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Forår i Lokalbladet

Farver
Foråret er en dejlig årstid med flotte 
farver og masser af  vækst overalt. 
Nu er det blevet sommer, og natu-
rens farver er knap så friske længere,  
afhængig af  om vi har mere sol end 
regn, men Lokalbladets juliudgave er 
fuld af  farver, og vi håber, I nyder 
dem! 

Billeder
Vi synes, det er lidt sjovere at lave 
blad, når vi kan gengive alle jeres bil-
leder i farver, for så kommer de lidt 
mere til deres ret. Billedkvaliteten 
har vi desværre ingen indflydelse på,  
men vi bruger de billeder, vi får, og 
vi vil altid gerne have mange billeder, 
så send endelig rigeligt til os, så vi har 
nogen at vælge imellem. 

Lokalbladets hotmail kan rumme 
store mængder modtagne mails, men 
hvis jeres mailboks har pladsproble-
mer, er I velkommen til at sende ad 
flere gange.

Overskrifter
Når I sender mails til os, vil vi gerne, 
om I sætter en beskrivende overskrift 
på mailen. Vi får nemlig mange mails, 
og det kan være svært at gennem-
skue, hvad det handler om på basis 
af  afsenderadressen. 

Det er desværre også sket, at vi har 
overset en mail og derfor ikke har 
fået vedkommendes indlæg med i 
bladet. Det må I meget undskylde! Vi 
forsøger at undgå den slags fejl.

40 sider
Som nogen af  vores leverandører har 
fået at vide, vil vi fremover gøre vores 
bedste for at holde sideantallet nede 
på 40 sider. Det betyder nemlig en 
stor besparelse i prisen for trykning. 

Derfor kan det ske, at vi er nødt til at 
udsætte en artikel til næste nummer 
af  bladet, og det håber vi, I vil have 
forståelse for. I skal nok få besked 
om det!

Friske kræfter
Flere af  redaktionsmedlemmerne har 
været med i mange år - nogle siden 
bladets start, og nogle af  os overvejer 
at gå på pension. Derfor efterlyser vi 
friske kræfter! 

Vi har brug for nogen, der kan kom-
me med gode ideer til bladets indhold 
og for nogen der gerne vil skrive ar-
tikler, nogen som har lyst til at tage 
ud og opsøge gode historier, og som 
synes, det er sjovt at sætte en tekst 
sammen. Stavning og grammatik er 
ikke så vigtig. Det har vi folk til! 

Det er ikke en betingelse at være med 
i redaktionen. Man kan også arbejde 
uden for redaktionen, men vi får mest 
ud af  at mødes i redaktionen, hvor vi 
kan inspirere hinanden.

Vi glæder os til at høre fra nogle fri-
ske kræfter og ønsker vores læsere en 
dejlig og solrig sommer!

Redaktionen
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spejlet

GadeVelkommen til !

Tillykke med dagen

Gl. Revlvej 2A
Jane og Christian Sørensen og deres 
4 børn, Emil (10), Andreas (8), Jo-
han (6) og Holger (3½) kommer fra 
Thorning, har før boet på egnen.
Christian kører maskinstation, og 
Jane er uddannet konditor og er nu 
kogekone med is som speciale. En 
helt fantastisk is, som alle bør smage! 
I deres gårdbutik sælges også æg og 
kartofler.
På billedet ses 3 af  børnene. Emil var 
ikke hjemme. Han kunne ikke vente 
på fotografen.
 

Vinderslevvej 71
Rikke Pedersen og sønnen Jesper er 
flyttet ind hos Henrik Holdgaard, 
Vinderslevvej 71. Rikke er admini-
strativ medarbejder ved Boligselska-
bet Sct. Jørgen i Viborg.  Jesper går i 
8. klasse på Kjellerup Skole.

Elsebeth Overgaard, Tøndborgvej 
46, fylder 60 år den 4. august
Hugo Madsen, Pederstrupvej 31, 
fylder 75 år den 9. august

Vinderslevvej 112

Den 6. september 2013 købte Jonas 
Dahl huset på Vinderslevvej 112, 
men på grund af  nogle misforståel-
ser i Lokalbladet bringer vi først nu 
lidt om Jonas. 
Han er 26 år og arbejder som smed 
ved Dansk Svejse Teknik i Esbjerg. 
Samtidig er han frivillig brandmand 
ved Brand & Redning i Kjellerup/
Silkeborg. Han har datteren Rebecca 
på 7 år hver anden weekend eller så 
tit, det kan lade sig gøre. I huset er 
også Lea Rask Jacobsen og hunden 
Chilli. Lea er 28 år og pædagogstu-
derende.
Jonas spiller lidt fodbold, og Lea 
hepper på holdet, men bruget meget 
af  sin tid på haven, så den er pæn, når 
der skal grilles med vennerne.
Lokalbladet undskylder over for Jo-
nas og Lea og siger velkommen!

Havetraktortræf  i Mausing
Fredag den 6. juni mødtes 13 oplagte 
mænd fra Mausing og omegn. Der 
følges et traditionelt program, hvor 
græsslåning indgår på flere områder. 
Derudover serveres Rasmus´ chili 
con carne efterfulgt af  havetraktor-
bio. Som noget nyt blev der i år lavet 
veste med rygmærker. Tid og sted er 
fastsat til næste år.
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Agnes kom til verden den 6. maj 2014
Vægt 3246 g og højde 53 cm. For-
ældrene er Michael Pedersen og Jette 
Jørgensen.
Agnes har 4 søskende, nemlig Laura 
12 år, Johanne 10 år, Frederik 9 år og 
Jacob 7 år.

Nyfødte

Vinderslev Nord har været samlet rigtig rigtig mange gange for at forberede 
sig til VIF’s Forårsfest. Der blev udvist store initiativer og kreativitet samt 

fællesskabshygge. Temaet var M & M´s.

Ikke en aprilsnar – men den 1.april 
mødte jeg disse 2 dygtige drenge, Lu-
kas og William på grusvejen bag Kro-
kusvej.

De var på eget initiativ gået i gang 
med indsamling af  plastik og andet 
affald efterladt i naturen. Stor ros til 
dem!! 

De var på besøg hos farfar og farmor 
på Liljevej 28.

Med venlig hilsen
Ruth Borg

Den 30. maj havde Anne Marie og 
Jens Peder Lynderup diamantbryllup. 
De havde valgt at holde det i deres 
sommerhus og havde lånt 2 huse af  
nogle bekendte i nærheden af  deres 
eget, så de kom alle sammen dagen 
før.
J.P Lynderup syntes, de skulle drikke 
morgenkaffe den 30/5 kl. 7, da han 
er morgenmand, men børnene syn-
tes, de skulle vente til kl 9. ”Det er 
i orden”, sagde Lynderup, ”så henter 
jeg rundstykker”, men nej, børnene 

skulle nok sørge for det hele. MEN 
da klokken var 7, blev de overrasket 
af  familie, venner og bekendte fra 
både Kjellerup, Silkeborg og Voel 
samt musik leveret af  FDF fra Grenå. 
Der var også lavet en flot æresport.

De havde en dejlig dag i strålende sol-
skin og telt i haven ved sommerhuset.
Da de kom hjem, kom naboerne med 
en stor kurv, og da de fik åbnet post-
kassen, var der til deres store over-
raskelse et brev med et tillykke fra 
Dronning Margrethe.
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Hvor blev de af?
Merete Hauge 

Møller

7. kl
1993 - 1994

Mit livsfundament
Jeg er vokset op i et dejligt hjem med 
mor, far og to storebrødre. Jeg er op-
draget med en kristen baggrund i, at 
vi har en Himmelsk Far, der altid vil 
være der for os og hjælpe os, også 
selvom vi ikke fysisk kan se ham. En 
baggrund der efterfølgende har fulgt 
mig i mine valg videre frem i livet.

Tange Kristne Friskole
Efter 8 år på Vinderslev Skole med 
folkeskolelivets op- og nedture skulle 
jeg finde på noget nyt. Her valgte jeg 
ikke, som mange af  mine kammera-
ter, at fortsætte på Kjellerup Skole. I 
stedet ville jeg følge mine kristne rød-
der og begav mig til Tange for at gå 
på Tange Kristne Friskole. En meget 
lille skole - jeg mener, vi var 51 ele-
ver - fra børnehaveklasse til og med 
8. kl. - noget anderledes end Vinder-

slev. Dog kunne man kun tage op til 
8.kl. der. Da jeg ikke følte mig klar til 
efterskolelivet endnu + at jeg godt 
kunne bruge lidt mere lærdom inden 
for enkelte fag, valgte jeg i samarbej-
de med mine forældre at tage både 7. 
og 8.kl. her. Det var en rigtig god op-
levelse både på det faglige plan og på 
det sociale plan. Her fik jeg etableret 
nogle gode venskaber, jeg stadig har 
den dag i dag.

Hedemølle Efterskole
Efter 2 gode år der skulle der igen 
træffes et valg. Nu følte jeg mig rustet 
og klar til at tage hul på efterskoleli-
vet. Jeg valgte at tage på Hedemølle 
Efterskole - en kristen efterskole ved 
Bjerringbro. De fleste fra klassen i 
Tange fulgte med på efterskole. Det 
var trygt at have nogle, man kendte 
i forvejen. Her tog jeg 9. og 10. kl. 
i 1996/1997 og 1997/1998. Det var 

nogle rigtig gode og givende år. Her 
boede jeg sammen med 74 andre 
unge kristne mennesker. Vi havde en 
hverdag præget af  fastlagte timer og 
valgfag. I fritiden dyrkede mange af  
os sport. Om aftenen holdt vi andag-
ter - (det var som regel en lærer, der 
læste et stykke i bibelen og knyttede 
nogle ord og oplevelser til), vi sang 
lovsange og bare nød at være samlet i 
Guds nærvær. Det var 2 gode år med 
gode venner, natpartyer, sportsople-
velser, tid til at fordybe sig i Guds ord, 
en tid hvor man lærte sig selv bedre 
at kende og udviklede sig meget. Min 
største oplevelse fra efterskoletiden 
er, at jeg blev personlig kristen. Jeg 
fandt ud af, at Gud virkelig findes, og 
han er min himmelske far.

Giv-et-år-medarbejder
Jeg trængte til en pause fra skolelivet 
og havde set et opslag på efterskolen 

Forreste række fra venstre
Thomas L. Hansen, Thomas D. Sølvsten, Merete Hauge, Lasse Jensen,  
Ann-Christina L. Sund
Anden række fra venstre
Kristina B. Pedersen, Anne Haugaard-Hansen, Benjamin Kragelund, Maj-
Britt B. Jensen, Morten Laursen, Louise S. Nielsen, Lasse Rosenkvist,  
Margit Høg (lærer)
Tredje række fra venstre
Steffen Volder (lærer), Mads Rugaard, Holger B. Christensen, 
Helena Schjødt, Rasmus Konradsen. (Louise Bech fraværende)
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om en stilling som giv-et-år-medar-
bejder på en kristen friskole i Voel 
(ved Silkeborg). Med andre ord - hiv 
et år ud, hvor du hjælper i SFO’en 
og er støttelærer i de mindste klasser. 
Jeg søgte det og fik jobbet. Det var et 
år, hvor jeg lærte mig selv at kende i 
rollen som pædagogmedhjælper. Jeg 
skulle være en nærværende og vejle-
dende voksen for de små i SFO’en. 
Derudover hjalp jeg som støttelærer i 
de små klasser, hvor jeg enkelte dage 
også fik lov til at undervise min egen 
lille gruppe børn, selvfølgelig med 
uddannet hjælp, hvis jeg fik proble-
mer. Hen sidst på året var jeg endda 
vikar i en 4. klasse. Det var et spæn-
dende år, hvor jeg blev udfordret i at 
være mig selv og være en rollemodel 
for børn.

HF
Selvom jeg ikke var det store sko-
lemenneske, tog jeg mod til mig og 
gjorde som mange andre unge - en 
gymnasial uddannelse. Jeg valgte Th. 
Langs HF i Silkeborg. Et år kortere 
end gymnasiet, men også lidt mere 
intenst. En masse nye venskaber blev 
knyttet og en masse ny lærdom kom 
ind. 

Det var 2 gode år med venner, skole, 
KFS (Kristeligt Forbund for Stu-
derende), gymnasiefester, stortur til 
Rom og eksamener. Endnu engang 
fik jeg lov at mærke, at jeg blev brugt i 
forhold til min kristne baggrund - jeg 
brugte det i timerne, når der skulle 
fremlægges noget om kristendom-
men, men jeg brugte det også blandt 
venner, der gerne ville høre mere om 
det at tro på Gud. Jeg havde en rigtig 
god tid på HF og ser tilbage på den 
som en af  mine bedste skoleoplevel-
ser. Og huen fik jeg.

KFUM’s Soldaterhjem
Jeg havde fået blod på tanden og ville 
gerne bruges noget mere i forhold til 
min tro. Gennem venner og opslag 
rundt omkring havde jeg fået øjnene 
op for soldaterhjem. Hvad kan man 
så på et soldaterhjem??? Der kan man 

arbejde som volontør - eller med an-
dre ord som soldaterhjemsmedarbej-
der. Jeg søgte en stilling på soldater-
hjemmet i Holstebro - kom til samtale 
og fik jobbet, så i 2001 pakkede jeg 
mine ting og flyttede ind på et med-
arbejderværelse på soldaterhjemmet. 

Hvad laver man så på et soldater-
hjem??? Der var et lederpar, der stod 
for alt det overordnede, og så var vi 3 
piger ansat - 2 på 17 år og mig selv på 
21 år. Et soldaterhjem er et sted, hvor 
soldaterne kan komme hen efter endt 
arbejdsdag. Her kan de købe mad, se 
fjernsyn, spille spil, gå på nettet eller 
slappe af  som i et almindeligt hjem. 
Her er alle soldater lige, uanset hvil-
ken rang/orden de har. Vi skulle lave 
mad, gøre rent, holde andagt, stå bag 
salgsdisken, være der for soldaterne, 
hvis de havde brug for en snak. 

Det var noget af  en omvæltning plud-
selig at stå der som 21 årig ung pige 
og skulle arbejde et sted, hvor der 
primært kommer mænd - og så sol-
dater!! Hvad snakker man med dem 
om - øvelser, tanks, geværer, krig????? 
Nå, men modet frem og i gang gik vi. 
Soldaterne kalder soldaterhjemmet 
for Kuffen, og derfor blev lederpar-
ret hurtigt til kufmor og kuffar, og vi 
blev kuftøser.
Det viste sig, at det blev meget bedre, 
end jeg havde forestillet mig. 

Vi skiftedes til at have dagvagter og 
aftenvagter. Det startede med, at vi 
på hver vagt var 2 + kufmor. Da de 
andre piger var under 18, måtte de 
ikke være alene på arbejde om afte-
nen, men med mine 21 år måtte jeg 
godt overtage styringen om aftenen, 
så ret hurtigt blev det til, at jeg tog 
nogle aftener sammen med en af  de 
yngste piger, og kufmor tog andre af-
tener med én.   

En dagvagt bestod i at få gjort rent, 
bage forskellige ting, forberede af-
tensmad og gøre klar med middags-
mad til Kuffen åbnede kl. 12. Til 
middagsmad kom der nogle gange få 

soldater og nogle gange ingen - det 
kom meget an på, om der var øvelser 
for soldaterne eller ikke. Eftermidda-
gen fortsatte med praktiske gøremål. 
Klokken 17 startede vi med at serve-
re dagens ret + at der kunne bestilles 
burgere, pomfritter m.m. - og her var 
der det helt store ryk-ind. Til sådan 
en gang aftensmad kunne der let være 
op til 200 ekspeditioner - nogle gan-
ge flere. Hver aften kl. 18.30 havde 
vi andagt. Her stod kuffar eller en af  
os kuftøser for at fortælle lidt ud fra 
bibelen. Der var sang og en aftenbøn. 
Det var forskelligt, hvor mange sol-
dater der var til det, men lidt opbak-
ning var der altid. Mandag aften hav-
de vi altid lagkagebanko på plakaten. 
En fuld plade gav en lagkage - det var 
et stort hit blandt soldaterne. Tirsdag 
var der som regel debat-aften. Kuf-
far havde skrevet et spørgsmål på 
tavlen i løbet af  dagen, og så kunne 
man være med til en snak om det om 
aftenen. Onsdag aften overtog kuffar 
og kufmor arbejdet, da vi piger gik til 
IMU - Indre Missions Ungdom i kæl-
deren på soldaterhjemmet. Torsdag 
havde vi spilleaften - med brætspil, 
pool, bordtenniskampe. Ellers var 
det bare meningen, at hos os skulle 
der være plads til, at man bare kunne 
hænge ud og slappe af. En af  vores 
opgaver var også, at hvis der var en 
soldat, der trængte til en snak, så skul-
le vi være klar til det, lige meget hvad 
vi var ved. Snakken var vigtigere end 
arbejdet. Det kunne være samtale om 
hvad som helst, familiært, kærester, 
religiøst, militært eller bare en lille 
hyggesnak. Hvis det var en meget al-
vorlig snak, var det som regel en af  
lederne eller mig, der tog den. Vi luk-
kede kl. 00, men jeg har siddet mange 
nætter bare med en enkelt eller to sol-
dater og snakket om livets store og 
små ting. 
Det var et rigtig dejligt halvt år, jeg 
havde på soldaterhjemmet. Her kun-
ne jeg gennem mit virke og mine 
samtaler rigtig udleve min tro. Det 
var også et halvt år, hvor jeg lærte rig-
tig meget om mig selv, og hvem jeg 
var.
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Børkop Højskole
Jeg havde planlagt et helt år på sol-
daterhjem, men havde i mellemtiden 
ansøgt om at komme ind på IMB - 
Indre Missions Bibelskole - i Børkop. 
Jeg fik en plads, og i foråret 2002 tog 
jeg 6 mdr. ophold der. Et halvt år der 
primært skulle gå med fordybelse i 
Bibelen. 

Vi startede 47 elever, der skulle til at 
lære hinanden at kende. Med nogle 
dage i starten med fælleslege og ak-
tiviteter for at blive "rystet sammen" 
gik det egentlig nemt nok.
Hverdagen kom, og vi skulle i gang 
med skolefagene. Der var en række 
fag, der var obligatoriske, hvor vi alle 
var samlet. Derudover kunne man så 
vælge Krealinien, Musiklinien eller 
Menighedslinien. 

Jeg havde valgt Menighedslinien, da 
jeg følte et behov for at lære min bi-
bel bedre at kende og gerne ville lære 
mere af  Guds ord. På hver linie var 
der så igen nogle fag, der var obli-
gatoriske for den linie. Derudover 
var der nogle fag, man kunne vælge 
imellem. Et af  de fag jeg valgte, og 
som var vigtig for mig, var Børn & 
Junior. Her skulle vi lære, hvordan 
man i kristent arbejde forholder sig 
til børn og juniorer, og hvordan man 
formidler Guds ord til børn og unge. 
Det var nogle meget lærerige og sjove 
timer, hvor vi på en måde kunne få 
lov at være børn igen - vi legede og 
sang os gennem noget af  tiden, men 
havde også seriøs undervisning. Alt 
dette skulle ruste os til den udfor-
dring, læreren havde til os. Vi skulle 
ud i børne- og juniorklubber og selv 
holde bibeltimer. Det var spænden-
de at komme ud og få afprøvet og 
"brugt" sin kristne tro. En veninde 

og jeg kom ud i en børneklub, hvor 
vi skulle holde nogle aftener. Det var 
en stor udfordring at skulle få en flok 
børn til at holde fokus på det, man 
nu havde planlagt. Og vi lærte, at med 
lidt leg og sjov ind imellem alvoren, 
så gik det meget bedre. Vi fik meget 
ros for de aftener, vi holdt. Det var 
en rigtig god oplevelse at være i den 
børneklub.
I fritiden dyrkede vi sport, legede 
fælleslege, spillede, gik ture, holdt 
lovsangsaftener.
Hver aften blev der holdt andagt 
- enten af  en lærer eller af  en elev. 
Her fik vi igen en udfordring - find 
en hverdagsting (f.eks. en kuglepen) 
og hold en andagt ud fra den. Det er 
utroligt, hvad man kan sige om kri-
stenlivet selv ud fra de mindste ting. 

Det var et halvt år, hvor jeg fik en 
god bagage med mig videre frem i 
livet og var blevet bedre rustet til at 
komme ud i "virkeligheden" med min 
tro som baggrund - jeg havde lært 
kristenlivet og min bibel lidt bedre at 
kende.
Det var også et halvt år, hvor vi fik 
dannet nogle gode venskaber - nogle 
venskaber for livet.

Holstebro Pædagogseminarium
På højskoleopholdet havde jeg også 
fundet ud af, hvad jeg ville videre 
frem. Holstebro kaldte igen - denne 
gang stod den på studie på pædagog-
seminariet. Jeg havde lejet en lejlig-
hed på 1.sal hos et rigtig sødt kristent 
ægtepar. De kom til at virke som et 
ekstra hold forældre for os. Vi var 2 
piger, der hver havde vores lejlighed 
på 1.sal. Det var rigtig hyggeligt at bo 
der. I de år jeg boede der, var der no-
get udskiftning på det andet værelse 
- jeg nåede at bo med 3 forskellige, 

men med hver især var det en skøn 
tid. Det var dog den sidste, jeg bo-
ede sammen med, som jeg har holdt 
kontakten med, og vi er meget nære 
veninder.

Det var lidt af  et chok at starte på 
seminariet - en stor skole med rig-
tig mange elever. Men det blev rigtig 
godt, og jeg nød at få undervisning i 
forskellige menneskelige sociale hen-
seender. Det, jeg nød allermest, var 
dog at komme ud i praktik og få lov 
til at være sammen med børn og være 
med til at give dem en god dagligdag.
I 2006 blev det dog for meget, og i 
forbindelse med en praktik fik jeg 
nogle uoverensstemmelser med sko-
len. Det resulterede i, at jeg droppede 
ud.

Min kære
I 2005 mødte jeg ham, der senere 
skulle blive min mand. Vi gik i IMU i 
Holstebro og med lidt venners "stik-
ken" til os, fik vi i februar øjnene op 
for, at det skulle være os to. Maj 2005 
blev vi forlovet, og april 2006 blev 
vi gift og blev Niels Peter og Merete 
Møller.
Vi flyttede i et lille hus ved Sørvad, og 
min mand arbejdede på en svinefarm 
kun 300 m fra vores hus.

Lind Fritidscenter
Jeg havde søgt arbejde i Lind, og ud 
af  tre til samtale var det mig, de ville 
have. Så der startede jeg i 2007. Det 
var rigtig godt at komme ud blandt 
børn igen, og jeg faldt meget hurtigt 
til både blandt børn og personale. 
Jeg havde haft lidt af  en nedtur efter 
droppet af  studie, men her fik jeg be-
vist, at jeg kunne godt det her arbej-
de, og jeg var god nok som person. 
Jeg kom ind på en stue, hvor jeg skul-
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le arbejde sammen med en rigtig sød 
kvindelig pædagog, der i dag er en 
rigtig dejlig ven. Jeg fik lov at komme 
med ideer og tanker om, hvad der 
skulle ske for børnene i hverdagen, 
og det endte med, da en anden pæ-
dagog sagde op, at jeg fik lov til at 
komme ind på hendes stue som "pæ-
dagog", indtil de fandt en anden. Der 
stod jeg så og var ret stolt af  mit liv 
lige nu, at få lov at styre en stue med 
ca. 20 børn og en pædagogmedhjæl-
per, men trods det at jeg var glad for 
jobbet, sagde jeg i 2009 op, da vi stod 
overfor at skulle flytte.

Børn
I 2008 fik vi vores første dreng - Jo-
nas. Det er den største oplevelse i mit 
liv - at blive mor. Jeg var så lykkelig, 
da vi stod på sygehuset med den lille 
purk. Et helt nyt kapitel startede - nu 
skulle vi til at finde ud af  at være en 
familie med børn.

Gårdfrue
I 2009 overtog vi mine svigerforæl-
dres gård på Thyholm. Da min svi-
gerfar i 2009 døde meget pludseligt, 
skulle der hurtigt tages en beslutning 
om, hvem der skulle overtage går-
den. Niels Peter har en storebror og 
en storesøster. I fællesskab blev det 
besluttet, at vi overtog. Det var en 

stor omvæltning for mig pludselig at 
stå som gårdfrue på en svinefarm, 
jeg som aldrig havde haft noget med 
landbrug at gøre. Nu skulle vi til at 
finde ud af  at drive en gård med alt, 
hvad dertil hører - stort stuehus, ma-
skiner, marker, grise, en kæmpe have 
og stadig få familielivet til at hænge 
sammen også. 

Det var en stor udfordring, men min 
mand arbejdede hårdt for sagen, 
mens jeg prøvede at holde styr på det 
indenfor. Det var svært at finde arbej-
de på det tidspunkt, så derfor gik jeg 
ledig og passede hus, barn og have og 
forsøgte så godt, jeg kunne at hjælpe 
Niels Peter. Vi havde en hård start, 
men fandt efterhånden ud af, hvor-
dan vi ville styre det her landbrug, og 
der kom mere og mere styr på det. 
Vi havde fundet en 
god dagplejer til Jo-
nas, som han var rigtig 
glad for at komme om 
til.

Tiden gik, og i 2011 
havde vi den glæde at 
blive forældre til end-
nu en dreng - Mads. 
Oveni at vi stadigvæk 
var ved at etablere vo-

res landbrug, var Mads syg med en 
rigtig slem navlebrok de første syv 
måneder. Det var en rigtig hård tid 
med en konstant skrigende dreng, 
en storebror der også ville have mors 
opmærksomhed og en over-fuldtids-
arbejdende mand. Men heldigvis har 
jeg en god og støttende mand, der var 
god til at tage over med Mads, når jeg 
trængte til lidt "luft". Og vi har hel-
digvis en god familie, der støttede 
med det, de kunne. I februar 2012 
blev Mads opereret og var derefter 
en helt ny dreng. Glad, frisk og med 
stort gå-på-mod. Han er glad for sine 
venner i vuggestuen og nyder for det 
meste at komme af  sted.

I dag står vi som en glad og harmo-
nisk familie. Vi har et landbrug med 
125 søer og opdrætter  grise til slagt-
ning. Alt i alt har vi ca. 1200 dyr. Vi 
har 2 friske drenge på snart 3 år og 
snart 6 år, der nyder livet på landet. 
Jonas er lige startet i førskole, og 
Mads rykker snart op i børnehaven. 
De er nogle udedrenge, der elsker na-
turen og en køretur i fars maskiner. 
Jeg har ikke fundet arbejde uden for 
hjemmet, så her i januar 2014 star-
tede jeg som medhjælpende hustru. 
Nu har vi begge vores daglige gang i 
stalden. Vi nyder at arbejde sammen, 
og er gode til at deles om tingene. Og 
drengene nyder, at vi begge er hjem-
me, når de kommer hjem. Jeg synes, 
vi har fået etableret os et godt liv her 
på det skønne Thyholm.

Merete Hauge Møller
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Røverhistorier

For længe siden lovede jeg Kirsten 
Haugaard at fortælle om en episode 
fra Mausing Skole. Det er ikke blevet 
til noget, og nu har Marianne taget 
over i Mausing, så nu skal det være.

Ude i skolens udhus, der senere af  
kommunen blev anvendt til mate-
rielopbevaring, fandt vi i et skab et 
gammelt jagtgevær. Det var et rustent 
hanegevær med en ikke affyret patron 
siddende meget fast i det ene kam-
mer. De våbenkyndige kunne straks 
se, at der ingen slagstift var monteret, 
så enhver idiot kunne sige sig selv, at 
våbenet var ganske ufarligt.

Vi brugte den, når vi legede røvere og 
soldater, og vi har nok haft styr på, 
hvis tur det var til at have geværet, og 
hvem der måtte nøjes med en kæp. 
Fælles for alle var, at vi skulle sige 
bang-bang med munden. Det gik fint 
længe, indtil en af  skolens slemme-
ste elever medbragte et tagpapsøm 
hjemmefra. Vi skulle jo se, om skid-

tet kunne noget. Thorkild Olsen var 
den største af  os, så han skulle holde 
geværet under prøven.

Mens han med tomlen holdt hanen 
tilbage, blev sømmet placeret i slag-
stifthullet. Da han gav slip, lød der 
det største brag, jeg kan mindes. 
Thorkild blev så forskrækket, at han 
smed geværet på jorden, og jeg kan 
huske, at jeg begyndte at ryste over 
hele kroppen. Det var ikke af  frygt 
for evt. følger, men fordi jeg pludse-
lig fik øjnene op for, hvor dumme og 
uforsigtige, vi havde været. Tænk hvis 
en af  os i leg havde blæst hovedet af  
en kammerat! Det ville have været en 
tung byrde at skulle bære på resten af  
livet. Når jeg tænker tilbage på det, og 
det faktum, at der ikke skete noget, er 
det ikke svært at tro på engle.

Vi klarede frisag på en snu, men sjo-
fel måde. Ejvind fra Pederstrup hav-
de nogle kinesere tilbage fra nytårsaf-
ten. I middagsfrikvarteret måtte han 
springe over madpakken og skynde 
sig hjem efter dem. 12.20 var han 
tilbage, og så blev de ellers skudt af  
lige uden for lærer Nielsens vinduer. 
Der gik selvfølgelig under 2 minutter, 
inden der blev ringet ind, og efter et 
kort forhør måtte Ejvind aflevere re-
sten. Efter at han havde fået at vide, 

at der aldrig mere måtte medbringes 
fyrværkeri på Mausing Skole, blev der 
ikke snakket mere om det, og timen 
kunne begynde. Jeg er overbevist om, 
at lærer Nielsen gik i sin grav ganske 
uvidende om, hvad der egentlig var 
sket.

Nu skal man ikke tro, at Mausing 
Skole var en slags Klondike. Det 
var en rigtig god skole, men jeg må 
med tugt og skam erkende, at det 
nok er frikvartererne, jeg bedst kan 
huske med de muligheder, de gav:  
Kronborg, Jennys have, sportsplad-
sen og det halve af  Carl Hvams skov 
var alt sammen vores tumleplads.

Det må have givet mange revnede 
bukseknæ, men jeg kan ikke huske 
nogle alvorlige uheld, selvom vi kun-
ne komme næsten rundt om Kron-
borg ved at svinge os fra trætop til 
trætop. 

Da vi kom til Kjellerup, blev vores 
naturlegeplads skiftet ud med en fli-
se- og grusbelagt skolegård. Det var 
noget af  en forandring!

Skolefoto fra Mausing Skole 1959. Vores fortæller er nr. 2 fra venstre i 2. række fra neden
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Det er sommer, og med sommer følger marked.
For Inger Lise og Bent Busk, Pederstrup gælder det Mausing Marked.

De har været med siden starten i 1977, 
og de gør stadig år efter år en kæmpe indsats,

hvad der kommer lokalsamfundet til gode.
De kan simpelthen ikke "LA` VÆR`!

Alle kræmmerne kender Bent og hans "bagerfrue".
Sommerens udgave af  Lokalbladet 
sender hermed bladets ROSE til

"MISTER MAUSING MARKED OG FRUE"
          GODT GÅET!

Hobby: violin
Hvem: Jane Grene Friis, 8 år
Hvor længe: har spillet i 4 år
Hvor: går til undervisning på Den 
kreative skole i Silkeborg 1 gang om 
ugen. Undervisningen består både af  
solo og samspil.

Hvordan: læringsmetoden kaldes 
Suzuki – det er en metode, hvor der 
er fokus på at lytte og spille efter det, 
man hører. Man lærer ikke noder. 
Når der øves hjemme, er det efter en 
cd, som er udlånt fra skolen.
Hvornår: der øves ca. 10 min hver 

Jane Grene Friis
anden dag. Gerne i stuen. Mor og far 
må godt opfordre til, at der skal øves!
Hvorfor: Janes bror Lasse fik dvd´en 
Sigurd og symfoniorkestret i fødsels-
dagsgave og da Jane så den, blev hun 
vildt interesseret i at lære at spille vio-
lin. Herefter stod hun på venteliste i 
et år, inden hun begyndte til under-
visning.

Hvilke oplevelser følger med: at 
spille til julekoncert og forårskoncert.
Hvis andre gerne vil lære at spille vi-
olin: skal man være god til at bruge 
sine fingre, til at lytte og koncentrere 
sig. Som en del af  undervisningen 
skal man lære at bukke, da dette skal 
bruges i koncertsammenhænge.

Hvilket udstyr: ud over violin er 
det hagestykke, bue, harpiks og vio-
linkasse.

Uddeling af  en Rose

Shinichi Suzuki (Suzuki Shin'ichi) 
(17. oktober 1898 i Nagoya, Japan 
– 26. januar 1998 samme sted) var 
violinist og succesrig musikpædagog, 
begyndte i en alder af  17 år med vio-
linundervisning. Har opnået stor be-
rømmelse med sin læremetode, der 
oprindeligt var bestemt for strygein-
strumenter.
Hans teori bygger på følgende: Når 
et lille barn allerede i en alder af  to til 
tre år kan lære noget så kompliceret 
som sprog, hvorfor skulle det så ikke 
også med daglige gentagelser kunne 
lære et spille på et strygeinstrument?
De vigtigste elementer i Suzuki-
metoden er:
• Tidlig start på undervisnin- 
 gen (i en alder af  to til tre  
 år).
• Barnet skal høre meget  
 musik.
• Violinspillet foregår i de  
 første år uden noder.
• Inddragelse af  forældrene i  
 læreprocessen.
• Et fast grundrepertoire.
• Enkeltundervisning kombi- 
 neret med fællestimer i  
 grupper.

Mange kommunale musikskoler i 
Danmark tilbyder nu undervisning 
efter Suzuki-metoden.
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Muligheder for offentlig transport:
Her vil vi lige gennemgå to muligheder for at kommer med ”bussen” uden for køreplanen: 

1) Teletaxi
Teletaxi er en taxi, som vi har mulighed for at bestille, når skolebussen ikke kører. Man skal ringe senest 2 timer før 
afgang (altså den tid der står i køreplanen) for at bestille den. Den kører de tider, der står i den normale køreplan. Her 
i området er det jo bus 802 og 803. Prisen er den samme, som hvis man er med bussen. Man kan bare ikke bruge klip-
pekort. Man betaler kontant, og det skal være aftalte penge. Har man buskort, skal stamkortnr. oplyses ved bestilling. 
En voksen kan gratis tage 2 børn under 12 år med teletaxien på samme måde som i bussen.

Bestilling af  kørsel
Du skal bestille på telefon 87 40 83 00 (tryk 3). Bestilling af  faste rejser kan foretages i tidsrummet fra kl. 08.00 - 
16.00 på hverdage.

Ved bestilling skal du huske at have følgende oplysninger klar:
• Rutenummeret (på din teletaxi)
• Dit telefonnummer
• Nøjagtig start- og slutadresse samt kommune
• Tidspunkt for kørsel: Skal du være fremme til et bestemt tidspunkt, er det vigtigt, at du oplyser dette
• Øvrige oplysninger: Antal passagerer, eventuelle hjælpemidler, barnevogn (du skal selv medbringe autostol  
 til barnet)
• Stamkortnummer: Hvis du har buskort

Teletaxi kører kun, hvis du har bestilt. Husk, at du skal gå til stoppestedet eller det sted, hvor du bliver samlet op, når 
bussen kører. Du bliver ikke hentet på din adresse, når du bestiller en teletaxi. Teletaxi gør, at man blandt andet kan 
komme til Kjellerup og handle eller kommer videre med andre busser til Viborg eller Silkeborg også i skolernes ferie. 
Man kan finde flere oplysninger på Midttrafiks hjemmeside under Teletaxi.

2) Flextur
Flextur er en anden mulighed for transport. Her bliver man hentet på sin adresse og kørt derhen, hvor man skal. Der 
er mulighed for at medbringe hjælpemidler, ex. kørestole, rollator mm. Igen skal man bestille senest 2 timer før af-
gang. Der kan være 6 personer med bilen. Flexturen køres mellem kl. 6.00 og kl. 24.00. Der køres ikke d. 24. og 31. de-
cember. Prisen er 7 kr. pr. kilometer – dog minimum 35 kr. inden for Silkeborg Kommune og 14 kr., hvis det er uden 
for kommunegrænsen. (Der er en aftale med Viborg og Ikast-Brande Kommune, så der er en anden pris. Spørg ved 
bestilling). Man skal betale ved start, og der modtages kun aftalte penge. Man kan ikke bruge buskort eller lignende.
 
Bestilling af  kørsel
Du skal bestille på telefon 87 40 83 00 (tryk 2) senest to timer inden afrejse. Du kan bestille kørsel alle dage fra kl. 
08.00 – 17.00. Bestilling af  faste rejser kan foretages i tidsrummet fra kl. 08.00 – 16.00 på hverdage.

Ved bestilling skal du huske at have følgende oplysninger klar:
• Telefonnummer
• Nøjagtig start- og slutadresse samt kommune
• Tidspunkt for kørsel: Skal du være fremme til et bestemt tidspunkt, er det vigtigt, at du oplyser dette
• Øvrige oplysninger: Antal passagerer, eventuelle hjælpemidler, barnevogn (du skal selv medbringe autostol  
 til barnet)

Vinderslev og Omegns Lokalråd
I denne udgave af  Lokalbladet vil vi gerne informere alle om de muligheder, der er 
for at benytte offentlig transport – der er nemlig andre muligheder end den med bus 
802 og 803 på skoledage. 
Derudover vil vi fortsat gerne opfordre jer til at like os på facebook eller besøge vores 
nye hjemmeside - www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk 
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Du vil blive tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til det ønskede afrejsetidspunkt. Der kan findes 
flere oplysninger på Midttrafiks hjemmeside under Flexture.

Det er vigtigt, at man tjekker den nye køreplan, der kommer på rute 802 og 803 efter sommerferien, for der vil være 
ændringer på grund af  den nye skolereform. 
Så snart vi har den nye køreplan, vil den blive lagt på Lokalrådets hjemmeside og facebook. 

Den korte version af  forskellen på Teletaxi og Flextur:
Teletaxi er ”buskørsel” i taxa
• Køreplan med faste opsamlingssteder (stoppested til stoppested)
• Kun kørsel på de tidspunkter, som fremgår af  køreplan.
• Kunden betaler samme pris som i bussen.
• Turene kører kun ved bestilling.
Flextur
• Fra dør til dør (ingen stoppesteder)
• Alle dage fra kl. 06-24 (ingen køreplan)
• Kun kontant betaling: 7 kr. pr. km ad direkte vej (mindst 35 kr. pr. tur).
• Omvejskørsel med andre kunder undervejs kan forekomme.

Lokalrådsformand Jane Vibjerg viser 
vores byansvarlige, Solveig Jensen fra 
Silkeborg Kommune, rundt i Lokal-
området - og får en snak om byudvik-
ling, foreningsliv og lokalrådsarbejde.

I forbindelse med Forårsfesten den 24. maj ved Vinderslev IF havde Lokalrå-
det opstillet en pavillon. Her kunne man bl.a. vinde ølbilletter ved at deltage 
i en konkurrence på paratviden om Lokalrådet. Lidt over 60 deltog i konkur-
rencen, og af  dem blev 5 heldige vindere udtrukket.

Har du sat en bolig til salg i lokalområdet? 

Så har Lokalrådet lavet en beskrivelse af  området, som du kan give både til ejendomsmægleren 
og til interesserede købere - en beskrivelse som fortæller lidt om, 

hvad vi har at byde på her i Vinderslev og omegn. 

Dokumentet kan hentes på 
www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk
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Borgerforeningen er kommet godt 
fra start i det nye foreningsår. 

Den 10. maj afholdt vi, sammen med 
Vinderslev Forsamlingshus, bagage-
rumsmarked. Heldigvis viste vejret 
sig fra sin pæne side. Først ved 14-ti-
den kom regnen, og da havde der alle-
rede været livlig handel ved boderne, 
så det var ok at pakke ned og bagefter 
sætte sig ind i teltet og få en pølse el-
ler en kop kaffe.

Når dette blad udkommer, har vi 
forhåbentlig haft en herlig Skt. Hans 
aften ved Mausing Forsamlingshus 
OG forhåbentlig med lidt bedre vejr 
end sidste år. Vores intention er at 
fortsætte den gode tradition, hvor vi 
samles om bålet og har nogle hygge-
lige timer sammen. Dette års taler var 
Rasmus Østerby.

Aktiviteter for indeværende år er næsten på plads, og vi forventer at komme 
ud med program og medlemskort i løbet af  juni.

Blandt aktiviteterne vil bl.a. være:
- Aftensang/familiehygge/syngsammen/spilsammen-aften i Byparken
- Skovtur ved Mausing Mølle
- Oktoberfest i Mausing Forsamlingshus
- Børneteater ved teater KRABASKEN
- Vinterstemningsaften/sangcafé på Vinderslev Skole
- GENERALFORSAMLING på Skolen den 19. februar 2015

Desuden ville vi rigtig gerne genoptage revyen. Vi gør, hvad vi kan for at få 
fat i nogle personer, som har lyst til at være med. Det gælder både som aktører 
og som praktiske hjælpere, så hvis du har lyst til at være med, så henvend dig 
endelig. Skriv til os på vmailto:vinderslev@vinderslev-borger.dk eller ring til 
ét af  bestyrelsesmedlemmerne. 

I disse Facebook-tider vil vi selvfølgelig også være med, og forhåbentlig er 
vores profil også etableret, når I læser dette. Tjek det endelig og deltag med 
gode ideer og tilbagemeldinger. Der er også mulighed for at følge med i for-
eningens gøren og laden på vores hjemmeside www.vinderslev-borger.dk. 
Desuden offentliggøres arrangementer på www.voinfo.dk.

Vi glæder os til at møde jer.
Mange hilsner

Vinderslev Borgerforening



15

Tøj- og skodemonstration
I marts måned havde vi besøg af  et 
tøjfirma, Damernes Butik, som viste 
pænt og smart tøj til alle aldre om 
formiddagen. 

Samme dags eftermiddag havde vi 
besøg af  firmaet Reporto, som havde 
et stort udvalg af  sko med. 

Begge dele var pænt besøgt, da der 
også denne gang kom en del kunder 
fra oplandet, og begge firmaer var 
godt tilfredse med handlen. 
 

Brugerrådet 
Malmhøj

På udflugt til Pøt Mølle
Beboerne på Malmhøj samt pensionister og andre interesserede fra området tog i år af  sted med Brugerrådet på løv-
springstur den 8. maj. Vi var i alt 47.

Det var i en periode med ustadigt vejr, men turen blev gennemført i tørvejr og fint solskin. Vi kørte ad små veje forbi 
Hinge Sø, gennem Gjern Bakker til Pøt Mølle. Det var en flot tur gennem lysende gule rapsmarker, grønne kornmar-
ker og ikke mindst de nyudsprungne bøgetræer.
 
Sammen med kaffen nød vi sang og musik. Til hjemturen valgte vi nogle større og mere direkte veje forbi Hammel 
over Kongensbro til Vinderslev.

Generalforsamling
Onsdag den 21. maj holdt Brugerrådet den årlige generalforsamling, og der var et pænt fremmøde. Sammen med 
formandens beretning blev der vist billeder fra årets arrangementer. Brugerrådet har ud over hjemmets beboere i 
øjeblikket 59 medlemmer. 
Efter generalforsamlingen holdt man konstituering, og bestyrelsen er uændret med Flemming Grønkjær som for-
mand, Inga Guldborg næstformand, Agnes Hansen kasserer, Birthe Clausen sekretær, Ruth Jensen og Børge Stenholt 
menige medlemmer.

Birthe Clausen
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Tennisbanen i Hauge er nu klar til brug.

Hvis du har lyst til at prøve tennisspillet, kan du kontakte Lis Bjørn på mail: lisogbirger@hotmail.com eller tlf. 
86888178.

Du behøver ikke købe ketcher, da klubben råder over 2 voksenketchere, 2 juniorketchere og en børneketcher til fri 
afbenyttelse. Du skal selv medbringe bolde.

Mandag aften arrangerer klubben singleturnering, og tirsdag aften arrangerer klubben doubleturnering. Øvrige dage 
kan banen frit benyttes af  medlemmerne.

Prisen for hele sæsonen er 450 kr. for voksne. For børn under 15 år er prisen 200 kr. for hele sæsonen.

Venlig hilsen
HUGF/Lis Bjørn Jensen

Vinderslev 
Pensionistforening

Ved den nyligt afholdte generalforsamling  kom der to nye medlemmer i be-
styrelsen, nemlig Bent Kragh og Richard Jensen.

De blev valgt ind i stedet for Inga Guldborg og Ellen Nyrup, som begge øn-
skede at stoppe.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter ved formand Henry Lund, næstfor-
mand Bent Kragh, kasserer Bodil Lundgaard, sekretær Hanna Bjerre og med-
lem Richard Jensen. Suppleant er Lis Lund.
  
Det endelige program vil være klar i forbindelse med kontingentopkrævnin-
gen, men sæt allerede nu kryds ved datoerne til venstre.
 
Vi glæder os til at se både nuværende og nye medlemmer til vores arrange-
menter.
 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Datoer for sæsonprogrammet 
er som følger: 

Onsdag den 1. oktober 2014 
Onsdag den 5. november 2014
Onsdag den 3. december 2014 
Onsdag den 14. januar 2015 
Onsdag den 11. februar 2015
Onsdag den 11. marts 2015
Onsdag den 22. april 2015 - 
Generalforsamling

Tennis i
Hauge
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Dato  
6. juli 3.s.e.t. Ingen
13. juli 4.s.e.t. Ingen
20. juli 5.s.e.t. Ingen
27. juli 6.s.e.t 10.30 Hørup
3. august 7.s.e.t. 10.30 Levring
10. august 8.s.e.t. Ingen
17. august 9.s.e.t. 10.30 Vinderslev

24. august 10.s.e.t. Ingen
31. august 11.s.e.t. 10.30 Levring 
7. september 12.s.e.t. 9.00 Hørup - derefter sommertur
14. september 13.s.e.t. 10.30 Vinderslev - Høstgudstj
21. september 14.s.e.t. Ingen
28. september 15.s.e.t 10.30 Hørup

Valgmenighedens gratis kirkebil kan be-
stilles fra og til egen dør hos Thorning 
Taxa tlf. 86 88 01 75 helst dagen før.

Søndag den 7. september kl. 9
Gudstjeneste i Hørup Kirke - deref-
ter Sensommertur til Nationalpark 
Thy med afgang kl. 10.00 med bus 
fra Kirkebakken 13. 
Turleder: Karen Marie Ravn
Guide i Thy: Naturvejleder, skovlø-
ber Karsten Bjørnskov Christensen.
Pris kr. 225.

Tilmelding senest (og  gerne før) lør-
dag den 30. august til 
karenmarieravn@gmail.com 
tlf. 86 88 11 10

Torsdag den 25. september kl. 14
Sensommereftermiddag i valgme-
nighedens sal med musikpædagog, 
sanger og musiker Dorthe Honoré 
Johansen: Sangen til Livet - sange fra 
den nordiske sangskat afvekslende 
med fællessang og fortælling og til 
eget akkompagnement på klaver, gui-
tar og harmonika.

Søndag den 5. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste i Vinderslev Kirke ved 
Karen Marie Ravn for det Fælles Ef-
terårsmøde i de 7 grundtvigske Valg-
menigheder i Midt- og Vestjylland - i 
år med Kjellerup og Omegns Valg-
menighed som vært på Levring Ef-
terskole, hvor der er middag kl. 12.
Derefter foredrag ved valgmenig-
hedspræst Marianne Gyldenkærne, 
Bøvling: Når ude bliver hjemme - 
vendepunkter og indtryk fra Sydsles-
vig og Paris. 

Desuden kaffebord og sanghalvtime
Pris kr. 275. 
Tilmelding inden 15. september til 
karenmarieravn@gmail.com
tlf. 86 88 11 10

Gudstjenester
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
Koncert i Thorning Kirke 
tirsdag den 19. august kl. 19.30  
Karsten Holm med band vil under-
holde med en koncert med titlen 
"Cash i kirken".
Engle og dæmoner blander sig med 
countrymusik og amerikansk musik-
historie, når sangeren Karsten Holm 
& band leverer "Cash i kirken". En 
musikalsk fortælling om Johnny Cash 
og den evige kamp mellem det reli-
giøse og tilværelsens skyggesider, der 
var en enorm drivkraft for ham som 
kunstner.
"Cash i kirken" handler om Johnny 
Cash og de indre kampe, han hele sit 
liv udkæmpede, og som udmøntede 
sig i de formidable sange og fortolk-
ninger, han efterlod til denne verden. 
Karsten Holm fortæller om Cash's 

Sensommermøde i Thorning 
Kirke og Forsamlingshus
Søndag den 31. august kl. 9.30 i kir-
ken. Prædikant Tina Frank.   
Kl. 10.30 i forsamlingshuset. Kaffe, 
rundstykker m.m.
Foredrag af  Søren Gade kl. 11.00. 
Emne: ”Hvad har kristendommen 
betydet for mit liv?”

tro, hans dæmoner, stofferne og al-
koholen, hans kamp for at holde mis-
bruget nede - den evige kamp mellem 
det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan Gud 
redder ham, da han beslutter at begå 
selvmord i en grotte. Cash ser lyset 
(Guds lys), da hans egen lommelygte 
dør ud. Det er fortællingen om hans 
forhold til kærligheden, sin elskede 
og familien – og til de udstødte og 
de fattige. Cash var forkynder på sin 
egen måde, og hans eftermæle er hi-
storien om en kunstner med hundre-
de procent autenticitet. 

Som sædvanlig synger Karsten Holm, 
og foruden sin stemme og guitar 
medbringer han også disse tre forry-
gende musikere: 

Pris: 75 kr. Gerne tilmelding, dog 
ikke nødvendigt, til Ellen Andersen. 
Tlf. 8688 0689.

Søren Gade er tidligere forsvarsmini-
ster. I dag adm. direktør i Landbrug 
og Fødevarer.

Søren Gade udtaler i et interview den 
22. februar 2014 i Kristeligt Dagblads 
artikelserie ”Før søndagen”, at ”Tro-
en er som et sennepsfrø, der vokser 
op til et træ, hvorunder der kan søges 
læ”.

Denne erfaring sammen med en po-
sitiv livsholdning har været med til at 
bære igennem både i personlige og 
arbejdsmæssigt svære perioder i livet.
I 2008 mistede Søren Gade sin kone 
og efterfølgende sin far, svigermor 
og faster og erfarede, at troen gav 
læ og mod til at komme videre i livet 
sammen med sine børn. Troen var 

Martin Blom – diverse guitarer og kor
Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og 
kor
Knud Erik Fuddi Steengaard - violin
Entre 75 kr.
Billetter kan bestilles på tlf. 40 85 84 
93 eller købes i våbenhuset.

med til at forklare det uforklarlige og 
at sætte sorgen i rammer.

Som forsvarsminister i perioden fra 
2004 til 2010 kom han på sine rej-
ser til Afghanistan og Kosovo tæt på 
feltpræsterne, som var dem, mange 
soldater søgte læ hos. Hos præsterne 
mødte han en enorm empati, som gik 
begge veje. At være forsvarsminister 
indebar også deltagelse i begravelser 
af  unge soldater. Dette påvirkede 
ham som menneske, satte troen i re-
lief  og affødte en meget stor respekt 
for de unge mennesker, der satte livet 
på spil i fredens tjeneste.

Sensommermødet afholdes traditio-
nen tro sammen med Thorning Fore-
dragsforening, og alle er velkomne.



19

KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Indskrivning af  et nyt hold konfir-
mander og høstgudstjeneste 
søndag d. 14. september kl. 10.30
Igen i år ser vi frem til at indbyde 
årets kommende konfirmander til 
festlig gudstjeneste i Thorning Kirke. 

Efterfølgende er der indskrivning og 
informationsmøde i Thorning For-
samlingshus, hvor menighedsrådet er 
vært for en let frokost for forældre og 
konfirmander. 

I begyndelsen af  det nye skoleår vil 
de kommende konfirmander mod-
tage skriftlig indbydelse.

Frilufts- og høstgudstjeneste i 
Gråmose søndag d. 21. september 
kl. 10.30
Vi ser frem til igen i år at holde guds-
tjeneste i det fri, omgivet af  halmbal-
ler. 
Det er tredje år i træk, vi rykker kir-
ken udenfor i Gråmose, og i ram-
merne af  blå himmel og grønne træer 
holdes gudstjeneste med altergang. 
Trompetspiller medvirker. 
Efterfølgende byder menighedsrå-
dene på let frokost

Arrangementet er gratis!

I tilfælde af  dårligt vejr rykkes ind i 
Grathe kirke. 

Vel mødt til en anderledes og festlig 
gudstjeneste. 

Minikonfirmander årgang 2014
Igen i år vil vi her fra Thorning-Grathe 
indbyde til et minikonfirmand-forløb. 

Vi har endnu ikke fastsat forløbets 
gang og tidspunkt. Grundet den nye 
skolereform, er der endnu et par de-
taljer, som skal falde på plads. 

I slutningen af  august måned vil 
kommende minikonfirmander, som 
går i tredje klasse pr. post modtage 
indbydelse til forløbet. 

Dato Thorning Grathe
6. juli 3.s.e.t. 9.00 Jørgen Husted 10.30 Jørgen Husted
13. juli 4.s.e.t. 11.00
20. juli 5.s.e.t. 11.00 Klaus Møberg
27. juli 6.s.e.t 11.00 Frede Møller
3. august 7.s.e.t. 9.00 Helle Bærnholdt
10. august 8.s.e.t. 10.30 
17. august 9.s.e.t. 10.30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
19. august tirsdag 19.30 Koncert m. Carsten Holm
24. august 10.s.e.t. 9.00 10.30
31. august 11.s.e.t. 9.30 Efterfølgende sommermøde m. 

Søren Gade 
7. september 12.s.e.t. 10. 30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
14. september 13.s.e.t. 10.30 Høst og indskrivning
21. september 14.s.e.t. 10.30 Høst Gråmose

10. august har TF gudstjeneste i Vium kl. 9.00
14. september har TF gudstjeneste i Vium 9.00

Gudstjenester
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Klub 
Juniorsjov

Vild med Juniorsjov og kager
I Klub Juniorsjov foregår der mange 
dejlige ting. Det første, som juniorer-
ne spørger mig om, når de kommer 
løbende ind ad døren til Sognehuset 
onsdag eftermiddag, er: ”Skal vi bage 
i dag?” Det er bare det bedste de ved. 
Vi bager ikke hver gang, men ofte.
 
Jeg prøver at få dagens emne til at 
passe med en kage. F.eks. husker ju-
niorerne måske på Josefs drømme, 
når de spiser et stykke drømmekage 
hos farmor søndag eftermiddag? 

Det er lidt af  en udfordring, junio-
rerne har givet mig. For hvilken kage 
kan man lige finde på til Kr. Him-
melfartsdag? Kr. Himmelfartsdag er 
jo dagen, hvor Jesus blev løftet op til 
Gud, og en sky tog ham bort fra di-
sciplene. Og det sidste som disciple-
ne så af  Jesus, må således have været 
hans fødder!
 

Samtidig fik disciplene 
besked på at GÅ ud i 
verden og fortælle om 
Jesus, så alle må få kend-
skab til ham og blive 
døbt i tro på Jesus. 
 
Pinse er kirkens fødsels-
dag, så lur mig om ikke 
vi skal fejre det med en 
lagkage!

Grunden til at man kal-
der pinsen for kirkens 
fødselsdag er den, at der 
skete noget særligt den 
dag, som gav disciplene 
mod til at begynde den 
store opgave, det var - 

og er - at "gøre 
folkeslagene til 
mine disciple", 
som Jesus bad 
dem om.

Disciplene var 
frustrerede over, 
at Jesus var for-
svundet fra 
jorden ti dage 
tidligere (Kr. 
H i m m e l f a r t s -

dag), men pludselig oplevede de, at 
Helligånden kom over dem i form 
af  ildtunger, der satte sig på dem, og 
som gav dem evnen til at tale alver-
dens sprog. 

De blev simpelthen klar til at være 
kirke og til at bringe budskabet om 
Jesus ud i verden, selvom han ikke 
længere var iblandt dem rent fysisk.

Ja, der er meget at fejre i kirken og i 
Klub Juniorsjov. 

Dog vil Klub Juniorsjov holde pause 
i skolernes sommerferie og frem til 
midten af  december. 

I mellemtiden starter et nyt hold mi-
nikonfirmander op fra begyndelsen 
af  september.
 
På gensyn til både minikonfirmander 
og Klub Juniorsjov.

Helle Frølund



21

KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Dato Hinge Vinderslev
6. juli 3.s.e.t. 11.00 Mandrup 9.00 Degnetjeneste
13. juli 4.s.e.t. 19.30 Mandrup 10.30 Hartvig Wagner
20. juli 5.s.e.t. 9.30 (O) 8.30 (K) (O)
27. juli 6.s.e.t 8.30 (K) 9.30
3. august 7.s.e.t. 9.30 8.30
10. august 8.s.e.t. 8.30 9.30 
17. august 9.s.e.t. 9.30 (O) 8.30
24. august 10.s.e.t. 8.30 (K) 9.30 (O)
31. august 11.s.e.t. 10.30 19.00 Gospelgudstj (K)
7. september 12.s.e.t. 9.00 10.30
14. september 13.s.e.t. 10.30 9.00
21. september 14.s.e.t. 9.00 19.00
28. september 15.s.e.t 9.00 10.30 Høstg. Afskedsgudstj (O)

O = Offergang S = Skriftemål et kvarter før gudstj. K = Kirkekaffe

Gudstjenester

Om Vinderslev Sogn 
Vinderslev Sogn består i dag af  ca. 
1200 mennesker. Ca. 150 tilhører dog 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed, 
og dermed er allerede antydet, at det 
er et sogn med stærke kirkelige tradi-
tioner. 

I slutningen af  1800-tallet og begyn-
delsen af  1900-tallet var der flere 
indremissionske vækkelser på disse 
kanter, og det medførte en stærk 
kirkelig interesse. Der ligger i dag to 
missionshuse i sognet (Vinderslev og 
Mausing), og der er ca. 87 kirkegæn-
gere pr. gudstjeneste. Det årlige antal 
nadvergæster er ca. 2350.
 
I 1920 var der en gruppe mennesker, 
som tilsluttede sig Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed, som låner kirken 
til gudstjeneste ca. 1 gang månedligt. 

Valgmenighedens præstebolig ligger 
dog i Hørup lige over for sognekir-
ken. 

Sognehuset, som ligger lige ved siden 
af  kirken, stammer fra 2000. Det er 
opført på den grund, hvor sognets 

tidligere skole lå. I Sognehuset fore-
går sognets konfirmand- og minikon-
firmandundervisning, og her holdes 
møder af  forskellig art, ligesom kir-
kens graverfaciliteter findes her. 
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Hauge Ungdoms- & Gymnastikfor-
ening er nu klar til årets marked, som 
løber af  stabelen fra den 1. til 6. juli. 
Programmet er bredt sammensat, 
så der er noget for enhver smag og 
aldersgruppe. I år er der især skruet 
op for underholdningen søndag, da  
flere mennesker gerne skal ud at nyde 
den gode markedsstemning, som der 
er den dag.

Arrangørerne byder velkommen til 
nogle fornøjelige dage og håber, vej-
ret viser sig fra den gode side ligesom 
sidste år, hvor rigtig mange menne-
sker fandt vej til Hauge.

Tirsdag den 1. juli
Som tidligere år starter markedet 
med et stort MC-træf  på markeds-
pladsen. MC Hjulnisserne arrangerer 
fælles køretur ud i det blå og hygge-
ligt samvær. Der startes fra Designa, 
Industriparken i Kjellerup, og der 
sluttes på markedspladsen. Turen er 
også for veteranknallerter. De seneste 
år har vi rundet de 250 køretøjer, og 
det er et imponerende syn (og lyd), 
når så mange kører ind på pladsen på 
én gang. Det skal bare opleves!

Onsdag den 2. juli
Succesen med veteran- og amerika-
nerbiltræf  og stand-up-comedy gen-
tages igen i år. Nyt i år er, at stand-
up showet er flyttet i Søteltet. Her 
vil hele 3 (forhåbentligt sjove) mænd 
underholde. Henrik Bruhn, tidlige-
re vinder af  DM i comedy behøver 
næppe nogen nærmere præsentation 
for dem, der holder af  genren. Da-
niel Lill har optrådt til Zulu Comedy 
Galla og var i 2013 med Simon Tal-
bot på tour. Sidst, men ikke mindst 
kommer den lokalt fødte Anders 
Bonde med på scenen. Han er nu 
bosiddende i Tyskland, så mon ikke 
han glæder sig til et gensyn med sin 
gamle hjemegn.

Hauge Marked
Torsdag den 3. juli
Som altid torsdag aften er der kæmpe 
bankospil i markedsteltet. Der spil-
les om fine gevinster, og der er også 
mulighed for at prøve lykken i andre 
småspil samt til at støtte tombolaen, 
som styres af  Foreningen Russiske 
Feriebørn.

Fredag den  4. juli
Konceptet til fredagens festaften er 
lavet lidt om i år. Fokus lægges på 
god mad og god dansemusik, så det 
forhåbentligt bliver et brag af  en fest. 
Under maden skal de lokale Wostow 
nok sørge for at få alle mand op på 
bænkene til en gang fællessang. Efter 
maden har de taget deres venner fra 
SuperTrax med, så de sammen med 
Svensker og Co. kan få sat gang i de 
stive danseben. 

Traditionen tro leverer Mads Doss 
maden. Der startes med salat med 
avokado og rejer. Derefter buffet 
med grillet hvidløgs- og rosmarin-
krydret culottesteg, langtidsstegt 
kryddermarineret svinebov, to slags 
kartofler, tomatsalat og sommerin-
spireret mixsalat. Der sluttes af  med 
frisk frugt med råcreme. 

Lørdag den 5. juli
Hestemarkedet starter kl. 7, og fra kl. 
8 kan der gøres en god handel hos 
kræmmerne og smådyrshandlerne. 
Igen i år er der et bredt udvalg af  
kræmmere, hvad enten man er til pul-
terkammerhandel, eller man vil ud og 
anskaffe sig en ny taske, nye træsko 
e.lign. Ellers byder dagen bl.a. på mu-
sik med Frausing City Stompers i 
markedsteltet, Blue Men Conven-
tion i Søteltet, og om eftermiddagen 
giver de lokale Hauge New Style 
Squaredancere en opvisning. Om 
aftenen er der fri adgang til Søteltet, 
hvor Kræn’s Kontri indtager scenen, 
mens der i markedsteltet kan lyttes til 
80’ernes store rockhits i selskab med 
et af  Danmarks fedeste kopibands 
Decco Band.

Lørdag og søndag bliver søen taget i 
brug, hvor små og store legebørn kan 

prøve en tur i de sjove waterballs.
 
Søndag den 6. juli
Inden kræmmerne og de smådyrs-
handlende åbner deres boder, er 
der igen i år gratis morgenkaffe til 
alle kræmmere og gæster. Kaffen er 
skænket af  Hauge Minimarked og 
rundstykkerne af  Thorning Bageri.

Som nævnt er der skruet op for un-
derholdningen hele søndag. Så børn: 
Tag bare jeres forældre under armen 
og kom af  sted! Lokale Jesper Grøn-
kjær tryller to gange på Friluftscenen. 
I markedsteltet bliver der fyret op for 
musik og roterende børn i alderen 
6-12 år, når Superkids The Future 
kigger forbi. Disse talentfulde børn 
er på nippet til at slippe igennem nå-
leøjet til det kendte gymnastikhold 
Flying Superkids. 
Der er også i år børnekræmmermar-
ked. Børnene skal ”bare” møde op 
med de ting, som de ønsker at sælge. 
Børnekræmmermarkedet finder sted 
ved Søteltet. 
Søndag formiddag kigger Brand & 
Redning forbi markedspladsen for 
at vise, hvad de kan. Der skal bl.a. 
klippes en bil i stykker. Denne opvis-
ning kan dog blive aflyst i tilfælde af, 
at de bliver kaldt ud til brand.
For det lidt ældre publikum bydes 
søndag eftermiddag velkommen til 
Tamra Rosanes & Rockabilly He-
art. Tamra Rosanes er en populær 
koncertartist kendt fra pop og coun-
tryscenen med sine smukke sange og 
fængende melodier. Med sig på sce-
nen har hun ”Den Skaldede Kok” 
samt én af  Danmarks dygtigste rock’n 
roll pianister Morten Vittrock.

Markedet slutter med mulighed for 
køb af  helstegt okselår fra Mads 
Doss, Thorning.

Der er gratis adgang til markedsplad-
sen alle dage, men med p-afgift lør-
dag og søndag dag. 

Nordisk Tivoli Park er på pladsen 
fredag aften, lørdag dag og aften samt 
søndag dag.
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ONSDAG DEN 23. JULI
Kl. 19.00      Stort lotterispil i teltet.    
                    Gevinster for ca. 18.000 kr.
 

FREDAG DEN 25. JULI
Kl. 19.00 - 01.30
Sommerbal i dalen. Stort teltbal
Menu: Marineret spareribs og Hamburgerryg med 
tilbehør, salat og hjemmebagte flutes.  Frugt Sur-
prise til dessert.
Musik: Under spisningen underholder Per Villekjær. 
Efter spisningen spiller  Kim & Hallo op til dans
Entre med spis hvad du kan: 225 kr.
Uden spisning: 100 kr.
Bordbestilling senest 22/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
 

LØRDAG DEN 26. JULI
Kl. 09.00                 Mausing Marked åbner. Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle 
                                markedsbøffer  i Forsamlingshuset.
Kl. 10.00 – 16.00     Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
                                Underholdning i teltet: Anker Svendsen

Kl. 11.00 – 18.00       Jens Oluf  spiller i forsamlingshuset
Kl. 19.00                   Markedsbal i forsamlingshuset  Musik: Per Villekjær
                                 Entre: 65 kr.
Kl. 21.00                   Teltbal i det Store telt   Entre: 65 kr.
                                 Musik  : CLEARWAY      Arr: Vinderslev I.F.

SØNDAG DEN 27. JULI
Kl. 09.30                    Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Kl. 11.00 – 16.00        Jens Oluf  underholder i teltet
                                  Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kl. 14.00 & 16.00       Richard Ragnvald optræder i det store telt. 
Kl. 17.30                    Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.

Så er det igen tid for MAUSING MARKED! Skulle du være interesseret i at være med i fælleska-
bet som hjælper - både før og efter Markedet - så kom og tal med os søndag den 20. juli kl. 13,  
hvor vi starter forberedelserne på Markedspladsen. Der skal rejses telt, og pladsen skal ryddes 
for ko-kasser. Det er en god måde at møde en massse mennesker fra lokalområdet på. 
Vi ses søndag den 20. juli kl. 13 ved Forsamlingshuset!

         Vi ses til 

   Mausing  Marked

   Markeds Udvalget.
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VIF
Hvad er der sket i klubben siden 
sidst? 

Sæsonen er kommet rigtig godt i gang 
for vores forskellige fodboldhold. 
Medlemstallene er gode som de se-
neste år, men der er stadig ungdoms-
hold, hvor det kniber med at samle 
nok spillere, hvilket har resulteret i, 
at der er flyttet lidt rundt på nogle 
spillere for at få holdene til at gå op. 
Det virker, og holdene har point på 
tavlen. Seniorafdelingen kører stabilt 
med gode resultater. Hvis du skulle 
have lyst til at begynde at spille, så se 
holdene og deres kontaktpersoner på 
vores hjemmeside: 
www.vinderslev-if.dk

Forårsfesten blev afholdt sidst i maj, 
og igen i år blev det til en helt fanta-
stisk dag! 
Forfesten leverede serie 5 fredag af-
ten med en knusende 9-0 sejr, så var 
det hele ligesom i gang.

Som noget helt nyt startede dagen kl. 
9.30 med Børnedyrskue, hvor børne-
ne kunne have deres kæledyr med og 
vise dem frem for tilskuerne. Der var 
ikke så mange, men dem der var til 
stede, hyggede sig med forskellige ak-
tiviteter bl.a. quiz om dyr og tombola.

Kl. 10 åbnede hoppeborgen, som 
Støttepillerne havde sponseret. Den 
er altid en succes og trak hurtigt un-

gerne til. Endvidere havde de opstil-
let en bod, hvor der bl.a. kunne købes 
Slush ice.

Leif  og Minna holdt naturligvis kio-
sken åben, så der også kunne købes 
is og slik. 

Da klokken var 12.30, var de forskel-
lige, udklædte gadefodboldhold klar 
på stadion. Der var stor interesse fra 
de fremmødte tilskuere og øvrige del-
tagere. Flere hold havde gjort utroligt 
meget ud af  udsmykningen af  deres 
vogne og udklædning. Fantastisk at 
se, hvordan der virkelig var brugt tid 
og energi for at lave et festligt indslag.

Paradekørslen rundt i byen forløb 
godt. Igen i år var der en del tilskuere, 
der havde stillet sig ud til vejen for at 
nyde synet af  de deltagende hold. 

Da holdene igen var landet sikkert 
på stadion, begyndte gadefodbold-

turneringen. Der var 6 hold i år, og 
der blev spillet en turnering, hvor 
alle hold skulle møde hinanden for at 
finde finaleholdene. Kampene blev 
afviklet i rimeligt god ro og orden 
under Erling Andersens fløjte. 
Det var tætte opgør med fine detaljer. 
Da finalen var spillet, kunne Basserne 
kalde sig vindere af  gadefodbolden 
med en smal 1-0 sejr over M&M`s. 
Et stort tillykke til dem!

Bedst udklædte hold skulle selvføl-
gelig også hyldes. Denne pokal gik til 
Fede Finn & Funny Boys fra Liljevej. 
Også et stort tillykke til dem! Det var 
gennemført!

Efter bad og 
o m k l æ d n i n g 
var der kaldt 
til Forårsfest i 
teltet. Ca. 130 
personer havde 
tilmeldt sig fe-
sten, hvilket var 
ok, men vi ser 
hellere fuldt telt 
med 150!

Jens Pedersen 
havde som van-

ligt brugt dagen på at grille to pat-
tegrise. Louise Bech leverede tilbe-
høret. Til sidst en gang islagkage fra 
Christian Lange til dem, der stadig 
havde appetit. En helt igennem rigtig 
god middag, som efter vores mening 
passer godt til arrangementet. 

Midt på aftenen spillede Rabalder-
band op til dans i teltet. De leverede i 
den grad varen og fyldte dansegulvet 
fra start til slut. Vi kan allerede nu af-
sløre, at vi arbejder på at hyre dem til 
næste års forårsfest i teltet. 
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En dag med rigtig godt vejr og fest-
stemte deltagere gjorde den til en  
stor succes – en god dag at være en 
del af.  
 
Sådan en dag bliver selvfølgelig ikke 
til uden en masse arbejdsomme men-
nesker og foreninger. Vi vil derfor 
gerne takke Støttepillerne for deres 
aktiviteter og sponsorat, Borgerfor-
eningen for lån af  stole, Jens Jørgen 
Kylling for opstilling af  alt el, Ra-
diomanden for lån af  musikanlæg 
m.m. Jens Pedersen med familie for 
grilning af  grisene, alle de øvrige 
hjælpere vedr. teltet, baren, dem der 
dækkede bord, Amerikansk lotteri, 
osv. samt VIF-bestyrelsen for deres 
indsats og til sidst, men ikke mindst 
alle deltagere og besøgende. 

Tak for en god dag!

Kort efter sommerferien starter indendørssæsonen i gymnastiksalen. 
Sæsonen går fra midt i august til udgangen af  marts. 
Booking af  baner ved Henning Fisker, tlf. 27641114, eller på mail til Henningfisker@hotmail.com

Gymnastikafdelingen starter også op igen. Det sker i starten af  oktober. Når hold og tider er endeligt fastlagt, 
vil de fremgå af  hjemmesiden. Skulle der være et par instruktører, der har lyst til at hjælpe, så tag kontakt til 
Lotte Anckersen på 31790052.

Bestyrelsen VIF  
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Lottes private 
dagpleje

En indi, to indi, tre indianer… Der 
er indianerkuller i dagplejen. Vi for-
bereder os til en fælles indianerfest 
med to andre dagplejere. Vi har lavet 
indianerpandebånd og er ved at lave 
dragter. Hvis vi når det, skal vi også 
have lavet regnvejrsstokke. 

Vi glæder os til festen med mad over 
bål, fælles sang og dans.

Jubii, vores kanin har fået en lille 
unge. Det er rigtigt hyggeligt, når der 
kommer unger. Denne gang fik hun 
kun to, hvoraf  den ene døde, men 
den vi har, er super sød, og børnene 
nyder, når de kommer med på græs.  

Det er godt, vi har kaninerne, nu 
hvor vores kalve er lukket på græs. 
Tiden med dyrene er vigtig.

En anden ting, børnene er optaget 
af, er maskiner. Store som små. Trak-
toren på marken får et ”øøøjjj” med 
på vejen, når vi går forbi. Men også 
lastbilen, der kommer med materia-
ler, og når Søren graver med minigra-
veren, er de optaget. 

Og tænk engang! Den anden dag 
kom der en betonbil hjem til os. Det 
er både spændende, men også liiiidt 

farligt. For maskinen er stor og lar-
mer lidt, så en sikker favn er sagen. 
For man vil jo heller ikke gå glip af  
alt det spændende. 

Jeg tror nu også, skraldemanden sy-
nes, det er lidt hyggeligt, når børnene 
følger med i, hvad han laver og sen-
der ham af  sted igen med et vink. 

Dagplejen har taget afsked med An-
ders, som skulle starte i børnehave. 
Det betyder, at vi har fået ny lege-
kammerat. Denne gang var vores nye 
ven ikke helt fremmed, da det var 
Anders’ lillebror Mads. 

Tiden flyver af  sted. Jeg synes ikke, 

de er meget andet end lige startet, og 
så er det tid til børnehave. Men at ti-

den flyver af  sted, må jo betyde, at 
den går godt. Til august er det Jennys 
tur til at komme i børnehave.

Vi var til falkedag i børnehaven. Vi 
cyklede derind og blev modtaget af  

en hel masse glade børn, der ventede 
på, at festen skulle starte. Lidt leg i 
sandkassen inden der var fælles leg 
på græsset. Falken havde i år 5 unger, 
der hver fik ring om benet. 

Børnehavebørnene havde bagt fine 
falkekager og serverede frugt og 
grønt. Vi legede lidt igen og var inde 
og se de små kyllinger. 

Vi spiste madpakke, inden turen gik 
hjem til barnevognene. Det var en 
rigtig god dag.

Lotte Anckersen
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Vinderslev 
Skole

Skolereformen
Skolereformen fylder rigtig meget i 
alle skolers planlægning, for hvordan 
får man lokalt ført politikernes inten-
tioner og meget store forventninger 
ud i livet, når forventninger og res-
sourcer tilsyneladende ikke hænger 
for godt sammen?

Der er flere dagsordener i den kæmpe 
forandring, der skal ske. Lokalt i Sil-
keborg Kommune udtaler forman-
den for Børne- og Unge Udvalget 
Søren Kristensen, at han giver sko-
lerne 3 år til at gennemføre alle dele 
af  reformen. Dette ser jeg som en an-
erkendelse af, at det er en meget stor 
opgave, der skal løses af  skolerne.

En dagsorden er, at børnene skal 
blive dygtigere. Det, børnene nu kan 
ved udgangen af  9. klasse, skal de 
fremover kunne ved udgangen af  8. 
klasse. Man skal altså effektivisere 
med et helt skoleår. 

Ydermere skal de sociale forskellighe-
der ikke længere resultere i forskelle i 
faglig indlæring. Forskellen skal i alt 
fald begrænses.

En anden dagsorden er, at børnenes 
skoledag skal være længere og mere 
varieret, så alle børn bliver udfordret 
maksimalt. 

En tredje dagsorden er, at flere børn 
skal inkluderes i normalklassen.

En fjerde dagsorden er, at lærernes 
arbejdstid skal normaliseres. Lærerne 
skal være længere tid på skolen, og de 
skal bruge en større del af  arbejdsti-
den på at undervise – og være sam-
men med børnene.

På baggrund af  de forskellige dagsor-
dener og de økonomiske rammer, der 
nu er stillet til rådighed for skolen, 
har vi fundet nogle løsninger, som vi 
mener, er gode og brugbare for Vin-
derslev Skole. 

Om det går, som vi håber, vil vi være 
klogere på om et år, men der skal sik
kert justeres på planen flere gange, 
før vi har fundet ”vores” model.

Onsdag den 21. maj havde vi på sko-
len en reformprøvedag. Vi lagde det 
eksisterende skema ind i reformens 
nye struktur, så børnene kunne få en 
ide om, at noget nyt er på vej. 

Efterfølgende var ca. 70 forældre 
samlet til en fyraftensorientering om 
reformen.

På skemaet kan man se den struktur, 
som vi agter at følge næste år, men 
det bliver for omfattende at beskrive 
indholdet og tankerne bag struktu-
ren.

Ny skoleleder
Efter godt 14 års ansættelse på Vin-
derslev Skole har jeg valgt at blive 
pensioneret med udgangen af  august.

Skolebestyrelsen er netop nu i gang 
med at undersøge, hvordan den frem-
tidige ledelse på Vinderslev Skole skal 
se ud. Det er spændende at følge med 
i på sidelinjen.

Det har været 14 dejlige år for mig, 
og jeg vil benytte muligheden for at 
takke alle de mennesker, jeg har haft 
kontakt med gennem årene.

Venlig hilsen
Thorkild Skovbo
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Børne-  
og Fritidsgården

Det Grønne Løb
Motion, motorikken og udeliv er et af  kendetegnene for Vinderslev Bør-
nehave. I flere år har vi udviklet vores motionsmandage, så de i dag hedder 
løbemandagene.
Børn og voksne ser frem til foråret, hvor løbemandagene begynder efter den 
somme tider lange vinter. Ruten er ca. 350 meter, og ingen løber/går mindre 
end to omgange, men flere løber 8 omgange eller flere. Fantastisk! 
Tilsammen i huset kan vi løbe over 90 kilometer på den time, vi løber. Det er 
da imponerende! Det synes vi voksne i Børnehaven i hvert fald.

I år besluttede vi så at stille et hold til 
Det Grønne Løb. Opslag kom op og 
hurtigt meldte de første sig. Hele 24 
børn kom vi op på. Vi er pt. 54 børn 
i børnehaven. 

Så den 10. maj mødtes vi alle i Kjel-
lerup, hvor vi iførte os en børnehave 
T-shirt, så alle kunne se, hvor vi kom 
fra. Der var fælles opvarmning, inden 
løbet blev skudt i gang. Det var et flot 
syn.

Og vi må sige, at vores træning bar 
frugt. Det var børnene fra Vinder-
slev, der kom først, både hos pigerne 
og drengene. Sine C, Clara og Malou 
og Mikkel, Rune og Sander. Alle fik 
en medalje med hjem.

Stor var overraskelsen, da vi blev 
kaldt til dommervognen. Vi havde 
vundet vandrepokalen for bedste ini-
tiativ. Vi kan dog ikke tage æren for 
pokalen alene, for uden forældrenes 

opbakning kunne det ikke lade sig 
gøre. Alle børn havde mindst en for-
ældre med til at løbe ruten med dem. 
Nogle havde også søskende med, 
både til bens og i klapvogn. Så foræl-
dre! Tusinde tak for jeres opbakning! 
Vi kan heldigvis altid regne med jer.

Vi vil sige tak for et dejlig løb og 
håber, I er klar igen til næste år.
Vi træner i hvert fald videre!

Inger og Vinni 
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En tak
Først vil jeg gerne starte med at takke 
alle jer, der i november sidste år købte 
en skrabekalender af  os. Takket være 
jer, har vi nu opsat et helt nyt hænge-
køjemiljø med 3 køjer i børnehaven. 
Det vil børnene rigtig få glæde af  her 
hen over sommeren.
 
Vi gentager succesen til november og 
håber, at I igen i år bakker op, så vi 
også i 2015 kan få råd til at sende hele 
børnehaven på tur, eller hvad ønsket 
nu måtte være.
 
Vi tager hjertens gerne imod bidrag 
til præmier, og ønsker I at donere el-
ler få jeres logo på bagsiden, så kon-
takt os på hse@hotmail.dk 
eller 61 30 13 33
 
Arbejdsdag
Den 26. april var der arbejdsdag i 
børnehaven, og i år blev det en no-
get anderledes en af  slagsen. Vi ville 
afprøve et nyt koncept - nemlig et 
heldagsarrangement. Vi lagde os i se-

len for at skabe en dag, som ungerne 
ville finde sjov, og hvor forældrene 
fik “fri” til at arbejde. Vi fik et samar-
bejde med Legekæden Silkeborg, og 
med hjælp derfra blev der oprettet en 
kreativ Workshop, og derudover op-
stillede vi en hoppeborg til fri afbe-
nyttelse. 

Middagsmaden var det som vanen 
tro børnehaven, der serverede, og 
bagefter startede Legekæden pop-
cornmaskinen, og Palles gavebod åb-
nede. Her kunne man købe skrabe-
lodder og vinde en præmie henvendt 
til børn. 

Ved 15-tiden fik vi så besøg af  Jack 
- der tidligere har været i praktik i 
børnehaven. Han viste os lidt af  den 
kampsport, som han underviser i i 
Nørskovlund - og forhåbentlig også 
snart i Vinderslev! 

Ved 16-tiden kom Lene fra Sjørslev-
Demstrup if  så og lavede en gang 
Zumba. Her kunne forældre også 
deltage. Endelig blev klokken 17, og 
takket være en fantastisk opbakning 
fra de erhvervsdrivende i byen kunne 

Gårdens 
Forældreklub

vi tilbyde forældre og børn helstegt 
pattegris til en meget favorabel pris. 

Det var en god dag, hvor der blev 
lavet rigtig meget i børnehaven, men 
der var stadig tid til en lille snak indi-
mellem. 

Tak for et super godt fremmøde og 
en helt fantastisk opbakning, uden 
hvilken intet af  dette havde været 
muligt.

Følg os:
Vi har vores egen Facebook gruppe 
“gårdens forældreklub”. Her infor-
merer vi om vores egne arrangemen-
ter, men også hvis vi får kendskab til 
noget, der kunne være af  interesse 
for andre børnefamilier, så deler vi 
det her.

Helle Sehested
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Windir Spejderne

Spejderne i Vinderslev er trukket i 
arbejdstøjet
Området ved spejderhuset og børne-
haven er i fuld gang med at få nyt liv. 
Det sker i takt med, at Vinderslevs 
spejdere er ved at lave et nyt sam-
lingssted, som kan give gode ram-
mer for de ugentlige møder og ikke 
mindst for de arrangementer, som 
spejderne vil invitere resten af  Vin-
derslev med til.

Ny stor bålplads og masser af  pil
Spejderne har fået ryddet et stort 
stykke af  arealet ved siden af  børne-
haven og op mod skoven. Her i løbet 
af  foråret er der blevet etableret en 
stor bålplads, som skal bruges til Sct. 
Hans, og vi har plantet en pilehæk i 
halvmåne rundt ved bålpladsen, som 
vi håber vil vokse godt op og skabe 
læ. 

Til vores spejdermøder har vi ikke 
brug for så stor en bålplads, så derfor 
er der også blevet etableret et mindre 
bålsted. Spejderne arbejder den næste 
tid med at lave et raftebord og bænke, 
som vi blandt andet kan bruge, når vi 
tilbereder mad på bålstedet.

Muligheden for at få spejdernes tipi 
op at stå er også blevet bedre med 
den øgede plads, og vi håber, at den 
kommer til at stå der hen over som-
meren.  

Vi drømmer om at få skabt en pile-
hytte ned mod skoven, hvor vi kan 
afholde ceremonier, som når vi ek-
sempelvis optager nye ulve i flokken, 
hvilket vi jo håber, at vi skal komme 
til at gøre mange gange fremover. 

Som nogle nok har lagt mærke til,  
ligger der en bunke jord for enden af  
parkeringsområdet. Det bliver skra-
bet væk, og der bliver sat et hegn op 
for at adskille det fra det grønne om-
råde, der er lavet i samarbejde med 
børnehaven. 

Nyt ulveblod til spejderne
Efter en lidt turbulent start på ul-
venes forår, er det lykkedes at finde 
nogle frivillige med spejdererfaring, 
så Vinderslev fortsat kan bryste sig 
af  at have sine egne ulveunger. Det 
er Trine Kalsgaard, som er kommet 
til som ulveleder i stedet for Peter 
Haahr, som er blevet grupperåds-
formand, og så er Mette Lundgaard 
trådt til som ulveassistent.

Efter et par måneder som de nye 
spejderledere, hvor det har været en 
fornøjelse at være sammen med de 
skønne ulveunger, er vi ved at få gang 
i en del spejderarbejde. 

Vi har været i træning til vores første 
distriktsstævne, som vi var til den 5. 
april i Finderup. Vi var super stolte 
af  at kunne komme hjem med en 
henholdsvis 11. og 14. plads ud af  25 
hold. 

Det var en blæsende og kold dag, 
men humøret var højt, selvom det til 
tider var svært at holde varmen. Det 
var en super oplevelse med glade, 
men trætte børn, der blev mødt af  
spændte forældre ved spejderhuset. 
Vi glæder os allerede til, at vi skal på 
stævne igen til september.

Lige nu er vi ved at tage mærker til 
vores uniformer. Vi har bl.a. været 
igennem Pionermærket, hvor nogle 
af  opgaverne er at lave knob og knyt-
te, og Håndværkermærket hvor der 
blev ryddet op og gjort rent i spejder-
huset samt lavet perler af  ler, som vi 
brændte på bålet. 

Vi er nu ved at starte på et basismær-
ke, der hedder Pil, som er et større 
mærke, som ulvene skal tage over en 
længere periode. For at få dette mær-
ke skal vi bl.a. sætte fodrebræt op til 
fuglene. Ulvene er i fuld gang med at 
save og hamre, og vi er rigtig spændte 
på det færdige resultat.

Et andet mærke, ulvene er spændte 
på at tage er, at vi skal på tur med 
overnatning og madlavning over bål. 
Ulvene skal dog vente lidt endnu, da 
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det først bliver efter sommerferien, at 
vi tager på spejderlejr med en enkelt 
overnatning.

Spejderne laver arrangementer for 
alle i Vinderslev
Som lokal spejdergruppe vil vi gerne 
gøre noget mere for Vinderslev, og vi 
håber, at beboere i området vil op-
dage, at vi har en spejdergruppe, der 
byder på mange forskellige arrange-
menter og sjove oplevelser for børn 
i alle aldre. 

Et af  de nye tiltag er at bringe et Sct. 
Hans bål til byen. Derfor vil vi invitere 
til mini Sct. Hans eftermiddag/aften 
torsdag den 26. juni kl. 16.30–19.00 
ved spejderhuset på vores nyanlagte 
bålplads. Alle er velkomne. Vi håber 
på stor opbakning. 

Vi varmer også op til Halloween ved 
at invitere alle ned lørdag den 25. 
oktober for at lave græskarhoveder. 
Vi vil sørge for, at det er muligt at 
købe græskar og noget at varme sig 
på.

I tæt samarbejde med forældregrup-
pen i børnehaven, arbejder vi på, at 
der i november kan blive lavet et ju-
lemarked, hvor der vil være forskel-
lige boder og salg af  varme drikke og 
noget spiseligt. 

Så hold godt øje! Vi lægger løbende 
info om de enkelte arrangementer 
på vores hjemmeside www.windir.dk 
og/eller sætter opslag rundt i byen.

Vi glæder os til at se jer alle.

Mange ulvehilsner fra 
Trine Kalsgaard og
 Mette Lundgaard

Loppemarked
Vi vil lige minde om spejdernes lop-
pemarked den 26. juli på Mausing 
Marked. Der er plads til aflevering af  
loppesager i stalden på Pederstrupvej 
66. Kontakt grupperådet hvis I ikke 
selv kan aflevere sagerne.
På forhånd tak for hjælpen!

Grupperådet
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Dagplejerne

Heldagslegestue i 
Mariehønen
Fredag den 4. april var vi i heldags-
legestue i Mariehønen. Vi var denne 
gang 5 dagplejere af  sted. En havde 
nemlig valgt at blive hjemme, da hun 
lige er startet med nye børn. I ugen 
op til havde der været en del sygedom 
mellem børnene, så vi endte faktisk  
med kun at have 11 børn denne dag. 

Denne gang var der planlagt 2 aktivi-

teter efter vores sangsamling, den ene 
møntet på de små og den anden på 
de større børn. De små blev tilbudt 
forskellige former for massage nede 
på gulvet. Det var rigtigt hyggeligt. 
Der var mulighed for en masse nær-
kontakt og stimulation af  følesansen, 
hvilket giver barnet kropsfornemmel-
se og har stor betydning for barnets 
fysiske kontakt til andre mennesker. 

De store udsmykkede udklippede 
pappåskeæg med lim, fjer og diverse 
ting. Det gik de vældigt meget op i, og 
der blev lavet mange flotte påskeæg, 
som de fik med hjem til at hænge op 
derhjemme. Efterhånden som de sto-
re blev færdige, kunne de, som havde 
lyst, være med til massagen. Efter op-
rydningen var vi ude at lege på lege-
pladsen, inden det var tid til frokost, 
som denne gang bestod af  pastasalat 
med kylling. Det var en dejlig dag i 
heldagslegestuen for os alle.

Gymnastiksalen
Hver tirsdag har vi gymnastiksalen 
på Vinderslev Skole. Vi er rigtig glade 
for, at Vinderslev Skole har været så 
velvillig til, at vi må låne lokalet år 
efter år, idet det er meget givtigt for 
vores børn. Desværre er det ikke det 
bedste tidsrum for os alle, idet det er 
svært at nå, hvis man har børn, der 
sover formiddagssøvn, men så vælger 
man det bare fra og kommer igen, når 
det passer i hverdagen.

Gymnastiksalen bruger vi til at ud-
folde os motorisk. Men hvad betyder 
motorik? Det betyder ”Læren om be-
vægelse”. Det beskriver hjernens be-

vidste styring af  kroppens 
bevægelser. Børn lever og 
lærer gennem kroppen. 
Sansemotorisk udvikling 
er derfor afgørende for 
hele barnets identitet og 
udvikling. Vi spiller bold, 
løber, kravler, gynger, kø-
rer på scooter, hopper, rul-
ler på madrasser og bruger 
de forhåndenværende red-
skaber nogle gange til en 

forhindringsbane. Den store madras 
skal være ude, førend der må kravles 
så højt op, man nu tør i ribberne. Det 
er med til at få godt gang i kroppen at 
udnytte de muligheder, det store rum 
giver, førend vi altid slutter af  med 
samling om vores sangkuffert. 

Børn med en god motorik har et 
godt grundlag for at følge med i le-

gen med andre børn, og det skaber 
glæde at bevæge sig. 

Børn med en god motorik: 
• Har øget selvtillid.
• Er glad for livet.
• Har et godt helbred.
• Føler sig mindre hjælpeløse.
• Har gode sociale relationer.
• Bliver oftere valgt til legekam-

merat og føler sig derfor mindre 
udenfor.

• Gode motoriske færdigheder 
styrker børns indlæring i skolen. 

Mariehønen
Den 2. maj var vi igen i Mariehønen. 
Denne dag bestod de planlagte aktivi-
teter først af  muligheden for at tegne 
og/eller massage til de børn, der øn-
skede det. 
Ved vores sangsamling var hovedfo-
kus denne gang på trommer og ras-
leæg. Der blev sunget diverse trom-
mesange og øvet i det med, at nu er 
det tid til at tromme, og nu er det tid 
til at stoppe igen. En ting der godt 
kan være rigtig svært for de små, når 
det nu bare er så sjovt at tromme og 
få den til at sige alle de høje lyde. Vi 
sang også om rasleægget, som gem-
mer sig forskellige steder på kroppen 
og fik derved også øvet kropsdele og 
kropsbevidsthed. 

Vi var også ude på den store lege-
plads, hvor jo især det store rutsjerør 
har mange børns interesse. Det var 
skønt vejr, og vi nød rigtigt at være 
ude, før det var tid til frokost og mid-
dagslur. Det blev til endnu en dejlig 
dag i heldagslegestuen.
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Dagplejens dag 2014
Vi fra Vinderslevholdet fejrer naturligvis også dag-
plejens dag. Det er den anden onsdag i maj, hvor 
kommunerne i samarbej-
de med FOA opfordrer 
dagplejerne til at gøre 
noget ekstra ud af  dagen 
for at synliggøre dagple-
jen. Vi valgte så at gøre 
det over 2 dage i år, da 
vi om onsdagen pyntede 
vores klapvogne med flag, 
blomster og balloner og 
gik i Byparken. Her blev 
der leget og hygget med 
hjemmebagte boller, og 
børnene fik rigtigt indviet 
den nye pilehytte. Vejret 
viste sig fra sin bedste 
side, så vi havde en hyg-
gelig formiddag i Byparken. 

Torsdag var vi i heldagslegestue i Mausing. Også her 
fejrede vi dagplejens dag. Vi havde nemlig besøg af  
en traktor med vogn. Dagen startede med, at alle 
stille og roligt mødte ind. Så holdt vi samling med 

sangkufferten, hvor Ann-Britt og hendes børn 
havde valgt bondegård og traktor som tema for 
de sange, vi sang i sammenhæng med, at vi fik 
traktor med vogn på besøg. 

Efter formiddagsmaden gik vi ud til traktoren, 
hvor man også kunne lege i vognen. Der var 
halmballer og spande med korn, hvori der var 
gemt små rosinpakker. Det var sjovt at kaste med 
halmen og kornet, og man kunne også få lov til at 
komme op og sidde i traktoren. Det var et stort 
hit, og det kunne være rigtigt svært at forstå, at det 
gik lidt efter tur, så alle kunne prøve, og at man 
ikke bare kunne sidde der hele tiden, når det nu 
var så fantastisk stort at sidde der og forstille sig, 
at man kørte traktor. 

Vi siger 1000 tak til 
Jens Stenholt fra Mau-
sing, fordi han havde 
tid til at komme forbi 
med traktor og vogn og 
bruge nogle timer sam-
men med os denne for-
middag. Det var nogle 
trætte børn, der fik fro-
kost og kom ud til mid-
dagslur fyldt med for-
middagens oplevelser. 
Der var nok at fortælle 
om, da børnene blev 
hentet i heldagslegestu-
en for at kunne tage på 
St. Bededagsferie. 

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

Forsikring af hele familien  
og alt hvad I holder af... 

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

Opbevaring af dine ting for vinteren, opvarmet eller uopvarmet hal
Se billeder, priser og betingelser på www.farmparking.dk 
    farmparking@energimail.dk      Karsten Horup   41908237

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

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

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

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

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk
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Dennis Rasmussen, Hauge

                                             

Hauge Forsamlingshus

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

      Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

Algebehandling af alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives

v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf.  86888181         61348671  

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

 
   Klovbeskæring
 
 
               K.V. Andersen  ApS
              v/Kaj Andersen
          
              Tlf.  nr.  40289204
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

    Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A
8620 Kjellerup, tlf 70 26 86 20,  sparkron.dk

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Tlf.     86888266
                        Mobil  40428266
                    Se nr :  25158105

Mausing Forsamlingshus
 

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen  Tlf.  86 88 81 47

Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole

TLF. : 26 16 43 12
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

Støt vores annoncører - de støtter
LOKALBLADET!
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

Børne- og Fritidsgården
Leder Linda Mortensen   Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Susan Danielsen, Trekronervej 18   Tlf: 86888510

Børnehjørnet
Knud Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Anni Borum, Liljevej 30  Tlf. 86888516
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Pia Schødt Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 23927006
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Marie Simon, Gl. Revlvej 3  Tlf. 31235564
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

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

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73                    Tlf. 86888147

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6            Tlf. 41418988

Pensionistforeningen    
Fmd.: Henry Lund, Tulipanvej 1 Tlf. 86812767     

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

Støttepillerne
Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2 Tlf. 86888902

Valgmenigheden    
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30  Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup  
Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18 Tlf. 20425133

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50 Tlf. 51501646

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50 Tlf. 51501646

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71 Tlf. 26247804 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 26303732

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5 Tlf. 35266010

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Hanne Bak, Vinderslevvej 37 Tlf. 25169111

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Würtz,  Trekronervej  17

Windir Spejderne    
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf. 86880008
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. august.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

GRATHE SOGNEMENIGHED
19. august kl. 19.30 i Thorning Kirke
Koncert med Karsten Holm m/band

31. august kl. 9.30 i Thorning Kirke
Gudstneneste med efterfølgende Sensom-
mermøde i Thorning Forsamlingshus med 
foredrag af  Søren Gade

14. september kl. 10.30 i Thorning Kirke
Indskrivning af  konfirmander og høstguds-
tjeneste

21. september kl. 10.30 i Gråmose
Frilufts- og høstgudstjeneste

HAUGE MARKED
1. juli
Hauge Marked åbner med MC-træf

2. juli
Veteran- og amerikanerbiltræf  samt stand-
up comedy i Søteltet

3. juli
Bankospil i markedsteltet

4. juli
Festaften med spisning og dans

5. juli kl. 7
Hestemarkedet åbner. Kræmmermarked fra 
kl. 8

6. juli
Sidste markedsdag

INDRE MISSION, MAUSING
1. juli kl. 19.30 hos Edith Eriksen, Tønd-
borgvej 43
Samtalemøde - Johs. Åb. 13

15. juli kl. 18.30
Tur til Lystruphave Bibelcamping (møde 
v/Hans Jørn Østerby, Gjern). Afgang i 
egne biler fra Vinderslev Missionshus

5. august kl. 19.30 hos Elly & Jens Sten-
holt, Mausingvej 39
Samtalemøde - Johs. Åb. 14

19. august kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/missionær Svend Taulborg, Struer

27. august kl. 18.45 på 
Mausing Sportsplads
Blå onsdag m/spil, leg, kaffe og andagt

2. september kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/missionær Brian Madsen, Vejle

9. september kl. 19.30 hos Alise & Uffe 
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtale - Johs. Åb. 15

10. september kl. 18.45 på
Mausing Sportsplads
Blå onsdag m/spil, leg, kaffe og andagt

INDRE MISSION, VINDERSLEV
15. juli kl. 18.30
Tur til Lystruphave Bibelcamping (møde 
v/Hans Jørn Østerby, Gjern). Afgang i 
egne biler fra Vinderslev Missionshus

12. august kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev

21. august kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær Villy B. 
Sørensen, Hammel

27. august kl. 18.45 på Mausing Sports-
plads
”Blå Onsdag” m/spil, bål, kaffe og andagt

10. september kl. 18.45 på 
Mausing Sportsplads
”Blå Onsdag” m/spil, bål, kaffe og andagt

16. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Indre Missions fødselsdagsfest v/regions-
leder Thorkild Vad, Videbæk

30. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Høstfest v/sognepræst Leif Kristiansen, 
Silkeborg

MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandage i ulige uger kl. 10
Sang

18. september kl. 13.30
2 timers løvfalds-sejltur med en af  Hjejlebå-
dene. Vi hygger os med kaffebord, sang og 
spil om bord. (Tilmelding nødvendig)

MAUSING MARKED
23. juli kl. 19.00 i teltet
Lotterispil

25. juli kl. 19.00-01.30
Sommerbal i dalen - teltbal

26. juli
Kl. 9.00 Mausing Marked åbner
Kl. 10-16 Gæt ”Møffes” vægt
Kl. 10-16 Anker Svendsen spiller i teltet
Kl. 11-18 Jens Oluf spiller i fors.huset
Kl. 19 Markedsbal i fors.huset
Kl. 21 VIF teltbal

27. juli
Kl. 9.30 Mausing Marked fortsætter
Kl. 11-16 Jens Oluf spiller i teltet
Kl. 11-16 Henning Pedersen spiller i huset
Kl. 14 & 16 Richarfd Ragnvald optræder
Kl. 17.30 VIF serverer helstegt pattegris

VALGMENIGHEDEN
7. september kl. 9.00 i Hørup Kirke
Gudstjeneste m/efterfølgende Sensom-
mertur til Nationalpark Thy kl. 10.00

25. september kl. 14 i Valgmh. sal
Sensommereftermiddag v/musikpædagog, 
sanger og musiker Dorthe Honoré

5. oktober kl. 10.30 i Vinderslev Kirke
Gudstjeneste for det fælles efterårsmøde 
i de 7 grundtvigske Valgmenigheder med 
efterfølgende middag kl. 12 på Levring 
Efterskole

WINDIR SPEJDERNE
26. juni kl. 16.30-19.00
Mini Sct. Hans eftermiddag/aften ved 
Spejderhuset
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