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Mangler du
Lokalbladet ?
Skulle der være husstande i lokalområdet, der ikke har modtaget Lokalbladet, bedes I rette
henvendelse til redaktionen.
Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb
til bladet - stort eller lille - kan det
indbetales i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.
Ved henvendelse til redaktionen
kan I også få tilsendt et indbetalingskort.

Giv en god gave

Kender du nogen uden for lokalområdet, som kunne have interesse
i at få Lokalbladet, så giv et abonnement i gave !
Det koster 200 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming

Lokalbladets
tilstand

Lokalbladets regnskab for 2013 giver et lyst billede af økonomien igen i
forhold til året før. Det skyldes bl.a., at mange private har givet et frivilligt
bidrag i 2013, ja, faktisk har hver 10. husstand givet et beløb.
Foreningerne har også bidraget, og abonnenterne er stort set det samme
antal som før. Bladets trofaste annoncører og de nye, der er kommer til,
er helt klart det store bærende element i Lokalbladets økonomi.

Tilsammen viser det, at der hele vejen rundt er god opbakning bag Lokalbladet. TAK til alle som har givet et bidrag!
Indtægter:
Annoncører
Abonnenter
Frivillige indbetalinger foreninger
Frivillige indbetalinger private
Indtægter i alt

45.725
11.593
5.500
21.432
84.250 kr

Udgifter:
Trykkeri
Forsendelse og porto
Omdeling
Indstik og foliering
Kontorartikler
EDB udgifter
Driftudgifter
Bankgebyrer
Udgifter i alt

Overskud

41.533
4.353
16.800
1.246
964
1.743
4.000
600
71.239 kr

13.011 kr

I redaktionen forsøger vi hele tiden at lave blad på bedste og billigste vis. Vi har nu fundet frem til et trykkeri, som kan
trykke bladet i farver til samme pris, som vi tidligere har fået trykt i sort/hvid. Vi håber, det giver større læseglæde og
gør det mere spændende, også for dem som krydrer bladet med tekst og billeder.
Men samtidig vil vi opfordre alle læsere til igen i år at give et frivilligt bidrag, så ingen kan være i tvivl om, at bladet
skal bestå, for selv om regnskabet viser et overskud på 13.000, er økonomien stadig skrøbelig og meget sårbar over
for uventede udgifter eller fald i indtægter.
Derfor send venligst et beløb til Lokalbladets konto nr. 9266 – 5902942531 mærket ”frivillig indbetaling”, navn, anonym eller benyt vedlagte girokort. Det koster ikke noget at bruge netbank, så få hjælp af venner eller naboer, hvis du
ikke selv har netbank.
Husk intet beløb er for småt!
Dette billede er lige nu det første, man møder ved et besøg på den nye
version af www.lokalbladet.net. Der vil hen ad vejen komme andre
billeder efter årstiden. Som noget nyt kan man finde vores annoncører i
alfabetisk orden på hjemmesiden.
Vi synes selv, at bladets hjemmeside har fået en god ansigtsløftning og er
nem at finde rundt på, men vi vil sætte stor pris på en tilbagemelding fra
vores brugere med både ris og ros.
Bortset fra nogle få gange i bladets historie er dette blad det første i farver hele vejen igennem, og vi i redaktionen
er selv meget spændte på resultatet, som kan være svært at vurdere i opsætningsfasen på computeren. Vi håber det
bedste og opfordrer vores læsere til at komme med kommentarer på lokalblad@hotmail.com. Vi vil også sætte pris
på at blive orienteret om eventuelle ændringer i foreningslisten. Vi forsøger at holde os orienteret om, hvad der sker
i vores foreninger, men kan nemt have overset noget.
Venlig hilsen
Redaktionen
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Velkommen til !

Hønholtvej 4

edaG

Hønholtvej 9

Keld H. B. Lund (56 år) er flyttet til
Hønholt Landhandel. Keld kommer
fra Oustruplund, men er opvokset i
Vinderslev. Keld er et rigtigt friluftsmenneske. Hans store interesse er fiskeri, country dans/festivals og madlavning på grill (udendørs), hvilket
han gør hver dag hele året rundt.
Flaget var hejst – mon det var fordi
Lokalbladet kom på besøg?
Vinderslevvej 32

Martin Hansen (23 år) og Anne Fogh
Rasmussen (21 år) har købt huset af
Lillian Bach. Martin er vokset op i
Hauge, men har senest boet i Kjellerup. Anne, som ikke er i familie med
Natos generalsekretær, stammer fra
Hvilsom og har mødt Martin gennem fælles venner på en bilfestival.
Hun er malerlærling i Viborg, mens
Martin er elektriker og ansat hos TH
Elteknik i Kjellerup.

teljeps
Vinderslevvej 56

Vinderslevvej 102
Der sker meget med husene i den
nordlige del af Vinderslev. På Vinderslevvej 56 er der bl.a. fældet en
masse træer, og måske kommer der
til at stå et helt nyt hus her.

Bente Naurholm, (52 år) er 1. februar flyttet til Vinderslev efter at have
boet hele sit liv i Silkeborg. Bente har
3 voksne børn, hvoraf den ene, Jeanette, bor skråt overfor. Bente er før- Hans ”Murer” Christensen købte
Vinderslevvej 102 i 2007, men havde
tidspensionist.
ikke tid til at blive præsenteret. Der er
Vinderslevvej 1
dog sket en del siden. Hans har fundet sit livs kærlighed, en gammel grå
Ferguson traktor fra 60erne - nåh ja,
Nicoline og Tina Møller Rasmussen
er forresten også flyttet ind!
Hans arbejder ved AEA, Averhoff
Energi Anlæg (rådgivende totalentreprenør) som smed/montør af energianlæg, Tina er uddannet logistikteknolog og arbejder på Grundfos
Louise (23 år) og Mads (27 år) har Logistikcenter i Fårvang, og Nicoline
købt huset af Bente Sørensen og har går i 6. klasse.
haft travlt med at indrette sig sammen
med Mattie (1 år), inden lille Marco
meldte sin ankomst. Mads arbejder
hos Vestas i Hammel, hvor han monterer eltavler til de store havvindmøller. Louise er på barsel.
4

Efterlysning
Navne til konfirmand- og skolebilleder samt andre lokalhistoriske billeder i Vinderslev
Kommune.
Knud Kristensen har haft alle
konfirmandbillederne i Sognehuset nede for at sætte dem i nye
rammer, og han har scannet dem
ind, og jeg har nu lagt dem ud på
nedenstående side. Anledningen
var, at jeg i forvejen havde lagt en
del skolebilleder samt andre ind.
http://www.frederiksdal-info.dk/
Vinderslev%20kommune/vinderslev%20index.htm
eller søg Vinderslev Kommune i
Google.
Med venlig hilsen
Teddy Greibe,
Frederiksdalvej 64
Frederiksdal, 8620 Kjellerup

og omhyggelig service. Han har bred Kim arbejder på sin hjemmeside. Inderfaring inden for feltet og vil gerne til videre træffes han på tlf. 31188088
henvende sig til en så bred kundegruppe som muligt. Han laver bl.a.
ombygninger af både ældre og nyere
Kim er uddannet faglært motorcykel- motorcykler.
mekaniker fra Nykøbing Falster Tekniske Skole for ca. 15 år siden. Han er På længere sigt er det planen, at værkudlært ved Kok MC i Holstebro og stedet også skal rumme et rullefelt
har derudover arbejdet ved Motor- og lægge ramme til skrueaftener og
hjørnet i Viborg, indtil det gik kon- samtidig være et socialt værested for
kurs. De sidste 4 år har Kim brugt på motorinteresserede. Desuden udfører han små reparationer og service
at bygge sit værksted op.
på plæneklipper, havetraktor og ligKim vil gerne åbne sit eget værk- nende.
sted for at kunne yde en ordentligt
Nyt MC værksted
Kim Andersen har den 3. marts åbnet MC Værkstedet på hjemadressen
på Gl. Revlvej 3.

Forever Living Products
Britta og Erling Ankersen har i 2 år
været selvstændige forhandlere af
Forever Living Products, og det elsker de, især alle de fantastiske produkter, som er lavet af økologisk dyrket Aloe Vera planter.
Da de selv har mærket, hvilken forskel alle de skønne Aloe Vera produkter har gjort for deres sundhed og
velvære, brænder de for at udbrede
kendskabet til Forever Living Products til alle omkring dem. De laver
well-ness arrangementer hjemme hos
dig, eller det kan være hjemme hos

Britta og Erling i Hauge. Det eneste,
et arrangement kræver af dig er, at du
inviterer 5-8 venner, veninder, naboer, familie, kolleger, etc. og så forkæler de jer med de eksklusive produkter fra top til tå.
Har du også brug for mere energi,
mere velvære og en sund og lækker
hudpleje, så kontakt Britta og Erling
Tlf. 24204967 eller mail
Britta.ankersen@gmail.com
Læs mere på deres hjemmeside:
www.hauge-aloevera.dk

Nyfødte
Tillykke med dagen

Marco kom til verden på Viborg Sygehus den 3. marts kl. 8.10 med en
vægt på 3772 g og en længde på 56
cm. Hans forældre er Louise og Mads,
Vinderslevvej 1. Marcos storebror
hedder Mattie og er 1 år.

Erna & Helge Jørgensen, Pederstrupvej 48, har guldbryllup den 31. marts
Bent Busk, Tøndborgvej 8, bliver 75
år den 9. april
Peder Nørskov, Mausingvej 38, bliver
60 år den 25. april
Peter Nielsen, Tøndborgvej 7, bliver
50 år den 25. april
Jakob Lundgaard, Lundgårde 11, bliver 85 år den 27. april
Else Bjerre Hansen, Vinderslevholmvej 5, bliver 75 år den 13. juni
Else Nørskov, Mausingvej 38, bliver
60 år den 17. juni

Et pizzabud kommer
vidt omkring!
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6. kl
1991 - 1992

Forreste række fra v.
Anders Mogensen, Lena K. Christensen, Rasmus D. Pedersen, Jannie Krogsdal, Camilla H. Jensen, Mads Johansen.
Anden række fra v.
Nikolaj Winther, Camilla Overbeck, Linda Nørskov, Merethe Lauritsen, Christina Borg, Jens Clausen,
Lasse Andersen, M. Teresa Christensen, Sara Thomsen, Margit Daubjerg (lærer)
Tredje række fra v.
Andreas Pretzmann (lærer), Brian Rosenkvist, Henny B. Pedersen, Holger B. Christensen, Martin Ør Jensen,
Tine Arhøj, Erik Thomsen, Mette Rosenkvist, Ivan S. Thomasen.

Hvor blev
de af ?
Camilla
Lundin
Overbeck
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive
denne artikel, blev jeg uvægerligt lidt
nostalgisk og kom til at tænke på Vinderslev og alle mine minder derfra.
Minder om alle børnene på Liljevej,
VIF og fodbold, de mange bakker og
cykelture, Brugsen og bageren, Kjel6

lerup Tidende-ruten, ”Svampen” og
selvfølgelig Vinderslev Skole med alle
dens elever og lærere.
Mine forældre og jeg flyttede fra Viborg til Vinderslev i 1981, hvor de
sammen med 2 andre familier havde
bygget det første, og eneste (og måske også det sidste!), bofællesskab på
egnen. Bofællesskabet blev hurtigt
kendt som ”Vind og Skæv” og ”Kollektivet”. Her voksede jeg op sammen med de andre børn i bofællesskabet og børnene på vejen i en lille
og tryg verden. Da jeg startede i 8.
klasse på Kjellerup Skole i 1993, blev
min verden dog med ét meget større,
og jeg nød mine 2 år i den store by.
London – here I come!
Efter at have taget en sproglig stu-

dentereksamen på Viborg Katedralskole flyttede jeg i 1998 til London
sammen med Linda Nørskov, som
jeg har gået på Vinderslev Skole med,
og en anden skoleveninde, Malene.
Vi ville ud og opleve verden og prøve
noget andet end at gå i skole, så vi
drog til England med færgen fra Esbjerg (ja, det var før billige flyrejser!)
med vores bagage og en reservation
til et hotel i Paddington, London.
Efter én uge havde vi alle tre fundet et job, og vi havde fundet et sted
at bo i Londons East End, Upton
Park, som i den grad var en multietnisk smeltedigel. Da vi ankom første
gang med toget, troede vi nærmest,
vi var gået forkert, for der var skilte
med arabisk skrift over stort set alle
forretninger, og vinduerne var fyldte
med sarier og store tunge guldsmyk-

ker. Det var meget fremmedartet og
langt væk fra den naive forestilling
om bowlerhatte og paraplyer! Men
det var rigtigt nok, og vi flyttede ind
i vores ret dyre 3-værelses lejlighed
med udsyn til lejligheden nedenunder
gennem gulvbrædderne og konstant
lydmur af sirener!
Jeg blev ansat på The Boleyn Tavern
som bartender, hvilket umiddelbart
lød bedre end jobbet egentlig var.
Jeg tjente, hvad der svarede til 35 kr.
i timen, og jeg arbejdede ofte om aftenen og i weekenderne. Men jobbet
var sjovt, og man kom i den grad ind
på de lokale og deres livssyn og holdninger. Pubben lå ved siden af fodboldklubben West Ham’s stadion, og
der var derfor forrygende travlt flere
gang om måneden, når der var fodboldkamp. En enkelt gang trængte
den rivaliserende klubs fans sig ind
på pubben, og der udbrød masseslåskamp, så vi ansatte måtte flygte ned
i kælderen og vente, til politiet var
ankommet, og vi igen kunne komme
sikkert frem. Ellers forløb dagene på
pubben ganske fredeligt, og jeg lærte
at tale ”cockney”-engelsk, hvilket var
til stor morskab for stamgæsterne.
Jeg blev hurtigt gode venner med de
andre ansatte og blev indviet i storbylivet i London. Jeg fik mig også en
kæreste.

i en forretning, der specialiserede sig
i at reparere mobiltelefoner. Hvorfor de ansatte mig, er mig fortsat en
gåde, for det her var før Iphone’en,
og jeg ejede ikke engang en mobiltelefon! Men ansat blev jeg, og jeg
lærte da også både at betjene en mobiltelefon og reparere mindre fejl og
mangler. Arbejdet var ikke altid lige
morsomt, fordi storbyens indbyggere
ofte havde et mere opfarende temperament (for nu at sige det mildt!) end
jeg var vant til hjemmefra. Jeg var da
også kun ansat her i et års tid.
Studieliv
Jeg begyndte at overveje, hvad jeg
ville lave fremover og fandt, næsten
ved et tilfælde, et opslag i lokalavisen,
der proklamerede, at der fortsat var
ledige pladser på psykologiuddannelsen på det lokale universitet. Med
hjælp fra en af stamgæsterne på pubben, som var skolelærer, fik jeg skrevet en ansøgning. Jeg troede ikke selv
så meget på det, for nok snakkede jeg
jo flydende engelsk, men mit skriftlige engelsk var ikke noget at komme
efter. Men jeg kom ind, og jeg startede på University of East London i
september 2000 på bacheloruddannelsen i psykologi.

Det var en spændende tid, og jeg var
meget dedikeret – jeg læste og læste
og skrev og skrev, men heldigvis havI sommeren 1999 havde vi været i de jeg også tid til at lære mine medLondon i næsten et år, og planen var, studerende at kende. Jeg fik hurtigt
at vi skulle hjem til Danmark, men
dette var nu nemmere sagt end gjort,
da to af os havde fundet en kæreste.
Så jeg flyttede tilbage til London sammen med min veninde Malene efter
sommerferien og flyttede ind sammen med min kæreste - hjemme hos
hans forældre! Ja, mange unge bor
hjemme længe i London pga. de skyhøje boligpriser, men sikkert også,
fordi der er en anden kultur omkring
det, end vi har herhjemme.

indkredset dem, der kom hjemmefra
(ja, det var nu engang sådan, at jeg
savnede alt hjemligt!) og endte op i
en gruppe af danskere, svenskere
og nordmænd. Vi havde det sjovt og
opdagede sammen Londons mange
skjulte skatte og knapt så kendte diamanter.
Jeg bestod min Bachelorgrad i 2003
og søgte ind på kandidatgraden i Århus, da SU-en ikke rakte så meget
længere i England. Men jeg kom ikke
ind, og jeg søgte derfor ind på både
Ålborg og Københavns Universitet.
Jeg kom ind på Københavns Universitet med noget utilfredshed fra min
side, da jeg jo gerne ville HJEM (Jylland, forstås!), men jeg flyttede tilbage til Danmark i januar 2004 efter 5½
år i England.
Det var noget af en omvæltning at
vende tilbage, men en god én af slagsen. Jeg savnede den danske måde at
være på, stilheden og alt det grønne!
Jeg måtte dog også efterlade min kæreste tilbage i London, som jeg så så
1-2 gange om måneden, når jeg rejste
tilbage til England. Jeg flyttede ind på
et kollegieværelse tæt på Danmarks
Tekniske Universitet i Lyngby og begyndte mit studieliv på Københavns
Universitet.
Det var svært at komme tilbage til
det danske sprog. Jeg var jo praktisk
talt blevet engelsktalende, og det tog

Efter omtrent 4 måneder fandt vi
dog vores egen lejlighed - også i East
End. Jeg fortsatte med at arbejde deltid på pubben, men ville gerne prøve
noget andet og fik derfor også et job
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nogle måneder og en del frustratio- dommen. Jeg blev færdig som Cand.
ner at komme tilbage i modersmålet. Psyk. i 2006.
Studiet var spændende, og jeg fik
også langsomt kredset mig ind på
mit særlige interesseområde inden
for psykologien. Jeg blev, lidt mod
min egen forventning, hurtigt forelsket i København, og jeg elskede
at være tilbage i Danmark sammen
med gamle og nye venner. Ved siden
af studiet fik jeg et job som hjemmehjælper i Vangede – et job jeg
var utrolig glad for. Derudover fik
jeg et studiejob som psykoterapeut i
De Frivilliges Hus i Bagsværd, hvor
jeg gjorde mig mine første erfaringer som psykolog. For at få relevant
studieerfaring fik jeg også et job som
frivillig i Ungdommens Røde Kors i
en forening for unge mennesker med
erhvervet hjerneskade, som hed Hovedtropperne. Her var jeg frivillig i
næsten 4 år og endte med at sidde i
foreningens landsbestyrelse, hvor jeg
var med til at arrangere landskurser
mm. for foreningens medlemmer.
Det var en travl tid, og mit forhold til
min engelske kæreste endte.
I forbindelse med min praktik på
neurologisk afdeling på Glostrup
Hospital fik jeg mulighed for at skrive
mit afsluttende speciale om patienter
med Parkinsons sygdom. Det skrev
jeg sammen med min veninde Malene fra Århus Universitet, og vi afsluttede den ret omfattende opgave
med at rejse til Washington DC, hvor
vi deltog i en kæmpe kongres om syg-

I mit sidste studieår mødte jeg Jarl,
som var flyttet ind på det samme kollegie, som jeg boede på, og vi blev
hurtigt gode venner og senere kærester. Jarl læste til ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet og var/er
multinørd herunder bl.a. figurmaler,
computernørd og rollespiller.
Som et kort intermezzo inden ”voksenlivet” for alvor skulle starte, rejste
Linda Nørskov og jeg til Kina i en
måned, hvor vi rejste rundt fra Hong
Kong til Beijing. Det var mit første
møde med Kina, og min interesse for
landet var vakt.
Efter endt studie måtte jeg flytte fra
kollegiet i Lyngby. Jeg fremlejede en
lejlighed på Frederiksberg, men måtte
allerede fraflytte den efter 6 måneder
og var boligløs i en kortere periode.
Jeg flyttede kortvarigt tilbage til Jarl
på kollegiet, men pladsen var trang
(12m²), og i september 2007 flyttede
vi ind i et hus i Lyngby, hvor vi stadig
bor sammen i dag.
Arbejdsliv
Jeg fik mit første vikarjob som neuropsykolog på Hovedpinecentret på
Glostrup Hospital i februar 2007 og
kom derefter til Hvidovre Hospital på
Afsnittet for Traumatisk Hjerneskade
og Rehabilitering i endnu et vikariat.
Her var arbejdet med koma-ramte patienter og deres pårørende udfordrende og spændende fra
et fagligt synspunkt,
men også meget tungt
pga. alle de meget tragiske skæbner, jeg så
hver eneste dag.
I oktober 2007 blev
jeg ansat i en fast stilling som neuropsykolog på Kommunikationscentret i Hillerød,
hvor jeg fortsat er
ansat. Her arbejder
jeg med voksne mennesker, der på grund
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af eksempelvis blødninger eller blodpropper i hjernen, har fået hjerneskader, der medfører kognitive (tænkningsmæssige) vanskeligheder. Det
kan bl.a. betyde, at de kan have fået
svært ved at huske eller holde koncentrationen over længere tid. Jeg
yder rådgivning og vejledning til dem,
deres pårørende, andre behandlere,
arbejdspladser og offentlige instanser
for at hjælpe dem tilbage til en hverdag, hvor de og deres omgivelser tager højde for deres handicap på bedst
mulig vis.
Mit liv med Jarl
I ferierne har jeg rejst en del sammen
med Jarl både i og uden for Europa.
Vi har bl.a. været på Jamaica, i Thailand, Costa Rica og senest den Dominikanske Republik i Caribien.
I 2011 blev vi gift ved et meget romantisk udklædningsbryllup. Det
var en skøn dag sammen med vores
familie og venner. Senere samme år
besluttede vi os for at tage et år ud og
rejse til Kina og lære og træne Kung
Fu. Jarl har været i Kina og trænet
Kung Fu under den samme træner
flere gange tidligere. Jeg var interesseret i Kina og åben over for noget
nyt og anderledes og higede samtidig
efter at komme væk fra hverdagens
trummerum.
Så vi tog afsted i oktober 2011, hvor
vi ankom til sommerens sidste varme
250 km syd for Beijing. De første 6
uger blev vi installeret i en vindomsust pavillon, som bestemt aldrig
havde hørt om isolering, hvorefter vi
rykkede ind i en rigtig bygning med
radiatorer! Heller ikke hér var der
dog tale om nogen nævneværdig isolering, og det fik vi også at mærke i de
kolde vintermåneder, der fulgte!
Vi trænede 6 timer hver dag mellem kl. 7-17 fem dage om ugen, og
i starten var vi fuldstændig brugte og
ømme over det hele. Men langsomt
kom vi i form. Om vi blev gode til
Kung Fu? – nej, det gjorde vi ikke,
men det var sjovt at arbejde så intenst
med kroppen og blive udfordret på

om vej, kan de finde på at sende én i
den stik modsatte retning i stedet for
blot at sige, at de ikke kender vejen.
Det vil de hellere end at ”indrømme”
over for en vesterlænding, at de ikke
kender deres eget område. Det var
spændende at se Kina lidt mere indefra, end man gør, når man er på rundrejse. Vi lærte derudover rigtig mange
søde mennesker fra hele verden at
kende, så nu har vi de første mange
rejser ud i fremtiden planlagt! Desværre pådrog jeg mig en diskusprolaps i nakken, og vi måtte tage hjem
før planlagt i juni 2012.

På grundlovsdag 2013 blev vi de lykkelige forældre til verdens dejligste
lille dreng, Otto, som jeg fortsat er
på barsel med. Og dér er jeg nået til
indtil videre. Jeg er spændt på, hvad
fremtiden bringer – jeg er sikker på,
det bliver godt!

Vi cykler hver tirsdag aften i sommerperioden, dog ikke i juli måned, hvor
vi holder ferie. Vi starter på skift fra
de 4 adresser, og værten planlægger
ruten og sørger for forplejning under og efter turen. På nogle af turene
gennem tiden har vi uddelt "gæstekort". Bl. a. har Lene's datter Mette
Vi er 4 søstre, som alle er født og op- været med på mange ture.
vokset på en ejendom i Gråmose. Vi
tager lige en kort præsentation:
Cykelturene har bragt os vidt om-

så igen ender i Gråmose. Først kunne
vi ikke finde den rigtige vej, der går
forbi Grathehus. Vi valgte en forkert
vej, og da vi lige havde opdaget dette,
meddelte Lene, at hendes cykel var
punkteret. Lene ringede selvfølgelig straks efter hjælp, men området
vi befandt os i, var nærmest ufremkommeligt i bil, så vi måtte trække
hen til et sted, hvor hun kunne få
cyklen byttet til en anden. Vi havde
ikke helt styr på, hvor vi var, for pludselig stod vi ved en grusgrav, som vi
hverken kunne komme igennem eller
udenom, men så vidste vi trods alt,
hvor vi var. Efter en del besvær, kom
vi endelig tilbage til asfaltvejen, hvor
hjælpen holdt parat med en anden cykel. Igen blev det meget mørkt, inden
vi var hjemme.
Selvom vi nøje overvåger vejret, er
vi alligevel blevet overrasket af dårligt vejr et par gange. Vi har prøvet
at cykle rundt i lyn- og tordenvejr og
blive drivvåde, fordi at vi ikke kunne
nå hjem.

en helt anden måde, end vi begge er
vant til i vores liv herhjemme. Mødet
med Kina og kineserne var også helt
særligt på både godt og ondt. Vi måtte f.eks. ikke gå nogle steder uden at
spørge om lov, ligesom enhver snak,
der nærmede sig noget systemkritisk,
blev ignoreret. Kineserne var utrolig
venlige og ville meget gerne hjælpe –
om de så kunne snakke engelsk eller
ej! Det var spøjst at opleve den helt
anderledes mentalitet. Eksempelvis
vil kineserne gøre rigtig meget for
ikke at tabe ansigt over for fremmede. Spørger man for eksempel

Cykelsøstrene

Den ældste er Karin Jørgensen, som
til daglig slår sine folder på Skovfyrren i Kjellerup. Hun er 61 år og arbejder i Jyske Bank, Silkeborg.
Den næste i flokken er Ketty Laursen, som bor på Krokusvej i Vinderslev. Hun er 60 år, og hende kender
de fleste af bladets læsere nok.
Så er der Mitha Pedersen. Hun bor
ved sommerfestpladsen i Hauge.
Hun er 54 år og arbejder også i Jyske
Bank, Silkeborg.
Sidste skud på stammen er Lene Jeppesen. Hun er en vårhare på 44 år og
bor i barndomshjemmet i Gråmose.
Til daglig arbejder hun i Hjemmeplejen i Kjellerup.
Cykelklubben startede helt præcis
den 11. oktober 2006. Da mødtes vi
kl. 17.00 i Vinderslev, cyklede en lille
tur til Hinge og tilbage til Vinderslev,
hvor vi drak kaffe, byttede sladder og
stiftede klubben "Cykelsøstrene".

kring i området, og vi cykler ca. mellem 20 og 30 km på en aften, og det
skal ikke være nogen hemmelighed,
at vi har oplevet lidt af hvert. En tur
med opstart fra Haugevej skulle gå
over Bækgård og Ravnholt til Sangild,
men langt ude i skoven ved Ravnholt
var der pludselig ingen vej mere, men
kun ufremkommelig skov og krat.
Vi måtte tage cyklerne på nakken og
mase os igennem. Det var både første og sidste gang, Karin havde små
sandaler på.
Et af vores tilbagevendende problemer er, at vi ikke altid har styr på, hvor
vi befinder os. Vi er flere gange faret
vild i Kompedal Plantage, når vi skulle skyde genvej hjem efter mørkets
frembrud. På en af turene gik det helt
galt. Vi havde cyklet fra Gråmose,
over Stenholt, til Klosterlund, videre
til Skygge, og ville snuppe vejen ved
Grathehus igennem Kompedal, hvor
vi kommer forbi Kompedallejren og

Hej til alle jer derude i Vinderslev og
omegn.
Med venlig hilsen
Camilla Lundin Overbeck

Cykelklubben er ikke kun cykelture.
Hvis det regner eller stormer (eller
begge dele), går vi en tur i stedet. Vi
planlægger også vandreture på forhånd til udvalgte steder, som vi mener, kan være interessante. Vi har gået
rundt om Bøllingsø to gange. Sidste
gang kom vi lidt for sent af sted med
det resultat, at vi kun var halvvejs
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rundt om søen, da det begyndte at
blive mørkt, og inden længe var det
så mørkt, at vi ikke kunne se en hånd
for os. Heldigvis havde vi Mette med,
og hendes mobiltelefon fungerede
fint som lommelygte. Vi følte os godt
nok lidt småskøre, da vi vadede rundt
i mørket på noget, man næsten ikke
engang kan kalde en sti. Vi overvejer
faktisk at investere i pandelygter, så
kan vi da se, hvor vi går.
En anden tur gik til Dollerup Bakker.
Vi parkerede bilen på P-pladsen og
fulgte ruten rundt på halvøen uden
at fare vild, og vi nåede også tilbage
til bilen, inden det blev mørkt. En
helt igennem vellykket tur. To gode
ture er det også blevet til i Krabbes
Grønne Ring.
Den mest kiksede vandretur, vi har
haft, var i Kongenshus Mindepark.
De fleste ved nok, at der findes afmærkede ruter i Kongenshus, og det
burde være en let sag at følge en af
dem. Turen startede også fint. Vi
kørte til Kongenshus i bil, og da det
var kanon godt vejr, havde Lene taget kaffekurven med, så vi kunne
drikke kaffe og hygge os ved en af
de opstillede bænke på P-pladsen ved
indgangen til området. Kaffen skulle
selvfølgelig først nydes efter anstrengelserne. En vandretur på heden kan
varmt anbefales. Vi nød virkelig den
skønne natur på de lyngklædte små

bakker. Karin gik faktisk og blev ret
så sulten, for de små søde lam, der
nærmest løb om benene på os, kunne
blive til rigtig mange "små lammekøller".
Efter en god tur over heden endte vi
som planlagt ved kiosken, hvor også
selve mindeparken er, og det var her,
det gik galt. Vi skulle egentlig bare
følge den store grusvej tilbage til indgangen ved hotellet, men af en eller
anden grund gik vi den forkerte vej,
og vi opdagede det ikke engang. Vi
snakkede og hyggede os, og pludselig
kom vi til en asfalt vej, men det var
bestemt ikke den vej, vi havde regnet
med. Det tog vi nu ikke så tungt, vi mente, at hvis vi fulgte vejen, kom
vi nok snart til det sted, hvor bilen
holdt. Da vi havde gået lidt, fik vi dog
en mistanke om, at der var noget helt
galt. Vi synes bl.a., lyden af bilerne
fra den lidt større vej, kom fra en forkert retning, og der var ligesom flere
ting, der indikerede, at vi var på gale
veje. Denne aften havde vi heldigvis
Mette med, og hun er jo fiks med
mobiltelefonen, så hun måtte finde
ud af, hvor vi befandt os. Det var absolut ikke gode nyheder. Fra det sted
vi stod og hen til bilen, var der ca. 7,5
km. Nu var det også så småt begyndt
at blive mørkt. Vi blev enige om, at
den korteste vej var at vende om og
gå gennem Kongenshus tilbage til
bilen. Som sagt, så gjort, men vi må

nok indrømme, vi var trætte, da vi nåede tilbage, men vores kaffe ville vi
altså ikke gå glip af. Vi regnede ud, vi
havde gået langt over 10 km, og det
var faktisk rigtig hyggeligt at sidde i
buldermørke ved billygternes skær og
drikke kaffe kl. ca. 23.00.
Selvom det blev meget sent, inden vi
var hjemme, havde ingen savnet os
bortset fra Karins mand, og det var
kun, fordi de havde aftalt, de skulle
køre i sommerhus, så snart hun kom
hjem. En af mændende var endda
gået i seng. Han havde mærkeligt nok
gættet, vi var faret vild.
Vores far er født på en lille ejendom
i Rabis, som er et område, der ligger ved Høgild ikke langt fra Karup.
Ejendommen findes ikke mere, men
vi vidste, man stadig kunne se stedet,
hvor det havde ligget, og ikke langt
derfra ligger ejendommen "Rabisminde", som vores farfar er født på,
og som har været i slægtens eje i over
250 år. Selvfølgelig planlagde vi en
tirsdagstur til stedet, så vi kunne se,
hvor vores aner havde levet. Vi tog
bilen derud og ville så gå til det sted,
ejendommen havde ligget. Uheldigvis
regnede det lidt voldsomt den aften,
men er der noget vi ikke går ned på,
så er det udstyret. Pakket ind i regntøj og bevæbnet med paraplyer, fandt
vi også stedet, hvor der stadig var rester af en gammel frugthave, og der
var også en gammel brønd. Bagefter
kørte vi på kirkegårdene i Karup, Resen og Frederiks, hvor vi fandt gamle
gravsten over forfædrene. En rigtig
hyggelig men regnvåd aften.
Som I kan se, er vi, trods navnet, meget alsidige med hensyn til vores tirsdagsture, og vi har allerede nye udfordringer i tankerne til den kommende
sæson. Så håber vi bare, vejrguderne
er med os, for det er nu sjovest at
være på tur, uanset om det er på cykel
eller gåben, når solen skinner, og fuglene synger.
Karin, Ketty, Mitha og Lene.

Fra vores tur i Rabis. Fra venstre: Lene, Ketty, Karin og Mitha
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Ladywalk
Inger Lise Jensen (Busk) i Pederstrup
har de sidste 12 år deltaget i Ladywalk. Første gang var i 2002, hvor en
10-12 kvinder, der havde været medhjælpere ved Mausing Marked, mødte
op i markedets karakteristiske orange
T-shirts. De havde nok forventet, at
de ville vække lidt opsigt i
Aarhus, men sådan gik det
ikke.
Hvert år får deltagerne
bl.a. en T-shirt, og dette
år havde man valgt en flot
orange. Så kvinderne faldt
godt ind i flokken, uden de
havde behov for at skifte
bluse. Foruden T-shirten
får hver deltager udleveret
en rygsæk med sundt indhold, æble, bolle, vand, og sundt slik.
Desuden er der en del reklamer, der
rammer målgruppen.
Inger Lise har altid vandret med fra
Aarhus, Tangkrogen ved Marselisborg skoven. Hvert år har hun valgt
at gå 7 km ruten på nær én gang. Dette år var der er hel busfuld med fra
Kjellerup, og Inger Lise gik 12 km.
Om hun ikke havde trænet tilstrækkeligt inden vides ikke, men der
var en del ef-

tervirkninger med ømme muskler
i ”bentøjet”. Inger Lise træner altid
inden turen, for selv om hun går ture
hele året, er det ikke helt nok.
Det første år, Ladywalk blev afholdt,
var det kun i Aarhus og København.
På det tidspunkt var der ca. 7000 med
i Aarhus. Nu er der ca. 5000, men til
gengæld er det så i 10 byer rundt i
landet.
Inger Lise har nogle gange haft sin
datter, Charlotte og hendes piger,
Stine og Sofie med. Det
er rigtig hyggeligt at få den
oplevelse sammen.
Inger Lise var tidligere
medlem af ”Fodslaw” i
Kjellerup. Her var hun
også med på mange vandreture. I starten var der
ofte en stor flok med herfra til Ladywalk, men det
sidste år, Inger Lise var
med i ”Fodslaw”, var der
kun 4 med i Aarhus.
Ladywalk støtter forskellige organisationer, ofte Kræftens Bekæmpelse
og Scleroseforeningen. Det er altid
en mandag aften. I år er det den 26.
maj. Og Inger Lise har skrevet datoen i kalenderen.
Inger Lise vil gerne opfordre andre
til at være med. Der er en god
stemning, når så stor en flok
kvinder/piger vandrer sammen.

Ladywalk er, som navnet siger,
en vandring, hvor kun kvinder har
adgang til at deltage. Mændene er
naturligvis også velkomne, men
kun som tilskuere.
Ladywalk foregår samtidig i Frederikshavn, Aalborg, Agger, Aarhus,
Sønderborg, Odense, Nakskov,
København, Skælskør og Rønne,
og turen er på 7 eller 12 km. Der
er ingen aldersbegrænsning, så det
har ingen betydning, om du på
denne vandring "kommer frem"
på egne ben eller i klapvogn.
Derfor opfordres alle kvinder, kusiner, mødre, svigermødre, bedstemødre osv. sammen med deres
kvindelige venner og bekendte
samt kolleger til at møde op for
at prøve at gå i en stor flok bestående af kvinder i alle aldre.
Men husk lige: Til Ladywalk drejer det sig ikke om at komme først
i mål, så glem præstationsræset og
nyd en gåtur, hvor der kun deltager kvinder. Ladywalks formål er
at fremme interessen for gangsport i Danmark samt støtte organisationer, der støtter sygdomsramte kvinder.
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Brugerrådet
Malmhøj

Løvspringstur

Årets løvspringstur finder sted den 8.
maj og går i år til Pøt Mølle. Vi skal
køre i bus og håber selvfølgelig på,
at vi kan køre gennem et fint forårslandskab med nyudsprungne, lysetræer. Det er jo altid lidt af et
Lotterispil eller sang grønne
sats, når vi planlægger tur og bestilom mandagen
ler kaffe og bus så lang tid i forvejen.
Tiden efter jul er en ret stille periode Men vi plejer at have en hyggelig tur
m.h.t. arrangementer, som Brugerrå- uanset vejret.
det står for på Malmhøj, bortset fra
lotterispil og sang. Det er nu blevet Generalforsamling
sådan, at der hver mandag formiddag Brugerrådets generalforsamling holi lige uger er lotterispil, som Agnes des den 21. maj kl. 14. Det er noget
Hansen og Inga Guldborg står for. nyt, at vi prøver at holde den om efI ulige uger er der sang, hvor Else termiddagen. Der vil som sædvanligt
Holm kommer og spiller klaver til blive vist billeder fra årets arrangesange, som alle kan synge med på – menter sammen med formandens
eller hygge sig ved at høre. Begge ak- beretning.
tiviteter giver en velkommen afveksling for beboerne i deres hverdag, og
det er meget populært!

Sct. Hans

I år fejrer vi Sct. Hans på Malmhøj
fredag den 20. juni. Aftenen kommer
til at forløbe omtrent, som den plejer
med bål, tale, sang og musik og lidt at
spise. Navn på aftenens taler oplyses
senere.
I juli måned vil der desuden en gang
om ugen være gåture i Vinderslev og
nærmeste omegn. Undervejs er vi
inde et sted for at drikke kaffe. Vi har
hjælpere til at skubbe kørestolene og
tilbyder desuden også kørsel i privatbiler.
Engang i efteråret vil der desuden
blive arrangeret bondegårdsbesøg.
Tid og sted meddeles senere.

Billeder fra en fællessangsdag
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Brugerrådet
Birthe Clausen

Er du kasserer i en lokal forening?
Så er her et tilbud til dig:
Kom til erfaringsudveksling og sparring om regnskab, poster og regler.

Torsdag den 10. april, kl. 19.00
i fællesrummet på Vinderslev Skole
Der vil være mulighed for at få hjælp af revisor René Borup.
Tilmelding til vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com eller
på tlf. 29671203 senest mandag d. 7. april
Vinderslev og Omegns Lokalråd

Crossdag
Anno 2013

Der mødte ca. 50-65 mennesker op Deltagerne håber selvfølgelig, at Ole
til Crossdag Anno 2013, så lidt færre og Birthe og deres 3 tøser også holend året før, men alle hyggede sig og der crossdag i 2014!
havde en kanon dag.
Med venlig hilsen
Ole og Birthe Nielsen

Dagen startede med, at folk mødtes
ude ved Ole og Birthe Nielsen, som
igen ville lægge mark til de mange
crosskørere, som mødte op. Det
gjaldt både små og store barnlige
sjæle.
Mange kunne køre mellem kl. 12
og kl. 16, og så kunne alle prøve. I
mellemtiden kunne man gå i gården
hos Ole og Birthe, hvor der var alt
godt til ganen, bl.a. pølser, kage, sodavand, osv.
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Årets konfirmander

Grathe Kirke
søndag den 11.maj kl. 9.00
Emil Andersen,
Jesper Soungaris Dyhr
Peter Lyngbak Jensen
Marie Louise Millgaard
Casper Esmann Rasmussen
Emil Brødløs Sejer Sørensen

Vium Kirke
søndag den 11. maj kl. 11.00
Nikoline Lizette E Kristensen
Rebekka Sønderby Kristensen
Malene Skorstengaard Mogensen
Lisa Skorstengaard Nielsen
Sara Søgaard Nielsen
Thorning Kirke
søndag den 18. maj kl. 9.00
Agnethe Almind
Line Bøgelund Bergau
Johanne Holm Carlson
Frederik Bech Ditlevsen
Julia Maretti Gabrielsen
Casper Kortegaard Jensen
Johanne Kielsholm
Mathias Nørskov Lyngsøe
Lærke Athena Janner C MacKayzee
Magnus Nyrup Mogensen
Nana Kortegaard Mortensen
Emil Palm Nielsen
Martin Lassen Olesen
Simon Arnfalk Engelbrekt Olesen
Christian Nygaard Pedersen
Mich Steinmeier Philipsen
Asbjørn Broe Rasmussen
Ina Löf Ølting

Thorning - 7a 2014

Thorning - 7b 2014
Thorning Kirke
søndag den 18.maj kl. 11.00
Sebastian Bach Andersen
Mads Anderberg Caspersen
Magnus Barner Bjerregaard Haun
Laurits Sejr Jensen
Sebastian Lindberg Kaxe
Heidi Hattesen Kristensen
Markus Dueholm Macdonald
Nicholai Møller Madsen
Jeppe Riis Mikkelsen
Andreas Holm Juel Nielsen
Christian Benjamin V Nielsen
Emil Skov-Andersen
Mads Skov-Andersen
Mette Thomsen
Anita Trøjborg

Friluftsgudstjeneste
den 8. juni kl. 10.00, Pinsedag
Igen i år ser vi fra Thornings og
Grathes side frem til at holde gudstjeneste i Guds fri natur i vores flotte
grønne kirkeskov. I forbindelse med
at Thorning Friluftsspil indtager scenen i de første dage af juni, har vi fået
lov igen at benytte faciliteterne, bl.a.
stole, mikrofon m.m. til denne særlige gudstjeneste, hvor vi fejrer pinsens
under og kirkens fødselsdag.
Vi begynder som vanligt med rundstykker til de morgenfriske kl. 9.30.
Herefter er der gudstjeneste kl. 10.
Vel mødt!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i
Thorning Kirke.
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Gudstjenester
Thorning
6. april Maria bebudelsesdag
9.00 Juma Kruse
13. april Palmesøndag *
10.30
17. april Skærtorsdag
19.00
18. april Langfredag
10.30 Juma Kruse
20. april Påskedag
10.30
21. april 2. påskedag		
27. april 1.s.e.p
10.30

Grathe
10.30 Juma Kruse

4. maj 2.s.e.p (Temagudstjeneste)
10.30 Juma Kruse
11. maj 3.s.e.p *		
16. maj Bededag
10.30 Juma Kruse
18. maj 4.s.e.p
9.00 og 11.00 Konfirmation
25. maj 5.s.e.p
10.30 Juma Kruse
29. maj Kristi Himmelfart
10.30 Juma Kruse

9.00 Juma Kruse
9.00 Konfirmation

1. juni 6.s.e.p
8. juni Pinse
9. juni 2. pinsedag

Historisk kirkevandring
den 9. juni, 2. pinsedag, kl. 9.00
Sæt X i kalenderen allerede nu!
Sidste år prøvede vi, som noget nyt,
at vandre sammen fra den gamle
Ungstrup Kirke mod Thorning Kirke. Vi mødtes på Thorning Kirkes
parkeringsplads, hvorfra vi blev hentet med bus og kørt mod kirkehøjen.
Dagen bød på interessante lokale historiske beretninger, lidt salmesang,
og da vi mod Thorning vandrede
gennem kirkeskoven, blev vi ledsaget
af kirkeklokken det sidste stykke vej
mod kirken. I kirken holdt vi andagt
og spiste herefter sammen i det gule
hus, det nuværende herberg.
Igen i år vil vi vandre. Ruten er endnu
i skrivende stund ikke helt planlagt.
Er man dårligt gående, er der mulighed for at deltage i andagten og evt.
blive kørt noget af vejen. Vi håber på
dejligt pinsevejr.
Hold øje med annoncen og forhør

10.30
10.00 Friluftsgudstjeneste
9.00 Historisk kirkevandring

dig gerne hos sognepræsten, når vi
kommer til maj. Vel mødt!
Thorning og Grathe
Menighedsråd
Ny organist
Som den nye organist pr. 1. december 2013 ved Thorning, Grathe og
Vium Kirker vil jeg kort præsentere
mig selv:
Jeg er oprindelig fra Randers og har
fungeret som klaverunderviser på
bl.a. Mariager Musikskole. For snart
en del år siden flyttede jeg til Salling
med min dengang toårige datter. Jeg
underviste da på Fjandbo Musikskole.
Da jeg startede organistuddannelsen
på Vestervig Kirkemusikskole, var
det tænkt som et supplement til klaverundervisningen. Dog blev jeg så
grebet af orgelet og dets muligheder,
at jeg valgte orgelspillet som min le-

10.30
9.00
10.30

9.00 Juma Kruse

vevej. Jeg har før min ansættelse ved
Thorning, Grathe og Vium Kirker
fungeret som organist ved Balling,
Volling og Krejbjerg Kirker. I 1999
flyttede min datter og jeg til Uldum,
hvor jeg har været ansat i mere end
12 år.
Som præliminær organist er jeg også
uddannet som voksen- og børnekorsleder,
og jeg glæder
mig
utroligt
meget til
at starte et
b ø r n e ko r
ved kirkerne. Jeg er
blevet taget imod med stor venlighed
og imødekommenhed, både fra kirkebetjeningen, menighedsrådene og
kirkegængere.
Britta Sauermilch
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Fastelavnsgudsjeneste

Under Temaet: ”Guds kirke har
hænder og fødder” blev der ved fastelavnsgudstjenesten d. 2 marts sat
fokus på de levende børn og voksne i
en levende Vinderslev Kirke.
Kirken var pyntet festligt i dagens anledning med fastelavnsris og mange
udklædte børn. Spejderne var med til
at sætte kulør på gudstjenesten, da de
kom i deres uniformer og havde to
faner med. I det hele taget var kirken
godt fyldt op med børn og voksne i
alle aldre, så det var festligt.
Under gudstjenesten blev der fremført et lille optrin med to arbejdsfolk,
der gerne ville bygge et familiehus på
hver deres sted. Den ene ville gerne
bygge sit hus på sandgrund, medens
den anden mand gerne ville opføre
sit hus på klippegrund. Hvor mon det
ville være bedst at bygge huset? Det
var spørgsmålet!
Derefter sang Børnehjørnet og menigheden tre sange, der illustrerede
gudstjenestens tema.
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Menigheden måtte op at stå flere
gange for at deltage i børnenes bevægelsessange.
Frede Møller prædikede over temaet
og viste os bl.a. et billede med to hænder. På den ene hånd var lillefingeren
blevet såret, fordi den havde været
for tæt på en brødkniv. Når det gør
ondt i lillefingeren, så gør det også
ondt andre steder. Smerten fordeler
sig til resten af kroppen. Den anden
hånd var en glad hånd, fordi der var
sket noget godt, og så var der rigtig
meget, der var glædeligt for resten af
kroppen.

Præcis det samme gælder i det menneskelige fællesskab. Hvis et menneske er blevet såret og ked af det eller
har det svært, så kan de andre være
støtte og hjælp for det menneske.
Hvis der er nogen, der er glade, måske på grund af en begivenhed eller
noget andet, må vi glæde os sammen
med dem eller den, der er glad.
Det lyder så enkelt det hele, men det
er ikke altid lige let at få fællesskabet
til at fungere, som vi gerne ville.
Når vi er døbt og tror på Jesus, er vi
også med i det fællesskab, hvor Jesus
er. Jesus har givet os hver især evner,

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester
				Hinge				Vinderslev
6. april
		
9.00. 				
10.30
13. april Palmesøndag		10.30				14.00
17. april Skærtorsdag		20.30				19.00
18. april Langfredag		9.00				10.30
20. april Påskedag		9.30				8.30
21. april 2. påskedag		9.00				10.30
27. april			
8.30 (Nadver)			
10.00 (Konfirmation)
4. maj			
10.00 (Konfirmation)		
8.30 (Nadver)
11. maj			9.00				10.30
16. maj St. Bededag		10.30				19.00
18. maj			9.30				8.30
25. maj			9.00				10.30
29. maj Kr. Himmelfartsdag 9.30				
8.30
1. juni			9.00				10.30
8. juni Pinsedag		
8.30				
9.30
9. juni 2. pinsedag		
10.30				
9.00
15. juni			
11.00 Nørskovlund Festtelt
9.30
22. juni			9.30				8.30
29. juni			
9.30 (Degnetjeneste)		
11.00 (Knud Ove Mandrup)
6. juli			

11.00 (Knud Ove Mandrup)

som gerne må bruges i fællesskabet.
Vi er forskellige og har forskellig alder. Vi ser forskellige ud, og Jesus har
brug for os lige præcis, som vi er.
Efter gudstjenesten var det Sognehuset, der blev fyldt så godt og vel op,
og nogle af de unge sad helt ude i
vindfanget.

9.30 (Degnetjeneste)

Her fik vi flotte og kreativt pyntede børn, så eftermiddagen bød på lidt af
fastelavnsboller og kyskager. De hvert, men festligt var det.
voksne drak kaffe og snakkede. Børnene slog katten af de to tønder i skoPå familiegudstjenestelegården, og der blev uddelt slikposer
udvalgets vegne
til alle tøndeslagerne. Der var også
Anne Marie Vejen Najbjerg
en lodtrækning blandt de udklædte
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Børnehjørnet
17 små kirker med inventar plus en
lidt større kirke fylder lige nu godt
op i Sognehuset hver tirsdag sammen
med en masse dejlige børn.
Børnehjørnet er i gang med ”projekt
kirke”, og det kræver en del af alle,
for der skal fingersnilde og tålmodighed til, men ved fælles hjælp synes vi
selv, vi er ret gode til at bygge kirker.
Vi har flere gange været på besøg i
Vinderslev Kirke, og vi har opdaget,
at der gemmer sig mange spændende ting i dette gamle hus. Vi har set
flotte malerier på kirkeloftet, som
fortæller bibelhistorie. Vi har besøgt
orglet og hørt, hvordan orgelmusik
kan lyde, når Metha spiller på dette
imponerende instrument, som endda
har indbygget flere instrumenter i sig.
Vi har stået ved døbefonten og ved

alteret, og vi har hørt om prædikestolen, koret og kirkeskibet. Det er helt
utroligt, hvad en kirke gemmer på,
og det er spændende at få en forklaring. Børnene er super gode til at stille
spørgsmål, for de er interesserede i
det hele.
Hvorfor har præsten sort tøj på?
Hvorfor er der nogen gange koldt i
kirken? Hvorfor skal vi helst være stille i en kirke? Er der én eller to kirkeklokker? Svaret på det spørgsmål er:
”Der er to klokker som kan kalde på
os, når der er gudstjeneste, og klokkerne kan også fortælle et klokkeslæt,
hvis vi tæller klokkeslagene, når de lyder hver time.” Børnehjørnet glæder
sig til den dag, hvor vi skal op til de
store klokker og måske ud på kirkeloftet, hvis vi tør.
Vi har hørt, at kirken nærmest er levende og har hænder og fødder, fordi
kirken mange gange kan være fyldt
med levende mennesker i alle aldre.
Kirken kan være fyldt med lovsang og
Bibelens levende ord, selvom det kan
være svært at forstå, at Ord fra Gud
kan være sprællevende.

En af de sange, vi synger og
laver bevægelser til, lyder:
Gud gav mig hænder at klappe
med,
fødder at trampe med,
munden at synge med, tra la la
en glad sang til Gud.
Jeg kan være trist,
og så vil jeg bare græde.
Jeg kan være vred som en lille
hveps!
Jeg kan være vild, og så vil jeg
bare støje
så er det godt at stemme i og synge Tra la la la la

Sognehuset kan også være meget levende, især
når vi leger boldlege, konkurrencer eller har fællesspisning. På det ene billede ser I, at vi spiser
krokodillesteg, så vi udsættes for lidt af hvert,
men vi synes, det er hyggeligt.
Inden længe skal vi i gang med et nyt projekt!
Hvem ved, hvad vi finder på?
Børnehjørnehilsen fra os alle
Anne Marie Vejen Najbjerg
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenester
6. april 		
Marie Bebudelse
INGEN
8. april		
Tirsdag			
Hørup 19.00 (Hverdagsgudstjeneste med efterfølgende ekstraordinær
						generalforsamling og kaffe kl. 20.00)
13. april		
Palmesøndag		
Hørup 10.30
16. april		
Onsdag			
Hørup 14.00 (Pensionistgudstjeneste fælles med Sognemenigheden.
						
Påsketema og efterfølgende kaffe i Hørup Kirkecenter)
17. april		
Skærtorsdag		
Levring 10.30
18. april		
Langfredag		
Hørup 10.30 (Salmesangsgudstjeneste med læsninger og orgelindslag)
20. april		
Påskedag		
Vinderslev 10.30
21. april		
2. påskedag		
INGEN
27. april					INGEN
29. april		
Tirsdag			
Hørup 19.00 (Konfirmandlæsninger. Derefter samvær i salen
						med højskolesang og kaffebord)
4. maj		
2. søn.e.påske		
Vinderslev 10.30
11. maj		
3. søn.e.påske		
Hørup 14.00
16. maj		
St.Bededag		
Vinderslev 10.00 (Konfirmation)
18. maj		
4. søn.e.påske		
Levring 10.30
25. maj					INGEN
29. maj		
Kr. Himmelfartsdag
INGEN
1. juni		
6. søn.e.påske		
8. juni		
Pinsedag		
9. juni		
2. pinsedag		
15. juni		
Trinitatis søndag		
						

Vinderslev 10.30
Hørup 10.30
INGEN
Vejstrup Efterskole 9.30 (Friluftsgudstjeneste v/Anders Carlson)
(Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder)

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.

Tirsdag den 8. april kl. 19
Aftensgudstjeneste uden nadver i
Hørup Kirke med efterfølgende
kaffe i valgmenighedens sal og kl. 20
ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring – anden behandling
3. Valg af andensuppleant til bestyrelsen
4. Eventuelt
Tirsdag den 15. april kl. 13-15
Påskelotto i valgmenighedens sal for
børn fra 3. til 6. klasse, med plader og
brikker til de bibelske historier. Valgmenighedens familier med børn i år-

gangene får brev om arrangementet.

som har sat hinanden stævne for at
indstudere de smukke stemmer. Ved
Lørdag den 19. april kl. 16
orglet sidder Tine Fenger, som til for
Klassisk koncert med påsketema i nylig var organist i Ans-Grønbæk.
Vinderslev Kirke.
Der er gratis adgang, og vi skal høre Torsdag den 8. maj kl. 18
”Stabat Mater” af Giovanni Per- Busaftentur i Løvspringet med afgolesi, en italiensk komponist, som gang fra Kirkebakken 13. Det vil vise
levede fra 1710-36. Værket fører os sig senere, hvor turen går hen.
musikalsk igennem en koncentreret
udgave af lidelseshistorien, set fra Lørdag/søndag den 14.-15. juni
Marias synsvinkel, idet ”stabat ma- Årsmøde i Foreningen Grundtvigske
ter” betyder ”moderen stod”.
Valg- og Frimenigheder i Danmark i
Værket er for to solister: Sopranen Vejstrup Valgmenighed på Sydfyn.
synges af Birgit Lyngholm og alten Program udsendes med foreningens
af Mette Østergaard, og de suppleres årsskrift ved påsketid og vil også kunaf to kor af unge sangere fra Skive ne ses på www.friegrundtvigske.dk
Sogns Juniorkor og Balle Kirkekor,
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Så er Klub Juniorsjov
startet

Dette indslag handler om, da vi hørte
om Noas Ark i vores nystartede Juniorklub i Sognehuset.
Vi starter Klub Juniorsjov med at hilse på hinanden. Så går vi ind i salen,
hvor der er stillet en ting eller et billede frem, som giver et hint om, hvad
dagens emne handler om.
På et bord er der stillet en paraply og
gummistøvler. Så leger vi en leg, som
også relaterer til emnet: Fuglene flyver. I denne leg gælder det om at lytte
godt efter - hvem kan flyve, og hvem
kan ikke flyve?
Fremgangsmåde:
1. Deltagerne sidder på stole i en
rundkreds.
2. En af deltagerne står i midten.
Vedkommende starter med at
sige: ”Solsorten flyver”, mens
vedkommende laver flyvebevægelser. Da det er rigtigt, skal alle
deltagerne rejse sig og lave den
samme flyvebevægelse.
3. Næste gang kan vedkommende
fx sige: ”Rødspætten flyver” og
laver igen flyvebevægelser. Da
dette er forkert, må deltagerne nu
ikke bevæge armene. Sådan skifter vedkommende mellem sande
og falske udmeldelser om, hvilke
dyr, der kan flyve.
4. Hvis en deltager laver en flyvebevægelse på et forkert tidspunkt,
går vedkommende ud af legen
eller bliver den nye i midten.

og hver sin farve, som skal blandes
i dejen.
I mellemtiden har en medhjælper stillet boller og saftevand klar. Juniorerne har en super appetit.

Så er vi klar til at høre om Noas Ark.
Juniorerne sidder på stole i rundkreds. Vi synger et par sange. Mens
jeg fortæller, vises der billeder på Og så er de 2 timer faktisk allerede
overheadprojektoren.
gået, men vi nåede heldigvis at smage
de lækre muffins, og juniorerne fik
Nu er der små værksteder at vælge også et par stykker med hjem.
mellem:
Maleri med vandfarve.
Inden vi går hver til sit, beder vi bønFremgangsmåde:
nen Fadervor sammen og slutter af
1. Print nogle bibelvers ud på noget med at synge en velsignelsessang for
kraftigt papir eller lim et vers på hinanden.
papiret.
2. Stil vandfarver frem.
Pt. er vi ca. 10 juniorer, og vi vil gerne
3. Papiret med bibelversene males være flere, så mød bare frem næste
med vandfarve.
onsdag fra kl. 14 til 16.
4. Når billedet er færdigt, presses
På gensyn
der et stykke køkkenrulle over, så
Helle Frølund
noget af farven går af, og bibelverset kommer til syne.
5. Billedet er nu klar til ophængning,
eller det kan komme i en ramme.

Det kan godt være en udfordring Regnbuesnurretop lavet at cd
at huske, hvad de forskellige fugle
egentlig hedder.
Efter legen skal vi lave en aktivitet.
I dag skal vi bage regnbue-muffins.
Juniorerne får hver sin skål med dej

20

Klub
Juniorsjov

Har du tid og lyst som medhjælper (mest i køkkenet),
så henvend dig endelig.
Du behøver ikke at stå til rådighed hver onsdag. 1000 tak.
Helle Frølund 51 89 05 74

Den 23. april kl. 14:30 afholder
Pensionistforeningen generalforsamling på Malmhøj.
Vi håber at rigtig mange vil møde
op til en hyggelig eftermiddag,
hvor der er mulighed for at komme med forslag til fremtidige arrangementer.
Foreningen er vært med kaffe og
vores sædvanlige gode hjemmebagte kage.

Tyven blev ikke
fanget på Malmhøj
(der var nemlig ingen)
Den 12. februar havde Vinderslev
Pensionistforening besøg af politibetjent Bent Olesen fra Kjellerup,
der fortalte om, hvordan vi bedst
kan undgå tasketyveri. Han opfordrer til, at vi opbevarer vores pung i
inderlommen og ikke som herrerne
i baglommen. Desuden fortalte han
også om, hvordan vi bør sikre vores

Vinderslev
Pensionistforening
dør. Alt sammen krydret med sjove/
alvorlige fortællinger fra hverdagen.
Eftermiddagen var godt besøgt, og
vi fik også meget med hjem at tænke
over.
Hanna Bjerre
sekretær

Mausing
forsamlingshus
Fastelavnsfest

44 børn mødte op med deres forældre og bedsteforældre. dj lua spillede
op til dans og masser af konkurrencer.
Den bedst udklædte blev Casander
Lauersen fra Vinderslev, som var
klædt ud som en traktor.
Der blev slået katten af tønden, og
blandt de store børn blev Claus Kristensen fra Pederstrup kattekonge
og Anders Farcinsen fra Pederstrup
dronning.
Blandt de små børn blev Simon Farcinsen fra Pederstrup kattekonge og
Johanne Busk fra Vinderslev dronning.
Bestyrelsen siger tak for en god og
hyggelig eftermiddag.

Generalforsamling

Den 11. februar var der generalforsamling.
Der har været en lille nedgang i udlejning af private fester. Bankospillene
kører godt. Så har vi haft to fællesspisninger med stor tilslutning og en
fastelavnsfest med 44 børn.
Der er blevet malet i gangen og baren.
Ud af bestyrelsen går Karen Gårde,
og nyvalgt blev Lonnie Petersen,
hvorefter bestyrelsen består af:
Formand Karl Petersen, næstformand Lone Knudsen, sekretær Lonnie Petersen, øvrige medlemmer er
Lars Busk og Ole Nymann.

Vi går i gang med den store forårsrengøring i midten af marts.
Bestyrelsen
Fællesspisning
den 28. maj kl. 17.30.
Der bliver sat skilte op og tilmelding
skal ske på tlf. 22 47 93 41.
Vi skal gøre hovedrent i forsamlingshuset mellem den 17. marts og den
3. april. Hvis der er nogle, der gider
hjælpe lidt til, tager vi imod med kyshånd!
Venlig hilsen
Lone Knudsen
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Ny 400 kilovolt l

Energinet.dk bygger en
lovolt forbindelse mell
raa og Tjele ved Vibor
eksisterende 400 kilovo
ningen er især nødvend
vindkraft ind i elsystem
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ledning Kassø-Tjele.

n ny og stærkere 400 kilem Kassø ved Aabenrg til erstatning for den
olt forbindelse. Udbygdig for at kunne få mere
met.
Sammen med elektriske
forbindelser til Norge,
Sverige, Tyskland og evt.
også Holland skal den nye
ledning sikre, at Danmark
kan importere strøm fra
nabolandene, når det ikke
blæser. Ligeså skal ledningen også bruges til at
eksportere strøm i de perioder, hvor elforbruget
er mindre end vindkraftproduktionen.
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Portræt af en
virksomhed
Jytte Krogh

Og hvorfor kommer der ubalance?
Der kan allerede under fødslen opstå
spændinger i hjernehinderne, i leddene mellem kranieknogler eller ryghvirvler. Hvis det ikke retter sig af sig
selv, kan der opstå problemer. Senere
gennem livet kan stød, slag, dårlige
arbejdsstillinger osv. give spændinger
i KS systemet. I mange tilfælde går
der år, før det gamle traume dukker
op og giver gener, måske et helt andet sted i kroppen. Langvarig stress
påvirker også nervesystemet negativt
og kan give en lang række fysiske/
psykiske symptomer.

Hvad kommer folk så med?
Mange forskellige ting! Hovedpine
og migræne. Ryg-/nakkesmerter. Piskesmæld. Kæbespændinger. Svimmelhed. Hormonelle problemer.
Inkontinens. Diffuse smerter. AnJytte Krogh; uddannet sygeplejerske spændthed. Stress. Tinnitus, o.m.a.
og kraniosakralterapeut.
Arbejder i KLINIKHUSET, Nørre- Behandlingen: Man ligger på en
briks, oftest med tøjet på og tæppe
gade 19, Kjellerup.
over. Selve behandlingen er blide
berøringer og teknikker udført hoKraniosakralterapi
Nej, det er næsten ikke til at udtale el- vedsagelig på kranie, ryg, korsben og
ler skrive, så i resten af teksten vil jeg haleben, muskler og led, alt efter behovet. Nogen skal have 2-4 behandforkorte det til KST!
Jeg har i mange år arbejdet som syge- linger, før de rigtigt kan mærke, om
plejerske, sidst i hjemmeplejen i Ikast. det hjælper, men mange mærker en
Efter at vores yngste blev født, valgte bedring efter første behandling. Bejeg at blive hjemme, hvilket jeg ikke handlingen tager ca. 1 time.
har fortrudt et sekund.
Klinikken: I november 2013 fik jeg
I 2010 hørte jeg om KST og be- chancen for at flytte ind i KLINIKgyndte uddannelsen. Da det krævede HUSET, ejet af Sussi Abildtrup.
viden om anatomi/fysiologi, var jeg Sussi er fysioterapeut. Ud over Sussi
jo klar. Det ligger som kurser på 4-5 og mig er der Zita Agerskov, som er
dage hen over året. Jeg tager til sta- fysiurgisk massør og akupunktør. Det
dighed kurser for at holde mig ajour er således 3 selvstændige klinikker.
og lære nyt.
KLINIKHUSET, som har gode Pforhold, er lys og venlig at komme
Hvad er det så for noget?
Det kraniosakrale system omfatter i. Der er en rolig og god atmosfære.
kraniet, ryghvirvler korsben og ha- Som behandler er det rart at have kolleben. Og hjernehinderne, som om- leger, man kan sparre med.
slutter hjerne og rygmarv, indeholder
væske, som transporterer affaldsstof- Jeg er kun i klinikken efter aftale, og
fer fra - og næringsstoffer til nervecel- dette kan ske på telf. 20457693.
lerne. Nervesystemet er jo kroppens
Med venlig hilsen
"styresystem", og er der ubalance her,
Jytte Krogh
går det ud over kroppen i form af
smerte / ubehag, stress, spændinger.
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Portræt af en
virksomhed
Zita H.
Agerskov

Mit navn er Zita H. Agerskov, og jeg
arbejder dagligt som fysiurgisk massør og akupunktør.
Det er nu næsten 10 år siden, jeg blev
færdig som fysiurgisk massør og har
arbejdet med det siden.
I 2007 flyttede jeg fra hjemadressen i
Mausing til det gamle sygehus i Kjellerup.
I 2010 blev jeg så færdig som akupunktør og kunne føje dette til mine
behandlingstilbud.
Det var dejligt at få lov til at være på
det gamle sygehus; en gammel fin
bygning med masser af sjæl, som de
fleste lokale familier har et forhold
til.
I 2013 ønskede ejerne at bruge vore
lokaler til andet formål, og vi måtte
derfor finde nye lokaler.

Fysioterapeut Sussi Abildtrup fandt
egnede lokaler i den gamle dyreklinik
i Nørregade og tilbød Kraniosakralterapeut Jytte Krogh og mig, at vi hos
hende kunne leje lokaler. Dette tilbud
var for godt at sige nej til, og vi arbejder nu alle tre i Klinikhuset i Nørregade i Kjellerup i hver vores klinik.
Dejligt at arbejde i nye rammer hvor
vi sammen kan fokusere på det hele
menneske.

spændingssmerter ved f.eks. hovedpine. Der kommer mange i klinikken på
regelmæssig basis, og de giver udtryk
for, at massagen har en både forebyggende og lindrende behandling. Et
super godt alternativ til Panodil!

være skyld i de symptomer, patienten
oplever. Erfaringen er, at symptomer
mindskes og lindres, og det hænder
også, at patienten bliver symptomfri.
Ofte gives akupunkturen som supplement til en lægediagnosticeret tilstand og evt. medicinering med gode
Akupunktur behandler mange for- resultater.
skellige tilstande: Smerter, allergi,
PMS, akut lændehold, migræne, urin- Alt i alt synes jeg, at jeg er et heldigt
vejsproblemer, diffuse smertebilleder menneske, der laver det arbejde, der
og meget mere. En efter min mening for mig er spændende og udfordrenDen fysiurgiske massage er effektiv helt fantastisk behandlingsform, der de.
og god ved stive og ømme muskler, tager udgangspunkt i det enkelte
Med venlig hilsen
nedsat bevægelighed over leddene og menneske og de ubalancer, der måtte
Zita H. Agerskov

Vinderslev
Forsamlingshus
Generalforsamling

Den 27. februar havde vi generalforsamling. Der var i år tre på valg,
hvoraf to ikke ønskede genvalg – og
vi var så heldige, at der meldte sig to
nye på banen. Dejligt!

de også så stærke, at de slog alle rekorder i “hurtigsmadring” og gjorde
kål på den på 0,0.
Vi havde igen besøg af tryllekunstner Jesper Grønkjær, der som altid
er utrolig sjov, hyggelig og underholdende, så alle er tryllebundne.
Tak for det Jesper – det var super!

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Henrik Jakobsen
Kasserer: Ole Farsø
Øvrige: Lasse Lund, Hans Henrik
Vi siger tak for besøget til alle. Vi ses
Schnoor og Jytte Dahl.
igen næste år.
Fastelavn
Nina Hansen
Vi har i år haft en forrygende fastelavnsfest i Vinderslev Forsamlingshus.
Der var mødt dejligt mange udklædte
børn op med forældre, bedsteforældre osv., så vi var mange, der slog på
tønder. I gruppen af store børn var
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Pederstrup
Landsbyen, der tabte
pusten
Det er få mennesker, der bor i Pederstrup i dag, der vil nikke genkendende til dette indlæg, hvor jeg vil prøve
at beskrive en by, der summede af liv
- til en by, der i dag mest summer af
stilhed.

Jeg har boet her i det meste af 44 år
på nær et par år i Silkeborg, og når
jeg tænker tilbage på min barndom
og frem til i dag, er det en utrolig udvikling, der er sket i vor lille landsby.
Pederstrup var en landsby med alle de
ting, som en landsby nu havde på det
tidspunkt. Den var selvfølgelig bygget op omkring nogle gårde, som Jørgen Christensens (i dag Hans Henriks og Anne-Maries). Hans Madsens
gård er den, Arhøjs har i dag. Hans
Hvam havde Damgården midt i byen,
men ellers vil jeg blot nævne nogle af
de forretninger, der eksisterede.
Vi havde en rutebilstation, håndkøb
(apotek), manufakturhandel, slagterforretning, hjemmeslagter, pengeinstitut, ishus, købmand, brugsforening,
brødudsalg, cykelhandel, cafeteria,
posthus, pølsevogn, 3 vognmænd,
smed, barber, cementstøberi og en
fabrik (Dansk Autoværn), og så skal
jeg såmænd nok have glemt nogle.
I dag har vi såmænd kun en tyggegummiautomat, der til gengæld er

Slagterforretning på Pederstrupvej 76
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døgnåbent.
Jeg er født på Rosenvænget 5 af Laura og Frode Nielsen. Vi boede ved siden af hjemmeslagteren Carl Nielsen
(Oles far). Han kørte ud til de omkringliggende gårde og slagtede grise,
så han vidste jo altid, hvad der foregik
på egnen. Han kørte i en folkevogn
(boble) med et trækar på taget til at
skolde grisene i. Dengang var det meget almindeligt med øgenavne. På det
tidspunkt havde vi to, der hed Ejner
Christensen, og når så Carl Slagter
havde været ude ved Ejner og slagte
gris, så spurgte han: ”Hvordan kan
jeg nu vide, hvem Ejner jeg skal sende
regningen til?” Så sagde Ejner: ”Du
kan jo bare skrive ”bette” Ejner. Det
kalder I mig jo alligevel!” Og så blev
den anden jo naturligt nok kaldt
”long” Ejner.
Dansk Autoværn
er et kapitel for
sig. Den beskæftigede faktisk det
meste af byen.
(Før min tid var
der
legetøjsfabrik.) Og når
der kom en lastbil med grus fra
Vesterhavet og
lige meget på hvilken tid af døgnet,
så gik sirenen på taget i gang, og alle
mand styrtede ned på fabrikken for at
læsse af. Jeg tilbragte en del tid på fabrikken, da min far jo arbejdede der.
Jeg er sikker på, at Gunnar Bach og
Kristian Rasmussen vil give mig ret
i, at de blev slidt op på den
fabrik. Det var tungt arbejde,
og det støvede meget. Havde
det været i dag, ville det være
blevet lukket omgående.
Der var i mine ungdomsår
tre meget vigtige punkter
i Pederstrup. Det var Petreas cafeteria. En sød ældre
dame, som var lidt langsom
til at komme ud i forretningen. Vi

Marie & C.Aa. Pedersen med Lis.
Havde købmandsforretning på
Pederstrupvej 73 fra 1932 til 1960

Sigurd Rasmussen var købmand fra 1960
og her ses Ditte Rasmussen med Inge,
Birthe, Susanne og Jørgen
kunne nå at æde tre flødeboller, (de
stod på disken), inden hun kom. Det
var det nærmeste, man kom kriminalitet i Pederstrup.
Og så var der Inger og Robert Christiansen, som havde fire kønne piger:
Lilli, Alice, Elin og Conny. Om det
var dem, der satte liv i byen, skal jeg
lade være usagt; men kendsgerningen
var, at der kom liv i byen, da de flyttede til. Jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg
siger, at der kunne samles omkring
30-35 unge mennesker i byen, og de
fleste af dem kom på knallert. De

kom fra Hauge, Frederiksdal, Mausing, Vinderslev og sågar Kragelund.
Det må have været et helvede for de
ældre mennesker med den larm, men
decideret kriminalitet var en by i Rusland (bortset fra Petreas flødeboller).
Inger og Robert Christiansen, som
drev brødudsalg og slikbutik i Charlotte Busks hus, syntes efterhånden,
at der var for mange til bare at hænge
på gadehjørnerne, så de indkøbte
for egen regning to ishuse, som blev
bygget sammen til et samlingssted
for alle vi unge mennesker og et sted
med varme om vinteren.

Bageri på Tøndborgvej

Det tredje sted var hos Dagny og
Bent Sørensen, som også havde fået
øjnene op for de unge mennesker. De
satte en kombineret pølse- og isvogn
op i deres have, og det var også et
af de steder, hvor der altid var unge
mennesker. Der blev gjort meget for
vi unge lige der sidst i tresserne.
Men for at vende tilbage til byen.
Kunne man have gjort noget, for at
alle disse forretninger skulle overleve.
Jeg tror det næppe – for Pederstrup
er jo ikke et enestående tilfælde. Det
er næsten alle landsbyer, hvis forretningsliv lige så stille er døet hen. Vi
sætter os alle ind i vores bil og kører
de ti minutter ind til Kjellerup for at
handle. De store dagligvareforretninger har nok deres del af skylden for
butiksdøden ude i de små samfund.

Brugsens 50 års jubilæum i 1944

Men liv var der her i Pederstrup, og
alle kendte alle.
Niels Erik Nielsen
(som nu bor i Sinding)

Denne artikel bragte Lokalbladet
i april 2000, men den kan
godt tåle et gensyn denne gang med gamle billeder.
Tak til jer der hjalp med billeder!
Redaktionen

Øverst til venstre ses Pederstupvej 81 og til højre måske nr. 67?
Nederst til venstre er Pederstrupvej 68 og til højre Brugsen
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Hauge
Forsamlingshus
Vi er i bestyrelsen ved at være inde i tingene og
arbejder positivt fremad for at bevare og udvikle
Hauge Forsamlingshus.
Vi er gået i gang med at prøve at gøre huset lidt
mere indbydende.
Vi har fået gjort hovedrent. Vi er ved at få syet
nye gardiner til hele huset, og så regner vi også
med at friske huset op med lidt maling, inden
konfirmationerne skal afholdes.
Vi vil gerne takke alle vores velgørere:
Vi har fået nyt oliefyr af anonym giver. Mange
tak for det!
Tak til alle bidragsydere da vi samlede penge ind
til bevarelse af huset.
Tak til Grundlovskomiteen for ny kaffemaskine.
Og sidst, men ikke mindst: Tak til dem der hjælper os ved arrangementer og selvfølgelig også til
dem som kommer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hauge Forsamlingshus

Vinderslev
Borgerforening
Vinderslev Borgerforening har afholdt generalforsamling.
Desværre mødte kun et par medlemmer op; men dagsorden blev selvfølgelig gennemført i henhold til vedtægterne.
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Siden sidst:

Vi har overtaget julebanko fra Hauge Ungdoms- og
gymnastikforening, som også hjalp os her den første
gang. Det valgte vi så at holde torsdag den 5. december, hvor stormen Bodil også meldte sin ankomst. Vi
var noget spændte på, hvor mange der kom, men vi
blev glædeligt overrasket. Der kom ca. 60 spilleglade
personer, som lod storm være storm. Tak for det!
Det var selvfølgelig ikke så mange, som der tidligere
har været, men vi var godt tilfredse grundet vejret.
Vi glæder os til, at det bliver en god og tilbagevendende tradition for os.

Den 19. februar holdt vi
generalforsamling

Det var en lille flok der var mødt op.
Da det jo ikke var så lang tid, siden vi havde holdt
ekstraordinær generalforsamling, var vi en forholdsvis
ny bestyrelse, der holdt denne.
Vedtægterne siger, at der skal være 3 på valg i et lige år,
så Ulla Johnsen, Ann Thomsen og Birgitte Rasmussen gik på valg.
De ville heldigvis gerne modtage genvalg og blev da
også genvalgt. Vi fik oven i købet også 2 suppleanter.
Nu bestyrelsen ser således ud:
Formand:
Marie Simon
Næstformand:
Leif Dyhr
Kasserer:
Ulla Johnsen
Sekretær:
Birgitte Rasmussen
Alm. berstyrelsesmedlem: Ann Thomsen
suppleant:
Poul Michelsen
suppleant:
Karl Åge Bech

Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt ! - og samtlige bestyrelsesmedlemmer er klar til en ny sæson,
hvor vi regner med, at vi får mere
held med at få afviklet vores arrangementer.

at holde sig opdateret på nye arrangementer, og hvor det er nemt for
foreningerne at give meddelelser til
deres medlemmer.

Kig også på
www.vinderslev-borger.dk, som
To ting er allerede bestemt, nemlig løbende vil blive opdateret.
Sct. Hansbål i Mausing og besøg af
Er der nogen, der har lyst til at delBørneteater Krabasken.
tage i bestyrelsesarbejdet eller at give
Vi arbejder videre med det nye års en hånd med ved det praktiske, hører
program og vil offentliggøre det så vi meget gerne fra dig/jer.
snart, det er klart.
Vi opfordrer til at melde sig på
www.vo-info.dk, hvor det er nemt

VIF

Forårsfest 2014

Hvad er der ellers
sket i klubben?

Vinderslev Idrætsforening afholder den 24. maj Forårsfest.
Arrangementet afholdes på Vinderslev Stadion
for alle borgere i Vinderslev og omegn.

I starten af februar afholdt vi
sammen med støttepillerne vores
årlige generalforsamling. Det var
en aften, som vi i bestyrelsen havde været lidt spændt på. Der skulle
nemlig findes 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer, da formanden Bjarne og kassereren Mette efter rigtig
stor indsats i foreningen valgte at
træde tilbage for gøre plads til andre. Det lykkedes at finde 2 nye,
nemlig Klaus Sloth og Helle Sehested. Vi er i bestyrelsen meget
glade for, at der er nogle, der stiller op og hjælper med det frivillige
arbejde. Men vi vil opfordre folk
til at tilbyde deres hjælp med diverse arrangementer, det være sig
både ved idrætsforeningen, men
også ved de andre foreninger i
byen. Arrangementerne laver ikke
sig selv!

Foreløbigt Program er som følger:
Kl. 10.00 Pladsen åbner.
Kl. 10.00-12.00 Aktiviteter på stadion, nærmere tilgår.
Kl. 11.00-17.00 Forlystelser for børn og unge vil være åbne.
Kl. 12.30 Optoget med de deltagende hold i gadefodbold
starter ved stadion.
Kl. 13.30-16.00 Gadefodbold.
Kl. 18.00 spisning, teltbal med live musik.
Endeligt program tilgår, evt. med rettelser

Gymnastikafdelingen har afholdt
deres opvisning, som markerer afslutning på endnu en god sæson.
Igen i år var der rigtig god tilslutning til arrangementet. Dejligt at
se at folk bakker op!
Der har været opstart for både
ungdoms- og seniorafdelingen i
fodbold. Begge dage var der godt
gang i fodbolden. En let gang træning blev afsluttet med lidt godt
til ganen og hygge i klubhuset.
Sæsonen er kommet godt i gang
for vores forskellige fodboldhold.
Medlemstallene er faldet lidt på
ungdomssiden. Hvis du skulle
have lyst til at begynde at spille, så
se holdene og deres kontaktpersoner på vores hjemmeside
www.vinderslev-if.dk
Vel mødt
Bestyrelsen
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Ny ulveleder

Som det er nogen af jer bekendt, har det været en turbulent periode for Windir
Spejderne. Vores gennemgående problem har været mangel på ledere, specielt
ulveledere.
Vi flyttede som bekendt mødetidspunktet, således at vores nuværende leder
for de store spejdere, Thomas, kunne være både ulve- samt spejderleder. Ikke
en optimal situation.

Windir
Spejderne

Nu er vi i den glædelige situation, at vi har fået en ny ulveleder.
Trine Kalsgaard, som tidligere har været leder i såvel Aalborg som Viborg, har sagt ja til at stå for ulvene med opbakning af en gruppe af forældre.
Trine kan dog ikke på det nye senere tidspunkt, og da det på mange måder heller ikke er optimalt, bl.a. af hensyn til
SFO samarbejdet, har vi valgt at flytte mødetidspunktet tilbage til gammel tid, dvs. 16.30 til 17.45.
Dette vil gælde allerede fra torsdag den 27. februar.
Vi beklager den uro, det må have givet, men glæder os nu til at få en stabil periode på lederfronten.
Med hensyn til grupperådet har vi valgt at køre på lavt blus. Vi er 3 i grupperådet + kassereren Annemette Mortensen.
Vi holder kun få møder og hygger os. Skulle nogen have lyst til at være med og se, hvordan det foregår, er I meget
velkomne. Ved evt. spørgsmål er man velkommen til at kontakte undertegnede.
På grupperådets vegne
Peter Haahr - Gruppeleder (tlf. 22519290)
Herunder billeder fra sommerlejr,
gruppetur og høstmarked i 2013

30

Skolebestyrelsesvalg

I løbet af foråret skal der være skolebestyrelsesvalg på alle landet skoler
og altså også på Vinderslev Skole.
Normalt er en valgperiode på 4 år,
så skolebestyrelsesmedlemmer sidder i skolebestyrelsen i mindst 4 år på
samme måde som byrådspolitikere.
I lighed med en del andre skoler har
Vinderslev Skole haft forskudte valg,
så hele skolebestyrelsen ikke skiftes
ud på samme tid.
Nu har Vinderslev Skole fået dispensation til at lave 2-årige valgperioder.
Intentionen er at gøre det mere interessant for flere forældre at stille op
til skolebestyrelsesvalget. Dispensationen indebærer dog, at alle skolebestyrelsesmedlemmer er på valg hvert
andet år, men man må selvfølgelig
gerne stille sig til rådighed for 2 eller
flere perioder.
Med indfasningen af den nye skolereform vil skolebestyrelsen skulle
være med til at træffe vigtige beslutninger, så det er mit håb, at mange
interesserede forældre stiller op til det
kommende skolebestyrelsesvalg.

Fastelavnsfest

Vinderslev
Skole

Fastelavnsmandag den 3. marts skulle børnene slå katten af tønden. Det
foregik alt sammen udendørs med
festligt udklædte børn. Børnene var
delt på hold med små og større elever
fordelt på alle hold. Det er rigtig godt vores håb, at kommunen vil se velvilat se, at de ældste børn er gode til at ligt på etableringen af en ny indkørsel
tage sige af de yngste, så det bliver til pladsen.
en god oplevelse for alle. Efter at alle
tønder var slået ned, blev der kåret
Ny skolereform
kattekonger og – dronninger, og der
på trapperne
var fastelavnsboller til alle.
Til august vil den nye skolereform
træde i kraft.
Trafikproblemer på
Mange af opgaverne er for længst liparkeringspladsen
stet op, bl.a.
Parkeringspladsen ved skolen er op- • 30 timers skoleuge for 0. – 3. kl.
delt i to områder – den inderste del
(8.00 – 14.00 dagligt)
er skolens og beregnet til skolens • 33 timers skoleuge for 4. – 6. kl.
personale. Den store yderste del er
(8.00 – 14.45 dagligt)
en kommunal parkeringsplads, som • Engelsk fra 1. klasse
er underlagt de samme regler, som • Tysk fra 5. klasse
andre kommunale pladser – herun- • Flere dansktimer (Vi har allerede
der vedligehold og snerydning. Busdet nye timetal for dansk)
selskabet, som kører linje 802 og 803, • Flere matematiktimer
har inden for de sidste uger henvendt • Lidt flere timer i andre fag
sig med klager over, at forældre i bil • Mere bevægelse i den daglige unikke tager de fornødne hensyn, når
dervisning
busserne
svinger
ind
på
pladsen
for
Skolefest
Torsdag den 30. januar havde skolen at tage elever op.
Lektiehjælp/
den årlige skolefest, og der var som
På skolen er vi ikke opmærksomme fordybelsestimer
sædvanlig fuldt hus.
Endnu er de økonomiske rammer
Om formiddagen var der generalprø- på dette problem, men for bussernes ikke fuldstændig på plads, så selv om
ve på børnenes underholdning, hvor chauffører opleves det tilsyneladende skolen er langt i planlægningen af
børnehaven og plejehjemmet var in- ofte som irriterende og som årsag til næste skoleår, skal de økonomiske og
viteret. I det dårlige føre havde ple- ”livsfarlige situationer”. Busselska- hermed mandskabsmæssige rammer
jehjemmet desværre ikke mandskab bet argumenterer med, at kan de ikke være klart udmeldte, før vi kan sige
til at køre beboerne ned på skolen, så køre sikkert ind på parkeringsplad- mere om, hvordan vi vil løse de udbørnehaven og vore egne elever kun- sen, skal opsamlingspladsen flyttes til fordringer, som skolereformen stiller.
ne glæde sig over en meget fin under- modsatte side af Vinderslevholmvej.
holdning, hvor de yngste klasser sang Bliver dette tilfældet, skal mange flere Med en del mere tid i skolen bliver
en eller flere sange, og 4. klasse op- elever passere Vinderslevholmvej, der mindre tid i Fritidsdelen og tilførte ”Folk og røvere i Kardemom- og som jeg vurderer det, kan det for svarende mindre bemanding. Det er
me By”. Sceneskræk og sommerfugle alvor give anledning til farlige situa- ligeledes en udfordring, som vi må
i maven blev overvundet, og alle leve- tioner. Derfor henstiller jeg til, at for- forholde os til.
ældre og andre tager de nødvendige
rede meget fine præstationer.
hensyn.
Hen over foråret vil forældre komme
Om aftenen var det så forældrenes
til at høre meget mere om, hvordan
tur til at se underholdning. Efter un- Flere gange har skolen og skolebe- Vinderslev Skole griber reformen an,
derholdningen var der dans for bør- styrelsen argumenteret for, at der men for både børn, forældre og pernene, og de voksne kunne hygge sig med fordel kunne laves en indkørsel i sonale vil der være mærkbare foranmed kaffe og kage m.v. Jeg tror, alle hjørnet op mod Malmhøj, så der blev dringer i vente.
gik derfra med indtrykket af en me- forskellig ind– og udkørsel til P-pladVenlig hilsen
sen. Det er vores vurdering, at det vil
get fin aften.
Thorkild Skovbo
bedre sikkerheden på pladsen. Det er
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Børneog Fritidsgården
Bag for en Sag

Vores børn har deltaget i Bag for en
Sag. De bagte boller, småkager og
kyskager. Bagværket blev lagt i fine
hjemmelavede æsker og solgt til børnenes familier. Vores salg resulterede
i et beløb lydende på 1045 kr. Hvad
er Bag for en Sag? Bag, sælg og hjælp.
Det er den helt korte version af Bag
for en Sag. Børn bager, og bagværket
sælges i en god sags tjeneste – nemlig Børns Vilkårs arbejde med Børne
Telefonen. Hvorfor skal vi bage? Bag
for en Sag går ud på, at børn og unge
hjælper andre børn og unge, der har
det svært. Med Bag for en Sag arbejder børnene sammen om et vigtigt
fælles læringsprojekt samtidig med, at
der sættes fokus på hygge og samvær.
Overskuddet går ubeskåret til Børns
Vilkår.
De frivillige – Klaus Sloth og Brian
Bjerregaard Lauersen har igen haft
hænderne oppe af lommerne. Resultatet blev en ualmindelig stor og flot
kaningård. 1000 tak for hjælpen! Nu
er dyrevelfærden i top. Kaninerne
kan boltre sig i det fri, og der er plads
til, at de kan få besøg af gårdens
børn, og så har de egen helårsisoleret
bolig. Børnene er meget betagede af,
at dyrene holder deres hus fuldstændig rent, så det ikke er nødvendigt
at muge ud og give strøelse. Det er,
fordi kaninerne har deres eget udendørs toilet. Hver dag får de små søde
kræ en lækkerbisken i form af en rest
salat, hvidkål eller gulerødder. Der er
altid rift om pladserne, når de voksne
spørger, om nogen vil fodre eller rive
blade og gøre fint i kaningården.
Vi har desværre konstateret, at uvedkommende kravler over hegnet til kaninerne, når vi holder fri. Et bordebænkesæt slæbes hen til hegnet, og de
ubudne gæster kravler over det høje
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hegn. For at komme ud igen må de
træde op på de lægter, som holder
hegnet, og kravle over. Der er stor risiko for, at hegnet bliver ødelagt. Og
vi er bekymrede for, om vores kaniner lider overlast. Kaninerne er meget tillidsfulde og rolige og dermed
også forsvarsløse, hvis nogen vil dem
noget ondt. Vi er alle meget kede af
de fremmedes tilstedeværelse, for når
vi holder fri, ønsker vi også, at vores
kaniner skal kunne holde fri og være
i fred. Derfor beder vi jer om at respektere dyrene og lade dem være i
fred. Der er intet i vejen for, at familier med børn må benytte vores dejlige udearealer, når de blot passer på
stedet, men er det ikke tilfældet, kan
vi blive nødt til at låse området af.
Stormene Allan og Bodil har været på
færde. De har væltet et stort gammelt
æbletræ og et par piletræer. Børnene
synes, at det var helt fint, for det gav
nye muligheder for aktivitet. Ved fælles hjælp fik forældre, personale og
børn fjernet det værste. Senere kom
Finn på aktivt besøg og savede de
største træstykker ud til noget mere
anvendeligt. Børnene var ellevilde,
for så skete der noget spændende,
og de kunne endda være med til at
hjælpe.

Jul på gården

Jeg ved godt, at det er længe siden,
og nisserne løb med noget af sidste
gangs indlæg til Lokalbladet, men
I skal alligevel vide noget om jul på
Gården, for i december gik der natur-

ligvis rigtig meget tid med at lave ”julehemmeligheder”, pebernøddebagning og fremstilling af julepynt. Der
er blevet holdt fællessamlinger med
julesang og krybbespil. I den første
uge af december havde vi ”Bedsteforældredag” onsdag og torsdag. Der
blev hygget med julesange, juleklip,
juledekorationer, gløgg, saftevand og
æbleskiver. Det er dage, som børnene
altid glæder sig rigtig meget til.
Teaterværkstedet Madam Bach har
besøgt os 5 gange hen over efteråret
med deres ”Årstider på spring”. Det
er sang, musik og bevægelse for de
3-6 årige. Den sidste forestilling fandt
sted i skolens gymnastiksal. Her havde vi inviteret andre interesserede til
at deltage.
Børn og voksne samledes til julegudstjeneste i Vinderslev Kirke den
19. december. Det blev en fin optakt
til juleferien og en højtidelig afrunding på året 2013. Den dag afløste
Daniel Søgaard Lind sin svigerfar
Frede Møller, som var sygemeldt på
grund af en mindre blodprop i lungen. Vi fik fortællingen om det lille
Jesus-barn, som blev født i en stald
og lagt i en krybbe. Børnene blev
inddraget i fortællingen ved at blive
en del af et krybbespil. Vi havde selv
medbragt de nødvendige rekvisitter.
Vi sang to børnesange om Jesu fødsel
foruden de kendte salmer: Et barn er
født i Betlehem og Dejlig er den himmel blå. Der blev bedt Fader Vor og
lyttet til orgelmusik. Det var alt sammen meget højtideligt og stemningsfuldt og på samme tid så jordnært og i
børnehøjde, at børnene kunne holde
koncentrationen og få en god oplevelse med sig hjem fra kirkebesøget.
Tilbage på gården ventede der børnene nye udfordringer. Nisseløb eller noget med noget, som var blevet

væk og skulle findes, før vi alle kunne Under åben himmel
sætte os til bordet og nyde risengrø- Vi har oplevet en kort og nem vinter,
den. En skøn dag trods silende regn men også en meget fugtig og mørk
og slet ingen tegn på hvid jul.
vinter. Vores udenomsarealer har stået under vand eller været så mudrede,
Ny hjemmeside
at vi kun vanskeligt har kunnet færdes
Siden sidst har vi fået opbygget en på dem. Big-ballerne holder godt og
ny hjemmeside, www.vinderslev-bf. er fortsat et attraktivt legested, men
silkeborgkommune.dk. Den skulle I tiden er vist ved at være til, at Big-balprøve at kikke lidt på. Vi har fået pro- lerne skal fjernes igen. Vi venter bare
fessionel hjælp af Henrik Würtz. Tu- på, at jorden skal kunne holde til, at
sind tak for hjælpen og fordi du ville den store traktor kører på vores græs.
gå i børnehave! Ja, det er den samme Henrik, som har stået for www. I vinterferien oplevede vi en usædvinderslev-lokalraad.silkeborgkom- vanlig mild februar, og forårsfornemmune.dk. Det er i øvrigt et fantastisk melserne bredte sig. Vi kunne rive
opslagsværk for alle lokale beboere og feje og rydde op, og vi tændte bål
og for familier, som påtænker at flytte og spiste pandekager. Forældrene fik
til egnen.
nogle meget trætte børn med meget
røde kinder hjem. Vi har faktisk alPædagogisk Dag
lerede i februar og marts måned kunFredag den 21. februar deltog alle net nyde frokosten udendørs. Det er
ansatte i Pædagogisk Dag her i vores fantastisk.
eget hus. Pædagogisk konsulent Marianne Lindstrøm var tovholder på
dagens emne, som var Læreplaner.
Den slags skal med jævne mellemrum revideres. Det sker i pædagogisk
dialog, hvor alle bidrager med personligt engement og erfaringer. Det
er en fantastisk måde at lære hinandens værdier og synspunkter at kende
på. Det er en måde at finde et fælles fagligt pædagogisk ståsted og en
oplagt mulighed for sammen at sætte Fastelavn
rammerne og finde meningen med Juhuu, vi vandt en fastelavnsfest. Det
det pædagogiske arbejde og det liv, var Kent (købmand) DIN KØBder leves på gården.
MAND, som havde lovet en fasteMange flere forældre end nødvendigt lavnsfest til den børnehave, som fik
havde tilbudt deres hjælp i timerne flest stemmer på deres kunstværk.
fra kl.12.00 – 16.00. Vi siger tusind Præmien var en stor kasse med slik
tak for hjælpen til Trine, Anja, Tho- og pynt til fastelavnsfesten. 2 tønder,
mas og Mette. Andre familier havde kroner til konger og dronninger. Der
valgt at holde fri. Alt sammen var det kom også over 60 stk. lækre fastemed til at gøre den pædagogiske dag lavnsboller og kakao. Godt gået, Flamulig. Tak til alle.
germus. Det var jeres fortjeneste!

Vigtig orientering
om børnehavens drift
i fremtiden

(gengivelse af brev til forældre)
Bestyrelsen i Vinderslev Børne- og
Fritidsgård har besluttet, at børnehaven skal overgå til kommunal drift.
Beslutning om børnehavens fremtid
har igennem en længere periode af
både tidligere og nuværende bestyrelse været drøftet, og der har været undersøgt flere forskellige muligheder.
Årsagen til, at bestyrelsen har haft
ovenstående drøftelser er, at vi ikke
længere ser det som en styrke for
børnehaven at fortsætte som en selvejende institution.
Det har derfor været vigtigt for bestyrelsen at undersøge, hvilke andre
muligheder der kunne være aktuelle
for Vinderslev Børne- og Fritidsgård.
Bestyrelsen har enstemmigt fundet
frem til, at den bedste løsning for
børnehaven på nuværende tidspunkt
er at overgå til kommunal drift.
I praksis vil det ingen betydning have
for jer som forældre, da I fortsat vil
opleve at komme i det samme hus
med det samme personale mv.
De ændringer, der vil komme i forbindelse med, at vi fremover er et
kommunalt tilbud, vil som det mest
synlige være, at den nuværende bestyrelse vil blive nedlagt, og vi overgår til at blive en del af en kommunal
klynge. Her vil der i bestyrelsen sidde
2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 forældrevalgte suppleanter
samt 1 personalerepræsentant og 1
suppleant for denne.
For børnehavens drift vil det betyde,
at børnehavens leder, Linda K. Mortensen, vil overgå til en stilling som
daglig leder, og der vil over hende
komme en leder af børnehaven, som
ligeledes er leder for de øvrige børnehaver i klyngen. Kirsten Ravn, der på
nuværende tidspunkt er souschef, vil
overgå til en pædagogstilling. De øvrige medarbejdere fortsætter uændret
i deres stillinger.
Ligeledes vil det på det driftsmæssige
plan betyde, at børnehaven i en kommunal klynge vil få flere muligheder
for at styrke den faglige udvikling hos
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personalet i form af flere muligheder
for kursustilbud og kursusdeltagelse,
og der vil blive øget mulighed for ledelses- og personalesparring samt administrativ hjælp.
Det endelige tidspunkt for overgangen til kommunal klynge er endnu
ikke fastsat. Der påbegyndes nu et
samarbejde med Silkeborg Kommunes dagtilbudsafdeling med henblik
på afvikling af Vinderslev Børne- og
Fritidsgård som selvejende institution
og overdragelse til kommunal drift.
Giver denne orientering anledning
til yderligere spørgsmål, er man som
forældre altid velkommen til at kontakte børnehavens leder, Linda K.
Mortensen eller bestyrelsesformand
Susan H. Danielsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Vinderslev Børne- og Fritidsgård

Nye børn

Lottes
private
dagpleje
Jeg har besluttet at indlægget til dette
blad skal være en beskrivelse af en
helt almindelig dag i min dagpleje.
Ikke en dag hvor vi er på tur, har legeaftaler eller er i gymnastiksal, men
en dag, hvor vi bare er hjemme. Tanken er at give et indblik i børnenes
dag hos mig, men også et forsøg på at
fortælle, hvordan min dag som dagplejer er.
Den 18. februar blev dagen for projekt ”almindelig dag”.

En helt almindelig dag
i dagplejen.
Første barn kommer i dag 6.30. Jeg
bliver mødt af en glad og selvstændig
pige, der selv kommer gående ind i
dagplejen. Hun tager selv overtøjet
af, giver mor et kys og et kram, kommer op til mig for at sige god morgen
Linda Mortensen, Leder v/ og sender mor ud af døren med et
Vinderslev Børne– og Fritidsgård ”farvel” og et vink. Morgenmaden
venter. I dag yoghurt med havregryn
og et glas mælk. Andre gange er det
havregrød, havregryn med mælk,
ymer osv, men i dag er det yoghurt.
Morgenmaden spises i køkkenet
sammen med mine egne børn. Morgenstunden er hyggelig.
Kl. 7.20 drejer en bil igen ind i indkørslen. Endnu et glad pigebarn, der
sender mig et smil, imens vi hilser
hinanden god morgen. Denne gang
foregår morgenmaden på legevæHun kyssede dem alle,
relset, da legen er gået i gang. 7.40
hver især,
sender vi mine store børn med taxa
Hun bragte dem til den,
i skole. I dag bliver de sendt af sted
hun havde kær.
med et vink i døren af mig og et
Min ven her kommer jeg med
barn. 7.45 er det godmorgen til nr. 3.
hyacinter.
Igen smil fra både far og barn. Lidt
Min ven, nu glemmer vi
information modtages, og imens vi
at det var vinter.
snakker render sønnen på værelset.
Det er i dag et vejr,
Han kommer ud til os igen sammen
et solskinsvejr.
med en pige. De har hver en motor-

Nye børn har fået fast arbejde på gården. Det er Isabella Sofia Danielsen,
Ida Maria Nowak, Isabel og Laura
Lundgaard og Anders Jensen. Hjerteligt velkommen til de nye familier!
Vi er pr. 1. marts 54 børn i Vinderslev Børne – og Fritidsgård.
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sav med, og hun har høreværn på.
De griner, da vi kommenterer dem.
Et farvel og god dag til far. ”Hej hej”,
siger drengen i løb mod værelset,
imens han vinker med armen løftet
højt. Han er klar til dagen.
Legen er i fuld gang, og flere kasser er
fundet frem.
Kl. 8 ankommer et nyt barn. Denne
gang er der en smule gråd, da døren
åbnes. Forklaringen er en lille suttekonflikt. Da overtøjet er taget af, og
et lille klem er givet, tager jeg drengen
i min favn. Det er okay for ham, for
han putter sig ind til mig. Vi vinker
farvel til far og går på legeværelset.
Der går ikke et halvt minut, inden
han er klar til leg. Han vil gerne lege
med biler på biltæppet. Det er absolut
yndlingslegen for tiden. Jeg siger til
ham, at han gerne må finde det frem.
Han henter tæppet og står så der midt
i alle legesagerne og siger ”se”. Han
peger rundt. ”Ja, der er mange ting
på gulvet. Du må gerne tage tæppet
med ud i gangen”. Han bakser tæppet
af sted og hurtigt er legen i gang. De
andre kommer til.
Jeg noterer et par stikord for at kunne
huske dagen til dette indlæg. Et barn
kommer og spørger mig: ”Hvad laver
du?” ”Jeg skriver lidt ned om, hvad vi
laver”, svarer jeg. ”At vi leger?” ”Ja
nemlig”! Tilfreds med svaret løber
hun igen.
Jeg sætter mig på gulvet hos dem og
spørger, om jeg må være med i legen.
Når jeg sætter mig, betyder det ofte,
at et eller flere børn sætter sig hos
mig, og i dag er ingen undtagelse og
slet ikke, når de opdager, at kameraet
er med. Vi fjoller lidt med at tage et
par billeder.
”Kom skal vi ikke lege med biler”.
Jeg lægger mig på gulvet og finder
en bil. Vi leger lidt: ”Her bor jeg” og

”nu skal jeg have benzin på”. Et af
børnene snupper en bil fra en af de
andre, og det giver selvfølgelig lidt
uoverensstemmelser.
Ca. 8.30 kommer det sidste barn. ”Ej
hvor hyggeligt” siger moderen, da de
kommer ind ad døren og ser os ligge
der på gulvet. Og hyggeligt er det.
Klokken nærmer sig 9, og her plejer
vi at spise formiddagsmad. Jeg går
i køkkenet, og en hale af børn følger efter mig. Det ser så sødt ud. De
store kommer rendende, en kommer
kravlende og en humper sig frem på
numsen. Vi skal have gulerodsboller,
som vi havde bagt dagen i forvejen.
Et barn spørger: ”Er det rigtige gulerodsboller” (med tryk på rigtige),
hvortil jeg må forsikre, at de skam er
helt rigtige.
Imens jeg rydder op efter spisestunden, leger børnene selv. Nogen leger i legekøkkenet, andre i boldene i
boldrummet.
Et par bleer skal skiftes, og her vil jeg
så skåne jer for yderligere detaljer.
Så er det tid til, at alle mand hjælper
med at rydde op. Jeg sætter mig på
gulvet og fortæller dem, hvad de skal.
De to store kan selv finde ud af det,
men de små skal have lidt hjælp. Jeg
fortæller, hvad de skal tage, og hvor
det skal hen. De synes faktisk, det
er helt fint at rydde op. En kamp er
vundet, når værelset igen er pænt og
fremkommeligt.
Nu er det tid til at komme ud. Igen
tager de to store selv flyverdragt og
støvler på, imens de små skal have
hjælp. Vi går om i haven og leger ved
legehuset og sandkassen. Vejret er
fint i dag, og børnene er optaget af at
lege. Inden vi går ind igen, skal vi lige
kigge ind til kaninerne. Det er tid til
at sætte kaninerne sammen, så vi kan
få unger, når foråret kommer.
Nu er klokken 11, og det er tid til
at komme ind. Vi vasker hænder,
og børnene render på legeværelset,
imens jeg får rystet flyverdragterne
og fejet gulvet for sand. Vi går igen
i køkkenet og smører rugbrødsmadder og skærer lidt grønt. Vi spiser og
snakker lidt om, hvad vi har lavet i
formiddag. Jeg skriver på tavlen, så
forældrene kan se, hvad vi har lavet.

Også en dag som i dag hvor vi ikke
har lavet noget specielt.
De to store finder potten frem, og
flokken får en ny ble. I dag skal de
sove ude, da det ikke regner. Et velfornøjet og tilfreds smil breder sig,
når de bliver puttet i barnevognen
sammen med sutten.
Efterhånden som børnene vågner, er
det tid til eftermiddagsmad. I dag skal
vi have bananklatter og frugt. (Hmm,
bananklatter lyder egentlig ikke så
lækkert, når det skrives, men det er
de). Man moser to bananer, kommer
en kop havregryn og en kop mel i
sammen med tre æg og lidt salt. Massen steges på panden. Børnene er ret
vilde med dem.
Klokken er 15, og første barn bliver
hentet. Han bliver glad, da han ser
mor. Vi snakker lidt om, hvordan dagen er gået, imens han får overtøj på.
Vi vinker farvel, og ”vi ses i morgen”.
Imens jeg rydder op, leger børnene.
Sidste barn bliver hentet 16.15, og efter jeg har ryddet op på værelset, er
det fyraften.
Jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle
have lavet lidt på vores fastelavnspynt

i dag. Vi er gået i gang med tønder,
masker og billeder med ballonmaling.
Vi skal holde heldagslegestue med fastelavnsfest, så der skal pyntet være
færdig til, men det blev ikke i dag, vi
fik det lavet – måske i morgen.
Dagens tilbageblik gør mig tilfreds.
En børneflok der trives og en dag
med smil og knus. Tak for i dag i
skønne unger - I gør min hverdag
god!
Lotte Anckersen
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Dagplejerne

leget og hygget, børn, voksne og dagplejere imellem, før det var tid til at sige
tak for denne gang. En lille flok børn fik frokost før den velfortjente middagslur. Tak til forældrene for deres gode opbakning til fastelavnsarrangement.

Fastelavn

Traditionen tro holdt dagplejeholdet
fra Vinderslev fastelavn med forældredag i heldagslegestuen i Mausing,
så fredag den 28. februar var vi ca.
50 personer samlet til nogle hyggelige timer med masser af sang, leg og
tøndeslagning. De fleste børn mødte
ind med deres forældre til et flot pyntet forsamlingshus. Der var ophængt
alverdens klæd-ud tøj, katte, masker,
serpentiner og flotte tønder. Næsten
alle, både børn og voksne havde en
form for udklædning på, og der var
rigtig mange søde kostumer. Vi startede med at holde samling med vores sangkuffert, hvor vi sang alle de
forskellige fastelavnssange og nogle
af de mere velkendte sange med børnene. Dernæst fik vi fastelavnsboller
og kaffe. Vi vil gerne sige tusind tak
til de forældre, som havde bagt fastelavnsboller! De smagte dejligt. Også
tak til Elias’ forældre som havde
hjemmelavede flødeboller med til alle
i anledning af hans 1 års fødselsdag.
De var rigtig gode, MUMS! Efter at
have fyldt maverne var det tid til tøndeslagning, og trods børnenes størrelse blev der gået godt til tønderne,
og stor var spændingen om, hvornår
der gik hul på tønderne, og med lidt
hjælp faldt der lidt godter og en pakke rosiner til alle børnene. Så blev der
36

Heldagslegestue i
Mariehønen

Fredag den 7. februar var vi i heldagslegestue i Mariehønen. Formiddagen
bød på boller og frugt, inden vi holdt
samling med vores sangkuffert. Her
tog vi også fat på fastelavnssangene,
og ikke alle børn syntes, at det var lige
hyggeligt at se deres dagplejer klædt
ud med øre, næse, briller og tænder til
sangen ”Kan du gætte hvem jeg er”.
Dernæst fandt vi madrasser frem i
forskellige faconer og udforskede
motorikken. Der blev løbet, rullet,
trillet og gået på de forskellige faconer af madrasser og slået kolbøtter
samt bygget huler af madrasser til
weekendsengene. Nogle gik ud på legepladsen i det sjask våde regnvejr og
blev godt mudderet til.

Middagsmaden bestod af ”blæksprutter”, pølser skåret i stykker
hvori der er sat spaghetti, og når det
er kogt, ligner det blæksprutter. De
blev spist med stor fornøjelse, suppleret med lidt rugbrød og frugt og
grønt.
Mens børnene sov til middag havde
vi dagplejere i pausen personalemøde, hvor vi denne gang havde besøg
af vores tillidsrepræsentant Karen
Andersen fra FOA, hvor vi blandt
andet talte om vigtigheden af at undgå nærved-arbejdsulykker.

Vintervejr

Vintervejr er jo altid en udfordring
for os dagplejere, men i år har vinteren ikke været helt så slem med sne
og hårde frostgrader. Den har vel
nærmere været våd, grå og lidt trist,
men da vi arbejder efter de grønne
spirers principper, er vi ude hver
dag, hvis vi synes, at det er forsvarligt
med børnene. Nogle dage, hvor chill
faktoren har været størst, og det har
blæst meget, er det måske kun blevet
til en god ½ times tid, men frisk luft

som ikke har et alderssvarende sprog.
Alle dagplejere har derefter været til
et aftenmøde med disse konsulenter
og hørt om projektet, og dernæst har
vi alle fået udleveret en sprogkuffert,
blandt andet til brug ved dialogisk
læsning, som betyder, at den voksne
læser på en måde, der skaber mere
sprogligt samspil med børnene. Den
dialogiske læsning stimulerer ordforråd og forståelse af de enkelte ord
og deres sammenhænge. Derudover
stimuleres de narrative kompetancer,
altså den historiske fortælling, hos
barnet samt evnen til at tænke abstrakt.
Dette er vi godt i gang med, hvor
også de daglige samtaler i enhver situation er et godt udgangspunkt for at
arbejde med sprogudvikling og skabe
et godt fundament for et sprogstimulerende miljø.

Børns sprog udvikler sig hver dag,
og med os voksne som rollemodeller
skaber vi et aktivt og kreativt miljø i
hverdagen for yderligere sprogtilegnelse for alle børn.
På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard

har vi fået.
Den smule sne, vi har haft, har vi
også forsøgt udnyttet. En dagplejer
har haft børnene med ude og løbe
og føle den kolde sne i bare tæer, før
end de hurtigt var inde igen og få et
varmt fodbad. Der blev bygget snemænd i haverne, smagt på sneen, og
kastet med den. Vi har også været på
De understøttende sprogstrategier
Liljevejs legeplads og rutchet på bakfra sprogpakken.dk er:
ken, hvilket gav nogle dejligt mud1. Følg barnets interesser.
rede børn. Vi måtte have børnene til
2. Stil åbne spørgsmål.
3. Vent på barnets svar.
4. Fortolk og udvid barnets udsagn.
5. Hjælp med at sætte ord på.
6. Forklar ord.
7. Relater til noget kendt.
8. Udnyt de sproglige kompetancer
barnet har
9. Ret ikke direkte fejl men sig
ordet korrekt.
10. Leg med sproget.
at rulle sig lidt i sneen for at få det
værste mudder af, og dog måtte flyverdragter og støvler af udenfor, før
børnene kom ind og blev vasket, men
de havde hygget sig og haft en herlig
leg.

Sprogtilegnelse

Et af vores indsatsområder i dagplejen i 2013 var børns sprogtilegnelse,
hvilket vi arbejder videre med i 2014.
Nogle af dagplejekonsulenterne
havde været med i et projekt, sprogpakken.dk, hvilket er en storstilet efteruddannelsesindsats iværksat af socialministeriet, hvis hovedformål er
at opkvalificere os, der arbejder med
børn i hverdagen til at arbejde med
deres sprogudvikling og især dem,
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Hans Henrik Schnoor.

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Nørregade 19
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com
www.fysmas.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

... hos Birthe
Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup

86 88 85 13
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Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Dennis Rasmussen, Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

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

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

61348671

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195
Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A
8620 Kjellerup, tlf 70 26 86 20, sparkron.dk

Entreprenørfirma.
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg
TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller
Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på

40 59 90 45

eller

86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65
EL-installationer udføres i

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Tlf. 86888266
Mobil 40428266
Se nr : 25158105
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-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

-med 12 års erfaring i løsninger af styringstekniske 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

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

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

TLF. : 26 16 43 12

Borgerforeningen for

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

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

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

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

Støt vores annoncører - de støtter

LOKALBLADET !
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Brugerrådet på Malmhøj

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården

Leder Linda Mortensen			 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50			 Tlf: 86880688

Børnehjørnet

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

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 45941716

Dagplejere

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

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: 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

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6

Tlf. 86841483

Sognemenigheden, Grathe

Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39
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Soldatervennekredsen

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Støttepillerne

Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2

Tlf. 86886005
Tlf. 86888445
Tlf. 86888157

Tlf. 86888902

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

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50

Tlf. 20425133
Tlf. 86888308
Tlf. 51501646

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

Tlf. 51501646

Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71
Tlf. 26247804
Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

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

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 26303732

Tlf. 35266010
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Tlf. 86888147

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

Tlf. 41418988

Vinderslev Vandværk				

Pensionistforeningen				

Fmd.: Henry Lund, Tulipanvej 1

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Vinderslev Skole

Mausing Forsamlingshus			
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Sognemenigheden, Vinderslev

Tlf. 86812767

Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Windir Spejderne				
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

Tlf. 86880002
Tlf. 86888392

Tlf. 86880008

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

GRATHE SOGNEMENIGHED
8. juni kl. 10.00
Gudstjeneste på friluftsscenen i Thorning
9. juni kl. 9.00, Thorning Kirkes P-plads
Historisk kirkevandring
INDRE MISSION, MAUSING
1. april kl. 19.30 i Mausing Mh
Bibelforedrag v/sognepræst Frede Møller,
Hinge ”Jeremias - hans tid og vor tid”
8. april kl. 19.30 hos Anna Grethe & Jens
Larsen, Komosevej 15
Samtalemøde - Johs. Åb. 11
6. maj kl. 19.30 hos Edith Nielsen,
Lundgårde 15
Samtalemøde - Johs. Åb. 12
20. maj kl. 19.30 i Mausing Mh
Soldatervennefest v/tidl. soldaterhjemsleder
Ruth Brik Christensen, Brande

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

27. maj kl. 14.30 hos Anne Marie & Finn
Najbjerg, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde v/leder af International
Kristen Center, Peter Bjerg Mikkelsen, Århus
18. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest
24. juni kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/missionær Christen Peter Olesen,
Ejstrupholm
26. juni kl. 18.00 P-pladsen
v/Vinderslev Kirke
Udflugt i egne biler til
Møltrup Optagelseshjem
MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 10
Lotterispil
Mandage i ulige uger kl. 10
Sang

3. juni kl. 19.30 i Mausing Mh
v/landssekretær Øjvind Thomasen, Åbybro
”Mission Aviation Fellowship”

8. maj kl. 13.30
Løvspringstur til Pøt Mølle
(tilmelding nødvendig)

12. juni kl. 19.30 hos Edith Nielsen,
Tøndborgvej 43
Samtalemøde - Johs. Åb. 13

21. maj kl. 14.00
Brugerrådets generalforsamling

18. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest
26. juni kl. 18.00 P-pladsen
v/Vinderslev Kirke
Udflugt i egne biler til
Møltrup Optagelseshjem
INDRE MISSION, VINDERSLEV
9. april kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær
Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus
25. april kl. 18.00 i Vinderslev Mh
F-aften m/fællesspisning og møde v/
Kristina Wedel, Africa in Touch
29. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
KLF-møde v/landsformand Henning Bjerg
Mikkelsen, Lomborg
14. maj kl. 18.45 på Mausing Sportsplads
”Blå Onsdag” m/spil, bål, kaffe og andagt

8. maj kl. 18.00 fra Kirkebakken 13
Løvspringstur
14.-15 juni
Årsmøde i Vejstrup, Sydfyn
VINDERSLEV BORGERFORENING
23. juni
Sct. Hans i dalen ved Mausing Fors.hus
VINDERSLEV IDRÆTSFORENING
6. april kl. 10.00
Ungdomsafdelingen træningsstart
24. maj kl. 10.00 på Stadion
Forårsfest
Kl. 10-12 Aktiviteter på Stadion
Kl. 11-17 Forlystelser for børn og unge
Kl. 12.30 Optog af gadefodboldhold
Kl. 13.30-16 Gadefodbold
Kl. 18 Spisning og teltbal m/live musik
VINDERSLEV OG OMEGNS
LOKALRÅD
10. april kl. 19 på Vinderslev Skole
Regnskabskurrur v/René Borup
VINDERSLEV PENSIONISTFORE.
23. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling

20. juni kl. 18
Fejring af Sct. Hans
MAUSING FORSAMLINGSHUS
6. april kl. 19.00
Lotterispil
28. maj kl. 17.30
Fællesspisning
Tilmelding på tlf. 22 47 93 41
VALGMENIGHEDEN
8. april kl. 19.00 i Hørup Kirke
Aftengudstjeneste m/efterfølgende kaffe i
Valgmenighedens sal og ekstraordinær generalforsamling kl. 20.00
15. april kl. 13-15 i Valgmh. sal
Påskelotto for børn i 3.-6. kl.
19. april kl. 16.00 i Vinderslev Kirke
Klassisk koncert ”Stabat Mater” af Giovanni
Pergolesi m/Birgit Lyngholm, Mette Østergaard, Tine Fenger samt Skive Sogns Juniorkor og Balle Kirkekor
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Vinderslev Skole holdt fastelavnsfest
mandag den 3. marts
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