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Damer til VIF gymnastik

Modtager af
dette blads rose

Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til 
skolens fastelavnsarrangement

Ophængte børn fra VIF’s gymnastikhold Spejdernes nytårsparade
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Mangler du 
Lokalbladet ?

Skulle der være husstande i lo-
kalområdet, der ikke har mod-
taget Lokalbladet, bedes I rette 
henvendelse til redaktionen.
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LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have interesse 
i at få Lokalbladet, så giv et abon-
nement i gave ! 
Det koster 175 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Webtryk.dk
Oplag : 800 stk.

Deadline d. 
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
 ca. 20. januar
 ca.   1. april 
 ca.   1. juli 
 ca.   1. oktober

Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb 
til bladet - stort eller lille - kan det 
indbetales i Nordea på Lokalbla-
dets konto nr. 9266 - 5902942531  
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.

Ved henvendelse til redaktionen 
kan I også få tilsendt et indbeta-
lingskort.
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Er der brug for Lokalbladet?
Det er svært for redaktionen at vide, for de fleste af  bladene bliver jo afleveret i læsernes postkasser, uden at de har 
bedt om det. Lokalbladets læsere kan kun vise deres interesse ved enten at benytte vedlagte girokort til en frivillig 
indbetaling eller ved at sende redaktionen noget på skrift.

Vi har 73 abonnenter uden for området, som har bestilt bladet og betaler 175 kr. årligt for det, så vi er ikke i tvivl om 
deres interesse. Vi har også 42 annoncører, som viser deres interesse ved at købe annoncer i bladet. Foreninger, kirker 
og institutioner bruger flittigt Lokalbladet som talerør, og de, der kan, er også gavmilde med økonomiske bidrag, men 
som nedenstående regnskab for 2012 viser, er Lokalbladets økonomi lidt anstrengt:

Indtægter:   Udgifter:
Annoncører 40.625,00 Trykkeri   -56.251,76
Abonnenter 12.775,00 Forsendelse og porto    -7.565,00
Frivillig indbetalinger foreninger 10.700,00 Omdeling   -16.776,00
Frivillig indbetalinger private 11.273,00 Indstik og foliering    -2.800,00

Indtægter i alt 75.373,00 Udgifter i alt   -83.392,76
    

Andre driftsomkostninger
Teknisk udstyr  -2.135,56
Kontorartikler  -3.952,15
EDB-udgifter  -4.179,00
Gebyrer     -860,00

Andre driftsomkostninger i alt -10.932,66

NETTORESULTAT -21.087,98

Lokalbladet har en lille likvid beholdning, som kan dække det negative resultat, men redaktionen har en udfordring i 
at få udgifter og indtægter til at nå bedre sammen. F.eks. er det lykkedes redaktionen at få reduceret trykningsprisen i 
2013, og vi har planer om at sende brev til menighedsråd og foreninger i området i håb om at kunne indgå en aftale 
om et fast årligt beløb, som vil gøre det nemmere at lægge et budget.

MEN! Samtidig vil vi opfordre de læsere, der synes, at bladet er værd at bevare til at vise det med et kontant bevis. 
Ethvert beløb uanset størrelse vil vise redaktionen, om der er opbakning til bladet, så vi ikke arbejder forgæves. I 2012 
var der 40 husstande, der viste deres interesse ved at betale et bidrag. Hvis de øvrige 550 husstande i området gjorde 
det samme, ville vi ikke være i tvivl om, at bladet stadig skal bestå.

DERFOR: Send et beløb til Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531 mærket ”frivillig ind-
betaling” + navn eller anonym eller benyt vedlagte girokort. Det koster ikke noget at bruge 
netbank, så få hjælp af  gode venner eller naboer, hvis du ikke selv har netbank. Du er også 
velkommen til at lægge en kuvert med beløbet i postkassen hos et redaktionsmedlem – og 
HUSK: Intet beløb er for lavt til at vise, om bladet stadigvæk skal eksistere.

Vi vil selvfølgelig omtale resultatet af  vores opfordring i Lokalbladets juliudgave.

På forhånd tak og venlig hilsen
Redaktionen
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Lokalbladet greb telefonen og spurgte 5 
tilfældige mennesker

 i lokalområdet om følgende:
 

Hvad betyder Lokalbladet for dig?
Er der områder, du læser med særlig interesse? 

Det betyder meget. På den måde kan jeg følge med i lokalområdet. Ofte læser jeg det, før jeg bringer det ud. Jeg kan 
lide at følge med i, hvem der er tilflyttere, og hvis der er andre forandringer. Det har også min interesse, hvad der sker 
på skolen, og jeg følger gerne med i de gamle skolebilleder.

(Ole Clausen, Vinderslev)

Vi er meget glade for det. Det er svært at følge med, når man ikke længere har mindre børn. Men vi vil jo stadig gerne 
vide, hvad der sker i fx skolebestyrelsen og børnehaven. Det betyder noget at følge med lokalt, og området er godt 
dækket ind via bladet. Det er jo ikke de samme ting, som man kan læse om i Kjellerup Tidende og Ekstraposten. Jeg 
kan godt lide at læse Gadespejlet, og det er sjovt at læse beretningerne under de gamle skolebilleder.

(Birgitte Høst, Lundgårde)

Jeg glæder mig hver gang, det kommer. Geografisk når det langt omkring, og det præsenterer nye folk i området. Vi 
vil gerne følge med, men det kan være svært, når vi bor hvor vi bor. Gennem bladet får vi kendskab til folk omkring 
os. Når der ikke længere er det naturlige samlingspunkt for folk på landet, er det godt, at der på denne måde bliver 
”noget at samles om”. Jeg læser det meste; det interesserer mig, når folk der bor i området, fortæller om deres liv.  

(Jytte Dall, Pederstrupvej)

Jeg studerer bladet grundigt – og de bliver alle gemt. Vi støtter bladet økonomisk, da vi får lov til at have vores mø-
deprogram i. Det er god reklame, og det vil vi gerne betale for. Der er meget interessant læsestof  i bladet. Skolebil-
lederne er sjove at følge med i.

(Anonym)

Jeg er tilflytter, så for mig er det rart at følge med i lokalsamfundet. Der er gode artikler i bladet, og jeg læser næsten 
det hele. Derudover bliver virksomhedsportrætterne læst med interesse.

(Susanne Toftgaard og Peder Pedersen, Rosenvænget)
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spejlet

Gade

Velkommen til !

Kurt Løhde og Lotte Fisker, Lund-
gårde 9, blev den 28. december 2012 
forældre til Kasper (2830 g, 49 cm) 
og Jakob (2505 g, 50 cm). 
Drengene kom til verden ved kejser-
snit på Viborg Sygehus og er født 
kl.8.47 og 8.49. Hanne Boelslund er flyttet fra Solsik-

kevej 17 b til Pederstrup, hvor hun 
har købt Pederstrupvej 91. 
Hanne er lærer på Buskelundskolen.

Ruth Ingelise Jensen, Solsikkevej 
15 b, blev 70 år den 16. januar.
Erling Andersen, Tulipanvej 3, bli-
ver 60 år den 3. april.
Ketty Svenningsen, Vinderslev-
holmvej 33, bliver 70 år den 10. april.
Tina Madsen og Søren Damsted 
Solsikkevej 10, skal den 11. maj vies 
i Vinderslev Kirke med efterfølgende 
fest i Vinderslev Forsamlingshus
Metha Giversen, Liljevej 24, bliver 
75 år den 28. maj
Ellen Nyrup, Krokusvej 9, bliver 80 
år den 29. juni.
Inge Würtz, Trekronervej 17, fylder 
60 år den 3. juli.

Tillykke med dagen

100-120 mennesker var søndag d. 20. 
januar mødt op i ArenaMidt til Anker 
Svendsens, (Vinderslevvej) release party for 

hans nye cd ”På livets hav”

Anker Svendsen - 
På livets hav

Brandy og Thomas Konradsen, Sol-
sikkevej 27, fik en pige den 16. febru-
ar kl 13.20, som blev født på Viborg 
Sygehus. Hun vejede 3800 g og var 
52 cm lang og skal hedde Annabel. På 
billedet er hun 12 dage gammel.

Nyfødte

Flügger
Nu er det muligt at købe ma-
ling, lak, pensler og lignende på  
Vinderslevvej 69. Malermester Helle 
Krogh kan kontaktes på 40428266

Elias sidder hos storebror Lucas og 
storesøster Clara. Han er søn af  Su-
san & Per Hingkjær Danielsen, Tre-
kronervej 18 og blev født på Viborg 
Sygehus kl. 19.32 den 2. marts. Han 
vejede 3692 g og var 53 cm lang.
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spejlet

Gade

Peter Rolle Møller, Pederstrupvej 58 
blev uddannet VVS/blikkenslager i 
1985.
I 2008 startede han sit eget lille fri-
tidsfirma inden for faget, men pr. 1. 
januar 2013 startede han fuldtids op 
med firmaet.
Peter har værksted på hjemmeadres-
sen og laver alt for såvel private som 
firmaer - bl.a. tagrender, skorstens-
inddækning, sålbænke og zinkarbej-
de. 
Peter kører rundt i landet og service-
rer, og ud over lokalområdet har han 
bl.a. haft arbejde i København samt 
Århus. Reklamen har indtil nu funge-
ret efter mund-til-mund metoden og 
skyldes nok bl.a. de konkurrencedyg-
tige priser. 
Peter kan kontaktes via 
telefon 28 83 71 37 eller 
via mail: abc-pet@email.dk

VVS / Blikkenslager i 
Pederstrup

Jytte Krogh har startet klinik på Syge-
huset i Kjellerup.
Jytte bor på Tøndborgvej sammen 
med Peder og deres 2 piger; Julie 15 
og Marie 9. 
Jytte, som oprindeligt er sygeplejer-
ske, har nu taget en uddannelse som 
kraniosakral terapeut. 
Behandlingsformen går ud på at 
løsne spændinger i bindevæv, - om-
kring nerveudspring, - i hjernehinder, 
sådan at kroppens nervesystem kom-
mer til at fungere godt. 
Behandlingen er meget behagelig og 
afstressende. 
Det er rigtig godt til migræne, stress-
relaterede symptomer, smerter i ryg, 
nakke, led osv.

Kjellerup Kraniosakral 

Jytte tager løbende kurser for at ud-
vide behandlingstilbuddet. 
Man er velkommen til at ringe og 
høre nærmere om behandlingen. 
Der er åbent i klinikken efter aftale 
på telefon eller på mail via hjemme-
siden.
www.kjellerupkraniosakral.dk
Telefon 20 45 76 93

Vinderslev Syd har taget ved lære 
af  Vinderslev Nord. De flager også 
alle, når der er en mærkedage i deres 
nabokreds.
Lokalbladet synes, det ser godt ud!

Kort fortalt

Efter 9 år i branchen har jeg desværre oplevet, at 
kunder ikke havde den dækning, de kunne ønske sig, 
når/hvis skaden skete.

For Aros Forsikring og jeg er det derfor meget vigtigt, at kunderne har den dækning 
de har behov for – dette sikrer vi bl.a. ved, at jeg personligt kommer ud til kunderne, 
så vi sammen kan lave en behovsafdækning på lige netop det behov, der er brug for.
 
I Aros forsikring gør vi rigtig meget ud af  den personlige kontakt, dette gælder såvel 
ved en skade som ved ændring af  forsikringerne.
 
Personligt bor jeg lidt nord for Silkeborg (Mausing) sammen med min hustru Line 
samt vores 3 børn. 

Michael skræddersyer dine  
private forsikringer

Så er du til skræddersyede 
forsikringer, kontakt mig  
da på 3070 2522 eller skriv 
på mva@arosforsikring.dk 
og jeg kvitterer med en  
god flaske vin.

Vidste du, at du som 
kunde i Aros forsikring 
ejer en del af  selskabet, 
da vi er et gensidigt 
forsikrings selskab. 
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Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. klasse 1987 / 88

Forreste række fra venstre: Jan Kristensen, Morten Thomsen, Christian Bjerre
Anden række fra venstre: Annette Jensen, Daniel Farcinsen, Brita Pedersen, Lars Strand, Mette Lemming
Tredje række fra venstre: Katja Nielsen, Lone Laursen, Lotte Guldborg, Henrik Hauge, Anne Mette Pedersen (se 
artikel herunder), Andreas Pretzmann (lærer)

Hvor blev de af ? - Anne Mette Pedersen
Jeg blev født i 1975 og er opvokset på 
en gård på Haugevej. Et mellemstort 
landbrug med køer, svin osv. Jeg vok-
sede op i en tilværelse, hvor mine for-
ældre var til stede det meste af  tiden.
Min far med landbruget og min mor 
som dagplejer. Kan huske at jeg el-
skede, når de begge skulle i byen, så 
vi kunne få lov til at være alene hjem-
me. Der var altid mennesker i huset, 
dagplejebørn, folk der skulle hjælpe 
min far med landbruget, bedsteforæl-
dre – selv posten kom ind for at få en 
ostemad, kan jeg huske – der var altid 
noget i gang. 

Jeg nød det, men når jeg skulle 
være mig selv, smuttede jeg op 
på høloftet, hvor kattekillinger-
ne holdt til, sammen med en bog.  

Det var en tid uden SFO, så vi havde 
en frihed, før institutionaliseringen, 

uden konstant voksenkontrol. Efter-
middagene gik altid med at lege og gå 
på opdagelse i området. Enten med 
mine 3 brødre eller med venner, der 
boede i området. 
Specielt havde jeg en bedste veninde, 
og jeg husker mest de timer, vi brugte 
på at bygge hemmelige huler overalt, 
gå på opdagelse i de små skove, hø-
lofter og øve os i at springe over bæk-
ken – af  og til med uheld! 
Selvom der selvfølgelig er fordele ved 
den måde, vores samfund fungerer 
på i dag, er jeg alligevel glad for, at 
jeg kunne nå at opleve den tid, hvor 
vi bare var os selv om eftermiddagen. 
Mit yndlingsminde er de gange, hvor 
vi legede i området og så kom hjem 
i haven og fik rakt nybagte boller og 
saftevand ud gennem vinduet.

Jeg gik i skole i Vinderslev til og 
med 7. klasse og gik i 8.+9. klasse på 

Thorning Skole. Faldt vist aldrig helt 
til i Thorning, og det jeg husker bedst 
fra de to år var, at busserne passede 
frygteligt, så jeg var nødt til at cykle 
frem og tilbage i al slags vejr. Alle 
årene handlede fritidsaktiviteterne 
mest om håndbold, men spejder og 
svømning blev det også til. Derefter 
var jeg et år på efterskole og så videre 
på Viborg Amtsgymnasium. 

Flyttede hjemmefra og på kollegium i 
Viborg i starten af  3.G. Har nok altid 
haft lidt for travlt med at drømme og 
lave alt muligt andet end at høre efter 
i timerne gennem skoletiden. Lektier 
var en by i Rusland, TV-avisen blev 
erstattet af  Beverly Hills og eksame-
nerne betød ikke det vilde. En af  de 
ting jeg fortryder i dag. 
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Jeg kommer fra en familie med stor 
bevidsthed om, hvordan vi i verden 
påvirker hinanden, hvordan politiske 
tiltag har uvurderlig betydning, og  
hvordan det i hverdagen er vigtigt at 
leve efter - og være tro mod sine vær-
dier. Der bliver diskuteret og debatte-
ret på livet løs, og jeg kan her mærke, 
at jeg mangler en vigtig grundviden, 
jeg burde have haft. Heldigvis er min 
datter på 6 år meget videbegærlig, og 
vi google´r nu sammen – så lærdom 
kan også komme lidt forsinket.  

Efter gymnasiet arbejdede jeg 1 år 
i en vuggestue i Viborg som pæda-
gogmedhjælper. Havde som barn en 
plan om jeg skulle være enten bib-
liotekar eller arkæolog(!), men sådan 
blev det ikke lige. Min barndom med 
børn omkring mig, en masse dialoger 
om pædagogik osv. havde stor betyd-
ning, så jeg endte med at uddanne 
mig som pædagog. Da jeg boede på 
kollegium, mødte jeg min nuværende 
mand. Han flyttede til Århus for at 
studere til industri-laborant. Ung-
domsforelskelsen var stor, og jeg flyt-
tede med. Fandt dog ikke arbejde, 
min mand droppede ud af  studier-
ne, og vi flyttede tilbage til Viborg.  

Begyndte på Viborg-Seminariet i 
1999. 3½ fantastiske år. Vi var et 
super godt hold med mange sociale 
aktiviteter, fester og vist rigeligt med 
alkohol. Skolegang gav nu pludselig 
mening – blev nærmest stræber og 
var rystende nervøs ved eksamener, 
fordi det nu betød noget. 
Min mand startede samtidig på sam-
me uddannelse, og vi blev begge fær-
dige i 2002.
 Der var på det tidspunkt ansættelses-
stop i både kommune og amt, men vi 
var begge super heldige. Jeg fik job i 
en børnehave i Viborg og Morten i 
en SFO i Frederiks. 

Efter et år købte vi et gammelt hus i 
Frederiks – et hus der havde brug for 
lidt håndværkersnilde – og især haven 
har vi brugt mange, mange timer på 
at gøre hyggelig. 

Jeg arbejder stadig i samme børne-
have - et fantastisk sted med stor be-
vidsthed om faglighed. Har mange 
nøglefunktioner, men de to, der fyl-
der mest i mit arbejde, er at jeg er 
arbejdsmiljø-repræsentant samt ud-
dannet sprogvejleder. 

Vi har fået to børn – Thilde, som lige 
er fyldt 6, og Lauge som lige om lidt 
bliver 3 år. Morten og jeg blev gift i 
2011. Så hverdagen går med at være 
småbørnsfamilie med det, der hører 
til. 

Vi bor på en lille grusvej inde midt 
i Frederiks med fantastiske naboer, 
hvor vi har lavet hul i hækken med 
låge, så børnene kan løbe frem og til-
bage. Vi er udemennesker, som har 
det bedst, når vi er naturen. 

Så mit liv kan vist beskrives som sim-
pelt og småborgerligt – alt hvad jeg 
afskyede i min ungdom – og jeg el-
sker det!

Anne Mette Mølgaard Pedersen



9

VIF

Åbning af  bypark & forårsfest i Vinderslev

Lørdag den 25. maj 2013 indvies byparken bag forsamlingshuset.
I samarbejde med og forlængelse heraf  afholder Vinderslev IF forårsfest for hele byen. 

Tag familien med og deltag i de festlige aktiviteter. Det bliver et brag af  en fest,
og en fantastisk dag for alle i og omkring Vinderslev by.

Der vil blive husstandsomdelt et mere deltaljeret program, evt. med små rettelser.

Program:
Kl. 10.00-12.00 Byparken åbnes. Åbningstale, snoren bliver klippet af  Vinderslevs yngste og ældste 
 borger, afsløring af  Vinderslev Skoles billedprojekt, og der vil blive serveret lidt  
 godt til ganen. 

Kl. 10.00-12.00 Gymnastikafdeling afholder loppemarked for børn og unge på P-pladsen ved for- 
 samlingshuset. Boder tilmeldes ved Lotte Anckersen på tlf. 31 79 00 52.
  
Kl. 12.00 Åbner hoppeborge m.m. på stadion. Støttepillerne har tændt grillen og vil sælge  
 frankfurtere med brød, slush ice, popcorn, kaffe og kage.

Kl. 13.00-13.30 Optog med de udklædte deltagende gadefodboldhold. Optoget starter og slutter på  
 stadion. 

Kl. 13.30-16.00 Gadefodboldturnering med alternativ bold. Gymnastikafdelingen arrangerer fod- 
 boldturnering på oppustelige baner for børn og unge. Hoppeborge m.m. vil stadig  
 være åbne.  
        
Kl. 18.00-02.00 Bal i teltet med spisning og live musik. 

Vi ser frem til en festlig dag
Bestyrelsen i Vinderslev IF

&
Projektgruppen bag byparken

Sæt X i kalen-
derenden 25-5-2013.
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VIF
Nyt fra Vinderslev 
Gymnastikafdeling
Det har igen i år været en forrygende 
sæson. Der har været 6 forskellige 
gymnastik hold, hvor af  de to har 
været nye tiltag. 
Boldholdet har haft stor tilslutning. 
Faktisk så mange, at det næsten var 
for mange. 
Rytmeholdet har også haft god til-
slutning og forhåbentlig endnu flere 
næste år. Holdet har arbejdet meget 
med serier, hulahopringe, bolde og 
sjippetorve. Deltagerne har selv væ-
ret en aktiv del af  udformningen af  
serier. De er rigtige gode. 
På alle holdene har der været gang i 
den, og alle børnene har fået sig rørt.

På dameholdet om mandagen har der 
været helt vild tilslutning. Tænk at 
en lille forening som vores kan have 
hold på helt op til 35 deltagere. Det 
er jo dejligt. Men Karin, der træner 
holdet, er også rigtig god og fortjener 
stor ros for indsatsen.
Men det gør i øvrigt alle trænerne. 
Det er dejligt, at der stadig er nogen, 
der prioriterer lidt frivilligt arbejde i 
en ellers travl hverdag. 
Til næste år kommer vi til at mangle 
nogen til at give en hånd med. Sidder 

du og tænker, at du måske alligevel er 
af  sted med dit barn og måske gerne 
vil give en hånd med, så kom endelig! 
Du behøver ikke at have stor erfa-
ring, bare du har lysten. 
Vi tilbyder kursus, og ellers står vi an-
dre til rådighed med råd og ideer.  

Vinderslev gymnastikafdeling – nu 
med air-track! 
Som mange af  jer sikkert allerede 
ved, har gymnastikafdelingen været 
så heldig at få del i den arv, idrætsfor-
eningen fik af  Henry Mogensen.
Vi havde mange overvejelser om, 
hvad pengene skulle bruges til. Det 
var vigtigt for os, at det vi investe-
rede i, skulle være noget, som kom 
så mange af  foreningens børn som 
muligt til gode. Overvejelserne var 
mange, men ingen var i tvivl om, at 
en Air-track var det, vi ønskede os 
allermest.  Den blev bestilt inden jul 
og leveret lige efter. Og den er helt 
fantastisk, og børnene er vilde med 
den. Børnene på mor/far – barn hol-
det bruger den til hop og leg, imens 
de større børn på holdet for 0., 1. og 
2. klasse bruger den til flotte spring-
øvelser.
Den giver børnene god springkraft 
og mindsker risiko for springskader. 
Air-tracken måler 2,80 x 12 og er 33 
cm høj. Den er det helt rigtige til en 
lille gymnastiksal. Den er stor nok 
til springøvelser og til fri hop, uden 
at børnene hopper oven i hinanden. 
Samtidig er den ikke større, end at 
der er plads til andre redskaber sam-
men med. Vi er meget glade for den-
ne nyerhvervelse.

Gymnastikafdelingen
Lotte Anckersen
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Børnehjørnet
Børnehjørnet er stadig aktivt i Vin-
derslev, og hver tirsdag summer det 
af  liv i Sognehuset mellem kl. 16.15 
og 18.15. 

Børnehjørnet sætter pris på, at der er 
tid til samvær børn og voksne imel-
lem, så derfor er der frugt og grønt + 
saftevand og kaffe til alle, der møder 
op.

Den sidste tirsdag i hver måned spi-
ser vi aftensmad sammen i Børne-
hjørnet, og her er der mulighed for 
at tage hele sin familie med. Voksne 
giver 25 kr. for aftensmaden, mens 
børnene spiser gratis.

På Børnehjørnets program her i for-
året har vi fået fortalt om forskelligt 
mad, der også er beskrevet i bibelen. 
Vi har hørt om figner, dadler, linser, 
vindruer, honning, oliven, grønsager, 
fisk, usyret brød og meget andet. 

Det er rigtig spændende at møde dis-
se bibeltekster, og det er spændende 
selv at få fingre i madens fremstilling, 
så det har vi gjort lidt ud af  sammen 
med børnene. Vi har forsøgt at fange 
fisk med net, som I kan se på billedet, 
og samme dag fik vi så fiskelasagne 
til aftensmad. Vi har også fået suppe 
med linser, så vi er ikke bange for at 
prøve noget nyt.

Den 10. februar var vi med til Faste-
lavnsgudstjenesten i Vinderslev Kir-

ke. Børnene og enkelte voksne havde 
klædt sig flot ud, så det var virkelig 
festligt.Temaet for gudstjenesten var: 
SMAG OG SE.

Vi hørte om de 12 spejdere, der gik 
ind Kanaans land for at se det land, 
Gud havde lovet Israels folk. Hånd-
dukkerne Søren og Sisse ville også 
gerne fortælle lidt om disse spejdere, 
der listede ind over grænsen til et 
fremmed og ukendt land. I det frem-
mede land mødte spejderne så meget 
flot og spændende. Blandt andet hav-
de de set kæmpestore vindruer, og 
nogle af  dem bar de med sig hjem, så 
de kunne se og smage på de mægtige 
bær.

Frede Møller havde taget en appelsin 
med på prædikestolen fastelavnssøn-
dag, og han begyndte med at spørge: 
”Hvordan tror I appelsinen smager?” 
”Er den sur eller sød?”

Det tænkte vi alle lidt over, for det 
ville jo kun blive et gæt fra vores side. 

“Vil vi vide, hvordan appelsi-
nen smager, så må vi pille den 
og smage på indholdet!” sagde 
Frede Møller. Sådan er det 
også, hvis vi gerne vil vide no-
get om Jesus eller møde Ham. 
Vi må lukke vores bibel op og 
læse i den, for så smager vi på 
Ordet, som Jesus har givet os, 
og derved kan vi lære Jesus 
bedre at kende, så vi bedre kan 

se, hvem Han virkelig er, og hvorfor 
han er hos os!

Efter gudstjenesten var der faste-
lavnsboller til alle mand i Sognehu-
set, og der var tøndeslagning og præ-
mieudeling, så det var en eftermiddag 
for hele familien.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Najbjerg 

Fællesspisning med fiskefangst

Sandavista var også klædt ud

Til venstre er 
der hyggelig fæl-

lesspisning.

Til højre er 
hånddukkerne 
Søren og Sisse 
til Fastelavns-

gudstjeneste.
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester
 
   1. april  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
   7. april  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (dåb, pige), Vium 16.00 (Nadver)
 14. april  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00 (Gospelgudstjeneste m/Haderup-Karup Gospelkor)
 21. april  Hinge 9.00 (Degnetjeneste), Vinderslev 10.30 (Hartvig Wagner, Gullestrup)
 26. april  Hinge 10.30, Vinderslev 19.00 (Nadver) (Sangaften i Sognehuset bagefter)
 28. april  Vinderslev 8.30 (Nadver), Hinge 10.00 (Konfirmation), Vium 19.00 (Gospelgudstjeneste)

   5. maj  Hinge 8.30 (Nadver) (K), Vinderslev 10.00 (Konfirmation), Vium 16.00 (Nadver)
   9. maj  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30, Vium 10.00 (Konfirmation v/Tina Frank)
 12. maj  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (Skr.)
 19. maj  Vinderslev 8.00 (Nadver), Hinge 9.30, Vium 11.00
 20. maj  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 26. maj  Vium 9.00, Hinge 10.30, Vinderslev 19.00 (Nadver) (Sangaften bagefter)

   2. juni  Hinge 9.00 (K), Vinderslev 10.30, Vium 19.30 (Nadver)
   9. juni  Vinderslev 9.30, Nørskovlund Festtelt 11.00
 16. juni  Hinge 9.00, Vium 10.30, Vinderslev 19.30 (Nadver)
 23. juni  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30, Vium 19.00 (Friluftsgudstjeneste m/bål)
 30. juni  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

   7. juli  Vinderslev 9.00 (Degnetjeneste), Hinge 11.00 v/Knud Ove Mandrup (Nadver)

(K) = Kirkekaffe  (O) = Offergang (Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

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 si-
den af  Vinderslev Kirke, stammer 
fra 2000. Det er opført på den grund, 

hvor sognets tidligere skole lå. I Sog-
nehuset foregår sognets konfirmand- 
og minikonfirmandundervisning, og 
her holdes møder af  forskellig art, 
ligesom kirkens graverfaciliteter fin-
des her. 

Konfirmander 2013 
søndag den 5. maj kl. 10 i Vinderslev Kirke:

Nicolai Friis Agerskov, Revl Mosevej 1
Christian Møller Erlandsen, Vinderslevholmvej 14
Camilla Schmidt Jensen, Krokusvej 4
Emma Hedegaard Jensen, Pederstrupvej 35
Jonas Holde Laursen, Vinderslevholmvej 15
Mathias Kim Skov, Krokusvej 13
Emma Lulu Thomsen, Vinderslevvej 19
Jonas Damgaard Wienberg, Silkefyrren 7, Kjellerup
Julie Winter, Haugevej 36
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Valgmenigheden

Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

    31. marts  Påskedag   Hørup kl. 10.30

 1. april      INGEN
  7. april      INGEN
14. april      INGEN (se 16. april)
16. april  Hverdagsaftensgudstjeneste Hørup kl. 19.00. Konfirmandholdet medvirker.
       Derefter kaffe og fællessang i salen)
21. april  3. søndag efter påske  Hørup kl. 10.30
26. april  Store Bededag   Vinderslev kl. 10.00. Konfirmation
28. april  4. søndag efter påske  INGEN

  5. maj  5. søndag efter påske  Levring kl. 10.30
  9. maj  Kristi Himmelfartsdag  Vinderslev kl. 10.30
12. maj  6. søndag efter påske  INGEN
19. maj  Pinsedag   Vinderslev kl. 10.30
20. maj  2. Pinsedag   INGEN
26. maj      INGEN

  2. juni  1. søndag efter Trinitatis  Hørup kl. 10.30
  9. juni  2. søndag efter Trinitatis  Vartov og Københavns Valgmenighed kl. 10 - årsmøde
16. juni  3. søndag efter Trinitatis  Levring kl. 10.30
23. juni  4. søndag efter Trinitatis  INGEN
30. juni  5. søndag efter Trinitatis  Levring kl. 10.30

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

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer man til Thorning Taxa, 
tlf. 86880175 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af  den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses 
på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan 
man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission. 
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på 
generationernes bekendelse og fejring af  dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften. 
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af  må-
derne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af  grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.   
Valgmenighedens præst  Karen Marie Ravn træffes på tlf.  86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk 

Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt 
nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens 
formand. 

Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup     tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,   tlf. 86 80 40 52 (bedst aften)

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk  tlf. 86 88 88 26
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk   tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk   tlf. 86 88 67 89
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Valgmenigheden
Afholdte arrangementer
Helligtrekongersgudstjenesten
den 6. januar for børnefamilierne 
i Hørup Kirke med efterfølgende 
festlig sammenkomst i salen har al-
drig været så velbesøgt. Det var en 
stor glæde, at Inge Østerby hjulpet af  
Anni Lolk kunne servere Mette Møl-
ler Nielsens hjemmebagte kage og 
boller til så mange deltagere.

Vi var virkelig 73 i alle aldre, idet man 
kan sidde tæt, når vi bruger de mu-
rede bænke langs salens vægge, og 
der så alligevel er plads til juletræet i 
midten. Vi sang mange jule- og bør-
nesange i salen med ”børn og voksne 
i kærlig krans” om træet. Ovre i Hø-
rup Kirke havde Karen Marie Ravn 
og minierne sammen fremført jule-
fortællingen med vægt på de Hellige 
Tre Konger ved hjælp af  kræmmer-
husdukker. Vigtig i gudstjeneste-
forløbet var menighedens sang fra 
salmefolderen af  alle 19 vers af  den 
oprindelige udgave af  Grundtvigs 
salme ”Dejlig er den Himmelblå”, 
men der var også ekkosang, som de 
mindste kunne synge med på.

De 4 store konfirmander i 7. klasse 
lavede talekor over kongernes navne 
og agerede i salen de 3 konger med 
kappe og krone og rejsetasker med 
guld, røgelse og Myrraskær, som den 
dag var slikposer til alle børnene. 

40 tilhørere fik den 10. januar en 
fin aften med billeder og ord om 
oprør og medinddragelse, affald 
og smukke farver under overskrif-
ten Jasminrevolutionen - Et tune-
sisk forår?
I forlængelse af  aftenen i november 
med Jakob Skovgaard-Petersen om 

Islam og den aktuelle status i de ara-
biske lande holdt Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed en fin aften med 
20 årige Anne Kathrine Østerbys me-
get smukke billeder og filmklip af  na-
turens farver og menneskers udtryk 
og med hendes levende fortælling fra 
mødet med ungdomsgrupper som 
udsendt til Tunesien i 2012 med støt-
te fra Udenrigsministeriet, Demokra-
tifonden, KFUM og K spejderne og 
Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Hendes ophold var et led i en gen-
sidig erfaringsudveksling mellem 
danske og tunesiske spejdergrupper. 
Årsdagen for den såkaldte Jasminre-
volution, der startede hele det såkaldt 
arabiske forår, da en handlende i 
2011 satte ild til sig selv i protest mod 
forholdene under Ben Alis styre, 
faldt samtidig med Anne Kathrines 
og hendes medrejsendes 3 måneder 
dernede, og derfor blev inddragelsen 
af  de 15-17 årige unge i beslutnings-
processerne inden for det organise-
rede ungdomsarbejde en vigtig del af  
opholdet. 

Foredraget berørte også f.eks. mil-
jøspørgsmål vedrørende tunesernes 
forhold til affald, og aftenens 40 til-
hørere fik direkte øjebliksbilleder af  
Anne Kathrines overvejelser og ind-
tryk undervejs fra opholdet ved, at 
hun også læste op fra de indlæg, som 
hun dag til dag havde skrevet på sin 
blog på nettet. 

Der var i kaffepausen servering af  tu-
nesiske brød og kager med tilbehør 
lige fra det hvinende søde til det me-
get stærke og med myntete, grøntsa-
ger og appelsiner til! 

Livet før døden, livet efter døden, 
livet uden døden? 
Den 23. januar var der 23 opmærk-
somme tilhørere til Else Marie Wi-
berg Petersens informative og dertil 
også livsoplysende aften om kristen-
dommens forestilling om døden og 
livet, og det blev som ventet en kon-
centreret aften i valgmenighedens sal, 
da lektor Ph.d. Lic.theol. Else Marie 
Wiberg Pedersen tog fat. 

Tilhørerne fik en oplysende aften i 
god stemning, og det blev positivt 
modtaget, at aftenen blev mere un-
dervisning, end vi plejer. 
Enkelte gange sammenlignede Else 
Marie Wiberg Pedersen kristendom-
men med andre religioner, og det 
var således kristendommen der var 
aftens emne. Tilhørerskaren havde 
en lidt anden personsammensætning 
omkring bordene end vanligt, og det 
blev en rigtig god aften for dem, der 
var mødt op og trodsede håndbold-
kampen mod Ungarn!

Læs mere om foredraget på
www.kjellerupvalgmenighed.dk

Onsdag den 15. maj
Løvspringstur til Silkeborgmotorve-
jen med professionel guide fra pro-
jektet og nok også et enkelt kulturelt 
indslag.
Nærmere detaljer senere.

Lørdag den 8. juni
Årsmøde i Foreningen af  grundtvig-
ske Valg- og Frimenigheder i Dan-
mark i København på Vartov, hvor 
Grundtvig var præst fra 1839 til sin 
død i 1872.
Nærmere program følger.



15

Malmhøj
Brugerrådet ved Malmhøj har ikke haft nogle arrangementer siden sidste lokalblad, men følgende aktiviteter er plan-
lagt i foråret:

Torsdag den 21. marts: Lille udflugt for Malmhøjs beboere til Skibelund Gartneri

Mandag den 22. april: Tøjdemo på Malmhøj

Mandag den 6. maj: Løvspringstur

Torsdag den 20. juni: Sct. Hans fejres

I audiens hos Dronningen
Fortsættelse af  artikelen ”40 års tro 
tjeneste” fra sidste nummer af  Lo-
kalbladet om Marie Thøgersen fra 
Mausing, som den 1. april 2012 fik 
fortjenstmedalje for 40 års tro tjene-
ste ved Regionshospitalet Silkeborg. 

Den 10. september 2012 tog vi til 
Christiansborg Slot. Vi var der ca. kl. 
9.30. Døren blev lukket kl. 10 – så 
kunne der ikke komme flere til audi-
ens den dag. Der var ikke adgang for 
pårørende; de måtte nøjes med slots-
pladsen.

Jeg blev vist ind i venteværelset, hvor 
jeg blev modtaget og skrevet ind. 
Der var personale i uniform, der sty-
rede rækkefølgen af  de 90 kvinder 
og mænd, som skulle ind til Dron-
ningen. Præcis kl. 10 blev den første 
vist ind. Rækkefølgen foregik i ”rang-
orden”. De første, der takkede, var 
for udnævnelsen til kommandør af  
dannebrogsordenen, for udnævnelse 
til ridder af  1. grad af  dannebrogs-
ordenen, for udnævnelse til ridder af  
dannebrogsordenen, for den konge-
lige belønningsmedalje med krone, 
for den kongelige belønningsmedalje 
– og til sidst takkede de, der havde 
fået fortjenstmedaljen i sølv, hvor jeg 
var imellem. 

Inden jeg skulle ind til Dronningen, 
tog jeg hvide handsker på og fik nogle 

få vejledninger. Det tog et par minut-
ter. En venlig og smilende Dronning 
tog imod og lykønskede mig med 
medaljen. Det var meget specielt.

Da jeg kom ud på slotspladsen, var 
der mange pårørende, og jeg havde 
Poul Erik til at tage imod der. Da 
var klokken ca. 13.30, og der var sta-
dig en snes stykker, der manglede at 
komme i audiens.

Det var en rigtig god dag.

Marie Thøgersen

Dronningens Fortjenstmedalje
i sølv: 
Fortjenstmedaljen  tildeles som ho-
vedregel for en fortjenstfuld indsats 
eller efter mindst 40 års uafbrudt  tje-
neste i den offentlige sektor, og man 
indstilles dertil. Det er Kabinetsse-
kretariatet (Dronningen), der tager 
endelig stilling til evt. tildeling af  
Fortjenstmedaljen. Indstiller opkræ-
ves gebyr for dette. Liste over dem, 
der tildeles f.eks. fortjenstmedaljer, 
findes på nettet. Marie Thøgersen 
nævnes endvidere i Nyhedsbrevet 
for Hospitalsenhed Midt – uge 16.

IO

Marie foran Christiansborg Slot
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Windir Spejderne
Gruppelederens 
beretning 2012
Vi har i det forgangne år været ca. 
25 ulve. Vi har desværre haft nogle, 
som stoppede, som vi gerne havde 
set var fortsat. Til gengæld har vi 
haft tilgang, hvilket vi er rigtig glade 
for. Ledermæssigt har det været Bir-
git, Katrine og jeg, som har stået for 
ulveflokken. Desværre har vi måttet 
sige farvel til Katrine, som ikke læn-
gere kunne afse tid til både de store 
spejdere, ulve, skolearbejde mm. Til 
gengæld har Thors mor, Dorte, budt 
sig ind som hjælpeleder, som vi har 
kunnet trække på, når der var behov, 
og det var faktisk til de fleste møder. 

De store spejdere har været en solid 
gruppe på 7 spejdere, hvor Thomas 
og Katrine har været ledere med stor 
hjælp i den daglige drift fra patrulje-
lederne, som har stået for en del mø-
der.

Med hensyn til ulvearbejdet er det jo 
et luksusproblem, at de er så mange, 
hvilket gør det nødvendigt, at vi også 
er flere voksne/ledere. Den alders-
mæssige forskel, som spænder fra 1.-

4. klasse, gør også programplanlæg-
ning til en udfordring, idet vi til nogle 
møder må have 2 programmer: Et til 
de nye og et til de gamle, noget som 
vi i det kommende år vil have struk-
tureret endnu bedre.

Årets første store begivenhed var 
gruppeturen til Vranum Bakkehus 
ved Hald Sø. Et helt perfekt sted til 
en spejdertur i smukke omgivelser og 
masser af  fin natur og frisk luft. Vi 
havde en rigtig god tur, og der var fin 

forældreopbakning. Jeg tror faktisk, 
at såvel børn som forældre, gruppe-
rødder mm. hyggede sig rigtig godt.

Den næste store begivenhed var 
Spejdernes Lejr ved Holstebro, hvor 
de store spejdere var 7 af  sted med 
2 ledere. De tilbagemeldinger, jeg har 
fået var, at det var en rigtig god lejr 
med mange fine oplevelser og kun 
lidt hjemve.

Desværre kunne Birgit og jeg ikke 
finde en weekend, hvor vi kunne 
afholde en sommerlejr, så rent lejr-
mæssigt har det været et lidt tyndt år 
for ulvene. Det er lidt problematisk 
med weekenderne, når begge ledere 
har weekendvagt, arbejde, familiear-
rangementer mm. Det blev dog til en 
enkelt weekendtur her i efteråret. 

Årets Mausing Marked forløb i god 
ro og orden. Der var nogenlunde for-
ældreopbakning. I de år jeg har været 
med, har jeg aldrig oplevet super for-
ældreopbakning på denne dag, og det 
selv om det faktisk er ret hyggeligt og 
morsomt at stå ved loppemarkedet, 
og det er der, vi lægger det økono-
miske grundlag for spejderarbejdet 
resten af  året.

Under gruppemødet ved Nytårsparaden sørgede de store spejdere for aktivering af  ulvene

Så er faklerne blevet tændt
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Windir Spejderne
Den tidsmæssige placering samt at 
flere forældre på anden vis er invol-
veret i markedet, er nok årsagen til, at 
vi ikke er flere. Indtjeningen  var ca. 
det sædvanlige omkring 17-18.000 kr.

Næste store arrangement kom ikke 
så lang tid efter, nemlig høstmarke-
det på Mausing Mølle. Det krævede 
et stort benarbejde fra grupperådet 
som dog havde forrige års erfaringer 
at trække på. Jeg var ikke selv til stede 
på grund af  ferie, men de tilbagemel-
dinger, jeg har fået, var at det igen var 
en rigtig god dag.

Efter sommerferien kom det tradi-
tionsrige sten/sølvøkse-løb, som de 
lokale Sct. Georgs gilder afholder. 
Ulvene skulle stille med 2 bander, 
men på grund af  afbud på dagen be-
sluttede jeg at lægge dem sammen til 
1 bande. God beslutning, idet vi for 
første gang i de 11 år, jeg kan se pla-
der på øksen fra, vandt stenøksen. De 
store spejdere var  også repræsenteret 
og fik en fin 4. plads.
Året sluttede som vanligt med jule 
afslutning, hvor vi efter et enkelt år i 
Hauge Forsamlingshus igen var tilba-
ge i Mausing. Som sædvanligt en god 
aften med stort fremmøde.

Til slut vil jeg sige, at vi på leder-
fronten fortsat godt kunne bruge 1 
-2 ekstra ledere/hjælpere at trække 
på ved ulvene. Spejderene har jo en 
solid leder, som man altid kan regne 
med i Thomas, men ingen tvivl om 

Fra åbningen af  loppemarkedet i 2011

at han godt kunne bruge lidt sparring 
ved 1-2 ekstra ledere. Når vi er flere 
voksne, bliver det hele lidt lettere, og 
vi har det faktisk generelt ret sjovt til  
møderne. Man behøves ikke at fryg-
te, at man får alt læsset over på sine 
skuldre. Man kan blot møde frem, og 
så skal vi nok uddelegere opgaverne. 
Desuden er der en gruppelederstil-
ling ledig, idet det ikke er optimalt, 
at jeg som ulveleder også bestrider 
gruppelederposten.

Peter Haahr
Gruppeleder

Loppesager
Den 27. juli kan synes langt ude i 
fremtiden en kold og blæsende dag 
i marts, men lige pludselig er tiden 
gået, og der er selvfølgelig både sol 

og sommer, når spejderne holder de-
res årlige loppemarked på Mausing 
Marked lørdag den 27. juli.

Den vigtigste forberedelse til årets 
loppemarked er indsamling af  loppe-
sager, og det foregår hele året. Derfor 
bedes I tænke på spejderne, når I ryd-
der op og får noget til overs. 

Måske er børnene vokset fra deres 
legetøj, uden at det er gået i stykker? 
Måske har I malet stuen i en ny farve 
og har fået lyst til at skifte de gamle 
møbler ud? Måske har 2 familier slået 
sig sammen og har fået dobbelt af  al 
ting? Måske skal I flytte i en mindre 
bolig og har ikke plads til det hele? Så 
er I mere end velkomne til at aflevere 
de ting, I har i overskud i loppestal-
den på Pederstrupvej 66 (døren til 
højre i porten).

Hvis I ikke selv har mulighed for at 
fragte tingene, må I gerne ringe til 
Arhøj, tlf. 86888430/29715842, så 
kommer vi og henter.

NB: Tøj, hvidevarer, gamle fjernsyn 
og computere bedes I venligst afle-
vere i Tandskov!

A.A.Med fakler igennem Vinderslev



18

Projekt Vinderslev Bypark
Siden sidste udgave af  Lokalbladet i 
januar måned er der sket rigtig mange 
ting. I det følgende opdateres derfor 
om:
1. Mødet d. 25. februar, baggrunden 
herfor samt udfaldet. 
2. Status og etableringsplan frem 
mod byparkens indvielse d. 25. maj.

1. Der opstod pludselig en række 
tvivlsspørgsmål fra bl.a. LAG Sil-
keborg og Kommunen, som skulle 
afklares, inden projektet kunne vi-
dereføres. Spørgsmålene handlede 
mestendels om, hvilken forening der 
fremadrettet skal stå som ansvarsha-
vende ”moderforening for projek-
tet” samt om, hvorvidt der er lokal 
opbakning til en fremtidig bypark. 
Der blev derfor iværksat en række 
omfattende tiltag for at arrangere et 
’dobbeltmøde’ samt invitere til og an-
noncere om dette møde, som blev 
gennemført mandag d. 25. februar.

Første del af  mødet blev afholdt 
fra 18.30-19.30 med repræsentanter 
fra: LAG Silkeborg, Silkeborg Kom-
mune, Borgerforeningen, Vinderslev 
Idrætsforening, Vinderslev Forsam-
lingshus, Lokalrådet og Projektgrup-
pen. På dette møde blev det afklaret, 

at Borgerforeningen fortsat kan og 
gerne vil stå som ansvarshavende for 
projektets gennemførelse samt frem-
tidige drift, sidstnævnte dog under 
forudsætning af  støtte fra de andre 
foreninger nævnt. Det blev besluttet, 
at denne støtte bl.a. skal tage form 
af  et byparks-udvalg bestående af  en 
repræsentant fra henholdsvis Bor-
gerforeningen, Vinderslev Idrætsfor-
ening, Vinderslev Forsamlingshus og 
Brugergrupperne. Udvalget skal bl.a. 
sikre byparkens administration og 
vedligeholdelse.

Anden del af  mødet blev afviklet fra 
19.30-21.00 med ovenstående delta-
gere samt de borgere, der var mødt 
op for at vise deres støtte til byparks-
projektet. Ved dette møde skulle pro-
jektets lokale forankring fastslås – og 
fremmødet alene var nok!!
 
Pludselig var der 50+ borgere samlet 
i salen, og med dette tydelige signal 
cementeredes projektets lokale op-
bakning, hvorfor LAG Silkeborg og 
Silkeborg Kommune gav grønt lys 
for projektets videreførelse. 

Hvilken fantastisk oplevelse det var 
at se Vinderslevborgere stå sammen 

på denne måde! Mødet herefter be-
stod i, at Borgerforeningens for-
mand, Henrik Jakobsen, gav en kort 
opsummering af  det indledende mø-
des indhold. Dernæst blev der briefet 
om projektets status, og projektgrup-
pen blev præsenteret på rettelig vis 
(se billedet). 

Til sidst skulle navne-/slogan kon-
kurrencen, som blev udråbt i forrige 
nr. af  Lokalbladet, afgøres ved en 
anonym og demokratisk afstemning. 
Af  de fem forslag blev vindernavnet 
’Vinderslev Bypark – hvor hjertet 
banker’, som derfor bliver indgrave-
ret i portalen (se konkurrenceopslag). 
Ved mødet og de efterfølgende dage 
var der i øvrigt 30+ borgere, der gav 
tilsagn om støtte til de to halvårlige 
arbejdsdage, som udvalget arrangerer 
i forbindelse med byparkens vedlige-
holdelse.

På vegne af  både projektgruppen og 
Borgerforeningen rettes hermed en 
stor TAK til alle, der mødte op den-
ne aften og ligeledes en stor TAK til 
alle jer, der har givet tilsagn om støtte 
til arbejdsdagene – det er præcis den 
slags, der er med til at sikre, at udvik-
lingsinitiativer i lokalområdet bliver 
realiseret og fastholdt!

Borgerforeningens formand, Henrik Jakobsen, taler til de 50+ fremmødte borgere ved mødet d. 25. februar. Mange tak for jeres støtte!
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2. 
Status på projektet i skrivende stund 
(ultimo februar) er, at byggesagen sta-
digvæk ikke er gået igennem – dette 
pga. en lille teknikalitet der, kort for-
talt, beror på, at kommunen desværre 
først har iværksat udmatrikuleringen 
af  det grønne område her i begyndel-
sen af  2013, og en byggesag kan selv-
sagt ikke behandles uden matrikel nr.! 

Silkeborg Kommune har dog lovet 
at behandle sagen i al hast, og Geo-
partner har allerede været ude for at 
udføre opmåling og afsætning af  den 
nye matrikel (se billedet), så arbejdet 
er igangværende, og byggesagen lig-
ger til snarlig ekspedition. 
En anden faktor er vejret. Grundet 
den frost, der har været i januar/fe-
bruar, ville etableringen under alle 
omstændigheder være blevet udskudt 
til marts måned, idet jord- og stø-
beforhold skal leve op til producen-
tens/hovedleverandørens krav. 

Summa summarum – når vejret arter 
sig, og byggetilladelsen er givet, på-
begyndes etableringen. Forhåbent-
lig sker dette i slutningen af  marts, 
så der er tid til reetableringsarbejdet 
(græssåning, beplantning osv.). 
Efter reetableringen henstilles der til, 
at man skåner områderne med nysået 
græs, for at dette kan vokse og blive 
klar til indvielsen d. 25. maj, så både 
voksne og børn kan gå med bare fød-
der i det dejlige bløde græs i ’højsæso-
nen’ der følger

Anja Westhoff

Projektgruppen bag byparken. 
Fra venstre Lars Mølgaard, Freddi Hansen, Anja Westhoff, 

Lone Sandberg Skovdal og Bente Hundevad Pedersen

Geopartner var bestilt af  Silkeborg Kommune til at udføre opmåling og afsætning af  den 
nye matrikel. Det skete tirsdag d. 26. februar, som var en smuk solskinsdag 

Vinderslev og Omegns Lokalråd 

Lokalrådet er nu på Facebook!

Deltag i debatten og se videoen om Vinderslev og Omegn.
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Stemningsbilleder fra VIF Gymnastikforening
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Dagplejerne
Fastelavn i hel-
dagslegestuen
Fastelavn er børnenes fest 
og fejres oprindeligt som 
en folkereligiøs fest hos 
os for at markere grænsen 
mellem vinter og forår. Fa-
stelavn fejres ikke på en 
bestemt dato, da der efter 
fastelavn følger 40 dages 
fastetid som forberedelse 
til påsken, og fastelavns-
søndag falder derfor altid 
7 uger før påskesøndag. 
Fastelavn er altså en tradi-
tion i vores samfund og en 
tradition, som vi også hol-
der ved. Og derfor havde 
vi inviteret til fastelavn og 
forældredag d. 8. februar i 
Mausing Forsamlingshus. 

Forsamlingshuset var festligt pyntet 
med forskelligt fastelavnstøj og ser-
pentiner. Vi var ca. 50 personer for-
samlet denne formiddag, og der var 
mange søde børn i alverdens flotte 
udklædninger. Lotte og hendes børn 
havde pakket sangkufferten, så vi 
startede med, at Karin bød velkom-
men til nogle hyggelige timer. Og så 
sang vi de forskellige fastelavnssange, 
vi havde øvet os på, før det var tid til 
tøndeslagning. Det er altid et hårdt slid 
at få hul på tønderne, men det gik, og 
ud kom lidt godter og balloner til alle. 

Nogle af  forældrene havde været så 
søde at bage fastelavnsboller til os, 
hvilket vi gerne vil sige tusinde tak for, 
så dem skulle vi selvfølgelig også spi-
se, og der var også kaffe og tid til snak 
forældrene imellem, før børnene igen 
fik travlt med at lege og vise foræl-
drene legesagerne i heldagslegestuen. 

Kl. 11.00 var arrangementet slut, og 
rigtig mange børn tog med foræl-
drene hjem, mens de tilbageblevne 
fik frokost og middagslur, før de 

også blev hentet efter en dejlig faste-
lavnsfest. Vi siger tak til forældrene 
for deres gode opbakning til vores 
arrangementer og deres velvillig-
hed til at bage fastelavnsboller til os.

”De grønne spirer”
Vi følger vinterens gang, er ude så 
meget det er muligt med de frostgrader, 
vinterens byder os, så det er ikke altid 
så længe. Vi mærker kulden, leger i 
sneen og mærker nødvendigheden 
af  at beholde vanterne på, selvom 

de hæmmer legen. Vi fodrer fuglene 
og holder øje med dem og synes, 
det er lidt ærgerligt, at de ikke straks 
kommer og spiser, når vi lige har lagt 
maden ud og venter på dem. Vi ser på 
de forskellige spor, der i sneen og ser 
efterhånden frem til forårets komme.
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Skolebestyrelsen
Livets skrøbelighed blev pludselig 
meget tydelig for os alle fredag før 
vinterferien. En ulykke på Vinder-
slevholmvej, hvor en pige bliver livs-
farligt kvæstet. 

Det er noget, der rammer os alle i et 
lokalsamfund, når der sker sådan en 
ulykke. Det kommer lige pludselig 
meget tæt på. Nu er det ikke bare no-
get, man læser om i avisen. 

Tankerne har gået til familien der 
blev udsat for den frygtlige ulykke, 
med håb og tro på at de kommer 
godt igennem det.

Valgperiode
I skolebestyrelsen har vi diskuteret 
valgperiodens længde. 
Det er i dag sådan, at man bliver valgt 
for fire år ad gangen. 
Det kan umiddelbart virke som rigtig 
lang tid, for hvem ved, hvordan ens 
liv ser ud om 3-4 år?
Der er både fordele og ulemper ved 
en lang valgperiode. 
En af  de helt store fordele er, at man 
opnår en god erfaring med de opga-
ver, man har i skolebestyrelsen. 
En anden fordel er, at vi i Vinderslev 
har haft mulighed for at afholde for-
skudt valg således, at der altid har væ-
ret nogle med mindst 2 års erfaring i 
bestyrelsen.

En af  ulemperne er, at det måske af-
holder nogle fra at stille op, for hvad 
nu, hvis det slet ikke er noget for mig 
– så er 4 år lang tid. 
En anden ulempe er, at når vi kun 
har fra 0 -6 kl., så vil mange forældre 
tænke, at hvis man skal i skolebesty-
relsen, skal det være senest, når ens 
yngste barn går i 3. kl., for at man kan 
sidde hele valgperioden ud. 
Derfor har vi i skolebestyrelsen be-
sluttet at søge om dispensation til at 
køre med en valgperiode på 2 år.

Vi håber, det vil betyde, at det bliver 
lettere at få nogle til at stille op til 
skolebestyrelsen.

Hanne Bak

Susanne, Lene og Lot-
te på efteruddannelse

Vi er netop i gang med et 12 ugers 
kursusforløb udbudt af  Den kreative 
Skole i samarbejde med børne- og 
familieafdelingen. Vi får her ny in-
spiration til at igangsætte musik og 
bevægelsesaktiviteter i dagligdagen.

Vi er af  sted 6 torsdagsaftner og en 
hel lørdag og har planlagt et mu-

sik-/rytmikforløb for vores gruppe, 
hvor læreren fra kurset kommer og 
giver os supervision og feedback.

Mandag den 25. februar havde vi 
lånt SFO’ens røde rum, og her vi-
ste vi vores kollegaer lidt om, hvad 
vi havde lært på kurset indtil videre. 
Vi havde pakket vores sangkuffert 
med forskellige rekvisitter til først 
et par stillesiddende sange. Der-
næst fandt vi trommer og rasleæg 
frem, og så skulle vi op og stå og 

bevæge os til et par sanglege, før vi 
sluttede af  med vores farvelsang. 

Forløbet tog ca. en halv time, og 
børnene blev holdt fanget i en 20 
minutters tid, før de blev forstyr-
ret af  virak udenfor med større 
søskende, der gerne ville hilse på. 

Bagefter snakkede vi 3 kursi-
ster med Tove om forløbet og 
får besøg af  hende igen til april. 

Vi siger tak til SFO’en for lån af  lokalet!

Musik styrker børnenes sproglige 
og motoriske udvikling, og gennem 
musik og bevægelse sættes der fokus 
på hjernens udvikling, koncentrati-
onsevnen styrkes, og deres fantasi, 
fabuleren og spontanitet stimuleres. 
Musik og bevægelse skaber livsglæ-
de og giver børnene mulighed for 
at bruge sig selv på en kreativ måde.

På Dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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Vinderslev Forsamlingshus
Landsbyjulefrokost 2012

Sidste års landsbyjulefrokost blev atter en succes.
120 rigtig festglade mennesker var mødt op til en hyggelig aften med venner og naboer .

Som sidste år startede vi med julebuffet og en lille snaps. 
Dernæst kom der en fotograf, som tog nogle rigtigt sjove og gode billeder.

Hun havde taget sin veninde med, som underholdt gæsterne samtidig.
Wos tow spillede op til dans, og der blev danset hele aftenen, 

indtil der blev serveret frikadeller og kartoffelsalat.
Et nyt tiltag i baren var slush ice, som viste sig at være et stort hit.

Vi havde lejet anlægget fra vores lokale radiomand, Jakob Sørensen  www.radiomanden.nu
Da det kun lykkedes at finde den ene mandelgave, 

har vi stadig et gavekort til dette års landsbyjulefrokost (2pers.entré) på spil.

Gæt derfor:
Hvad hedder de 2, som spiller i Wos Tow ??

Første rigtige svar udløser det sidste gavekort.

Tak for den gode opbakning.
Dette års landsbyjulefrokost bliver den 23. november 2013 Kl. 18.00 i Vinderslev forsamlingshus 

Louise Bech

Landsbyjulefrokost 2012 i Vinderslev
En kanon stemningsfyldt fest med musik og dans
Sammen med veninder fra håndbold var vi til Landsbyjulefrokost i Vinderslev Forsamlingshus og sikke en po-
sitiv oplevelse: Mange glade mennesker var mødt op, hvilket gjorde, at der var højt humør og god stemning til 
festen.

Forsamlingshuset havde lavet en lækker julemenu, og der var rigelig mad til alle - lækker mad, alt hvad et jule-
bord skal indeholde.

Undervejs kom en af Louises ”nye serveringspiger” rundt og lavede underholdning, og en fotograf tog gruppebil-
lede af alle og havde udklædningsting med, så de friske kunne få taget sjove billeder. Det hele endte dog med, at 
fotografen gik i vrede, fordi ingen ville fotograferes, og serveringsdamen tog al opmærksomheden! - Jeg tror nu, 
de 2 var i ledtog.

Under maden spillede Wos Tow, og da maden var taget ud, satte de fut i dansegulvet med gode dansehits, og 
dansegulvet var  fyldt til randen resten af aftenen. Dejligt at se alle de fest- og danseglade mennesker. 

Kl. 1 stoppede musikken, og natmaden i form af kartoffelsalat og frikadeller kom ind. 

En kanon aften og bestemt ikke sidste gang vi håndboldpiger holder vores julefrokost i Vinderslev Forsamlings-
hus sammen med alle de festglade mennesker!

Sanne Mai Lemming 
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Vinderslev Forsamlingshus Bestyrelsen
Vi har den 19. februar haft generalforsamling, så nu ser bestyrelsen så-
ledes ud: Nina Hansen, Jytte Dahl, Svend Jacobsen, Ole Farsø og Lasse 
Lund. Vi har i skrivende stund ikke fordelt poster, så dem kan vi ikke 
dele med jer endnu:-)
Og så havde vi den 2. februar en forrygende fastelavnsfest. Vi havde 
allieret os med tryllekunstneren Jesper Grønkjær, og der mødte dejligt 
mange børn og deres forældre op. Det er altid skønt, når I støtter op om 
arrangementerne - så bliv ved med det !

Nina Hansen

Vinderslev Borgerforening
På vores første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen blev vi konstitu-
eret som følger:

Formand: Henrik Jakobsen
Næstformand: Mette Lemming
Kasserer: Jens Ole Erlandsen
Sekretær: Lis Lund
Medlem: Lotte Kragh
Medlem: Jimmy Olsen

På mødet blev det ligeledes besluttet, 
at vi forventer at afvikle følgende ak-
tiviteter i det kommende år:

• Deltage i indvielse af  Byparken 
den 25. maj

• Sct. Hans aften den 23. juni
• Bagagerumsmarked i slutningen 

af  august evt. sammen med de to 
næste aktiviteter

• Bytte-planter-dag

• Børnedyrskue
• Revy/dilettant i oktober
• Spillemandsaften sidst på efter-

året
Nærmere information om de enkelte 
aktiviteter kommer i vores program

Vi er i fuld gang med at fremstillet et 
program for 2013, som vi kommer 
rundt til alle husstande med sammen 
med medlemskort. Der har nemlig 
været ringe opbakning til, at folk selv 
kunne indbetale via netbank eller 
overføre på vores konto og på den 
måde tegne medlemsskab.

Vi snakkede også om, at alle er meget 
VELKOMNE til at melde aktiviteter 
til ”vo-info”, da det er et rigtig godt 
redskab, når vi i de forskellige besty-
relser laver planer.

Vi havde også oppe at vende, at vi 
burde blive bedre til at fortælle, hvad 
vi som forening går og laver. Så var 
det nemmere for især tilflyttere, men 
også for de borgere, der ikke delta-
ger i vores møder eller aktiviteter at 
følge med. Det vil vi tilstræbe at blive 
bedre til i fremtiden og ligeledes op-
fordre de andre foreninger til at gøre 
det samme.

Henrik Jakobsen
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Børne- og Fritidsgården

Jeg elsker, når sneen den falder,
Og det gør den meget tit, når det er vinter!

Vi synger i sneen, så det gjalder,
og bygger en snemand som er flot

Vi ruller snebolde sammen
mig og min bror,

så snemanden han bli´r kæmpestor!
Vintersne

vi har bygget snemand, kom og se!
Sikke dog en herlig vinter-idé

- i den hvide vintersne
nu´der sneboldkamp og én, to, tre,

så´jeg gennemvåd og sjasket til
af  den hvide vintersne! 

                                                            
                                                       Sigurd Barrett

Det lader til at vinteren har tænkt sig 
at vare ved en tid endnu. 
I vinterens løb har børnene brugt 
deres energi på at kælke, tumle i sne 
og glide på is. Børn og voksne har 
nydt turene ud i det smukke vinter-
landskab. Og selvom alle børn godt 
ved, at det ikke er nogen god ide at 
spise sne eller slikke på is, ja – så må 
vi konstatere, at det er deres ynd-
lingsbeskæftigelse, og stor er forun-
dringen, når et nænsomt indpakket 
stykke is er smeltet og blevet til vand 
i en lille purks lomme. 

I vinterens løb har vi været på ture 
ud i sneen for at finde dyrespor. Vi 
har fodret havens fugle og hjulpet et 
pindsvin, som var vågnet af  sin vin-
tersøvn. Pindsvinet fik hjælp til at 
flytte til en tryg og forbedret vinter-
bolig. De største børn har lavet magi 
med is ved at fylde sandforme med 
vand, blade og andet dekorativt ma-
teriale og så ladet det hele fryse. Da-
gen efter kunne den magiske iskunst 
så hænges til pynt i haven. 

Ved tøbrud er de nye flotte traktorer 
kommet i brug. Drengene har brudt 
is op og fjernet det med frontskov-
lene, læsset is på vogne og kørt det 

væk. Andre har fejet fliser og renset 
afløbsriste og kørt sand og blade væk 
på trillebøre. Det er tydeligt, at man-
ge børn her er fra landet og kender 
til landbrug eller har set, hvordan de 
voksne løser praktiske opgaver.

De største børn er så småt gået i gang 
med at lave ”skoleforberedende op-
gaver”. De mellemste børn lærer om 
kroppen, og hos de mindste handler 
det om at tage imod nye små lege-
kammerater. For de voksnes ved-
kommende handler det om at stille 
spørgsmål, undres, lade sig inspirere 
og finde fælles fodslag i en tid med 
forandringer og nye tiltag. 

Børn og voksne havde alle en rigtig 
god oplevelse ved at deltage i skolens 
generalprøve før skolefesten.
 
Bedre sent end aldrig! Onsdag ef-
ter vinterferien fejrede vi fastelavn. 
Tøndeslagningen foregik udendørs 
i bidende frost og frisk vind. Vi fik 
også sne, inden arrangementet slut-
tede. Flere forældre havde fundet tid 
til at overvære tøndeslagningen og de 
fantasifuldt udklædte børn og voks-
ne. Fra de tidlige morgentimer til sen 
eftermiddag oplevede vi glade børn, 

som morede sig over hinandens ud-
klædning.

I samme uge havde vi legetøjsuge, så 
det er ikke forkert at sige, at festen 
fortsatte. Over alt vrimlede det med 
store landbrugsmaskiner, lastbiler og 
entreprenørmaskiner. Pigerne havde 
også rigtig mange flotte ting med. 
Særlig opmærksomhed pådrog et par 
gigantiske tøjhunde sig.

Vinderslev Børne-og Fritidsgård har 
tegnet abonnement ved Grønne Spi-
rer. 
Grønne Spirer er Friluftsrådets 
grønne mærkningsordning for bør-
neinstitutioner. Med ordningen øn-
sker Friluftsrådet at støtte og synlig-
gøre de institutioner og dagplejere, 
hvor man ønsker at tilbyde børnene 
en grønnere hverdag. Naturen er livs-
bekræftende, spændende og lærerig. 
Grønne Spirer er med til at minde 
pædagogerne om, at naturen kan 
være løftestang for ikke bare natur-
kendskab og miljøbevidsthed, men 
også for sprogudvikling, den krops-
lige udvikling samt personlige kom-
petencer og socialt samvær.

Det skal være nemt og sjovt for både 
børn og voksne at få gode, varierende 
og lærerige oplevelser i naturen. Der-
for tilbyder Grønne Spirer kurser og 
let anvendelige inspirationsmaterialer 
til de ansatte, så der aldrig mangler 
gode ideer til sjove og relevante akti-
viteter på turene ud af  huset.
 
Det Grønne Flag
Natur og udeliv er vigtigt for en sund 
udvikling. Derfor synliggør Grønne 
Spirer på en positiv måde de dagtil-
bud, hvor der arbejdes målrettet og 
seriøst på at give børnene del i natu-
ren. Hvert år hejser mere end 200 in-
stitutioner og dagplejere landet over 
Det Grønne Flag som symbol på en 
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Jeg elsker, når solen skinner,
og det gør den meget tit, når det er forår!

Når sjappen og sludden forsvinder,
ja, så bli´r jeg meget, meget glad.
Det´lang tid siden, man kunne gå
uden kæmpestor flyverdragt på!

Forårssol
den ska´nydes fra en havestol!

Se, der spirer jo en blå viol
i den spæde forårssol.

Forårssol
den ska´nydes fra en havestol!
Tag kasketten ned fra din reol
og nyd den første forårssol!     

                                   Sigurd Barrett

grøn indsats.

Alle kan have glæde af  Grønne Spi-
rer og få del i kurser og materialer. 
For at modtage Det grønne Flag skal 
institutionen/dagplejen dog opfylde 
nogle særlige kriterier for omfanget 
og kvaliteten af  det naturpædagogi-
ske arbejde.
Læs mere om disse kriterier og me-
get andet på Grønne Spirer på www. 
Gronnespirer.dk 

Jeg har den glæde at kunne fortælle, 
at der lige i denne tid uddeles 300 stk. 
refleksveste til børnene i lokalområ-
det. Refleksvestene er sponsoreret af  
landmand Carl Ejner Sørensen, ”Fru-
erlund” og Pederstrup Vognmands-
forretning v/Kurt Knudsen. 

Tusind tak for et flot initiativ!

Måske varer det alligevel ikke så læn-
ge, inden vi får forår, - for FALKEN 
har været på besøg ved redekassen.

Linda Mortensen   
Leder v/ Vinderslev Børne-og fritidsgård
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Mit liv med heste
Gustav, Joker, Duncan og alle 
de andre
Karen Sylvest Hansen, Fruerlundvej, 
har tidligere fortalt om sit liv med 
hunde, men hun nærer også en meget 

stor kærlighed til heste. Faktisk har 
Karens liv været fyldt med heste fra 
tidlig barndom.
Som lille pige boede Karen på Frede-
riksberg med sine forældre. Selv om 
de boede i byen, var familien udpræ-
gede ”udemennesker”. Karen har re-
det siden 1953, de første år på Gustav 
– en snehvid hest på 23 år. Hesten 
var i stald på Hærens Officersskole, 
Frederiksberg Slot hos kaptajn P. A. 
Nielsen. Det første år red Karen på 
sadelpude uden stigbøjler – det var 
for at opbygge balancen. Hun sprang 
også med hesten uden brug af  stig-
bøjler. En enetime hos P. A. Nielsen 
kostede 5 kr. Senere steg det til 7 kr. 
– og det blev der jamret over! Gu-
stav var en rigtig hest, ikke en pony. 

Dengang så man faktisk kun ponyer 
i cirkus og zoo. Karen var af  og til 
med sin far i zoo, og der kunne hun 
få en lille ridetur på en pony for 25 
øre. Karen kom også i Cirkus Buster, 

hvor hun fik lov at ride lidt i mane-
gen. Gustav havde gået svær dressur i 
sine unge dage, og Karen red på ham 
næsten dagligt – dog gratis – men hun 
betalte for 1 time ugentligt. Når Ka-
ren ikke red, så hun andre ride. Karen 
benyttede alle muligheder: Ølkuske 
og skraldemænd kørte med heste i 
Karens barndom, og af  og til fik Ka-
ren også en tur på disse heste foran 
vognen - uden faderens tilladelse. Ja, 
Karen red på alt – selv på kvier. Det 
var nærmest livsfarligt, men det lyk-
kedes, bl.a. fordi Karen altid har haft 
stor respekt for det, hun giver sig af  
med.

Da Karen blev større, 16-17 år, lånte 
hun en hest med på sommerferie i 

Nordsjælland. En skøn fuldblods-
hest, Metropolis, som dog smed 
hende af  33 gange. Dette medførte, 
at Karen undgik hesten i et år, men 
derefter købte hun alligevel hesten. 

Den kostede 3000 kr. med sadeltøj, 
hovedtøj og hele pivtøjet. Metropolis 
stod opstaldet i en vognmandsstald 
i en sidegade til Halmtorvet, og de 
frække damer holdt lidt øje med Ka-
ren og hesten. Karen har redet man-
ge ture på Langelinie og Nyhavn, og 
skulle de i skoven, gik rideturen over 
Langebro til Amager Fælled. 

På et tidspunkt købte Karen Nike på 
2 år. Karen havde Nike i 27 år. Den 
fik 2 føl de år, Karens 2 børn blev 
født, gik konkurrencer i 10 år og fik 
derefter 8 føl, og Karen avlede videre 
på afkommet. Selv om Karen blev 
gift og fik børn, fortsatte hun kon-
kurrenceridningen og opnåede flotte 
placeringer. Karen var oprindeligt 
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med på det udfordrende, men efter 
børnene kom til, ændrede det sig til 
den lidt mere stille dressurridning. 
Karen har i sit voksenliv altid boet på 
landet og har altid haft heste – og av-
let på hestene. Hun har solgt heste til 
kendte, bl.a. til Angie Rutherford, gift 
med Mike Rutherford fra ”Genesis”. 
Børnene Erik og Anne lærte også at 
ride, men Erik mistede hurtigt inte-
ressen. Det var fodbolden, der trak. 
Anne rider fortsat, og barnebarnet 
Ditte er lige blevet Kommunemester 
i Kolding – i ridebanespringning -  på 
sin 29 år gamle pony, Lotte. De tre 
generationer mødes om ridning – og 
i ridning.

Karen har specialiseret sig i dressur, 
er godkendt amatørtræner og har 
undervist i mange år, hovedsageligt 
børn, men også voksne, dog alle på 
deres egne heste/ponyer. Karen flyt-
tede på Fruerlundvej i 1982 og har 
også undervist meget der, men de 
senere år har Karen trappet ned og 
underviser nu kun Anne og Ditte.
For flere år siden etablerede Karen 
et ridehus ved gården. Derved und-
gik hun at have hestene på rideskole i 
vinterhalvåret. På et tidspunkt var der 
14 opstaldede heste – det var skægge 
dage, men også hårde dage. Karen 
har også haft heste i uddannelse i 
3- 4 måneder, og nogle i flere år, si-
deløbende med træningen af  hendes 
egne heste. Hun har en bog fyldt med 
data om sine heste, som bl.a. har talt 
landets ældste aktive avlshingst, dart-

moor hingsten Jesper, der i en alder 
af  30 år stadig havde en følprocent 
på næsten 100.

Blandt de mange heste, Karen har 
haft, skal de nuværende Duncan og 
Joker også nævnes. Duncan blev købt 
på Lolland, da den var 10 år. Duncan 
blev købt med henblik på almindelige 
rideture, men viste hurtigt anlæg for 
dressur og kan nu alle øvelserne til 
Grand Prix. Dens far, Don Schuffro, 
har jo også deltaget i OL!

Joker, favorithesten, er købt af  Niels 
Hegstrup i Kjellerup. Niels havde 
denne 2½ års hingst, som viste sig at 
have flere ledmus og derfor ikke kun-
ne kåres eller sælges: ”Den er der jo 
ikke nogen, der vil gi’ så meget som 
10.000 kr for”, sagde han i skuffelse. 
Det kunne Karen ikke sidde overhø-
rig og efter at have prøvet hingsten, 
købte hun den for det nævnte beløb 
incl. mus og moms! Hingsten har si-
den fået fjernet den ene mus og viser 
sig at være en af  de bedste heste, hun 
nogensinde har ejet. Karen udøver 
middelsvær dressur på denne, men 
forventer snart at debutere i svær 
dressur. Karen synes, den daglige 
træning er sjov, og ud over træning 
på egen bane træner hun hos tidligere 
landstræner Bjarne Nielsen i Christi-
anshede. 

Det er en økonomisk udfordring at 
have heste, men Karen sætter he-
stenes behov før sin egne, og de får 

både  massør- og kiropraktorbesøg. 
Der er masser af  regler og krav til 
bokse, chipning, ansvarsforsikring, 
pas, ejercertifikat m.v. Det er dyrt at 
deltage i stævner, selv om Karen selv 
fragter sin hest, for der skal betales 
staldplads, stævneafgift m.v., og der 
er ikke mange tilskuere til stævner-
ne. Dressur er en ensom sport, hvor 
man koncentrerer sig om hesten og 
sig selv.

Karen rider ikke mange ture på ve-
jene mere. Tiderne er ikke dertil, da 
trafikken er for voldsom. Hun fort-
sætter dog med sin hobby, så længe 
hun er god, og Karen er klar til at 
holde, når hun ikke længere kan være 
med. Karen var i en årrække blandt 
de 25 bedste dressurryttere i landet 
og vinder stadig tit sin klasse. Det 
er et hårdt arbejde, da Karen aldrig 
har haft superheste, men da hun har 
været god til at uddanne hestene, har 
denne styrke gjort, at hun kan være 
med blandt de dyre heste.
Karens alder skal ikke nævnes, men 
for år siden slog Karen de nuværende 
rytteres bedstemødre og mødre. Nu 
møder hun børnene – og hun kan 
stadig være med i flotteste stil. Karen 
er stadig en vinder og synes, det er 
skægt – og endnu gør det ikke spe-
cielt ondt, så der er ikke aktuelle pla-
ner om at stoppe.

IO
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               Vinderslev Skole 
Ulykken, som bare ikke måt-
te ske
Nedenstående er stort set identisk 
med det, som jeg tidligere har skre-
vet om på skolens hjemmeside, men 
da jeg håber, at det kan have interesse 
for læsere uden for skolen, kommer 
det også med her i Lokalbladet.

Som I alle har hørt eller læst om, var 
Hannah, Annika og Dennis involve-
ret i et alvorligt trafikuheld, hvor An-
nika blev livsfarligt kvæstet.
Når der sker en så alvorlig ulykke, 
hvor en eller flere af  skolens elever er 
involveret, skal der på skolen hurtigt 
træffes beslutninger på baggrund af  
de sparsomme oplysninger, som vi er 
i besiddelse af.
Klokken 8 var skolen fyldt med ud-
klædte, spændte og forventningsfulde 
børn, som glædede sig til at slå kat-
ten af  tønden midt på formiddagen. 
Klokken 9 kunne jeg så informere 
om det alvorlige uheld, hvor en af  
deres venner var i livsfare.

Vi aflyste fastelavnsfesten og lagde 
op til, at klasselærerne skulle tale med 
deres elever, så længe, der var behov 
for det, og for nogle af  klasserne var 
det hele formiddagen. Andre gik lidt 
efter lidt i gang med undervisningen, 
men hele tiden kørte tankerne rundt 
i hovedet på både voksne og børn. 
Nogle børn havde behov for at ringe 
til deres forældre, og nogle forældre 

kom kortvarigt på skolen for at se, at 
deres barn havde det godt.
Det er mit indtryk, at lærerne hånd-
terede den vanskelige situation på en 
fin måde, men alle var berørte af  si-
tuationen på en eller anden måde.

En sådan ulykke får det bedste frem i 
andre. Man føler med den berørte fa-
milie og tænker måske, at ”det kunne 
jo også ske for mig”.
I situationen er der et meget stort be-
hov for at vide, hvordan ulykken er 
sket, men det er kun politiet, som kan 
udtale sig med sikkerhed om det.
Det forhindrer dog ikke, at rygter lyn-
hurtigt kommer i omløb. Ikke mange 
ud over politiet kender de faktuelle 
forhold omkring ulykken, og rygter 
kan nogle gange være med til at kom-
plicere en i forvejen vanskelig situa-
tion. Derfor har vi på skolen bestræbt 
os på kun at skrive om det, vi ved om 
ulykken, og det er i virkeligheden ikke 
ret meget. 

I løbet af  det sidste halve år har ele-
verne gennemgået et førstehjælps-
kursus med en instruktør fra Falck. 
Med førstehjælpskurser er det som 
med forsikringer – man håber aldrig, 
at man får brug for det, men Dennis 
vidste takket være førstehjælpskurset, 
hvad han skulle gøre, og hans hur-
tige og dygtige indgriben har været 
en medvirkende årsag til, at Annika 
overlevede den forfærdelige ulykke.

Trafikfarlige veje
Ulykken har fået nogen til at spørge 
om, hvilke veje i Vinderslev Skoles 
distrikt, som er erklæret trafikfarlige. 
Man opdeler det i kategori 1, som er 
veje, der er faglige for alle og kategori 
2, som er farlige for 0. – 6. kl.

Følgende veje i vores distrikt er un-
der observation – hvilket betyder, at 
de er i kategori 2 og altså farlige for 
elever i 0. – 6. klasse.

•	 Silkeborgvej, syd for Kjelle-
rup by

•	 Vinderslevholmvej, uden for 
byzone

•	 Haugevej, uden for byzone
•	 Pederstrupvej

Det betyder, at hvis man bor på en af  
de omtalte veje, er man berettiget til 
gratis buskort, selv om afstandskrite-
riet ikke er opfyldt.

Trafikveste
Pederstrup Vognmandsforretning og 
Carl Ejner Sørensen, Fruerlund har 
besluttet at sponsorere trafikveste til 
alle elever og ansatte på skolen. 
Det er en fantastisk fin tanke og gave, 
som fortjener stor tak, og herfra skal 
lyde en kraftig opfordring til, at alle 
forældre minder børnene om, at ve-
stene skal bruges, når de færdes på 
cykel eller gående.

            Venlig hilsen
Thorkild Skovbo

Et par billeder fra det senere afholdte fastelavnsarrangement
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Uddeling af  en Rose
Denne gang skal Lokalbladets 
rose gå til Kim Christensen (By-
ens Mand), for hans initiativ med at 
skabe liv i den gamle brugs, som han 
sammen med svogeren Erik har fyldt 
med møbler, nips, billedrammer, bø-
ger, og hvad man ellers kan ønske sig 
på genbrugsmarkedet. Lige nu er der 
også nye kommoder og andre træva-
rer til særdeles favorable priser!

Det giver liv i Vinderslev, at der er 
mulighed for at mødes i ”Genbrug-
sen” i weekenden. Om lørdagen kan 
man ud over diverse loppesager købe 
øl og vand, og om søndagen er der 
også rundstykker og basser fra Thor-
ning Bageri samt nogle få mejeripro-
dukter. Desværre går rundstykkesal-
get ikke særligt strygende, så Kim 
overvejer at stoppe med det.

Genbrugsen har åbent fra 10 til 16 
om lørdagen og fra 8 til 16 om søn-
dagen, og priserne er bestemt ikke 
afskrækkende.

Tak til Kim og Erik for at holde liv 
i huset, indtil en eventuel købmand 
med mod på handel i Vinderslev kig-
ger forbi!

FUR

Postkort
fra

Ove ”Brugsmand”

Hej Vinderslev og Pederstrup + omegn

Jeg nyder livet som pensionist på Fur, og jeg ser en masse fodbold, for viasat sender jo fra hele 
vesteuropa.  :-)
Ja, og så følger jeg jo med i, hvad den røde regering har gang i.
Det bliver dejligt med de lyse dage og solen, så man kan komme ud og virke og blive fyldt med 
vitaminer!

Venligst Ove fra Fur
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Bjerringbro Kontorforsyning
En diskret rødstensbygning møder 
mig på Odinsvej i Bjerringbro, og et 
sort/hvidt skilt ved vejen er det ene-
ste, der afslører, at jeg er kommet 
frem til det rigtige sted. På skiltet står 
Bjerringbro Kontorforsyning.

Jeg har lavet en aftale med Frits om at 
komme på besøg i deres forretning. 
De har godt nok lidt travlt, kan jeg 
forstå i telefonen, men vi tager os tid, 
siger Frits.
Frits og Aida har tidligere boet i Vin-
derslev. Dengang arbejdede de i Kon-
torforsyningen i henholdsvis Kjelle-
rup og Bjerringbro.

I 1994 blev Frits, Aida, Heine og 
John enige om at starte Bjerringbro 
Kontorforsyning. Lokalerne stod jo 
lige der og ventede på at blive fyldt 
ud med kontorartikler og kontorma-
skiner, og erfaringen? Jo, den har de 
da fra mange år i branchen.

De var heldige og fik en rigtig god 
start med gode faste erhvervskunder, 
som får dækket alle behov lige fra pa-
pir og kuglepenne til serverløsninger, 
it-udstyr og kopimaskiner.

Hvad er det, der gør Bjerringbro 
Kontorforsyning så speciel? Hvad er 
det, der gør, at forretningen blom-
strer selv i krisetider, hvor mange el-
lers har svært ved at få tingene til at 
hænge sammen? 
Det er høj service, og det at der bliver 
taget hånd om kunden.
For Bjerringbro Kontorforsyning er 
det vigtigt, at kunden føler sig tryg og 
har tillid til, at det er den rigtige løs-
ning, der bliver fundet.

Det kan tage lang tid at finde den helt 
rigtige løsning, hvad enten det hand-
ler om en ny bærbar pc eller et tv. For 
der er mange spørgsmål, der skal stil-
les og besvares inden, men når man 
handler med Bjerringbro Kontorfor-
syning, så er man sikker på at få en 

vare, der virker lige fra starten – uden 
at skulle have den store it-eksamen – 
for det klarer Frits og teknikerne, og 
de kører først, når det hele virker.

”Vi bruger ikke penge på annoncering. 
Den bedste annonce sidder forrest 
i teknikerens bil. Det er teknikeren, 
der skal levere varen og servicen. Når 
han gør det godt, så er han den bed-
ste reklame, man kan få,” udtaler Frits, 
mens vi sidder baglokalet med kaffe i 
koppen. 
(Lokalbladet er dog meget glad for, at 
der alligevel bliver tegnet annonce hos 
os!) 

Trykning af  brochurer, opslag og for-
eningsblade er også noget, der kan 
klares. I hjørnet står en meget stor, ja 
faktisk enorm kopimaskine, der både 
kan trykke, hæfte og folde. Den eneste 
ulempe er, at den larmer meget.

Men er der overhovedet noget for 
private at komme efter – og skal 
man ikke have et momsnr. for at 
handle her? ”Nej, det behøver man 
ikke, private kunder er mere end vel-
kommen!” Og der er nok at komme 
efter. Lokalerne er et rent slaraf-
fenland med hobbyartikler, duge, 
servietter, lys, blyanter, kuglepenne, 
perler, papir i alle afskygninger og 
meget andet, man kan ønske sig in-
den for kontor- og hobbyartikler. Så 
er man på de kanter, er det bestemt 
værd at lægge vejen forbi og køre 
ind og besøge Bjerringbro Kontor-
forsyning.

Skulle der være en ting, de ikke har: 
– ”ja, så skaffer vi det!” siger Frits 
og Aida.

HB
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Nyt fra Lottes private dagpleje
Danmark er et dejligt land fyldt med 
hyggelige traditioner. Vi afsluttede 
julen med maner med juletræsfest 
og hygge med børnenes familier. Og 
straks efter vendte vi blikket mod fa-
stelavn. I uge 5 og 6 lavede vi faste-
lavnspynt, som vi pyntede fastelavns-
ris med. De blev rigtig fine, med kro-
ner, små tønder lavet af  toiletruller 
og masker lavet af  børnenes hænder. 
I uge 8 holdt vi fælles fastelavnsfest 
med Lene og Gitte. Vi mødtes til for-

middagsboller og frugt, hvorefter 13 
udklædte børn slog katten af  tønden. 
De var rigtigt gode til det. Nogen var 
meget forsigtige, mens andre gav den 
fuld gas. Da tøndens bund blev slået 
ned, faldt der små pakker med tør-
ret frugt og rosiner, lidt popkorn og 
en lille gave ud. Da vi havde hygget 
lidt med det, blev det tid til leg og lidt 
sang. Vi spiste madpakker og en halv 
fastelavnsbolle, inden turen gik hjem 
til barnevognene. Det var en rigtig 
hyggelig dag.

Nu er fastelavnen så overstået, og så 
er det påskens tegn, der står for dø-
ren. Det er da fantastisk, at der findes 
så mange højtider, og at der altid er et 
emne at tage fat på, og noget vi kan 
fejre. 

Som de fleste nok har set, har Sil-
keborg Bibliotek lavet deres bør-
neafdeling om. De er begyndt at 
åbne kl. 8, så dagplejere har større 
mulighed for at bruge biblioteket. 
Vi tog derned for at se på løjerne. 
Og sikke fint det er blevet! Det er 
bestemt værd at besøge. 

Jeg har før beskrevet, at vi i dag-
plejen har arbejdet med fokusom-
råder. I den senere tid har vi haft 

fokus rettet mod farver. Det bety-
der, at vi gennem sanglege, hver-
dagssamtaler og via lege øver de 
forskellige farver. Det er jo selv-
følgelig specielt de store børn, der 
tager ved lære, men alle er med. Vi 
har bla. lavet en ”bager-bro-duk-
ke” til vores sangkuffert. Børnene 
vælger, hvilken farve næse han 
skal have. De går meget op i det, 
og det giver ligesom sangen mere 
dybde. Vi har også ”Se min kjole”-
dukker med hver sin farve kjole. 
I spisesituationerne har børnene 
hver deres farve kop, og det er 
naturligt at tage farvesnakken, når 
der dækkes bord. Vi bruger også 
vores lille faldskærm til det med 
farverne. Når den er bredt ud på 

gulvet, finder børnene bolde i boldrum-
met og lægger dem på faldskærmen der, 
hvor farven er. Desuden har jeg lavet en 
farvekuffert. Den rummer en lille sætte-
kasse, hvor hvert rum er malet i en far-
ve. Der er så en masse små ting i samme 
farve, og så skal barnet putte tingene i 
de rigtige rum. Det går der også meget 
tid med.
Jeg havde en forælder, der en dag kom-
menterede dagens menu med ”hold 
da op, I spiser mange klatter!” (Jeg har 

en tavle, jeg skriver dagens bedrifter 
og menu på.) Og ja, vi spiser egentlig 
mange klatter. Klatkager af  risengrød 
er det største hit. Mums! Efter en kold 
tur ude er det skønt at få risengrøn til 
middag og så håbe på, der er lidt til 
overs, så der kan blive klatkager til ef-
termiddagsmad. Men æbleklatter er nu 
heller ikke så tosset. De er lette at lave, 
og børnene kan selv være med – og så 
er de uden sukker.

Tiden nærmer sig, hvor Lasse snart 
skal i børnehave. Han skal starte i Ans 
Børnehave 1. maj. Det er nu med ve-
mod, jeg skal ”give slip” på børnene. 
De fylder jo meget af  min hverdag, og 
selvfølgelig har de alle en lille plads i 
mit hjerte. Men man må også sande, at 
når børnene nærmer sig 3 år, så er ti-

den også moden til, at der skal ske noget 
andet. De trænger til at møde nye udfor-
dringer og til at få større sparring i ældre 
børn. Men der er også det gode ved det, 
at jeg så får en plads ledig, og den skal 
Mads have. Mads starter 1. maj, og jeg 
glæder mig til at lære ham at kende. 

Velkommen til Mads og familie! Jeg ser 
frem til vores samarbejde.

Mange hilsner 
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-vinder-
slev.dk
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Navne- / slogankonkurrencen

Konkurrencen blev afgjort ved en anonym og demokratisk afstemning blandt de borgere, der kom til mødet den 25. 
februar. Der var fem forslag, og af  dem fik forslag nr. fire 27 ud af  48 stemmer. De resterende stemmer blev fordelt 
med 3, 5, 3, 9 og 1 på henholdsvis forslag et, to, tre, fem og blank). 
Vindernavnet blev således forslag fire: ‘Vinderslev Bypark – hvor hjertet banker’, og det bliver indgraveret i indgangs-
portalen til Byparken.

Banker når man er sammen med dem, man holder af.  
- Samvær & Nærvær

Banker når man bevæger sig og får frisk luft.  
 - Natur & Udeliv

Banker for Vinderslev & Omegn.  
- Et samlested placeret centralt

R  

22 46 36 92

Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

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

Støt vores annoncører - 
de støtter 

LOKALBLADET!
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Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

   

   
Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

   

Dennis Rasmussen, Hauge

   

                            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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
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    Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af  eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

              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 

    

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

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A,  3 etage,
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: zika.mausing@mail.dk

Velvære for krop og sjæl   

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Hauge Forsamlingshus

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

  
   

   

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

                       Advokat Torben F. Pedersen
 

Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 30 57   -   Fax  86 88 30 08
torben@advokjellerup.dk   -  www.advokjellerup.dk

Tømrermester 

Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og 

montagearbejde

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

  VEDSKOV  
             Træsalg og Skovservice

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, 
Tlf. 40 58 38 26 - 22 11 80 72 

mail@vedskov.dk   www.vedskov.dk
www.hjoellundsavvaerk.dk  Tlf. 40412305

HØJ PRIS 
GIVES

Nåletræ og løvtræ købes 
til savværksindustrien

Tømmer - emballage
cellulose - energitræ

Til fl is købes læbælter 
og al slags træ i tynding

Salg af halbyggeri og
bygningstømmer

Salg af brænde
Kløvet eller 3m.

  

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

    Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A
8620 Kjellerup, tlf  70 26 86 20,  sparkron.dk
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                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

  

 Klovbeskæring
 Frysemærkning

 
               Kaj  Andersen
                 86 88 80 03

    

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Borgerforeningen for

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

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

            • 4 - 8 pers. taxi
 • 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

Tlf.  86 88 01 75

Mausing Forsamlingshus
 

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

              
                     MALERMESTER

  

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

   

Telefoni tilpasset dit behov
       
           www.fonet.dk

                
Leverandør af  edb løsninger,

kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/

 kontormaskiner
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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.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Anni Borum, Liljevej 30  Tlf. 86888516
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30  Tlf. 86888178

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

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

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

Pensionistforeningen    
Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101     

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

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

Søndagsskolen - Mausing  
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

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.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33 Tlf. 20878597

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup Tlf. 24484070 

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 

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Brink,  Haurbakvej 19  Tlf. 20458222

Windir Spejderne    
Fmd.: Dorte Kvistgaard Jakobsen, Lundgårde 2 Tlf. 22160909



39

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. maj.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

INDRE MISSION, MAUSING
16. april kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Missionær Per Dyrholm, 
Skarrild

23. april kl. 19.30 hos Elly & Jens 
Stenholt, Mausingvej 39
Samtalemøde (Johs. Åb. 1)

14. maj kl. 19.30 i Mausing Mh
Soldatervennefest v/tidl. soldater-
hjemsleder Knud Nielsen, Karup

23. maj kl. 19.30 hos Edith Erik-
sen, Tøndborgvej 43
Samtalemøde (Johs. Åb. 2)

11. juni kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/Missionær Knud Dalsgaard 
Hansen, Aarhus

INDRE MISSION, 
VINDERSLEV
5. april kl. 18.00 i Vinderslev Mh
F-aften m/fællesspisning og efter-
følgende møde v/Børnekonsulent 
Hanne Pedersen, Herborg

9. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Bibelforedrag v/Sognepræst Frede 
Møller, Hinge om ”Profeten Elias”.

25. april kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Missionær 
Finn Najbjerg, Vinderslev (Samtale-
møde over teksterne til Bededag)

7. maj kl. 18.30
Udflugt i egne biler m/afgang fra 
Vinderslev Missionshus. Ud i det blå, 
sluttende med rundvisning, kaffe og 
andagt på Hestlund Efterskole. (Til-
melding senest den 1. maj til Ruth 
Borg, tlf. 86 88 85 18).

28. maj kl. 19.30 i Vinderslev Mh
KLF-møde

29. maj kl. 14.30 hos Anne Marie 
og Finn Najbjerg, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde v/Edel Holmga-
ard, Ikast om ”Et liv blandt rødder”.

19. juni kl. 19.30 på Mausing 
Sportsplads
Midsommerfest v/Missionærpar
Anne Marie og Finn Najbjerg, Vin-
derslev

25. juni kl. 19.00 i Vinderslev Mh
Møde v/Miss. Henri Alex Jensen, 
Silkeborg om ”Jesu genkomst og de 
sidste tiders tegn”

MALMHØJ
22. april
Tøjdemo på Malmhøj

6. maj
Løvspringstur

20. juni
Sct. Hans fejres

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS
15. maj kl. 17.30
Fællesspisning

PENSIONISTFORENINGEN
10. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling. Derefter vil en 
hørepædagog fortælle om, hvordan 
vi taler til og med en hørehæmmet.

VALGMENIGHEDEN
15. maj
Løvspringstur m/afgang fra Kirke-
bakken 13

8. juni
Årsmøde i Foreningen af  grundtvig-
ske Valg- og Frimenigheder i Dan-
mark på Vartov

VINDERSLEV 
BORGERFORENING
25. maj
Indvielse af  Byparken

23. juni
Sct. Hans i dalen ved Mausing For-
samlingshus

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING
25 maj
Indvidelse af  Byparken og Sommer-
fest
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Landsbyjulefrokost 2012

Gule veste til alle!


