausingvej 19, har sølvbryllup den 5. oktober
Solvej Wedel Pedersen, Haugevej 2, bliver 60 år den 10. oktober
Solveig & Rehné Damm Kristensen, Pederstrupvej 53,
har kobberbryllup den 11. oktober
Arne Holm, Haugevej 6, bliver 80 år den 5. november
Lotte & Søren Anckersen, Vinderslevholmvej 53,
har kobberbryllup den 23. november
Kalle Krage Jensen, Silkeborgvej 109, bliver 70 år den 27. november
Kannika & Allan Busk Jensen, Pederstrupvej 44,
har kobberbryllup den 6. december
Rikke Hansen & Daniel Kristiansen, Mausingvej 36,
har kobberbryllup den 15. december
Alvilda Jacobsen, Erantisvej 3, bliver 75 år den 17. december
Ove Pedersen, Solsikkevej 8, bliver 50 år den 25. december

bød sig, da han synes, Vinderslev er
et godt trygt sted.

Velkommen Liljevej 45

Kim har en datter, som hedder Anna.
Kim Schmidt, 30 år, har købt huset Hun er 2½ år og er hos Kim i weekpr. 1. august af sine forældre, som er ender og ferier.
flyttet til Viborg.
Kim arbejder som controller (udvidet
Han har boet i huset, siden han var 8 økonomiassistent) i et firma i Risskov,
år, så han er derfor godt kendt i Vin- som hedder Gastech-Energi A/S. De
derslev og omegn, hvor han har gået i laver varmepumper og gasfyr.
skole og arbejdet. Han har boet andre
steder som voksen, men er nu tilbage Af fritidsinteresser går Kim på jagt
og er meget glad for, at muligheden og er begyndt at cykle.

Velkommen Liljevej 29

Hermed et lille skriv om os, som flyt- hun har allerede en del erfaring med
ridning fordi hendes farmor har en
tede til Vinderslev den 29. juli.
islænderhest, der hedder Kapi.
Mads (36), Lærke (32) og Vilja (3),
Til daglig læser Mads til pædagog,
Liljevej 29 / Bofællesskabet Liljevej
og Lærke arbejder i afdelingen for
Vi er flyttet hertil fra Aarhus, hvor vi bæredygtighed i møbelforretningen
boede i lejlighed på 4. sal ved en tra- Holmris B8 i Bjerringbro.
fikeret vej. Især efter vi fik Vilja, har
vi længtes efter at flytte ud af byen Lærke har en passion for yoga, og
til et lille hyggeligt og aktivt landsby- Mads glæder sig til at få brugt sit nye
samfund med kort til daginstitution, jagttegn, gerne sammen med nye beskole og natur. Vi føler, vi har fundet kendtskaber fra området.
det perfekte sted og er landet rigtig
Vi holder meget af at komme ud i
godt her.
Vilja er startet i Vinderslev Bør- naturen og glæder os til at udforske Vi ser også meget frem til at lære
negård, hvor hun allerede har fået området og nyde det søde og aktive byen og folk her at kende!
Med venlig hilsen
mange gode venner. Vilja har en for- landliv.
Lærke,
Mads og Vilja
kærlighed for dyr, særligt heste og
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Velkommen Lundgårde 3

Nadia arbejder til daglig på Varde kaI starten af august overtog Nadia serne, og Jakob studerer Ernæring og
(30) og Jakob (27) Lundgårde 3 lige Sundhed i Aarhus.
tids nok til at deltage i årets vejfest.
De er begge store naturmennesker,
men har aldrig boet på landet eller
haft hus før. Der er derfor mange
ting, der skal læres, men de er fulde
af gå-på-mod og har hurtigt luret, at
der gemmer sig mange gode erfaringer i lokalsamfundet, som man kan
tage ved lære af.

Efter nogle meget hektiske år med
bosættelse rundt omkring i Danmark
er parret glade for at have fundet en
mere fast base og kan slet ikke få armene ned over at være kommet væk
fra de små lejligheder og ud, hvor der
er plads at boltre sig på.

Man skal derfor være meget velkommen til at kigge forbi. De har lovet, Vi er utroligt glade og beærede over
der nok skal være kaffe på kanden el- den smukke æresport, der stod klar,
da vi kom hjem fra vores bryllup
ler en øl på køl!
den 4. september og er enormt taknemmelige for den opmærksomhed,
vi har modtaget i forbindelse med
brylluppet – både i forhold til æresporten og de gaver, vi har modtaget,
men også for, at der blev flaget for
os i Mausing, hvilket betød utroligt
meget for os. Vi føler os utroligt velkomne!
Vi blev viet i Bryrup Kirke
lørdag den 4. september

Velkommen
Vinderslevholmvej 45

Kim på 30 har natarbejde fra kl. 22
til 06 på RC Beton i Rødkærsbro til
Efter at have været til salg i lang tid og med natten til fredag, som slutter
blev huset på Vinderslevholmvej 45 05.30 i anledning af weekenden.
pludselig så attraktivt, at der kom
Pia er 32 og uddannet bibliotekar og
budrunde på det i maj.
beskæftiger sig med teknologi og læPia Rask Jacobsen og Kim Rasmus- ring på bibliotekerne i Silkeborg og
sen var så sikre på, at det lige skulle Kjellerup. Hun brænder så meget
være deres hus og bød over prisen. for det emne, at hun er frivillig i en
Derfor kunne de overtage nøglen forening ved navn Digipippi, som
arbejder for at få flere unge piger til
den 1. juni.
at arbejde inden for IT-sektoren. Pia
Kim er vokset op i Silkeborg og ville underviser i robotteknologi og 3D
ikke uden for byskiltet, hvorimod Pia print på workshops for piger og deres
er vokset op på Hørupholmvej og mødre i bl.a. København og Odense
vant til landlige omgivelser. Nu har i sin fritid.
de landlige omgivelser lige inden for
byskiltet, så begge er meget tilfredse I det hele taget er Pia meget aktiv
med købet. Deres glade og legesyge som frivillig og bruger mange timer i
labrador, Argo, føler sig også godt til- Den Gl. Biograf i Kjellerup.
pas i Vinderslev.
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Kim er vild med gaming og bruger
det både som afslapning på fridage,
og når han skal holde sig vågen om
natten for at få vendt døgnet rigtigt til
sit natarbejde. Han er også for nylig
fået interesse for at fiske.

Velkommen til Josefine

Velkommen til Alma

Michelle og Andreas på Haurbakvej 14 fik den 18. juni en datter på
Viborg Sygehus. Hun hedder Alma
og vejede ved fødslen 4094 gram og
målte 53 cm.

Anne og Martin på Hønholtvej 4 blev
tirsdag den 29. juni, klokken 12.16
forældre for 2. gang, da lille Josefine
kom til verden. Hun var 52 cm lang
og vejede 3270 g.
Fødslen tog 30 minutter, fra mor lå
på fødesengen, til hun var ude.

Billedet er af storesøster Mille på 4 år
med Alma.
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Krokusvej i arbejdstøjet

Den 26. juli havde grundejerne på Krokusvej arbejdsdag og generalforsamling. Dagen startede i Byparken med smørrebrød og kaffe til alle mand. Her blev
vores generalforsamling gennemført, og derefter
fortsatte dagen med arbejde på legepladsen. Rigtig
mange fra vejen tog del i fællesskabet på forskellig vis.
Legetårnet blev malet og repareret. Der blev lagt sand og fliser under
det nye træbord, som fik en omgang med malerpenslen. Der blev også opsat et
nyt gyngestativ, så det må siges, at der var gang i alle hænder, boremaskiner og
pensler m.m.. Undervejs blev der snak-

ket, drukket kolde øl og kaffe.
Vi håber, at legepladsen kan blive til glæde for alle, der har brug for et lege- og
samlingssted.
Den 20. august havde Krokusvej Gade-komsammen i garagen i nr. 19. Hver
husstand medbragte selv aftensmaden, drikkevarer og kaffe. Der blev lagt dug
på bordene og tændt stearinlys, for fint skulle det være, og det blev en fin og
hyggelig aften, hvor ingen i nabolaget var i tvivl om, hvor snakken kom fra.
Gadehilsen fra Krokusvej
Anne Marie Vejen Najbjerg

Velkommen
Tøndborgvej 20

Dagny og Bent Sørensen byggede huset på Tøndborgvej 20 i tresserne. Nu
har det for første gang skiftet ejere,
og det er Roxana-Maria på 32 år og
Adrian Calin Firte på 33 år, der har
købt huset. De er begge fra Rumænien, men har boet i Danmark i henholdsvis 10 og 12 år. De har senest
boet i Trige ved Aarhus. I huset bor
også den rumænske hyrdehund, Benny, som er meget stor og en dygtig
vagthund. Navnet udtales ”Benni”,
hvis nogen vil i snak med den.
Roxana og Adrian overtog huset den
1. september 2020 og flyttede ind i løbet af oktober. I begyndelsen boede
de i campingvogn, for de ville gerne
renovere huset før indflytning, men
det blev for koldt i campingvognen,
så de flyttede ind og har renoveret et
rum ad gangen.
Adrian er selvstændig automekaniker og har værksted på Thrigesvej
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22 i Silkeborg med 2 ansatte, nemlig
en mekaniker og Roxana, som sørger
for al administration, regnskab, kundekontakt, osv. Der er ikke så meget
fritid, når arbejdet skal passes og huset renoveres, men de holder meget
af at gå ture med Benny i hundeskove i området, bl.a. i Kompedal.
Adrian vil også gerne fiske og køre på
mountainbike, og når han har rigtig
god tid, bygger han fjernstyrede biler.
Roxana holder meget af at arbejde i
haven.

Byfest i Mausing
Den 3. juli blev der festet i
Mausing. En ny vej blev indviet - Æ Omfartsvej - et vejstykke, som går uden om det
første stykke af Lundgårde.
Carsten Hansen, Lundgårde 2,
stod for denne indvielse.
Der blev også holdt byfest i
laden hos Elly Stenholt med
spisning, generalforsamling og
fodboldkamp på storskærm
(EM kvartfinale mellem Danmark og Tjekkiet)
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Åbent hus ved BOX to BOX

Kælderen i Pederstrup

Efter fællesmødet blev det bestemt, at vi åbner kælderen på Pederstrupvej 83 hver tirsdag og
onsdag aften fra 19.00-21.00 frem til nytår. Der er kaffe på kanden, og der er allerede godt gang
i nørklerier, snak, billard m.m.
Der savnes dog nogle flere, som kunne tænke sig at spille kort. Det koster GRATIS at deltage.
Den 30. oktober og den 20. november mellem 10.00-12.00 er der morgenkaffe med rundstykker og tilbehør for 20,- kr.
Der vil blive informeret på lygtepælene i Pederstrup og på Facebook.
Den 20. november tager vi stilling til, om der er grundlag for at fortsætte m.m.
De bedste hilsner
Hans Jørgen 23463215
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Velkommen
Holmsløkkevej 5

de meget af at flage, så flagalleen bliver brugt ved enhver lejlighed.
Ud over landbrugsmaskiner har Lasse-Emil og hans far også et firma
med 2 velholdte veteranlastbiler, en
Volvo fra 1964 og en Scania fra 1966,
som de lejer ud til bl.a. studenterkørsel. Firmaet hedder ”Påmedhuen.dk”
og har egen hjemmeside.

Louise Daugaard og Lasse-Emil Nedergaard overtog ejendommen den 1.
april 2020. Louise er født i Vinderslev,
men flyttede til Silkeborg, da hun gik
i 0.kl. Lasse-Emil er fra Vester Bording. Der bor også en pomeranian
ved navn Milo på ejendommen + 2
katte.
Louise og Lasse-Emil er ved at lægge
sidste hånd på en totalrenovering af
stuehuset, hvor de har fået stor hjælp
Louise arbejder hos
af Lasse-Emils far. Når der er tid til
Grundfos som lastbilovers, holder de begge meget af at
chauffør, og Lasse-Emil
fiske.
er grøn vicevært hos
Birch Ejendomme. De
går begge to meget op
i køretøjer og har flere
traktorer og en Claas Matador Gigant mejetærsker,
årgang 1966. De har i alt
2,5 hektar, og 1,5 hektar
er tilsået med korn, som
høstes med egen mejetærsker. Den dag Lokalbladet
var på besøg, var der flagalle for at fejre høstens
komme, og der var inviteret publikum til at opleve
det. I det hele taget holder

En rose til Ole Clausen
Ole Clausen har besluttet sig for at gå på pension fra
jobbet som omdeler af Lokalbladet. Det er ham vel
undt, for han har omdelt bladet siden 2005. I mange af
årene har han afvist at modtage betaling for arbejdet,
men ladet pengene gå i bladets kasse.
Fra Lokalbladets redaktion skal der lyde en stor tak til
Ole for 16 års tro tjeneste med omdeling af Lokalbladet, og vi ønsker ham et velfortjent otium!
Med venlig hilsen
Redaktionen
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Et liv på Grønland
Umiddelbart før min kones og min
afrejse fra vores ”sommerbolig” på
Fruerlundvej modtog vi et eksemplar
af Lokalbladet fra 2 venlige mennesker, som var kørt helt ud til vores
hus med bladet. Det var dejligt, men
desværre fik jeg først rigtig tid til at
læse bladet efter ankomst til vores
hjem i byen Aasiaat i Grønland.
Jeg har i den forbindelse lovet at fortælle lidt om Grønland - hvad der
sker og er sket her.

Om mig selv:

Mit navn er Ejnar Østergaard Madsen, og min kone hedder Hedvig eller Idue på grønlandsk. Vi er begge
efterhånden i en rolig og noget tilbagelænet aldersgruppe og bruger hvert
år ca. 2 mdr. i huset på Fruerlundvej.
Helst om foråret fra omkring midten
af april, når foråret begynder at gøre
Danmark smukkere. De resterende
ca. 10 måneder bruger vi i Grønland,
hvor vi har vores bolig og virksomhed, som vores datter, der er medejer,
efterhånden driver alene. Her kan vi
dyrke vores fælles interesse for at sejle, gå på jagt og fiske og nyde naturen.
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Jeg har i år boet 49 år i Grønland i
forskellige byer og er 75 år. Jeg har
også fundet min kone her. Vi har
sammen 2 piger, hvor den ene som
sagt driver vores fælles virksomhed,
og den anden for tiden læser økonomi i Odense. Jeg havde en familie
med til Grønland i 1972, men det gik
desværre ikke.

Min kone, Hedvig Reimer, er tipoldebarn af een af de store, men desværre også ret ukendte polarrejsende fra
datidens Grønland. Hendes tipoldefar deltog i 5 polarekspeditioner som
henholdsvis altmulig- og kendtmand,
hundeslædekører og jæger/fanger,
der skulle skaffe frisk mad til ekspeditionsdeltagerne, når de medbragte
forsyninger skulle strækkes eller var
opbrugte.
På den værste af rejserne måtte han
i hele vinterperioden opholde sig på
en stor drivende isflage sammen med
halvdelen af en amerikansk skibsbesætning og sammen med sin kone,
som var gravid, og som på isflagen
fødte et barn, der dog senere døde.
Alle blev reddet i sidste øjeblik ud for
New Foundland, hvorefter de levede
som datidens ”kendisser” i USA
i næsten et år. Den historie og hele
Hans Henriks (som han hed) livsforløb på de 5 ekspeditioner, kan læses i
Mads Lidegårds bog ”Hans Hendrik
– en eskimo”.

Jeg hverken kan eller vil undvære det
danske forår, og ligeledes synes min
kone også, at det er en pragtfuld tid,
når alt grønnes, og luften er klar og
lun, og det er grunden til at tilbringe
foråret i Danmark. Grunden til at det
er Fruerlundvej, vi bor på, er en ganske anden, for hvor kan man finde
bedre ro, skønnere natur med dyr og
fugle og et særdeles dejligt samvær
med pragtfulde hjælpsomme mennesker, - og så er der lige den omstændighed, at jeg blev født der en februardag i 1946 i snestorm, efter sigende
med produktionsdato den 4.5.1945 Grønland
(alt var rationeret dengang, næsten, Grønland er et meget stort land med
og Danmarks befrielse skulle jo fej- meget få indbyggere. På østkysten
res).

er der 2 byer og nogle få bygder og
i alt omkring 3500 indbyggere, og så
er der en dansk hundeslædepatrulje
med danske soldater, som hver vinter kører hundeslæde langs den nordligste ubeboede halvdel af østkysten
for at håndhæve dansk overhøjhed
i Grønland. På vestkysten bor den
resterende del af befolkningen, ca.
52500 personer, hvoraf man vist for
tiden regner med, at 3000 er danskfødte.

propelfly, som kan lande på forholdsvis korte baner. Man kan nemlig ikke
rejse på andre måder internt, eller næsten ikke, for der er et passagerskib,
som besejler noget af kysten. 9 byer
på vestkysten har egen landingsbane
og i Sydgrønland bruges en anden

ren og lave lidt mad og så bare slappe
af. Det betyder jo altså også, at man
oplever naturen på nært hold.

Erhverv

Hvordan kan man da så leve i et land,
som både er stort, tyndt befolket og

Når man kommer fra Danmark til
østkysten, mærker man de høje bjerge ret ofte som turbulens i luften over
kysten, - ikke voldsom; men dog som
en påmindelse om, at nu begynder
Grønland og indlandsisen, som er ca
3 – 3.5 km tyk på det tykkeste sted.
En halv time senere begynder nedstigningen mod landingspladsen i
Sdr. Strømfjord, eller Kangerlussuaq,
som det hedder i dag på grønlandsk.
Lufthavnen er bygget af amerika-

nerne under anden verdenskrig, og
frem til begyndelsen af 1990-erne
var der her en amerikansk base. I dag
er basen rømmet, og de mange faciliteter bruges af personalet, som passer lufthavnen. Der bor fast ca. 600
personer, som alle har fået at vide,
at om 3 år vil der blive indviet en
ny atlantlufthavn i både Nuuk (tidligere Godthåb) og Ilulissat (tidligere
Jakobshavn), og Kangerlussuaq vil
blive nedgraderet, - til hvad ved man
ikke rigtigt endnu udover, at det danske forsvar vil bruge banen.
Fra Kangerlussuaq kan man i dag rejse ud til hele vestkysten med mindre

nedlagt amerikansk base
som regional lufthavn for
3 byer og et antal bygder.
Også her vil man bygge ny
lufthavn, og man planlægger
at bygge mindre landingsbaner i alle de mindre byer,
som i dag betjenes af helikopter for at lette rejsemulighederne.
Grundet de mange fjorde,
som udløber fra indlandsisen og det
bjergrige terræn, kan man ikke lave
veje eller togbaner mellem byerne
i Grønland, uden at det ville koste
svimlende mange penge, - langt flere
end det i dag koster at drive infrastrukturen, som den er.
Men har man ikke råd til eller lyst til
at flyve eller sejle med en lokal sejler,
kan man jo sejle selv, og det er der
rigtig mange der gør. Rent faktisk er
en båd eller jolle grønlændernes ”bil”.
Uden den kunne man ikke komme
uden for byer og bygder, på telttur, gå
på havjagt eller fiske eller bare sejle et
sted hen for at lave et bål ude i natu-

temmelig koldt om vinteren, somme
tider ned til minus 30 - 40 grader på
udsatte steder og med somre, som
ofte er ret bedrageriske vejrmæssigt?
Den grønlandske befolkning levede
tidligere af det, man kunne fange,
finde og fiske, og det er stadig et erhverv at være fanger. Tidligere forsynede dygtige fangere familien, hele
familien og fattige medborgere med
den mad og det tøj, man behøvede
samt nødvendigheder for overlevelsen i øvrigt. Datidens storfangere var
også datidens socialkontorer!
Kvinderne indgik i udførelsen af
erhvervet på forskellig måde og var
derfor meget nødvendige i den daglige udførelse. Udover at tilberede og
lave maden var det kvinders arbejde
at klargøre skind til brug for såkaldte
konebåde, datidens transportbåde til
kvinder, børn og hunde samt naturligvis alle de til en ”telttur” hørende
sager, for dengang flyttede man rundt
om sommeren efter mulighederne
for fangst og boede hele sommeren
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i telt. Alt blev lavet af skind. Telte,
konebåde og kajakker, tøj, fodtøj og
endda sengetøj var skind, som stadig
havde alle de lunende hår, men som
sikkert også har været et ganske levende bekendtskab, når varmen om
natten indfandt sig på briksen.
I dag er der stadig folk, der lever af
fangst/fiskeri, både til eget brug og
til salg blandt stedlige beboere, men
det er ikke længere et spørgsmål om
overlevelse. Man kan naturligvis købe
alle fornødenheder i butikker og supermarkeder, og man har naturligvis
et kommunalt socialkontor, som kan
gribe sociale tabere. Mange lever dog
af indtægterne fra fangst og fiskeri,
men der er også en del, som blot supplerer egen frysevarebeholdning.
Fortidens erhverv var hovedsageligt
iværksat eller styret af den danske
stat og dermed tilrejsende danskere,
og det var især de statslige virksomheder, der gav arbejde til lokalbefolkningen:
Televæsenet som stod for alle former
for kommunikation (telefon, telegram, telex, radio) med telestationer
i alle byer,
GTO (Grønlands Tekniske Organisation), som stod for styringen af al
byggeri, bygning af veje og al anden

fiat, som forestod mange erhversområder såsom skibstrafik til og fra og i
Grønland, havnetjeneste (losning og
lastning) og den dermed forbundne
håndtering af forsendelser. I alle byer
og bygder havde KNI butikker og
lagerfaciliteter samt olie-/tankanlæg
til brændstoffer. KNI var posthuse,
banker, bagerier, fiske- og rejefabrikker og rejsebureau for alle de danske
udsendte medarbejdere i ovennævnte
erhverv samt de mange tilkaldte lærere. Dengang var der ingen turister
at betjene.
Institutionerne, sygehuse og tandlæger o.l. var også statsejede og naturligvis også arbejdspladser for både
danske udsendte og lokalt ansatte.
Det er klart, at der ikke var mange
muligheder for, at en lokalboende
kunne starte egen virksomhed, men
nogle få modige håndværkere, især
tømrermestre og malermestre overtog efterhånden meget af arbejdet,
og der var også modige småhandlende, som startede egen butik eller
kiosk, men jeg tror ikke, at der blandt
dem var nogen, som blev nyrige,
tvært imod.

Med overgangen til først hjemmestyre i 1979, hvor Grønland overtog de
første erhvervsaktiviteter og sociale
handlingsområder, begyndte der også
at opstå muligheder for, at stillinger,
som tidligere var besat med danskere,
blev overtaget af grønlændere, og
større private virksomheder voksede
op i servicesektoren, entreprenører,
elvirksomheder, malere, autoværksteder o.l., og i dag efter godt 10 år med
selvstyre, som indførtes i 2009 (at
man selv styrer de funktioner, man
med tiden har overtaget fra Danmark)
er alle markederne frit tilgængelige,
dog med den lille tilføjelse, at Det
Grønlandske Selvstyre ejer, som den
danske stat tidligere, en stor del af fiske- og rejefabrikkerne langs kysten,
infrastruktur, elværker og elinstalla- televæsenet som nu er sammenlagt
tioner, autoværksteder o.l,
med postvæsenet i hele Grønland,
KGH (Den kongelige Grønlandske flyvningen til og fra og i Grønland
Handel) senere KNI, Kalallit Niuer- samt passagersejladsen langs kysten,
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alle havne og forsyningsskibe til/fra
Grønland og i Grønland og endelig
en del af de nuværende supermarkeder i byer og bygder, tankanlæg for
brændstoffer og olier og endelig alle
el-/kraft-/varmeværker.
Det er kommunerne og Selvstyret,
der står for de sociale områder såsom
ældreområder, socialområdet, sundhedsområdet med sygehusene i alle
byer og sundhedscentre i bygderne.
Folkeskolerne er underlagt kommunerne, mens gymnasier, fagskoler og
universitet hører under Selvstyret.
Mit arbejde i de første 21 år indtil 1993 var som tjenestemand hos
det, der hed ”Den kongelige Grønlandske Handel”, hvor jeg startede
i bunden og blev ”fyret på gråt papir” som chef i 1993, da politikerne
i Grønland fandt frem til, at KGH,
som forkortelsen af navnet er, var
for dominerende erhvervspolitisk
og derfor skulle stækkes. Det gjorde
man ved at hyre en klog konsulent i
Danmark, (konsulenter er altid kloge,
når de kommer udefra), som splittede
virksomheden i ”småafdelinger”, fyrede stort set alle daværende chefer,
hvorefter han kort efter rejste tilbage
til Danmark.
I dag er virksomheden opdelt i aktieselskaber, ejet af Det Grønlandske
Selvstyre og fungerer derfor efter
politikernes ønsker. Det har nok ikke
ændret ret meget på udviklingen af
de virksomheder, som opstod som
nye aktieselskaber, men det har givet
dem den byrde at skulle præstere et
overskud til deres ejere, og så må man
i sandhedens navn tilføje, at det har
gjort det attraktivt for lokalbefolkningen at søge højere uddannelser og
overtage de stillinger, som før besattes af danskere.
Det er jo i grunden netop dette, der
har været det gennemgående argument i forholdet mellem Grønland
og Danmark, at man ønskede at
bestemme selv, altså først Hjemmestyre fra 1979, så Selvstyre fra 2009
og måske en endelig adskillelse eller

et endnu løsere forhold fra Danmark Selvstændighed
om nogle år, når man finder en øko- I disse år tales der jo meget om den
nomi, der kan bære dette.
selvstændighed, som den grønlandske befolkning på sigt ønsker, og som
I dag modtager Grønland ca. 3,7 de grønlandske politikere med stort
milliarder fra Danmark til drift af held har brugt i forhandlinger især
de områder, man allerede har over- overfor Danmark. Jeg mærker tydetaget, men skal man overtage alle de ligt, når vi er i Danmark, at mange
”normale” driftsområder, som findes
under en suveræn stat, vil man nok
skulle bruge ca. det dobbelte.
Lønningerne i Grønland er lave i forhold til Danmark, ca. kun svarende til
2/3 eller ca. 90 kr. i timen for lavtlønnede, og skatten er generelt 45%
med grundfradrag på ca. kr. 60.000,
så en familie, der lever på mindsteløn,
har ikke mange muligheder, når der
samtidig skal betales højere priser for
madvarer end i DK og bruges penge
til husleje, el og varme.
Det har da også betydet, at mange
grønlandske familier og især ældre på
alderspension de senere år er flyttet
til Danmark i så stort tal, at befolk- mennesker ikke forstår, hvorfor man
ningstallet har været nedadgående. i Grønland ønsker selvstændighed,
Ifølge uofficielle tal bor der i dag ”for Danmark har jo hjulpet i manca. 18.000 grønlændere i Danmark ge år uden at få noget væsentligt tilog i Grønland ca. 56.000 personer, bage”, og derfor kan det jo godt for
hvoraf ca 3000 som tidligere nævnt mange synes som en slags utaknemer danskfødte.
melighed; men det er det ikke, - det er
derimod klart, at man som grønlænDe største indtægtskilder til Grøn- der ønsker at styre sit eget land. Det
land i dag er det efterhånden store ønsker alle folkeslag, og det burde vi
fiskeri efter rejer, hellefisk og torsk, som danskere vide alt om, når man
en del andre mindre betydende fiskearter samt den efterhånden ret store
turisme i nogle af byerne på kysten.
Fiskeriet er yderst veludviklet med
både store havgående fabrikstrawlere, mindre trawlere til kystnært fiskeri
og små indenskærs både og joller, der
med bundgarn og håndkraft fanger
masser af fisk.
Det politiske ønske er, at turismen
udbygges yderligere og dermed giver
større indtjening i fremtiden.

tænker tilbage på den tyske besættelse
af Danmark, - uden at jeg på nogen
måde vil sammenligne Danmarks
forhold til Grønland med dette; men
grønlænderne er et folk ligesom danskerne er et folk, så selvfølgelig ønsker man selvstændighed, men først
når mulighed gives, og det betyder,
når der er råd til det, og det har
intet at gøre med forholdet til
Danmark, for der er til stadighed og vil i mange år fremover
være mange, mange forbindelser
begge veje, både venskabelige,
familiære og kulturelle samt handelsmæssige og de kære politiske
forbindelser.
Selvstændigheden kommer, når
man i Grønland finder de midler,
der skal til for at betale driften
af Grønland, og når disse midler er faste indtægter. Det bliver
ikke i år eller næste år, men det
kommer på et tidspunkt, og så skal
Danmark være stolte af at kunne give
hele styringen til en ung og ny nation,
som gerne selv vil, og som vi så altid
vil have et særligt forhold til.
Læs resten af den spændende beretning i næste udgave af Lokalbladet!

Endelig har man jo undergrunden,
hvor man har gravet mange penge
op, både som zink, guld, safirer o.l.,
men det er endnu ikke en indtægtskilde, som kan betale driften af et
selvstændigt Grønland.
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Plumdal Tanker

         - Om begær og overflod
Hvis man virkelig skal forstå det med
have, så er man faktisk lidt på den.
Det er erfaring og vejret og held og
forstand i en syndig blanding.
Det er nogen gange, at noget lykkes,
man ikke havde meget tiltro til, og andet det går helt i vasken. Det jeg deler
her er som udgangspunkt jo det, der
lykkes, ser imponerende ud og sætter
mig i et glorværdigt lys. Men helt ærligt og selvfølgeligt så er vejen også
belagt med en god portion bekymring, frustration og utilstrækkelighed,
for når dagen er omme, er det den
menneskelige indsats, der gør en stor
del af forskellen. Der er - om man så
må sige - kontant afregning, når man
overser noget. Omvendt må jeg lære
at leve med, at det var det, jeg var i
stand til på det givne tidspunkt i MIT
liv. Altså ikke i det andre prøver at belære mig om, for de er ikke der, hvor
jeg er med den jord og de erfaringer,
jeg har. Vid derfor, at lige meget hvor
meget du lægger dig i selen for at skabe den perfekte have, så kan og skal
du ikke have det til at ligne supermarkedets standardiserede varer.
14

Erfaringen har nemlig heldigvis også
lært mig, at der altid kommer temmelig meget, ja faktisk rigeligt mad ud af
anstrengelserne.
Men altså, menuen den varierer - ikke
kun med årstiden, men også hvordan
de enkelte år falder ud. Så nogle år
spiser vi løg morgen, middag og aften
og andre - som i år, er løgene så små,
at de knap var at finde, og vi mæsker
os i stedet i tomater.

Men det er med ting, som jeg virkelig
brænder for, at tvivlen også bliver en
katalysator for en kraft der gør, at jeg
ikke kan lade være, for i alt det svære
bliver glæden noget ganske magisk.
En taknemmelighed der overstiger de
fleste ord, og som beriger mit hjerte
med det, der altid har været meningen for mig: At se noget gro, overfloden og nyde høsten.
Privilegerede hilsner
Maj-Lie

”Åben Gedestald” hos ”Landlyst
Mohair” på Silkeborgvej 113

ler nogle af de andre muligheder, der
her i år bl.a. var at snakke med killinger, hunde, høns, se skind, garn og
strik fra mohairgederne - eller smage
gedespegepølse. Det sidste var så populært, at der faktisk blev spist 2½
franskbrød med gedespegepølse!!
Her har jeg nemlig en lille avlsbesætning af mohairgeder - det er geder,
der umiddelbart ligner får. De skal
klippes 2 gange om året - og det er
fra disse geder, man får den skønne
mohair, som mange kender fra bløde
bluser og strikkegarn.

Søndag den 1. august var der rigtig
mange gæster på Silkeborgvej 113 faktisk over 70! Denne dag var der
nemlig ”Åben Gedestald”, og selv
om jeg har holdt det flere gange før,
har der aldrig været så mange gæster
som i år. Jeg havde selv kun sat en
lille artikel i Kjellerup Tidende, men
da journalist Rasmus Viuff fra Midtjyllands Avis så den, ringede han og
spurgte, om han måtte komme forbi
- og det skulle han da være meget velkommen til. Fotograf Martin Ballund
kom også og med den artikel, der så
blev lavet, ja så kom der pludselig
mange gæster her på ”Landlyst”!

En rigtig dejlig dag - og heldigvis var
alle mine fire døtre hjemme og hjælpe
med det praktiske - og mine tre børnebørn hjalp godt til med hyggen.

Vi er allerede begyndt at glæde os til
næste gang, som forhåbentlig bliver i
Men hvad er ”Åben Gedestald”? Jo, maj. Da er kiddene nemlig stadig ret
det er medlemmer af Dansk Gede små, og det gør dem jo kun endnu
Union, der en gang årligt byder gæster mere charmerende
indenfor, så alle, der har lyst, kan opBente Gaarde Knudsen
leve hvilke sjove, fantastiske og charmerende dyr geder er.
I år var vi 13 stalde,
der deltog, og man er
præcis lige velkommen til at komme på
besøg, om man gerne
vil have råd og viden
om geder og opstart
af gedehold, eller om
man bare gerne vil
se en ged, klappe en
ged, nyde lugten af
halm og landliv - el15

Åh, disse minder! 1939-1958
Pederstrup Brugsforening
to mand frem for en enke, fantasien
manglede ikke. Brugsen havde en lille
grund, Tøndborgvej nr. 3. Der var ingen have ved brugsen. Mine forældre
købte et lysthus. Der legede vi også
meget, når vi ikke skulle hjælpe mor
med haven. Lysthuset er på Mors i
dag.

skolen i et skovområde. Skønt sted
med ribber og kosteskaft til gymnastikken.
Om sommeren cyklede vi ned til
Hinge Sø, det var fint.

I slutningen af fyrrerne blev der bygget en lejlighed over butikken. Det
var stort: 2 stuer, badeværelse, køkLejligheden var lille, en lille gang mel- ken med køleskab og lille fryser, eget
lem butikken og stuen, som var fars værelse. Det var luksus. Far havde
kontor, spisestue og dagligstue, et kontor ved butikken.
soveværelse, hvor vi alle fire sov, et
køkken med vask i baggangen, men I 1951 begyndte jeg på Kjellerup
vi kendte jo ikke til andet. Det fun- Mellem- og Realskole. Det var noget
gerede fint.
andet. Der skulle tituleres De, Fru og
Tove Stromark, 82 år
Mine forældre var Dagny og Carl M
Jensen. Min broder hedder Jørgen.
På opfordring vil jeg fortælle om mange skønne år i brugsen. Barndommen
mindes jeg som god, for det var et
kærligt og trygt hjem. I landsbyen var
der en del børn. Vi legede selvfølgelig
ude, når vejret var dertil. Der var jo
ansatte på gårdene, så det kunne blive
til mange børn. Vi legede gerne på
hjørnet ved brugsen, bl.a. spark dåse,
gemmeleg, Anthonius, spillede bold,
marmorkuglerne blev også brugt,
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Noget, jeg husker, er krigen. Mausing
Skole og Forsamlingshuset havde tyskerne besat. Jeg kunne godt lide at
være i butikken, men skulle selvfølgelig være stille, husker tyskerne ville
prøve mundharmonika. Det syntes
far ikke om. Ser for mig en flok komme marcherende igennem byen. De
skulle ned i Dalen.
I 1946 efter tyskerne havde forladt
Mausing Skole og en renovering af
den, begyndte jeg i første klasse hos
Jenny Overgård, senere hos lærer
Nielsen. Der blev der også leget ude,
når vejret var ok. ”Kronborg” lå bag

Hr. Det lærte vi så. Ligeledes fælleskøn og intetkøn. Vi sagde jo ”jen” til
det hele. I 1953 blev jeg konfirmeret i
Hørup. Vi hørte til Valgmenigheden,
blev også døbt og gift i Valgmenigheden, men i Vinderslev Kirke.
I sommeren 1955 begyndte jeg min
lærlingetid derhjemme. Jørgen havde
afsluttet sin, så det passede, jeg kunne
starte.
Vi havde både kommis og lærling, så
der var unge mennesker i brugsen.
Om vinteren spillede vi kort med
dem.

Gymnastikhold fra Sønderport
i Silkeborg
ca. 1955-1958

Der var kontrabog, så alt skulle skrives
i bog og afstemmes med hovedbogen
på kontoret. Der var dividende, som
blev udbetalt om vinteren, så vidt jeg
husker. Til jul fik alle medlemmer en
kalender, hvori var pakket en pose
bolsjer. Far kørte også varetur. Der
blev fundet og pakket mange varer.
De kom i æggekasser til de medlemmer, der havde høns. Far fik æg med
tilbage. Æggene blev kørt til Viborg.

Jeg gik på Handelsskolen i Kjellerup
i 3 år. Det var også en god tid. I 1957
tog jeg kørekort. Så måtte jeg låne bilen. Det var stort. Far havde en blå
Folkevogn.

Mælkekuskene, som kom forbi brugsen, var flinke til at tage en pakke
med til kunderne, hvis de stod og
Det var tre lærerige år. Dengang skul- manglede noget.
le alt jo vejes af, så der var nok at se
til. Om sommeren skulle der bestilles Der var ikke stregkoder på varerne, så
ekstra varer hjem, bl.a. sukker, gela- vi havde priserne på de mest brugte
tine, eddike, syltepapir, atamon, osv. dagligvarer i hovedet. Heller ingen
Til jul skulle der vejes meget af: Fig- regnemaskine ved disken. Bøgerne
ner, dadler, rosiner, konfekt osv. Hu- skulle tælles sammen i ”hovedet”. Vi
sker det var meget lange arbejdsdage. havde også manufaktur med meterSå skulle der pyntes. På gulvet foran varer, garn, tråd, strømper osv. De,
butiksdøren blev der lagt appelsiner der ikke havde telefon, kom og lånte
og andre juleting. Vindruerne kom brugsens. Vi måtte også ud med tei en trædrittel med savsmuld. I vin- lefonbeskeder. Generalforsamlingen
duerne foran glasset var der ligesom foregik i Forsamlingshuset. Der var
en kasse, der også skulle pyntes. Alt altid god tilslutning.
skulle snart vejes af, bl.a. sirup. Der
skulle man passe på, den ikke løb
over. Ost skulle skæres ud og gær for
f.eks. 10 øre.

Badminton også i forsamlingshuset.
Om sommeren spillede vi håndbold. Det begyndte i Dalen. Senere
kom der en stadion ved skolen. En
søndag om sommeren var der fest.
Formiddag ringridning og håndboldkampe om eftermiddagen. Så mødte
Mausing og Pederstrup beboere op,
herligt!

Der var også andet end arbejde. Jeg
havde en dejlig ungdomstid. Om vinteren gymnastik i forsamlingshuset,
årlig opvisning også på Sønder Port
i Silkeborg med dans efter.

Om aftenen dans i forsamlingshuset. Så kom de stivede underskørter
frem. Kanten var hård ved strømperne, men smart skulle det jo være. Vi
dansede til et orkester. Det var tider.
Det kunne hænde, der var lyst, inden
vi kom i seng.

Sprit og petroleum skulle tappes,
knallertbenzin skulle blandes. Søm
og skruer skulle vejes. Dengang kunne man købe dem stykvis, selv hønsefoder og cement. Det var en blandet
landhandel. Benzintanken skulle også
passes. Også om aftenen og søndagen måtte vi stå til rådighed.
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Dagny og Tove ude at plukke lyng ved Klode Mølle
Husker også vi var hjemme i brugsen
efter festen. Så blev mors rabarbergrød spist. Det vil nok ikke ske i dag.
Vi cyklede til bal i al slags vejr. Vi så
frem til ballerne. Det var en skøn tid.
Forsamlingshuset i Dalen blev også
brugt til foredragsaftener. Der blev
spillet dilettant og holdt juletræsfest
m.m.
Tilbage til brugsen. Vi havde ikke
mælkeprodukter, da der ingen køleskab eller frysedisk var, så bl.a. gær
og ost skulle i kælderen. Rationeringsmærkerne ophørte i 1952, kaffe
og sukker de sidste. Jeg kan huske, vi
måtte stemple dem. Fredag aften var
der engang imellem en flødebolle. Vi
åbnede kl. 7 til 17.30, fredag til kl. 20,
lørdag kl. 14.

Far var uddeler i Pederstrup fra 1.
juli 1929 til 1. oktober 1973. Mor og
far fik bygget hus på Tøndborgvej i
Pederstrup og solgte i 1999. Flyttede
til Kjellerup og fejrede Jernbryllup i
1999.
Far blev født den 14. februar 1905 og
døde den 27. januar 2002.
Mor blev født den 20. april 1906 og
døde den 5. november 2001.
Efter endt handelsskoleeksamen i
Kjellerup og min læretid derhjemme,
skete der selvfølgelig også ændringer
i brugsen: Kontant betaling, butikken
blev renoveret, selvbetjening indført i
1967, så vidt jeg husker.
Disse minder, det er dem, der gi`r livet kulør!
Jeg er blevet bedt om at fortælle,
hvordan årene efter 1958 hjemme i
Pederstrup Brugsforening er forløbet.

I juni 1958 rejste jeg til Norge lidt
uden for Oslo ned til fjorden, et
skønt sted. Der var jeg i 4 mdr., hjalp
til i butik og hus. Jeg skulle jo videre,
så i oktober 1958 blev jeg ansat i Viborg Brugsforenings butik og kontor.
Efter 2 år skulle der ske noget andet.
Formanden boede over for brugsen, I oktober 1960 fik jeg et ophold på
Martin Jensen og Else.
Den jyske Idrætsskole i Vejle.
En lokal vognmand hentede varerne Det var dejlige måneder med forskelhos FDB på Vesterbro Torv i Aar- lige idrætsgrene. Gymnastikken var
hus.

nr. et. Efter skoleopholdet blev jeg
i april 1961 ansat i Vejle Brugsforening. Var så heldig at være med på
Idrætsskolens gymnastikhold. Derfor
deltog jeg i sommeren 1961 i Landsstævnet i Vejle. Så skulle der ske forandring. I april 1962 blev jeg ansat på
kontor i Aarhus. Det var 3 gode år
hos De jydske Kalkværker.
I Aarhus mødte jeg min mand, blev
gift i 1964, og året efter rejste vi til
Godthåb i Grønland, min mand
hos KGH og jeg selv på kontor ved
Grønlands Fly (helikopter), senere på
Fagskolen. Vi var der godt 8 år. Det
var en oplevelse, helt fantastisk. Vore
2 børn er født i Nuuk. I 1968 fik vi
bygget hus med udsigt over fjorden,
kunne høre, når fiskekutterne sejlede
ud, de lyse nætter, solen, sneen, stilheden, det skal opleves. Vejret kunne
også opleves fra en mindre god side,
når tågen drev nedover, ingen helikopterflyvning. Så kunne ingen forlade Nuuk, men sådan var det. Snestormene kunne være voldsomme, svært
at finde vej, bedst at blive inde. Vi så
ikke så meget af Grønland. Vi skulle
jo til Danmark at vise de to børnebørn i ferien. Men i 2006 tog min
mand og jeg en tur til Godthåb, Holsteinsborg og Jakobshavn. Det var en
fantastisk oplevelse, en tur vi ikke vil
være foruden. Godthåb var en anden
by end den, vi forlod i 1973. Der var
bygget, veje lagt om. Vi synes selv-

Jeg husker også, der kom en ”rejsende” fra Aarhus. Han havde mange
kufferter med, altid spændende at
se, hvad der var af nye varer til salg
i brugsen. Bestillingerne blev skrevet ned på papir, kalkerpapir imellem, så vi fik en ”genpart”. Vi havde
også ”lånestel”. Kunderne kunne leje
porcelæn, glas og bestik samt en stor
”kaffemaskine”. Den skulle pudses,
da den var af kobber. Lånestellet
skulle tælles op. Der var mange opgaver.
Den 14. marts 1944 holdt brugsen 50
års jubilæum.
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Brugsens 50 års jubilæum - bestyrelsen med koner, uddeleren fars afløser

Fra Ystad cyklede vi til Helsingborg,
var inde at se Lund Domkirke, omkring Landskrona, tog båden fra
Helsingborg til Helsingør, så Fredensborg Slot, Botanisk Have og
Frederiksborg Slot. Tog båden fra
København til Aarhus, cyklede derfra hjem. Det var en god og lang tur,
mindes ikke vi havde punkterede cykler. Der var jo heller ikke den trafik,
som der er i dag. Skønt med de mange gode minder.

følgelig, det var hyggeligere for 33 år år i Laven. Vi var 7, der var samlet.
siden, sådan er det jo.
Fra laboratoriet er vi 8 ”piger”, der
ses hos hinanden én gang om året.
Vi havde besluttet at rejse hjem til Det er nu 25 år siden, vi startede. CoDanmark, når vort ældste barn skulle ronaen har gjort, vi ikke kunne ses
begynde i skolen. Det blev november før nu, men det kender alle vel til.
1973. Vi boede 8 år på Vestkysten,
skønne år, herlige mennesker. I no- Toppen af bekendtskaberne er venvember 1981 rejste vi østpå og bosat- inderne fra Pederstrup. Siden 2009
te os her i Selling ved Hadsten, købte har vi 4 ”piger” været på tur med tre
hus her i 1982. Vi har nu boet her i overnatninger. Det er virkelig sjovt.
39 år, er selvfølgelig også de ældste Så kommer minderne frem, og snakher på vejen. Vi befinder os godt, rart ken går. Vi tager rundt og ser på senår helbredet arter sig vel, med gym- værdigheder og naturen og får det
nastik i Hallen og vandgymnastik og hele serveret, når vi kommer tilbage
gode traveture, 82 år så må man jo til hotellet. Det er da herligt.
holde sig i gang.
Om sommeren tog vi gerne på cykelEfter vi kom fra Grønland har jeg tur. I 1955 cyklede vi 5 piger fra Peværet medhjælpende hustru, men i derstrup til Aarhus og tog natbåden
1990 blev jeg ansat hos Hedeselska- til København. Derfra sejlede vi til
bet på laboratoriet.
Malmø og cyklede til Ystad i SydsveSenere KFK og sluttede ved DLG på rige. Vi boede på vandrerhjem. Ingen
laboratoriet i Hørning, da de havde gear på cyklerne!
overtaget KFK (mener i 2002). Det
var 15 gode år.

Forleden kom jeg i tanke om en for mig i dag - ”mærkelig, underlig
” episode. Det var, når skattebogen
kom i brugsen og andre steder, vil
jeg tro, så kom mændene i brugsen
med indkøbssedlen eller bogen, hvori
var skrevet det, han skulle have med
hjem. Så skulle de nemlig studere i
skattebogen, hvad andre skulle give i
skat. Det var da noget underligt noget, at andre skulle se, hvad andre
skulle betale i skat. Husker ikke, hvor
mange dage, den var hvert sted. Den
blev åbenbart sendt videre. Kan man
kalde det ”sociale medier”?
Glæd Jer alt, hvad I formår
over alt det lidt, I når.
Den som aldrig lever NU,
lever aldrig! Hvad gør du?
Husk at smile, før I sover
så går dagens surhed over
Husk at elske mens I tør det
Husk at leve mens I gør det
Venlig hilsen
Tove Stromark
(sommeren 2021)

Dette er en hel livshistorie, men jeg
har stadig omgang med skolekammerater, kollegaer og veninder fra
Pederstrup.
I juli var jeg til 65 års jubilæum (Kjellerup Mellem- og Realskole). Vi var
samlet hos vor gamle lærerinde på 93
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Vinderslev Forsamlingshus - Byens Hus
Den 26. maj 2021 blev der afholdt
generalforsamling i forsamlingshuset
med henblik på at skaffe en ny bestyrelse, eller om huset skulle nedlægges.
Få mødte op, og ingen meldte sig til
at løfte tjansen, så en ny generalforsamling blev berammet med det formål at nedlægge huset.
Lotte Anckersen lavede et opslag på
Facebook:
”Vinderslev - Kom om bord, inden
skibet går på land. I går var der generalforsamling i forsamlingshuset.
Et fint møde men med et noget dystert emne. Skal forsamlingshuset
og livet omkring det nedlukkes eller
skal vi samles og give huset ny vind
i sejlene. ”
Det viste sig, at der var en stor velvilje i byen til at beholde huset som
samlingspunkt, men mange ønskede
ikke at stå med det ansvar, der ligger
i at melde sig til bestyrelsen. Flere
var dog interesserede, men usikre på
hvad det ville indebære. For at afklare
dette blev den afgående bestyrelse og
de interesserede inviteret til et møde
med det formål at afklare evt. spørgsmål. Der blev vendt ting som: Status
på huset, hvilke opgaver er der for
en bestyrelse, økonomien, fremtid,
drømme, muligheder, og hvor mange
ville vi være om opgaven?
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni, efter nogle vedtægtsændringer, tiltrådte en ny bestyrelse med 7 medlemmer, der var klar
til at puste ny vind i sejlene på huset.
Bestyrelsen består således af:
Thomas Lehd, Mette Mikkelsen,
Maj-Lie Majbækgaard, Heidi Munk,
Mette Christensen, Lotte Anckersen
og Helle Sehested.
Bestyrelsesposterne er fordelt, men
det er lidt proforma, idet vi alle er
lige, og ansvaret løfter vi i flok – det
er et fællesprojekt.
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De første udfordringer:

Vi er udmærket klar over, at der ville
blive en del skinner, der skal lægges,
mens toget kører, men vi havde måske drømt om en lidt mere rolig opstart. Corona har ædt, hvad der stod
på kontoen, og en vandskade i vinter
med en efterfølgende kolossal vandregning tog det sidste. Vi havde hørt
rygter om et tag, der måske havde set
bedre dage, og i det hele taget tegnedes der et billede af et hus, der var
faldefærdigt – så hvad er egentlig
husets stand? Vi har haft forskellige
fagpersoner til at vurdere (arkitekt,
murer, entreprenør), og status er, at
huset ikke er ved at falde sammen
om ørerne på os. Taget er tæt og vinduerne fine. Vi prioriterer og vurderer, at det første vi vil tage hul på er,
at der skal støbes gulv i et rum, sættes
varme på ovenpå og holde øje med
vandrørene - nogen trænger til en udskiftning inden for de næste år. Men
det er overkommeligt, og forhåbentligt venter der ikke flere store overraskelser lige med det samme.

bes via mobilepay på box3938PX eller ved at kontakte Lotte Anckersen
(Tlf. 31790052). Brevet er personligt
og kan derfor ikke videregives, arves
eller skifte ejer.
Heldigvis går salget fint – så tusind
tak for den opbakning, I allerede viser os. Det er så fantastisk! Og det
gør det muligt for os at afholde den
åbningsfest vi drømmer om.

Udlejning:

Huset står jo uden vært, og det har
bestyrelsen besluttet at holde fast i
for nu. Dette giver mulighed for at
råde over flere datoer, hvor vi kan arrangere noget for byens borgere. Så
kommer hele snakken om, hvad koster det så at leje huset, og bestyrelsen har besluttet følgende:

Aktiebreve:

I bund og grund vil vi i bestyrelsen
bare gerne arrangere skønne arrangementer, hvor vi alle kan mødes
og hygge os, men vi kommer ikke
uden om, at der er noget som hedder økonomi og drift. Dette er en
udfordring, når kassen er tom. For
uden penge er mulighederne for
at gøre noget jo begrænsede. Så
hvordan kunne vi hurtigst muligt give
huset noget økonomisk førstehjælp?
I sin tid startede huset med at sælge
aktiebreve, og vi blev enige om at puste støvet af aktiebrevene og sælge
disse igen. Et aktiebrev giver stemmeret på generalforsamlingen og et
nyhedsbrev, når dette kommer op at
køre. Desuden kan du måske være
heldig, at netop dit aktienummer bliver vinder i en eventuel konkurrence!
Hver aktie koster 100 kr. og kan kø-

Foredrag/møde lille sal
mandag til torsdag 600,- kr.
Foredrag/møde stor sal
inkl. slutrengøring 1.100, - kr.
Fest hele huset inkl. køkken og slutrengøring (fra kl. 09.00 samme dag til
kl. 07.00 dagen efter) 2.700, - kr.
Lille sal inkl. køkken og slutrengøring
1.800, - kr.
Ekstra døgn 700,- kr.

Der kan bookes ved at skrive en mail
til vinderslevfh@gmail.com eller
tlf. 30 96 59 76. Der er selvfølgelig
også altid muligheden for at kontakte
os via Facebook.
Vi har valgt at få et telefonnummer,
der kun er til at booke udlejning, idet
bestyrelsen har den holdning, at det
ikke skal ske på privatnumre.
Og heldigvis så kommer der bookinger i kalenderen. Det er dejligt at se,
hvordan kalenderen fremadrettet bliver fyldt op.

Åbningsfest 9. oktober:

I skrivende stund arbejdes der på en
åbningsfest, som afholdes den 9. oktober. Vi har gjort os mange tanker
om denne dag og vil gerne lave noget hygge for hele familien i løbet af
dagen og slutte af med en fest om
aftenen. Dagens indhold er endnu
ikke helt på plads, men følg med på
facebook.
Lene og Christian Lange kommer
og står for festmenuen – en lækker
buffet med kalvesteg og hvidløgsmarineret svinekam. To slags kartofler,
sauce og salat. Herefter en dessert
bestående af is med nougat og chokolade på nøddebund.
Kl. 21 og 3 timer frem kommer Michael Wedgwood med sin guitar og
spiller et bredt repertoire fra 60/70 til
irsk folkemusik, country og blues mv.
Selvfølgelig skal vi ikke sidde i stilhed
hverken før og efter. Her vil vi pudse
støvet af musiksamlingerne. Så find
dine bedste dansesko frem – der er
fest i byen!
Prisen for denne herlige aften er 250
kr. pr mand. Tilmeldingen sker til
Lotte Anckersen, og der betales ved
tilmelding. Vi glæder os helt tosset
til at se DIG den 9. oktober og tag
endelig naboen, din faster og alle andre med. Sammen skaber vi den gode
stemning og giver liv til vores by.

kan meddele, at Louise i dagens anledning er tilbage i køkkenet og styrer slagets gang. Mere info om dette
kommer senere.

Fremtidsdrømme:

uanset alder, formiddagskaffe for
seniorerne. Måske lidt foredrag eller
andet. Mulighederne er mange og vi
ser et stort potentiale i huset og dets
beliggenhed. Ambitionen er at blive
– byens hus.

Vi har mange drømme om, hvad vi
gerne vil med huset. Vi drømmer om
et åbent hus, hvor folk kan komme
og uformelt samles, og som kan
bookes til arrangementer. At vi kan
trække de unge til hyggeaftner, fællesspisninger, LAN parties, en fredagscafé, hvor man kan komme og hygge

Den nye bestyrelse

forsamlingshuset på nye veje

- Køb en aktie. Det koster kun 100,- og viser os du støtter projektet.
gir stemmeret og et nyhedbrev i din indbakke.
- meld dig på vores hjælpeliste,
gerne med oplysning om hvad du har lyst til at hjælpe med.
Send en mail til vinderslevfh@gmail.com eller sms på 30 96 59 76
- lad os vide hvis du har lyst til at hjælpe med et arrangement
eller har en god ide til noget vi kunne blive fælles om.
- gi et sponsorrat og få dit navn/firmanavn på vores
kommende sponsorvæg.

kontakt: vinderselvfh@gmail.com
eller 30 96 59 76
Alle bridrag stor som lille er velkommen!
Interessentskabet

Vinderslev

forsamlingshus
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Julefrokost 4. december:

Landsby Julefrokost skal vi ikke snydes for, og det er med stor glæde, at vi
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Hauge Forsamlingshus
Foreningen Hauge Forsamlingshus nedlægges!
Vi har efter flere ekstaordinære generalforsamlinger besluttet, at huset
skulle sælges.

Jeg kan ikke fortælle om planerne for Vi vil gerne takke alle, som har brugt
huset, kun at der stadig vil ske noget i tid og kræfter i og på huset igennem
årene.
Hauge fremover.

Vi håber, at den nye ejer vil fortælle Hvad overskuddet fra salget skal gå
om mere om planerne i næste num- til, bestemmes ved et møde senere,
når alt er gjort op.
Huset, som har været forsamlingshus mer af Lokalbladet.
Kate Kristensen
i 120 år, er solgt til en privat pr. 1.
september 2021.

Hauge Forsamlingshus er solgt til og Definitionen på et forsamlingshus er:
overtaget pr. 1. september 2021 af Ib
Thomsen, som meddeler følgende:
Et forsamlingshus er en egns eller bys
kulturhus og mødested.
Jeg har erhvervet Hauge Forsamlingshus, og det er meningen, hvis det Et kulturcenter eller et kulturhus er
er muligt, at drive det videre som en et samlingssted eller en bygning, hvor
form for kulturhus.
der foregår forskellige aktiviteter relateret til kultur.
Når mulighederne er undersøgt nærmere efter et halvt års tid, vil jeg tage Et kulturcenter kan f.eks. indeholde
stilling til, hvad der skal ske med ejen- teater, koncertsal, bibliotek og udstildommen.
linger. Større kulturcentre har ofte
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adskilte rum til forskellige aktiviteter,
mens mindre kulturhuse/forsamlingshuse, (som Hauge Forsamlingshus,) ofte har et eller to rum med en
scene.
Kulturhuse/forsamlingshuse ejes og
drives ofte af det offentlige, men kan
også være foreningsejede eller være
drevet af private.
Med venlig hilsen
Ib Thomsen

Mausing Forsamlingshus

hjemmeside. Den er fælles med Mausing Marked, og nu kan alle både lokale og udenbys gæster følge med i,
Nu er alting snart ved det gamle, og støtte op om forsamlingshuset, og vi
hvad der sker i forsamlingshuset.
det kan man bare glæde sig over. Vi glæder os til at se mange mennesker
Hilsen bestyrelsen
kan igen afholde lotterispil og udleje i fremtiden.
forsamlingshuset uden at tænke på,
hvor mange personer man bliver.Det Ny hjemmeside
Udlejning
har været en hård tid, men vi har kla- Mausing Forsamlingshus har fået ny
af forsamlingshuset
ret det.
kontakt

Lone Knudsen,
tlf. 22 47 93 41

Vi håber på, at folk stadigvæk vil

Fællesspisning
den
Glæd jer til onsdag
6. oktober kl. 17.30.
res
Vi holder nemlig vo
ing
første fællesspisn
roefter tiden med Co
af
na, og menuen består
Markedsbøffer.

Havetraktortræk
i Mausing dalen

41
Tilmelding tlf. 224793

Den 26. juni blev der holdt det før- Det var ikke annonceret særligt godt,
ste havetraktortræk i Mausing bag da det var lidt usikkert med hensyn til
forsamlingshuset.
Corona, osv., men det blev annonceret på Facebook, og der var en artikel
Det kom i gang efter en henven- i Kjellerup Tidende, så på trods af
delse fra Tom Wind fra Astrup, der den mangelfulde information var der
mente, at det kunne være en sjov en rigtig god tilslutning. Efter min
ide, og det var vi i Mausing Mar- vurdering var der op imod 100 gæster
kedsudvalget enige i. Vi havde haft denne eftermiddag, og de fik træk for
det oppe at vende, når nu Hauge alle pengene, da der var maskiner, der
Marked lukkede, og så var det rig- vejede 560 kg med masser af hestetig smart at gøre det i år, hvor man- kræfter og entusiastiske piloter.
ge af os jo hungrede efter sociale
Vi lærte også et par ting, vi kan gøre
arrangementer.
bedre næste gang. Vigtigst er det, at

der vil blive informeret over højttaleren, hvilken klasse der bliver kørt,
og hvem piloten er, men det gør vi
næste år, når det vil blive integreret
i Mausing Marked i uge 26.
Vi fik lavet lidt penge til forsamlingshuset, da vi solgte øl, sodavand
og pølser, og det var simpelthen rigtig hyggeligt, da man bare lige spørger en flok unge mennesker, om de
vil hjælpe, og de var bare klar, så tak
til jer!!!!
Kaj Andersen
Mausing Marked
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 15. december
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
DIVERSE
Torsdag den 14. oktober kl. 19
i Mausing Forsamlingshus
Pederstrup Vandværk holder generalforsamling. Tilmelding senest 10. oktober til
tlf. 40289204 på grund af middag.
Den 20./21. november kl. 10-16
Julemarked på Tøndborgvej 46
Onsdag den 24. november kl. 19
Generalforsamling i Lokalrådet
Den 27./28. november kl. 10-16
Julemarked på Tøndborgvej 46

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Tirsdag den 23. november kl. 19
Vi synger julen ind i Grathe Kirke

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Fredag den 1. oktober kl. 14.30
Rengøringsdag i Missionshuset!
Torsdag den 7. oktober kl. 19
Oktobermøde i Ans Kirke
og Missionshus v/pastor Allan Graugaard, Silkeborg.
Mandag den 11. oktober kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v/
Miss. Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43.
MISSIONSUGEN:
Mandag den 25. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Miss. Jørgen
Bloch. Emne: Bjergprædiken 1. del
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Miss. Jørgen
Bloch. Emne: Bjergprædiken 2. del
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Onsdag frilagt
Torsdag den 28. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/sognepræst Per
Rasmussen, Silkeborg. Emne: Salme 139
Fredag den 29. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/sømandsmiss. Jørgen Knudsen, Mårslet
Mandag den 1. november kl. 19.30
Promissio-møde hos Elsebeth
& Per Hauge, Liljevej 13
Torsdag den 4. november kl. 19.30
Møde i Sognehuset ”Åbne Døre”
Tirsdag den 9. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/
Frede Møller, Ans
Tirsdag den 16. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset v. tidl. Missionær i Etiopien pastor Emeritus Arne Holmgaard, Viborg.
Torsdag den 25. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset
v/Bent Kjær Andersen, Kibæk
Torsdag den 2. december kl. 19.30
Advents- og julekoncert i Vinderslev
Kirke med Jesper Thomsen og Mikkel Lundkvist på orgel og violin.
Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Soldatervennefest - nærmere senere.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Onsdag den 6. oktober kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding tlf. 22479341

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
Lørdag den 9. oktober
Åbningsfest
Tilmelding til Lotte Anckersen
Lørdag den 4. december
Landsby Julefrokost

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Torsdag den 4. november kl. 19.30
i Sognehuset
Maria Serner-Pedersen fortæller
om organisationen ”Åbne døre”
Tirsdag den 30. november kl. 20
i Vinderslev Kirke
Adventsaftensang

Torsdag den 16. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Hanna
Bjerre, Liljevej 15, v/sognepræst Mikael H. Kongensholm

Torsdag den 2. december kl. 19.30
i Vinderslev Kirke
Advents- og julekoncert med organist Jesper Thimsen og violinist Mikkel Lundkvist

Tirsdag den 21. december kl. 19.30
Julehygge og pyntning af juletræet i Missionshuset.

Tirsdag den 14. december kl. 20
i Vinderslev Kirke
Adventsaftensang

Onsdag den 29. december kl. 19.30
Juletræsfest i Missionshuset v/
Missionær Finn Najbjerg.

WINDIR SPEJDERNE
Søndag den 31. oktober kl. 9 - 15
Salg af spejderhusets inventar.

Vinderslev og Omegns Lokalråd
vi godt bruge et par ekstra bestyrel- krydset på Haugevej. Vi har møde
Generalforsamling i
seshænder.
Vi holder ca. fem møder med de kommunalt udpegede byanLokalrådet den 24. november
om året, og vi diskuterer primært alt, svarlige og refererer jævnligt til enkl. 19.00
Det er jo altid spændende at gå til
generalforsamling, men i år kan du
faktisk få noget ud af det! Vi får før
generalforsamlingen besøg af en af
kommunens energivejledere. Han
holder oplæg om omstilling fra gas og
olie til mere fremtidssikre energiløsninger i hjemmet. Så kom glad med,
vi giver kaffe og kage! Ja, og så kunne

hvad der rører sig i Vinderslev og omegn. Vi er nogenlunde repræsenteret
fra Mausing og Vinderslev, men vi
mangler Pederstrup og Hauge. Ikke
at det er et krav, alle er velkomne. Vi
tager emner op såsom bosætning,
skoleveje, busser, byens udvikling og
har gang i et par projekter her og der,
senest stiprojekt omkring Vinderslev,
cykelsti ved Vinderslev Nord og lys-

605

Meters

Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

ten politikere eller embedsmænd. Vi
har desuden et godt samarbejde med
de andre lokalråd i omegnen på formands plan.
På vegne af Lokalrådet
Nikolaj Majbækgaard

0

302.36
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Målforhold: 1:12094
Dato: 25-08-2021

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Vi har i en længere periode arbejdet På strækningen fra pumpestationen
på at etablere en sti i Plumdalen syd til Mausingvej skal man følge et spor,
for Vinderslev.
der er markeret ved, at græsset og øvrig vegetation er afslået.
Stien fra Pederstrupvej til Mausingvej
er i skrivende stund tæt på at kunne Man krydser jordlodder tilhørende
tages i brug. Lokalrådet afventer god- Niels Brink og Jan Sprogø. Vi takkendelse af en spang (lille træbro), ker dem begge, for at vi må færdes
der skal etableres over en lille grøft på deres ejendom. Der vil blive opsat
bag ved Silkeborg Forsynings pum- 2 træpæle til markering af, hvor stien
pestation i bunden af dalen. Vi hå- starter. Fra Pederstrupvej går man ind
ber, at denne godkendelse fra Silke- over pumpestationens område. Herborg Forsyning snarest er på plads. efter finder man den lille træbro og
Det skaber mulighed for at vandre den ene markeringspæl. Syd for Jan
fra pumpestationen og hen mod det Sprogøs ejendom, over for Økilde
gamle mejeri, ”Økilde”.
Mejeri, finder man den anden markeringspæl.

Tag fodtøj på efter vejrliget. I perioder vil stien være meget fugtig.
På denne strækning følger man Øde
Møllebæk, som har fået sit navn efter, at Vinderslev Vandmølle blev lagt
øde i 1600-tallet. Vinderslev Vandmølle lå ved Mausingvej syd for Jan
Sprogøs ejendom.
Med hensyn til stien fra Spejderskoven til Pederstrupvej så er Lokalrådet
samt lodsejerne stadig i dialog med
Silkeborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling.
Med venlig hilsen
Anne Marie Christensen
Vinderslev Lokalråd
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Portræt af ST-Bolig ApS
Ejes af Søren Tøndborg fra Tøndborgvej. Annie, som jeg bor sammen
med, står for den daglige drift
Jeg selv har arbejdet ved Farmas som
sælger siden 2001.
I 2008 startede jeg ST- Bolig ApS, da
jeg købte et hus med 2 lejligheder i
Demstrup på Sognegårdsvej.
På det tidspunkt i 00’erne var dét det
eneste, der var til at få for penge. Jeg
fik det renoveret lidt, og det har været
lejet ud siden.
Nogle af mine venner og familien
havde på det tidspunkt lejet sig ind i
en hal i Thorning. Hallen var ejet af
Hans Knudsen og er bygget af købmanden i Hauge. Den ville han gerne
sælge, og da jeg vidste, at der var gode
lejere i, så købte jeg hallen i 2009. De
første 5 år havde jeg kun dem som
lejere. Senere da de ikke skulle bruge
alt, lavede jeg garager til udlejning i
den ene ende. Deraf opstod ST-Bolig
og Boks.
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Der er i dag 5 garager og 16 depot- I 2018 ansatte jeg Annie i ST-Bolig og
rum, og vi lejer også et større areal ud Boks. Hun står for den daglige drift,
til DK Foods.
og så arbejder hun også for vores
gode kollega BOX to BOX i PederI 2011 kom der et billigt hus til salg strup.
i Kjellerup på Thorningvej. Der var
bad i kælderen, og man skulle ud for Annie er også gået ind i udlejningsat komme derned. Det syntes jeg ikke branchen med købet af et sommerduede, så der blev sat en trappe op in- hus, som lejes ud.
denfor. Og huset blev frisket op. Det
har vist sig at være meget nemt at leje Fremtiden
ud, ofte med flere interesserede.
Vi har i længere tid kigget efter ejenI 2015 købte jeg et hus med 2 lejligheder i Ikast midtby. Det var klar til
udlejning, da jeg købte det. Vi har siden givet det nyt køkken. I Ikast kan
det godt være lidt sværere at finde
lejere, da udbuddet af lejligheder er
stort. Men husene holder prisen rimeligt godt.

domme med 5-6 lejligheder.
Det er endnu ikke lykkedes at finde
det rigtige. Jeg er nok blevet lidt mere
kræsen med alderen.
Men jeg kigger videre!
Med venlig hilsen
Søren Tøndborg

Velkommen til
Hauge Massage
og Ergoterapi
Jeg hedder Heidi Munk Sandvik og
tilbyder fysiurgisk massage, vacuum
terapi, genoptræning samt rådgivning
om rehabilitering, både fysisk og kognitivt.
Vores hverdag er krævende og sætter
sine spor i muskler og holdning. Oplever du sygdom og modgang, kan det
være nødvendigt at hjælpe kroppen
med at hele. Fysiurgisk massage er en
teknik, hvor vi manipulerer muskler
og sener. Derved øges blodforsyning
og iltforsyningen i bindevævet. Affaldsstoffer frigøres, og lymfesystemet boostes.
Jeg mener, alle har ret til velvære og
livskvalitet. Derfor har jeg sat prisen
relativt lavt:
350,- kr. pr. time.
100,- kr. pr. 20 min. ved ekstra tid.
Jeg kommer gerne ud til dig (min. 1
time) +100,- kr. i kørselstillæg.
Bortfalder ved flere klienter på samme adresse med fortløbende tider.
Ud over behandling og genoptræning
kan jeg ledsage til hjælpemiddelcenter, kommune eller andre i sundhedssystemet.
“Det kræver et stærkt helbred at være
syg”.
En stor del af det at være syg er
kommunikation og samarbejde med
offentlige instanser og medicinske
enheder i et stort komplekst system.
Ofte foregår samarbejdet med læger
og sagsbehandlere på et sprog, der
kan være vanskeligt at forstå og omsætte i praksis. Når man er syg, er ressourcerne ofte begrænsede. Det kan

være vanskeligt at vide om
du rent faktisk får del i de
ressourcer, som kan hjælpe
dig i din livssituation.
Jeg møder dagligt klienter i
klinikken, der ikke får den
hjælp, de er berettiget til.
Det kan f.eks. gøre meget
stor forskel på din livskvalitet, om du har adgang til at
træne rutinemæssigt og har
de rigtige hjælpemidler til at aflaste
dig i hverdagen. De pårørende må
gerne hjælpe til, men det er meningen, at man skal kunne klare sig selv i
et værdigt hverdagsliv.

i at bidrage med viden og erfaring
inden for sundhedsfremmende aktiviteter, også i lokalområde og foreningsidræt. I øjeblikket servicerer
jeg flere virksomheder med tilbud
om fysiurgisk massage og træning
af deres medarbejdere. Fremtiden
Min baggrund
byder på et træningslokale med små
Jeg har et hus i Frederiks, men er op- hold, TRX, pilates og store bolde.
rindeligt 5. generation fra Elsborg. Jeg
er lige blevet 50 år og deler hus med Tusind tak for den fine modtagelse
min datter Josephina på 19. Derud- herude!
over har jeg Joakim på 27, der snart er
færdiguddannet lærer. Min datter og Fra 1. september er min klinik ikke
jeg overtog gården på Haugevej 62 længere en del af Thorning Fysioden 25. juli 2020. Her bor vi i skønne terapi, idet jeg nu vil prøve kræfter
omgivelser ned til søen. Vi har to is- på egen hånd. Jeg glæder mig til at
lændere og en masse andre dyr. Jeg se jer i klinikken!
har indrettet min praksis i den gamle
Venlig hilsen
Hauge Datas butikslokaler. Dermed
Heidi Munk Sandvik
er der egen indgang og toilet.
Hauge Massage & Ergoterapi💚
Haugevej 62, 8620 Kjellerup
Jeg har gået med drømmen om egen
tlf. 81192098
praksis i nogle år. Jeg er oprindeligt
uddannet inden for interkulturel
kommunikation på AUC. Senere blev
jeg autoriseret ergoterapeut, idet det
gav mig et fint afsæt til at arbejde inden for sundhed og forebyggelse. Jeg
har løbende opkvalificeret mig med
kurser og uddannelser. Det interesserer mig at hjælpe andre til at genfinde
balancen. Jeg finder stor tilfredshed
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Nye tider - og Sankt Hans på Malmhøj
Inden coronaen satte ind, afholdt
Malmhøjs Brugerråd hvert år en del
aktiviteter for hjemmets beboere,
hvor områdets pensionister også blev
inviteret. De var flittige til at deltage
og havde stor glæde af det, men efter
at Malmhøj fik status som profilplejehjem, og hovedparten af beboerne
dermed tilhører en lidt anden gruppe,
har det været nødvendigt at overveje,
hvilken type af arrangementer, vi nu
kan glæde dem med – overvejelser,
som vi ikke helt er færdige med bl.a.
på grund af coronaen. Vi håber, det
snart bliver muligt for os at finde ud
af noget sammen med Malmhøjs nye
leder, Morten Dueholm Andersen.
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Ved Sct. Hans var det et år siden, at
Malmhøjs Brugerråd sidst fik lov til
at stå for et arrangement, så vi var
glade, da vi fik besked om, at man
gerne ville have os til at arrangere
Sct. Hans for beboerne i år, og planlægning og forberedelserne gik straks
i gang: Datoen blev fastsat til den 21.
juni om eftermiddagen, og menuen
skulle være grillpølser. Bent Kragh
havde heldigvis mulighed for at komme og spille til sangene, brænde til
bålet blev hentet, en heks kreeret og
en tale komponeret.
Efter formanden, Flemming Grønkjærs, velkomst sang vi et par sange,

Birthe Clausen holdt båltalen, og så
var det tid til at tænde bålet og synge
Midsommervisen. Mens bålet brændte, begyndte det at regne, ikke voldsomt, men nok til at vi alle gik indendørs, hvor der blev serveret pølser.
Eftermiddagen sluttede med, at vi
sang lidt flere sange, inden vi skiltes
efter en hyggelig eftermiddag.
Venlig hilsen
Birthe Clausen

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
HØSTGUDSTJENESTE

Vi synger julen ind….

Den 12. september blev der afholdt
udendørs høstgudstjeneste på Gråmose Stadion.

Tirsdag d. 23.11.2021 kl 19.00
Traditionen tro mødes vi i Grathe
Kirke i slutningen af november måned.
Lene og Sidse vælger nogle dejlige
sange, en blanding af vinter-og julesange.
Kom og oplev en musikalsk og hyggelig aften i kirken.

Halmballer dannede denne søndag
kirkens væge. Der var smukt pyntet
op med blomster og høstens afgrøder.
Efter gudstjenesten var Grathe Menighedsråd vært med et let frokosttraktement.edbring selv stol eller
tæppe.Alle er meget velkomne.

Grathe Menighedsråd serverer kaffe
og julegodter.
Alle er meget velkomne.

Gudstjenesteliste September- oktober- november 2021.

1. september
5. september

Thorning
17.00 med
Thorningspejderne.

8. september
12. september
19. september
26. september
28. september
1. oktober
3.oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
26. oktober
31. oktober
1. november
3. november
7. november
14. november
20. november
21. november
28. november

30. november

10.30 Høstgudstjeneste +
Møde for menigheden i
Sognehuset
14.00 Gudstjeneste i
forbindelse med
Sensommermødet
10.00 Bakkegården Mikael
Kongensholm
19.00 Lyserød Lørdag
9.00 Simon Fuhrmann
10.30 + Pilgrimsvandring på
12 km
10.00 Bakkegården
9.00
19.00 Vendepunkter KK44
– se inde i bladet.
19.00 Nye sange i
Højskolesangbogen – se
omtalen inde i bladet. KK44
10.30 Alle Helgen
JAGTGUDSTJENESTE I
LEVRING KL 14.00
10.30 + kirkekaffe i
Sognehuset.
Mikael Holst Kongensholm

10.00 Bakkegården

Grathe

Vium

10.00 Konfirmation 14.00
Lars Morthorst
17.00 Familiegudstjeneste
10.30
Høstgudstjeneste i
Gråmose

9.00 Vium Mikael Kongensholm

19.00
Stillegudstjeneste

10.30 Høstgudstjeneste.

9.00 Mikael Kongensholm

“Syng i den blå”
i Grathe Kirke

Onsdag d. 22.09.2021 kl 19.00.

Fællessang fra Højskolesangbogen.Vi synger både de gamle
kendte og de knap så kendte.

Jørgen, Lene og Sidse arrangerer musikken og synger for denne aften.
Grathe Menighedsråd er vært med en
kop kaffe.

10.30

Alle er meget velkomne.
14.00 Alle Helgen

19.00 Alle Helgen
9.00 Simon Fuhrmann

10.30 + koret.
14.00
Familiegudstjenest
e
Minikonfirmander
+ tjuhej i
Forsamlingshuset i
Hauge
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Ny leder på Malmhøj
Kære alle

Mit navn er Morten Dueholm Andersen. Jeg er 39 år gammel og bosiddende i Viborg med tre børn på 2, 7
& 8 år.
Jeg er oprindelig uddannet som social- og sundhedsassistent, hvor jeg
arbejdede på et friplejehjem for borgere med demenssygdomme. Herefter blev jeg teamleder i Bjerringbro
for tre afdelinger med borgere med
demenssygdomme. Der var jeg i 4½
år. Senest har jeg været plejecenterleder i Mariagerfjord Kommune de
seneste 2½ år.
Privat går tiden med familien, løbeture, ture i familiens sommerhus og generelt bare at have en velfungerende
hverdag med tre små børn med masser af krudt og fart i.

Som leder forsøger jeg altid at arbejde for borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, så beboerne oplever
at være medbestemmende og herre i
eget liv uanset, hvilke sygdomme eller andre skavanker man måtte have.
Det er vigtigt for mig, at vi fortsætter med at forbedre vores arbejde og
finde løsninger på de udfordringer,
der måtte opstå.
Malmhøj har navigeret flot igennem
coronakrisen indtil nu, og lige så stille
begynder vi at kigge frem imod igen
at kunne påbegynde arrangementer
og det sociale liv på Malmhøj. Det
vil være en proces for os, da vi jo er
overgået til at være et profilplejecenter for sindslidende. Vi skal sammen
finde de aktiviteter, der giver mening
og livskvalitet. Vi ønsker fortsat at
være en del af lokalsamfundet og deltage aktivt der, hvor det er muligt og
gerne i samarbejde med andre.

Jeg ser frem til en spændende tid på
Malmhøj og glæder mig til det videre
arbejde sammen med det skønne personale, der allerede er på Malmhøj
Med venlig hilsen
Morten Dueholm Andersen
Plejecenterleder Malmhøj

Sogneaften i Sognehuset
Efteråret byder på to arrangementer: En sogneaften og
en julekoncert. Til arrangementerne er alle velkomne.

Torsdag den 4. november kl. 19.30
Maria Serner-Pedersen, Hjerm.
Maria er født i 1986 og bor i Hjerm v/ Holstebro, hvor
hendes mand er præst.
Hun vil fortælle om sit arbejde i organisationen ”Åbne
døre” (opendoors.dk), hvor hun i 11 år har været ansat
som rejsekoordinator og foredragsholder.
Hun oplyser, at kristne er den religiøse gruppe, der oplever
mest forfølgelse rundt om i verden. Åbne døre Danmark
hjælper kristne i 60 lande, der oplever vold og diskrimination på grund af deres tro.
Maria Serner-Pedersen har selv været på rejser til lande
med kristenforfølgelse. Hun fortæller om fjendskab imod
kristne og om styrke til at tilgive med Guds kærlighed.
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Børnekirke
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 3. oktober kl. 9.00 v. Erik Bjørn
Søndag d. 10. oktober kl. 10.30 (børnekirke i Sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 17. oktober kl. 9.00
Søndag d. 24. oktober kl. 10.30 (børnekirke i Sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 7. november kl. 14.00 (kirkekaffe i Sognehuset bagefter)
Søndag d. 21. november kl. 10.30 (børnekirke i Sognehuset under prædikenen)
Søndag d. 28. november kl. 19.30 (rytmisk
gudstjeneste sammen med Oasehøjskolen)

Som det kan ses af gudstjenestelisten, er der nogle søndage børnekirke i Sognehuset under en del af gudstjenesten.
Børnene forlader kirken under sidste salme inden prædikenen og kommer igen, når nadveren skal til at deles ud. I
de 20-25 minutters tid er der bibelfortælling, sang og leg i
sognehuset. Små børn skal ledsages af en voksen.

Rytmisk gudstjeneste

Søndag d. 28. november kl. 19.30 er der rytmisk gudstjeneste i Vinderslev Kirke. Elever fra Oasehøjskolen på Oustruplund vil bidrage med musik og sang og hjælpe med at
skabe en anderledes gudstjeneste.

Adventsaftensang
Igen i år er der to gange adventsaftensang i Vinderslev
Kirke. En halv times tid med sange og salmer om vinter og
advent, stilhed, eftertanke og lystænding.
Tirsdag den 30. november kl. 20.00
Tirsdag den 14. december kl. 20.00

Advents- og julekoncert
Torsdag den 2. december kl. 19.30
Organist Jesper Thimsen og violinist Mikkel
Lundkvist er begge konservatorieuddannet. De
er begge engagerede omkring Herning Kirke og
Herning Kirkes Drengekor. De er organister ved
henholdsvis Herning og Hodsager kirker.
Begge har mange års erfaring inden for musikverdenen, og de vil give os en advents- og julekoncert
i et bredt repertoire.

Kom og vær med til en
uforglemmelig aften.
Efter koncerten er der gratis kaffe
og kage i Sognehuset.
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KIRKENYT

Valgmenigheden
En aften med den nye Højskolesangbog

På skolebænken

Den 19. august havde Valgmenigheden inviteret til sangforedrag ved
Jesper Moesbøl, som har arbejdet tæt
sammen med udvalget for den 19. og
seneste udgave af Højskolesangbogen, der udkom i november 2020. Han
er nemlig redaktør af ’Sanghåndbogen’ – en håndbog, hvor man kan læse om alle sangene i Højskolesangbogen. Jeg har fået bestyrelsens godkendelse
til at gennemføre PastoralseminarieJesper Moesbøl fortalte levende om de sange, han havde valgt, at vi skulle uddannelsen i Aarhus. Det er et fuldsynge og akkompagnerede selv på klaveret. Det var skønt at få lov at synge i tidsstudium fra mandag den 2. august
en forsamling af gode sangere, men også meget interessant at høre om bag- til fredag den 17. december.
grunden for de valgte sange i Højskolesangbogen. Vi lagde ud med ”Den
danske sang er en ung blond pige”, som oprindeligt var et bestillingsdigt af I den periode har forhenværende
Kai Hoffmann som prolog ved Landssangstævnet på Det Kgl. Teater i 1924, valgmenighedspræst, Kirsten Høg,
hvor det blev læst op af en skuespiller. 2 år senere satte Carl Nielsen musik til. lovet at passe embedet for mig. Det
I sangen beskriver Hoffmann de danske sange som lyse og feminine i klan- betyder, at telefonen vil være videgen. Til gengæld har Carl Nielsens melodi en maskulin klang, og det er ifølge restillet til Kirsten. En enkelt gudsJesper Moesbøl derfor, at sangen stadig er så populær – også selv om nogen tjeneste i oktober tages af Marianne
på et tidspunkt helt har misforstået teksten!
Gyldenkærne fra Bøvling, og én i
november tages af Morten Kvist fra
Vi nåede igennem mange sange og lærte en hel del af de nye, bl.a. ”For vist Herning.
vil de komme” skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen i 2019 i anledning af
Folkehøjskoleforeningens 175-års jubilæum. Der er lavet 2 melodier af hhv. Jeg varetager selv konfirmationsforBent Fabricius-Bjerre og Jens Lysdal. Vi sang dem begge, men den forsam- beredelsen, og i den forbindelse reglede aldersgruppe havde nok nemmest ved at klare Fabricius-Bjerres melodi, ner jeg med, at mine konfirmander
hvor Jens Lysdals melodi ville egne sig bedre til en flok efterskoleelever.
og jeg flere søndage vil være at finde
på kirkebænken. Jeg regner også med
Aftenen sluttede med ”Solen er så rød, mor”, som er skrevet af Harald Berg- at deltage i aftenarrangementerne i
stedt i 1915 med melodi af Carl Nielsen i 1924. Bergstedt har også skrevet Valgmenighedens sal.
Line Louise Peters
”Jeg ved en lærkerede”, som også har melodi af Carl Nielsen. Harald Bergstedt var nazist og en stor beundrer af Hitler, og derfor blev hans værker i en
periode sat i karantæne. Da han flere år efter 2. Verdenskrig frustreret opsøgte
kulturminister Julius Bomholt Ny kirkesanger
for at høre, hvordan han skulle Signe Hostrup blev ansat som kirkefå sine værker taget til nåde sanger i Valgmenigheden i tiden uden
igen, svarede Bomholt, at den fællessang, og samarbejdet fortsætter,
eneste måde var at lægge sig til selv om det nu igen er tilladt for meat dø! Det gjorde han så i 1965. nigheden at synge med på salmerne.
Anna Arhøj
Signe er 31 år og har sunget og spillet
musik hele sit liv, men valgte alligevel at uddanne sig til fysioterapeut og
have musikken som hobby.
Hun bor og arbejder i Kjellerup.
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Konfirmation sommer 2021
1. Fortæl kort hvad du har lært om 3. Er der en fortælling, du husker
til “Præst”
særlig godt?
Vi lærte at finde rundt i Bibelen - at
slå op i evangelierne. Vi har hørt rigtig mange fortællinger fra bibelen.
Vi har læst Peter Madsens tegneserie
“Menneskesønnen”, og vi har lært
nye salmer og sunget dem.

Kain og Abel! Det er en
god fortælling, der er skrevet på en måde, så en 14
årig kan forstå den.
4. Er der noget, der har
været svært?

2. Hvilken form har undervisningen haft?
I starten var der mange nye
begreber, men Line (præVi har kun været 2 på holdet, så vi sten) repeterede det, og så begyndte
mødtes hver anden onsdag eftermid- vi at kunne genkende det. Vi har øvet
dag både vinter og forår. Vi var i det os på fadervor og trosbekendelse
gamle ting- og arresthus i Hørup - hver gang. Nogle ord var svære - og
det der nu er Valgmenighedens hus der var ordstillinger, der var unaturpå Kirkebakken. Undervisningen va- lige og dermed svære at lære. Det har
rede 5 kvarter. Vi har også været ude været fint at skulle lære noget udenad,
og kigge på gravsteder.
for vi skulle jo bruge det til noget.

Vi er 2 piger, der skulle have været
konfirmeret den 2. maj. Eftersom der
var Corona, blev ventetiden længere,
og planerne måtte rykkes endnu engang. Corona gjorde situation mere
usikker, hvad nu hvis Corona blus-

5. Hva´så nu, hvor du er konfirmeret - er det anderledes end før?
Det gør ikke den store forskel - jeg
er ikke trådt mere ind i de voksnes
rækker. Men jeg har lært noget mere
- fagligt fx om bibelen - ved at gå til
præst.
Sofus Norman Kristensen
Mausing

sede op endnu en gang? Kunne Vi nærmede os konfirmationen, og
der være chance for, at datoen der skulle laves invitationer og findes bordpynt osv. Kjolen skulle finville blive udskudt igen-igen?
des, men det var ikke bare lige. Efter
Lokalerne havde vi begge le- mange timers søgen og kiggen havde
jet lang tid før, og kunne man vi endelig fundet den.
nu også leje lokalet på den nye
Tiden nærmede sig, og tingene spiddato?
sede til. Det blev endelig den 7.
Anden lockdown vendte om på august, vi længe havde ventet på. Og
det hele. Normal konfirmand- dagen var alt i alt en mega god dag
undervisning blev senere til med uforglemmelige minder.
online undervisning. Men ikke
nok med det, så kom der også Alt lykkedes i sidste ende, både med
flere restriktioner under guds- rykning af lokaler og alt andet.
tjenesterne. De blev nu med
Sofie Kisbye Holdgaard
mundbind og ingen sang fra
og Karoline Würtz
“publikum”. Vi konfirmander
Vinderslev
havde nu også mulighed for online gudstjenester på YouTube
fra præsten, hvilket for os ikke
var dårligt. Det gjorde det bare
nemmere at få de 10 krydser,
som man nu skulle have.
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Børnehjørnet summer af liv hver
tirsdag eftermiddag, og der er fyldt
godt op med børn i alle aldre. Der
er store børn, der er små børn, og
der er ledere og hjælpere. Alle gør
deres bedste for, at fællesskabet
kan fungere.

Børnehjørnets sommerafslutning
foregik i haven på Krokusvej. Haven var fyldt godt op. Solen skinnede, og der var heldigvis også is
og saftevand nok. Her løb vi et
Bingo-plade-løb, inden vi gik tilbage til Sognehuset.

Inden sommerferien havde vi besøg af børnekonsulent Jonna Iversen, som blandt andet klædte os
alle ud i dragter, så vi kunne være
med i et totalteater. Vi opførte bibelfortællingen om drengen med
madpakken. - - Tænk at Jesus
kunne bruge en dreng og en lille
madpakke med fem små brød og
to fisk. Der blev delt ud af madpakken, og der var rigeligt mad til
mange tusinde mennesker. Samme
eftermiddag var vi på et opgavetal-løb rundt om Sognehuset, så
der blev brugt en del krudt og
energi denne eftermiddag.

I sommerferien har der været tilbud om at komme på Kjelsø-lejren ude ved Ans, og rigtig mange
børn fra området tog imod dette
tilbud om lejrliv.
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På efterårets program står der, at
vi deltager i Høstgudstjenesten
den 12. september, og der bliver
en bondegårdstur + en bagedag,
m.m. Nogle skal ud for at sælge
lodsedler i Vinderslev, så tak til jer,
der tager godt imod vores sælgere.

Vi vil også her gerne takke for trofasthed, medleven og opbakning,
når det gælder klubben. Det er så
værdifuldt at være med til at give
det største til de mindste.
Følg os på kirkens hjemmeside:
Snart var sommerferien slut, og http://www.vinderslevsogn.dk/
Børneklubben kunne igen samles i
Sognehuset. Vi havde en opstartsBørnehjørnehilsen fra
hyggedag, hvor de store drenge laHanne, Lise og Anne Marie
vede et bål i bålgryden, så vi kunne
riste skumfiduser. Vi fik leget, og
Lise fortalte om Moses, der mødte
Gud i en tornebusk der brændte,
men ikke brændte alligevel.

Windir Spejderne
På spejdertur til Bornholm

Endelig gik spejdernes længe nærede
ønske i opfyldelse: En tur til Bornholm. Desværre på den triste baggrund, at Windir Gruppen nedlægges, og at turen markerer slutningen
på 40 års spejderliv i Vinderslev. Spejderne måtte invitere familien med, så
alderen på de 20 deltagere lå fra 1 til
70 år, men alle havde en fantastisk
tur, som spejderleder Mette Lundgaard havde arrangeret i samarbejde
med gruppeleder Lotte Arhøj.
15 af os ankom til hytten mellem Allinge og Gudhjem ved 3-tiden natten til søndag den 11. juli og nåede
at se en meget flot solopgang, inden
vi fandt i seng. Vinden var i øst, så
vi kunne slumre ind til lyden af havet, som lå lige neden for hytten. De
spejdere, der var i gang med at tage
”Bademærket”, skulle en tur i bølgerne hver morgen kl. 7. Hytten tilhørte Missionskirken i Rønne og var
beregnet til 40 deltagere, så vi havde
god plads.
Søndag brugte vi på at finde os til
rette og gå en tur til ”Troldeskoven”,
hvor der en gang har været en lille
zoologisk have. Om aftenen gik vi tur
til Danmarks største vandfald ”Døndalen”, som har et fald på 20 meter.
Søndag aften ankom de sidste 5 deltagere.
Mandag lagde vi hårdt ud med at besøge Jons Kapel, hvor vi først gik et
godt stykke vej fra parkeringspladsen
og derefter skulle ned ad nogle forfærdeligt lange trapper. Tilbageturen
var hård og krævede en del stop undervejs for at få vejret! Spejderkassen gav is, inden vi satte os i bilerne
igen og kørte til Hammershus. Det
var dog ikke noget med at køre op til
centret og gå de få meter til ruinen,
for når man er på spejdertur, skal
der vandres, og det kom vi sandelig
også til! 3 km igennem uvejsomt terræn, kaldet Slotslyngen, men flot var

det at ankomme til Hammershus fra
bagsiden. Mens vi sad og spiste vores
madpakker, dukkede vores ”gamle”
spejderleder og seneste båltaler, Kaj
Klovbeskærer med familie, pludselig op. Flere af os mødte bekendte i
løbet af ugen, så mange har jo nok
brugt Bornholm som en slags udland
her i Corona-tiden. Efter madpakkerne og en tur op i borgruinerne
skulle vi tilbage igen ad samme vej.
Dem under 15 hoppede af sted som
bjerggeder og blev tilsyneladende aldrig trætte, mens resten af flokken
ikke var i tvivl om, hvilke benmuskler
vi ikke brugte så tit!

Onsdag skulle vi på vandet igen i en
times tid, nemlig fra Helligdomsklipperne neden for Kunstmuseet til
Gudhjem og retur. Undervejs fortalte skipperen om områdets historie.
Herefter havde vi eftermiddagen til
fri afbenyttelse.
Torsdag kørte vi til Rytterknægten,
som var med på listen over ”bjerge”,
som spejderne skulle bestige for at
tage ”Bjergmærket”. Så tog vi lige en
vandretur til Ekkodalen og tilbage
igen, inden vi kørte til Paradisbakkerne. Her skulle vi finde endnu et
”bjerg”, nemlig Midterpilt, og når vi

Tirsdag blev der uddelt søsygetabletter til morgenmaden, for vi skulle til
Christiansø, og der blæste en kraftig
østenvind. Vi var med Postbåden
Peter, som ikke er så stor som den
ordinære færge, så det var lige som
at køre i rutsjebane, men alle kom
over uden søsyge. Vi havde bestilt
en guide og fik en times rundvisning
på Frederiksø, mens vi hørte begge
øers historie. Bagefter havde vi 2 timer til madpakker og til selv at se os
omkring på de spændende øer, inden
postbåden sejlede os tilbage til Gudhjem. Resten af dagen var til fri leg.
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nu var i området, gik vi også hen og
så Rokkestenen. Efter madpakkerne
kørte vi nordpå igen til Opalsøen.
Her var der bestilt rappelling til 10
meget spændte deltagere. Instruktøren var italiener
og snakkede kun
engelsk, men 2
af vores deltagere
havde prøvet det
før og kunne forklare teknikken og
hjælpe dem, der
ikke var så erfarne
i engelsk og rappelling. Vi andre
(ikke så modige)
gik langs den
smukke Opalsø
hen til den 45 meter høje klippe, som
vores spejdere efter endt instruktion
ville komme dalende nedad. Det var
åbenbart en meget dygtig instruktør,
for det så meget professionelt ud, da
de én efter én kom ud over kanten
og firede sig ned. De yngste var 10
år og så vilde med det, at de sammen
med 3 større spejdere tog hele turen
en gang til. Et par mødre havde også
fået blod på tanden og skulle helt sikkert prøve igen en anden gang. Der
er jo bare ikke så mange klippevægge
i Jylland, desværre!
Fredag var pakke- og rengøringsdag.
Vi skulle først med færgen fra Rønne
16.30, så vi nåede da lige endnu et
”bjerg”, nemlig Langebjerg ved Allinge.
Det var en udfordrende tur for folk
af den ældre årgang, men der er så
smukt alle vegne på Bornholm, at
man glemmer strabadserne, og det er
jo trods alt sundt at bevæge sig uanset
alder!

Tøm huset

Vi skal have tømt spejderhuset på Haugevej 1
inden udløbet af 2021.
Derfor holder vi åbent hus

søndag den 31. oktober kl. 9 – 15,

hvor alle er velkommen til at hjælpe med at tømme huset
for inventar til meget favorable priser. Vi sælger alt i huset:
Borde, stole, reoler, værktøj, hårde hvidevarer, porcelæn,
køkkengrej, spejderudstyr, materialer til kreative nørklerier
samt en masse bøger, LP’er, osv.
Som en særlig kuriositet har vi også en shelter til salg. Den
befinder sig i Spejderskoven og har efterhånden 20 år på
bagen, men kan nok klare 20 år mere.
Hvis nogen skulle have ideer til, hvad spejderhuset kunne
bruges til fremover, modtages de med tak, inden vi overdrager nøglerne til Silkeborg Kommune.
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Sidste Skt. Hans hos Windir

tømmerflåde
og
blev udsat for lidt
af hvert undervejs,
men de spejdere, der
var med på turen,
glemmer aldrig den
fantastiske tur.
Som formand for
Mausing
Marked
nævnte Kaj også
loppemarkedet, som
vil blive savnet, og
han håbede, at en
anden spejdergruppe ville overtage
loppemarkedet.

Torsdag den 24. juni fra kl. 17 inviterede Windir Spejderne som sædvanligt alle interesserede til mini Skt.
Hans / sommerafslutning på marken
ved spejderhuset. I år var der to ekstra anledninger, nemlig at gruppen
har eksisteret i 40 år, og at gruppen
nedlægges.
Mange havde taget imod invitationen
og mødte op med madkurv. Der var
både spejderforældre og -søskende
med bedsteforældre samt flere ”gamle” spejdere. Også Kjellerup Tidende
var repræsenteret v/Rasmus Viuff.
Grillen var tændt, saftevand kunne
nydes ad libitum, og det samme kunne snobrødsdejen, som var til rådighed i flere varianter, bl.a. grøn og lyserød, og så kunne de modige tilsætte
forskellige smagsstoffer efter behag
af både stærkt og sødt. Borgerforeningen v/Lotte og Bent Kragh kom
med en spandfuld guf (kiks og skumfiduser) som betaling for de 2 hekse,
som Ulvene havde lavet til Skt. Hans
bålet ved Mausing Forsamlingshus
dagen før.
Gruppeleder Lotte Arhøj bød vel-

Loppesager

Der er sket det glædelige for både
spejderne og Mausing Marked, at
KFUM-Spejderne i Kjellerup gerne vil overtage vores loppesager og
holde marked til næste års Mausing
Marked, som finder sted den første
weekend i juli. Hanne og Lars i Mausing Gl. Skole har givet tilladelse til,
at en anden spejdergruppe må bruge
marken, og formanden for Mausing
Marked, Kaj (Klovbeskærer) Andersen, har også sagt ja til en ikke helt
lokal spejdergruppe. Loppemarkedet
på Mausing Marked er nemlig ret populært og trækker mange gæster til.
Loppestalden på Pederstrupvej 66
er derfor igen åben for aflevering af
loppesager, men der modtages stadig
ikke gamle fjernsyn, hårde hvidevarer
og tøj.

kommen, og efter en sang fra spejdersangbogen blev bålet tændt, Kaj sluttede med at ønske spejderne
mens Kaj ”Klovbeskærer” Ander- en god tur til Bornholm, som bliver
den foreløbigt sidste lejr med Windir,
sen holdt båltalen.
og han håbede, at de børn, der gerne
Kaj gjorde opmærksom på vig- vil spejderiet, vil finde andre grupper
tigheden af frivillige hænder, for i nærheden.
hvis de ikke fandtes, ville meget
her i landet og i vores område gå i
stå. Det var helt aktuelt, da Windir
Gruppen i aften holdt deres sidste
Skt. Hans aften på grund af mangel
på frivillige hænder. Han mindedes
andre situationer, hvor frivillige
havde gjort en indsats, bl.a. ved opbygning af en legeplads i skolegården. Hans opfordring til alle frivillige var: ”Klap jer selv og hinanden
på skulderen – I fortjener det!”
Ellers kom Kaj ind på sine mange
år i spejdergruppen helt tilbage fra
halvfemserne, hvor hans ældste søn
startede som ulveunge, og Kaj var
spejderleder. Bl.a. huskede han en
sommerlejr i 1992, hvor Danmark
spillede EM-finale mod Tyskland.
Heldigvis havde en af medlederne
et 10 tommer TV med, så nogle af
de 30 voksne kunne følge med i
kampen, og resten kunne høre, når
der blev scoret. Der havde været
mange andre spændende spejderlejre, men den mest udfordrende
havde nok været tømmerflådeturen på Klarelven i Sverige med Pia
Schimming som medleder. Der sejlede de 100 km på en 75 m² stor

Efter Kajs båltale var det lille bål
blevet tilpas til at bage snobrød og
lave popcorn, så her flokkedes børnene, mens de voksne gik i gang med
den medbragte mad. Ulveforældrene
havde samlet ind til en velfortjent afskedsgave til Mette Lundgaard som
tak for hendes dedikerede og involverende indsats som ulveleder. Vejret
var som bestilt til lejligheden, og alle
hyggede sig til henad 19.30.
Anna Arhøj
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I børnehaven er vi alle tilbage igen efter en dejlig sommerferie. Inden sommerferien sagde vi farvel til 11 børn,
som ”fløj fra reden” og til skole. I
den forbindelse sagde vi også farvel
til pædagogmedhjælper Mads Haff,
som har søgt ind på studie i Aarhus.
Efter 23 år har pædagog Inger Thomasen også valgt at sige farvel. Desværre har vi også sagt farvel til vores
leder, Dorte Dupont, som har søgt
nye veje som dagplejeleder i Viborg
Kommune. Vi ønsker dem alle alt
muligt held og lykke i deres nye tilværelser. Winnie Vestergaard, vores
inklusionspædagog, er tiltrådt som
konstitueret leder. Derudover er Ida
Lucassen blevet ansat som vikar, indtil der findes en ny pædagog til huset.
Endelig har vi fundet en afløser til
køkkenet, hvor vi har fået ansat Oline
Pedersen.

børn er rykket op ovenpå og er ble- nutella. Det var rigtigt lækkert både
vet Flagermus sammen med Vinni og for voksne og børn. Mads havde is
med til os. Vi gav hinanden store
Emilie.
krammere og ønskede hinanden en
I juli måned holdt vi sommerfest/af- god sommerferie.
slutningsfest med slush ice, popcorn
og hoppeborg, hvilket var en stor August måned er blevet brugt på at
succes både for store og små. En stor finde tilbage på plads samt byde både
tak skal lyde til Morten Tolstrup for gamle og nye velkommen tilbage.
lån af slush ice maskine og popcorn- Der har, på baggrund af at vi har
sagt farvel til flere personaler, været
maskine.
omrokeringer i huset blandt personalet. Derfor er Lene og Joan hos MejI forbindelse med EM i fodbold,
serne, og Vinni og Emilie hos Flagerholdt vi naturligvis også en fodboldmusene. Ida bruger vi der, hvor der
fest. Vi spillede fodboldkamp, pimest behov.
gerne mod drengene, som heldigvis
endte uafgjort. Vi havde malet flag på I den kommende tid vil vi arbejde
kinderne og havde iklædt os rød/hvi- med natur, udeliv og science, som er
de farver. Til frokost spiste vi burger vores nye læreplanstema.
og sluttede dagen af med vandbakkelse med glasur farvet i rød og hvid.
Emilie Vad Westergaard
En dejlig dag for alle.

Efter sommerferien har vi budt vel- Den sidste dag inden sommerferien
kommen til nye børn, og derfor har havde Inger rundstykker og kage
vi lavet nye børnegrupper, så flere med til os fra bageren samt pålæg og
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Fra jord til bord

Vores grøntsagsprojekt gik også i år
over al forventning. Radiserne voksede sig store og flotte, og børnene
var vældig imponeret, da vi høstede
dem. De var knap så begejstret for at
smage dem. Nogle syntes, de smagte
okay, mens andre syntes, at de var lige
lovligt stærke.
Gulerødderne blev knap så flotte.
Der kom ikke så mange op. Ærterne
gav til gengæld fint. Børnene nød
dem i fulde drag, da vi høstede dem.

Majsmarken

Vi var jo heldige i år at opleve majsene
blive sået, og vi har fulgt deres vækst
fra små spirer og til større planter.
Lige før sommerferien satte vi indhegning op og prøvede at gå mellem
de små planter, og så var vi spændt
på, hvor højt de var groet til efter ferien. Der var planterne så høje, at vi
nu kunne gemme os imellem dem inden for indhegningen. Det er altid en
kæmpe oplevelse at gå ind mellem de
høje majsplanter, og vi er Hans Henrik meget taknemmelig for, at vi kan
give børnene den sanselige oplevelse
igen i år og håber, vi kommer i marken mange gange endnu inden høst.
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Birgits have

Vi har igennem hele året fulgt arbejdet i Birgits have, og nu er den færdig,
men vi nyder stadig at komme forbi
og se den fine have.

Lottes 25 års jubilæum som kommunal dagplejer

Kan simpelthen ikke helt forstå, at der allerede er gået 25 år, siden
jeg begyndte at få jeres små guldklumper inden for min dør. At se
de små knopper folde sig ud til flotte blomster er da noget af det
skønneste. Først tænkte jeg, at det måske var et for stort skift fra
kontor til dagplejer, men det viste sig at være det helt rigtige valg.
Selve uddannelsen er også blevet opgraderet hele tiden, så jeg mener
bestemt, at vi er det helt rigtige valg til at give jeres børn den bedste
start, lige præcis det de har brug for. Samtidig sørger vi for, at hvert
enkelt barn hele tiden hjælpes videre i sin udvikling. Tusind tak for
lån af 57 skønne unger + diverse gæstebørn indtil videre. Tænk sig,
nogle af de første er faktisk så store nu, at man kan blive hentet, når
man har været i byen!
En helt igennem fantastisk rejse, som heldigvis ikke er slut endnu.
Jeg vil altid gøre mit bedste for at give børnene en skøn dag. Det er
jo præcis, det jeg får tilbage.
Lotte

Hendes barnebarn citerer ”Bedste,
det billede er da fra før, du fik alle
de krøller i ansigtet”
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Så blev det tid til endnu et tilbageblik, og hvis ikke sommerens dejlige
vejr kunne fylde livet med dejlige
stunder, så kan alle mine skønne
unger.
Tilbage i juni måned deltog børnene og jeg i en lille landsbyfilm
om Hinge og Nørskovlund. Vi er
flittige brugere af søen og området, og derfor passede vi godt
ind der. Børnene var heldigvis
ikke så generte over at blive filmet, vandet tog opmærksomheden – lige indtil to friske
damer sprang i bølgen den blå. Ligeledes var den fine drone også meget
spændende, og madpakken blev spist
med øjnene rettet mod himlen, indtil

optagelserne var færdige. Filmen kan
ses på min facebookside – autografer
gives, hvis det ønskes!
Sankt Hans holdt vi hjemme i haven
og hyggede med at lave fine hekse.
Den sidste uge inden sommerferien
havde vi ”kend din krop” tema, hvor
den bl.a. stod på fodbad og massage.
Forældrekaffe i haven sluttede ugen
af, og vi gik derefter på 3 skønne
ugers sommerferie.

Søren, Marcus og jeg har brugt lidt
af ferien på at gøre klar til nye medlemmer på gården. Vi har nemlig
udvidet besætningen med 3 dejlige
dværggeder, Mynte, Perle og Pelle.
Den dag børnene mødte gederne
for første gang holdt vi selvfølgelig
en lille velkomstceremoni med flag,
klip af ”den røde snor” og ”champagne”. Gederne har været det helt
centrale for vores august måned. Vi
bruger meget tid hos dem og fodrer
med grene, vi finder i skoven – både
geder og børn skal lære hinanden at
kende, og der er ikke en bedre måde
at vinde et dyrs hjerte på end med
mad. Gedernes fold er blevet vores
nye legeplads og VI ELSKER DET!
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Hestene går lige på den anden side af I sommerperioden er de store
hegnet, og det giver bare en rigtig god kreative syslerier skiftet ud
sammenhæng mellem gårdens dyr.
med vandplask og sandkager,
men nu kommer tiden, hvor
Høsten er altid en stor tid for en vejret arter sig anderledes, og
landmand, men også for de børn der vi igen bruger lidt tid inde.
er hos mig. Vores gård summer af Jeg elsker virkelig sommer.
maskiner, og der er så meget at følge Bare tæer i græsset og ud uden
med i. Den ene dag er det mejetær- overtøj. Men alle årstider har
skeren og traktorerne, der kører korn
fra. En anden dag presses der halm
– både Morten Korch baller og rundballer. Vi følger selvfølgelig med i det
hele – på afstand og i god sikkerhed,
selvfølgelig. Det giver mening, at børnene får lov at følge processen. En
traktor er stor og spændende, men
værdien i at følge kornet vokse for at
blive til køernes mad er langt større.
Nu ser jeg frem mod sensommeren
og efteråret. Først halloween og inden vi får set os om, står julen for
døren. Livet suser afsted, og vi suser
med. Inden længe bliver de to største
i gruppen 3 år, og de skal selvfølgelig
sendes godt videre i børnehave. Perioder afsluttes, og der tages hul på
nye.

rykker vi tættere
sammen – det kan
nu også noget.
Tak fordi du læste
sin charme, og efteråret byder på blæ- med og rigtig godt efterår til jer alle.
sevejr, nedfaldne blade, gode læsebøger og tegnesager ud over det hele.
Mange hilsner
Om sommeren er vi frie og bruger
Hos Lotte v. Lotte Anckersen
store armbevægelser og om vinteren
www.Hos-lotte.dk
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hos Birthe

Vinderslev
Kirke

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup
86 88 85 13

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

YOGA MED UDSIGT
Instruktør: Stine Nordfalk

Mæglerne

Tøndborgvej 60, 8620 Kjellerup
Mobil: 22379000

Kjellerup

Hjemmeside:
Yogamedudsigt.dk

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Facebook:
Yoga med udsigt

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk
Borgerforeningen for

Vognmand
Henrik Andersen
Vinderslev,
Tlf. 20 42 28 65

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Anders Hald , tlf. 52396135

MALERMESTER

– en del af Kjellerup VVS siden 2020

– en del af Kjellerup VVS siden 2017
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Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

Hauge Massage & Ergoterapi
Heidi Munk Sandvik

Haugevej 62, 8620 Kjellerup, tlf. 81192098, CVR: 41441291

Jeg mener alle har ret til velvære og livskvalitet. Derfor har jeg sat prisen relativt lavt.
350,- kr. pr. time. og 100,- kr. pr. 20 min. ved ekstra tid
Jeg kommer gerne ud til dig(min. 1 time) +100,- kr. i kørsels tillæg.
Bortfalder ved flere klienter på samme adresse med fortløbende tider.

Jesper Dvinge Pedersen

20 91 34 92
info algas.dk

ALT I GAS · VVS · SERVICE
VARMEPUMPER

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.

J.L. Auto

Tandlæge Charlotte Præstmark
Tandlæge Lars Laursen

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Vestergade 17

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

8620 Kjellerup

En lille annonce som denne
VINKELVEJ 2- 8620 KJELLERUP TLF 86884444

Vinkelvej 2
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Lundgaards
Maskinstation
Alt markarbejde udføres
Tlf. 86 88 81 59

4 gange årligt

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

koster 750 kr.

Tlf. 30 49 13 97
www.landhandlen.dk

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 styringstekniske opgaver
baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, der kan og vil

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

Mausing Forsamlingshus

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

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

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

V/Søren Tøndborg
Tøndborgvej 45
8620 Kjellerup
Tlf: 21413671/51268107

www.stbolig.dk

v/Anny Flaskgaard, Mausing Skolevej 1, 8620 Kjellerup
Tlf. 86800575 / 25512102
sl@sl-trans.dk

KJ

PORTE



www.sl-trans.dk

Garageporte - på specialmål

74 95 40

Klovbeskæring
Kaj Klovbeskærer ApS
CVR nr. 39774143.

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23
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Læs mere på

www.kj-porte.dk

Tlf. nr. 40289204

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

En stor annonce som denne
4 gange årligt
koster 1500 kr.

Lad Frank Lerche
Lad
Frank
sælge
din Lerche
bolig...
sælge din bolig...

* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
uddannet
ejendomsmæglere
**
25Alle
årsererfaring
i Silkeborg,
Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
i salgstanker?
Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
* Går
Alle du
er uddannet
ejendomsmæglere
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.
Går
du ipå
salgstanker?
ringdutilvil
os.have
Efterspørgslen
er rigtig
Ring
8688 3999Så
hvis
din bolig solgt.
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Sognemenigheden, Vinderslev

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1

Tlf. 86888681

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

Præst: Mikael Holst Kongensholm
Tingskrivervej 28A
Fmd: Lisbeth Nyrup Christensen,
Anemonevej 6

Soldatervennekredsen

Børnehjørnet

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

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

Støttepillerne

Dagplejere, kommunale

Valgmenigheden

Else Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 30252476
Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 30258489

Private pasningsordninger
Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53

Tlf. 27122307
Tlf. 31790052
Tlf. 86888013
Tlf. 86888013

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Fmd.: Mads Philipsen,
Sct. Mathiasgade 64 1.tv., 8800 Viborg

Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13
Fmd.: Jytte Hårup Jensen

Tlf. 24670234

Indre Mission i Vinderslev/Mausing

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Anders Hald

Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15
Udlejning: Lone Knudsen

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd. Helle Sehested
Aktiekøb Lotte Anckersen
Udlejning:
Mail:

Tlf. 61301333
Tlf. 31790052
Tlf. 30965976
vinderslevfh@gmail.com

Vinderslev Idrætsforening

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7

Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 40345776
Tlf. 22479341

Tlf. 40289204
Tlf. 23864186

Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Tlf. 28713467
Tlf. 60168597

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Skolebestyrelsen

Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Sognemenigheden, Grathe

Tlf. 23666950

Konst. leder: Winnie Vestergaard			 Tlf. 89703290

Tlf. 89704080 Vinderslev og Omegn Invest ApS

Mausing Forsamlingshus

Tlf. 86881110
Tlf. 20547503

Vinderslev Børnegård

Malmhøj

Tlf. 30667111

Tlf. 40428266

Tlf. 52396135

Tlf. 86888518

Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26

Tlf. 40940733

Fmd.: Hans Jørgen Hørning, Hvidgranen 9 Tlf. 27127595

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Mausing Beboerforening

Tlf. 20913623

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Vinderslev Aftenskole

				
Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Børge Rasmussen, Haugevej 33
Udlejning: Hauge Minimarked

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Tlf. 21606005

Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597

Windir Spejderne

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