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FERIE

EFTERLYSNING!
Er der nogle af  Lokalbladets læsere, som vil dele deres sommerferieoplevelser med os andre? 

Billederne herover viser nogle forskellige ferieoplevelser og rejseformer, men der findes mange andre måder at 
tilbringe sin ferie på uden at rejse ud i verden. Det kan være at hjælpe en god ven med ombygning af  hus. Det kan 
være som medhjælper på Hauge eller Mausing Marked. Det kan være med omlægning af  egen have eller maling 
af  træværk. Det kan være med en god bog på terrassen. Ferie er jo i virkeligheden bare at gøre noget andet, end 
man gør til daglig.

Uanset hvordan vores læsere tilbringer sommerferien, vil Lokalbladet hermed opfordre til, at I tilfører vores okto-
bernummer ekstra kolorit med et billede fra jeres sommerferie, gerne med en lille forklarende tekst. Har I lyst til 
at fortælle en hel masse, laver vi også gerne plads til det. 

Tænk på Lokalbladet i løbet af  ferietiden og vælg et billede af  en sjov episode, en skør oplevelse eller et smukt 
landskab eller noget helt andet efter eget valg og send det til lokalblad@hotmail.com med en lille tekst senest den 
25. august.

På forhånd tak og glædelig påske!
Redaktionen
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spejlet

GadeNyfødte Tillykke med dagen
Maja Würtz, Vinderslevvej, fik den 1. 
februar en lille pige på Viborg Syge-
hus, som vejede 3296 g og var 51 cm.
Pigen skal hedde Alberte. På billedet 
ses hun sammen med sin storebror 
Anton, som er meget glad for hende

Kjellerup VVS A/S
Til information skal det hermed op-
lyses, at Niels Olesen efter 16 års 
kompagniskab pr. 12. januar 2015 er 
udtrådt af  Kjellerup VVS A/S, hvor-
efter alle aktier ejes af  undertegnede. 
Niels Olesen udtrådte af   CE-NO 
Invest ApS, hvorefter alle anparter 
ligeledes ejes af  undertegnede pr. 12. 
januar 2015.
Beslutningen er taget efter længere 
tids overvejelser bl.a. for at sikre, at 
udviklingen i selskaberne kan fort-
sætte i positiv retning både på ser-
vicesiden og på projektdelen. Er der 
brug for yderligere oplysninger, står 
jeg naturligvis til rådighed. I denne 
forbindelse er Mick Froberg ansat 
som serviceleder. Mick vil fremadret-
tet have ansvar for serviceopgaver i 
samarbejde med vores servicemontø-
rer. Han har følgende kontaktoplys-
ninger: 
Mick Froberg, dir. 78 79 78 22, mob. 
25 32 28 70, mick@kjellerupvvs.dk
Projektafdelingen kører videre uden 
ændringer.
Håber at der fortsat er opbakning om 
firmaet og ser frem til nye udfordrin-
ger og opgaver sammen med dig/jer.

Claus Egholm 
claus@kjellerupvvs.dk  

www.kjellerupvvs.dk

Kisse Kristoffersen, Krokusvej 8, 
blev 85 år den 2. marts
Nina Petersen, Pederstrupvej 73, 
blev 60 år den 2. marts
John ”Domus” Kristensen, Vinder-
slevvej 111, blev 60 år den 17. marts 
Henrik Andersen, Vinderslevholmvej 
20, blev 50 år den 24. marts
Verner Lund, Tulipanvej 4, blev 85 år 
den 28. marts
Laurits Christensen, Anemonevej 6, 
bliver 60 år den 12. april 
Børge Madsen, Hønholtvej 10, bliver 
80 år den 30. april 
Inge Østerby, Lundgaarde 13, bliver 
50 år den 1. maj 
Ellen Møller, Trekronervej 31, bliver 
90 år den 10. maj, 
Jørn Dall, Pederstrupvej 43, bliver 60 
år den 7. juni

Velkommen til!
Fruerlundvej 2

Den 15. november 2014 overtog fa-
milien Ijdema Fruerlundgård, Fruer-
lundvej 2. 
Familien består ud over Stieneke og 
Boudewijn af  børnene Tessa (11), 
Amarens (9), Rixt (7) og Ids (5).

Tøndborgvej 32

Tasja Aagaard, 27 år, og Rasmus Kri-
stensen, 25 år, overtog Tøndborgvej 
32 den 1. september 2014.
De kommer fra Marstel på Ærø, hvor 
de begge har arbejdet som kokke. Nu 
går Tasja på Handelsskole, og Ras-
mus arbejder som kok i Aarhus. Hun-
den på billedet hedder Bodil.

Tøndborgvej 39

Marie Aagaard og Johannes Mad-
sen flyttede ind på Tøndborgvej 39 
den 1. oktober 2014. De kommer fra 
Christianshede.
Begge nyder pensionisttilværelsen og 
er glade for at være tæt på børn og 
børnebørn.
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spejlet

Gade ”Låsby-Svendsens hus” 
på Vinderslevvej rives ned!  

Meddelelse omkring ejerskab 
Kjellerup vvs

Kjellerupvej 84
Lone og Carl Ejnar Sørensen og de-
res 4 børn, Katrine, Johannes, Astrid 
og Frida er flyttet fra Fruerlundvej 2 
til Haurbak på Kjellerupvej 84.

Liljevej 3

Steffen Bøgild Thomsen, 22 år, har 
købt huset på Liljevej 3. Han er ud-
lært tømrer hos Sørens Tømrer- og 
Snedkerfirma, men arbejder nu hos 
Siemens Windpower i Engesvang 
med at lave vindmøller på nathold.
Steffens familie består af  far, Per 
Thomsen og mor, Lisbeth, som 
nogen måske kender, da de har væ-
ret medhjælpere til Hauge Marked 
i mange år. Der er også 2 søsken-
de, Janni og Kasper. Familien bor i 
Astrup mellem Kjellerup og Nør-
skovlund.
Steffen spiller fodbold i VIF og er 
også blevet medlem af  bestyrelsen.
Hans fremtidsplaner er nyt tag i 
foråret, og til sommer vil han gerne 
have omlagt haven.
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Hvor blev de af ?
Kasper Heller

Jeg fortsatte folkeskolen på Kjellerup 
Skole til og med 10. klasse. Efter 10. 
klasse havde jeg brug for at komme 
lidt væk fra skolebænken, så jeg fik 
arbejde på en maskinstation, som lå 

mellem Sinding og Funder. Samtidig 
var jeg én dag om ugen på fuld tid 
på gården ved Arne Holm, som jeg 
havde haft fritidsjob hos siden 12 års 
alderen.

7. kl 1995

Forreste række fra venstre:
Claus Andersen, Wasan S. Søndergaard, Anne Iversen, Torben Nielsen, Lina Nielsen, Claus Jensen, Sanne Lem-
ming.
Anden række fra venstre: 
Lene Boilesen (lærer), Sussi Rasmussen, Michael Overbeck, Karen Haugaard, Jimmy Kragelund, Tanja Petersen, 
Kristian Pedersen, Birthe Clausen (lærer).
Tredje række fra venstre:
Anton Nielsen, Anja Nørgaard, Louise Petersen, Anette Kristensen, Mia Krogh, Ellen Pedersen, Allan Borum, 
Kasper Heller.

Automatikmekaniker
Efterfølgende startede jeg på EUC 
Midt i Viborg på grundforløbet som 
automatikmekaniker, som 20 uger se-
nere blev afsluttet i Bjerringbro.

Det næste års tid gik med at finde en 
læreplads og arbejde på gården ved 
Arne samtidig med, at mor og Kri-
stian købte et ”slot” i Langå, som 
skulle sættes i stand, som jeg også 
hjalp til med.
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1. august 2001 startede jeg i lære ved 
Danfoss A/S, som ligger ved Nord-
borg på Als. Jeg var flyttet ind på et 
kollegium i Nordborg dagen før og 
kendte ikke en sjæl, men fandt hurtigt 
ud af, at der på kollegiet var mange li-
gesindede, som kom fra nær og fjern 
med samme mål, nemlig en læreplads 
ved Danfoss. I Nordborg lærte jeg 
også, hvor lille Danmark er, men 
hvor forskellige indbyggere er fra egn 
til egn. Jeg var blevet indvandrer på 
Als.
 

Sprogbarriere
Jeg havde ikke troet, at jeg i Danmark 
ville løbe ind i en sprogbarriere, men 
i Sønderjylland har jeg mødt menne-
sker, som jeg har måtte bede gentage 
sig både 3 og 4 gange uden at kunne 
forstå, hvad de siger. 

Da jeg først var faldet til, gik tiden på 
Danfoss stille og roligt. 

Efter det første år mødte jeg Bjørg, 
som jeg året efter flyttede sammen 
med i Sønderborg, hvor vi stadig bor. 

Den 31. januar 2005 var min læretid 
slut, og jeg forlod Danfoss med et 
svendebrev som nyuddannet auto-
matikfagtekniker i hånden. 

Abena Logistik
Juni 2005 fik jeg job på Abena Logi-
stik A/S i teknisk afdeling, som står 
for service og vedligehold af  et fuld-
automatisk højvarelager. 

Abena koncernen ligge ud til motor-
vej E45 ved Aabenraa N afkørslen. 
De fleste, der har kørt sydpå ad E45, 
har set lageret uden at tænke videre 
over det. 

Tiden på Abena har til tider været 
turbulent med store udsving i omsæt-
ningen på grund af  finanskrisen til 
den negative side, men samtidig med 
vunden markedsandel til den positive 
side.

Bryllup
Privat er der også sket meget, siden 
jeg startede ved Abena. Den 17. 
maj 2008 blev jeg gift med Bjørg på 

Sønderborg Rådhus. Vores familier 
fik først besked om bryllupet, da vi 
sendte dem et billede iført kjole og 
hvidt foran rådhuset. 

Den 11. oktober 2008 var vi så i kirke 
og fik velsignet vores bryllup. Her var 
hele familien inviteret med. 

Børn
Den 29. marts 2009 blev vi forældre 
første gang til en pige, som hedder 
Anna Sophie. 

Året efter den 4. maj blev Anna So-
phie storesøster til Nikolaj. Lille-
søster Signe kom til verden den 11. 
marts 2014, og til at fuldende flokken 
er sidste skud på stammen ankom-
met i år. Den 11. februar kom Marie 
til verden, så den nærmeste fremtid 
bringer travle dage og nætter uden 
søvn.

Kasper Heller
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Nyt møllehjul på Mausing Mølle
Værkstedet på Oustruplund har præsteret et usæd-
vanligt flot stykke håndværk.

Det begyndte med, at Ole Slagter og Peter Løhde 
spurgte Knud Sørensen, der er tømrer på Oustrup-
lund, om han og drengene ville være med til en helt 
speciel opgave, et nyt møllehjul til Mausing Mølle.
I forbindelse med den nye 400 kW-ledning (Kassø-
Tjele) havde Energinet fældet en del gamle egetræer. 
En del af  disse egetræer blev anvendt til møllehjulet. 
Således har nutidens energiforsyning givet anledning 
til at genskabe fortidens energiforsyning.
Opbygning af  møllehjulet har været en stor og kræ-
vende opgave. Først skulle træerne skæres op til bjæl-
ker og brædder. Derefter skulle træet tørres i flere 
måneder. Herefter kunne man påbegynde at save det 
op i de rigtige længder og tykkelser med de nøjagtige 
skæve vinkler. Alle stykker skulle også høvles. Der har 

været brug for geometrien for at beregne den rigtige udformning og de rigtige dimensioner.
I løbet af  november 2014 blev møllehjulet bygget op omkring den gamle aksel. En midlertidig vandrende blev lavet, 
og endelig den 1. december 2014 kunne møllehjulet indvies. Hele Oustruplund fejrede dagen med julefrokost på den 
gamle mølle. 
Forude venter gen-etablering af  den gamle vandrende samt tilkobling af  den gamle kværn.
Vi siger ”drengene” på Oustruplund stor tak for indsatsen og det utrolig flotte stykke arbejde, som de har udført.

Anne Marie og Hans Henrik



9

Egestammerne skæres op til bjælker og brædder

Gymnastikopvisning 
i Vinderslev IF

Søndag den 15. marts afholdt VIF 
gymnastikopvisning på Vinderslev 
Skole. En opvisning der bød på en 
bred vifte af  forskellige kunstarter. 

Børnehaveholdet viste hop og kol-
bøtter i stor stil, og pludselig blev air-
tracken invaderet af  indianere. 

Springholdet og boldholdet viste, 
hvordan man kan kombinere to hold, 
der ellers ligger langt fra hinanden. 

Først blev der skudt til måls til høj 
musik. Så viste børnene deres spring-
færdigheder, både de traditionelle, 
men også ”gæt et spring” og ”klov-
nespring”. Efter en lille omrokering 
kom holdet ind igen til en battle mel-
lem drengene og pigerne. Deres op-
træden afsluttedes med en pyramide. 

Det nye kampsporthold fremviste et 
virkelig flot show: En gangster der 
overfaldes af  adskillige våbenberedte 

unge. Han kæmper for ikke at blive 
overmandet, men til slut lykkes det at 
nedlægge ham. Jeg tror, der sad flere, 
specielt drenge, der syntes, det var 
ganske sejt. 

De to dansehold viste flere flotte 
dansenumre. En flot opvisning med 
et højt niveau. Forbløffende at bør-
nene kunne huske alle de trin. Danse-
holdet kører forlænget sæson, så hvis 
nogen nye har fået lyst, er de velkom-
ne. Tilmelding på hjemmesiden. 

Dameholdet afsluttede med et brag 
af  en opvisning. Karin havde ca. en 
tredjedel af  holdet med. Stor ros til 
de modige damer, der stiller op. Efter 
en forsmag på holdets indhold blev 
lyset slukket, og de uddelte knæklys 
lyste med flotte neonfarver. Det gav 
en super flot effekt. 

Efter den officielle del af  opvisnin-
gen var der kaffe, kage og frugt i sko-
lens fællesrum. 

Opvisningen har fået stor ros, og 
jeg synes faktisk godt, vi kan tillade 
os at være lidt stolte over præstatio-
nen. Alle har ydet en stor indsats for 
at gøre opvisningen underholdende. 
Vores fysiske rammer i gymnastiksa-
len sætter nogle begrænsninger for 
opvisningen. Pladsen er lidt trang, 
og der er lidt pause mellem holdene 
til sceneskift, men faktisk giver det 
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også lidt charme og et godt billede af, 
hvilken forening vi ønsker at være. Vi 
formår at bruge den gave, det er at 
have en gymnastiksal i byen fremfor 
at skulle flytte det udenbys til større 
lokaler. 

Jeg synes også, opvisningen giver en 
vis stolthed over vores by. Der er god 
opbakning, og mange melder sig fri-
villigt til at give en hjælpende hånd. 
Det var også derfor, at dette års vel-
komsttale startede med at sætte fokus 
på netop det, der holder en forening 
i gang. Nemlig alle de frivillige som 
vælger at bruge tid og kræfter på for-
eningslivet. 

Der blev inden opvisningens start 
uddelt et ”skulderklap”, et klister-
mærke med en hånd og teksten ”fedt 
at du er frivillig” til alle dem, der på 
den ene eller anden måde gav en 
hjælpende hånd med – og der blev 
uddelt mange. 

Selvfølgelig fortjener vores instruk-
tører en kæmpe hånd for deres ind-
sats, men jeg synes også, det er vigtigt 
at huske at sende en tak til dem, der 
bager en kage, eller Rikke der brugte 
hele dagen i køkkenet. Det at nogen 
melder sig til en lille opgave, giver en 
anden frihed til at bruge kræfterne på 
noget andet. 

I samme tråd blev opfordringen 
sendt til, at folk melder sig til at tage 
en eller flere opgaver til årets store 
byfest den 30. maj.

Gymnastikafdelingen takker af  for 
denne sæson, og vi glæder os til at se 
jer alle igen til efteråret. 

På vegne af  gymnastikafdelingen 
Lotte Anckersen.



11



12

Uddeling af  
en Rose

I Mausing er sammenholdet blandt beboerne stort, ikke mindst takket været en 
aktiv bestyrelse i Bydamsforeningen. Rosen i dette nummer af  Lokalbladet skal 
derfor gives til denne.

Der arrangeres fx forårssuppe, affaldsindsamling, arbejdsdage ved Bydammen, 
Bydamsfest med generalforsamling, juletræstænding. I 2014 blev der endda lavet en 
æbledag, hvor alle der havde lyst kunne presse æbler til den lækreste æblejuice eller cider. 
Hver gang er det bestyrelsen med Mette og Matthias i spidsen, der stiller op med lækker fælles mad og åbne arme 
for både dem, der har boet her længe og dem, der lige er flytte hertil.
 
Bestyrelsen består af:
Matthias Linack, Mette Nielsen, Ole Nymann, Michael Valbjørn, Jesper Mortensen, Frede Hvam

Venlig hilsen
Inge Østerby

Frede Jesper Matthias

Mette Michael Ole
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VINDERSLEV BORGERFORENING afholdt generalforsam-
ling på Vinderslev Skole den 19. februar.
 
Generalforsamlingen indledtes med en sang - foreslået af  dirigen-
ten, Flemming Grønkjær.

Formanden, Henrik H. Jakobsen, berettede om de arrangemen-
ter, der blev afholdt i løbet af  2014.  
 
Sct. Hans Aften ved Mausing Forsamlingshus trak igen mange mennesker, der benytter lejligheden til at mødes med 
naboer og venner. Rasmus Østerby holdt en flot båltale, og der blev hygget ved bålet og bagt snobrød. 

I august havde vi en skovtur fra Mausing Forsamlingshus til Mausing Mølle. Undervejs blev der fortalt om gamle 
dage. Anne Marie og Hans Henrik fortalte om arbejdet med restaurering af  møllen. Vi sluttede af  med kaffe og kage. 
Vi sad ved rødternede duge i møllestuen. Der var mange, der den dag blev inspireret til fremtidige skovture. Flere 
vidste ikke, at der fandtes sådan en dejlig skov der.

Foreningens helt store succes er børneteater Krabasken, som i 2014 opførte ”GUMMI TARZAN” på skolen. Det 
trak hele 165 betalende gæster. Det var en forrygende forestilling med gode og iørefaldende sange og flot skuespil 
af  de unge skuespillere. De tryllebandt især de mindste på de første rækker. Vi håber, at Krabasken vil komme igen i 
2015.

Selv om bestyrelsen er fuld af  "gode ideer", efterlyste formanden ønsker fra medlemmerne.
Årets regnskab viste et overskud på 9080 kr., hvilket er et godt fundament for arbejdet i 2015. 

Foreningens formand gennem 12 år, Henrik H. Jakobsen, ønskede ikke genvalg. Henrik fik stor tak for sit mangeårige 
virke som formand for foreningen. Henrik er altid interesseret i at gøre noget for lokalsamfundet og er ikke bange for 
at tage fat. Henrik er fortsat med i andet foreningsarbejde og vil også gerne hjælpe med f.eks. Byparken.
 
Bestyrelsen takkede også Lars Arhøj for assistance – især med scenebygning til teaterforestilling.

Pia Møller Erlandsen blev valgt til bestyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand Lotte Kragh, næstformand Jens Ole Erlandsen, sekretær Lis Lund og medlem Pia Møller Erlandsen.

Bent Kragh fortsætter som kasserer.
 
Der er mange idéer til arrangementer i 2015, men de kan endnu ikke afsløres. Dog kan vi love, at vi holder Sct. Hans 
Aften, som vi plejer. Vi håber også at børneteater Krabasken laver en forestilling i 2015.  

Lis Andersen Lund
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Hvor godt kender du din egn?
Deltag i lidt forårs- og påskesjov! Kig godt på billederne herunder og prøv at gætte, hvor de er taget.

Send løsningen inden den 1. maj i en mail til lokalblad@hotmail.com eller skriv den på en seddel, som afleveres 
i postkassen hos et af  redaktionsmedlemmerne.

De der har alle 10 billeder rigtige, deltager i lodtrækningen om et påskeæg!

1 32

4 5 6

7 8 9

10 GOD FORNØJELSE!
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Den 14. januar havde Seniorklubben 
besøg af  Knud Erik Mark, der for-
talte om sin Mormor, Helene.
"Et menneske, som satte spor, men 
ingen pletter".

Helene var et helt specielt menneske, 
som fødte og opfostrede 19 børn un-
der meget vanskelige vilkår. Alle børn 
er "kommet godt i vej", altså blevet 
gode sociale borgere.

På trods af  fattigdom, hvor der ikke 
var en seng eller en stol til hver, og 
en mand, der ikke altid var lige let at 
omgås, var hendes hjem altid åbent 
for familien og børnenes kammera-
ter. I hendes hjem blev alle højtider 
og fødselsdage fejret. Helene fandt 
endda overskud til at tage sig af  sin 
søster og hendes barn, som oven i 
købet også var hendes mands barn. 
Helenes overskud og gode væsen vi-
ste sig også over for børnebørnene.
 

Senior-
klubben

Knud Erik Mark, der er Helenes æld-
ste barnebarn, fortalte levende om 
sine egne oplevelser med mormo-
deren. Gennem sine samtaler med 
Helenes børn og øvrige børnebørn 
har han fået stykket så mange oplys-
ninger sammen, at han har skrevet en 
bog om sin mormor.

Helene blev over 90 år. Hendes 90 
års dag blev fejret sammen med hele 
familien, 155 personer, med middag 
og dans på kroen. Helene havde el-
sket at danse hele sit liv og dansede 
da også til kl. 22:30 på sin fødselsdag. 
 
Den 11. februar kom Per Hansen, 
tidligere TV MidtVest, og holdt sit 
foredrag "Originaler og andet godt-
folk".

Per Hansen har mødt rigtig mange 
"originaler" og fortalte sjove og spæn-
dende oplevelser fra sin tid ved fjern-
synet, hvor han bl.a. mødte "Manden 
i høstakken", som havde set sig sur på 
systemet og derfor meldte sig ud og 
levede sit liv i en høstak.

Marie fra Vedersø, der havde et fan-
tastisk optimistisk livssyn og kunne 
glæde sig over de mindste dagligdags 
ting.

- Så var der ham med motorcyklen, 
der bandede som en tyrk, og ham der 
spillede mundharmonika og så det 
gode og positive i alt; men dog gav os 
andre et lille svirp over tuden, fordi 
vi er nogle brokhoveder i stedet for 
at glæde os over, hvor godt vi har det 
i Danmark.

Alle havde noget at bidrage med - på 
den gode måde.
 
Begge foredrag var godt besøgt, hvil-
ket er med til at give en god stemning.
 
Næste arrangement er den 11. marts 
kl. 14:30, hvor Helen Kjær fra Sund-
hedshuset kommer og fortæller om 
"det gode liv".

Sidste møde i dette foreningsår er 
generalforsamlingen, som er den 22. 
april kl. 14:30.

Alle er velkomne!
Henry Lund

formand

Pederstrup Vandværk
Der blev afholdt generalforsamling i Pederstrup Vandværk torsdag den 19. marts i Mausing Forsamlings-
hus med ca. 15 deltagere inklusive bestyrelsen.

Claus Agerskov og Rasmus Østerby ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Søren Tøndborg og Kaj V. Ander-
sen.

Som revisorer valgtes Bent Kragh og Lars Arhøj.

Aftenen sluttede med smørrebrød.
Lars Arhøj



16

Fastelavnsfest
55 børn mødte op med deres foræl-
dre og bedsteforældre. 

Dj Lua spillede op til dans og mas-
ser af  konkurrencer. Den bedst ud-
klædte var Theo Würtz Vangskov fra 
Levring, som var klædt ud som en 
dykker. 

Der blev slået katten af  tønden, og 
blandt de store børn blev Anders 
Farcinsen fra Pederstrup kattekonge 
og Tilde husdronning. Blandt de små 
børn blev Simon Farcinsen fra Peder-
strup kattekonge og Johanne Busk 
fra Vinderslev dronning. 

Bestyrelsen siger tak for en god og 
hyggelig eftermiddag.

Mausing
Forsamlingshus

Generalforsamling
Den 17. februar var der general-
forsamling. 

Der har været en lille opgang i ud-
lejning til private fester. Bankospil-

lene går godt, men vi vil stadig gerne 
se flere mennesker. Så har vi haft to 
fællesspisninger med stor tilslutning 
og en fastelavnsfest med 55 børn. 

Forsamlingshuset har fået nyt si-
vedræn.

Ruth Bennedsgaard er ny kasserer 
for forsamlinghuset uden for besty-
relsen. Lars Busk og Ole Nymann var 
på valg, men de forbliver i bestyrel-
sen. Bestyrelsen består af  formand 
Karl Petersen, næstformand Lone 
Knudsen, sekretær Lonnie Petersen 
og øvrige medlemmer Lars Busk og 
Ole Nymann. 

Vi går i gang med den store forårs-
rengøring i april.

Fællesspisning
Vi laver fællesspisning onsdag den 
22. april kl. 17.30. 

Menuen er endnu ikke fastlagt, men 
vi skal nok finde noget. 

Vores lotterispil sluttede jo her sidst i 
marts og starter op igen efter Mausing 
Marked. Og så kunne det jo være, at 
der sad nogle mennesker, som gerne 
ville til spil, men ikke rigtigt havde 
fået noget gjort ved det. Så kommer 
chancen til efteråret. Der skulle gerne 
komme 10-15 deltagere mere, for så 
får vi også en bedre økonomi i det. 

Fra den 1. til den 16. april har vi ho-
vedrengøring af  forsamlingshuset.
Hvis der er nogen, der vil hjælpe, vil 
vi være dybt taknemmelig..

Venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Når I læser dette indlæg, har der væ-
ret afholdt generalforsamling. Alt gik 
efter planen (dog ikke så mange del-
tagere som man kunne ønske sig!). 

Der blev foreslået en vedtægtsæn-
dring af  bestyrelsen selv. Denne 
kunne ikke vedtages på den ordinære 
generalforsamling, da dette kræver 
deltagelse af  ca. 75 interessenter iføl-

Vinderslev
Forsamlingshus

Bagagerumsmarked
7. juni kl. 10 - 16

Vi satser på, at dette skal være en årlig 
begivenhed med hygge og lidt handel 

for de lokale, men også for folk udefra.
Der vil som sædvanligt kunne købes 
lidt godt til ganen til favorable priser. 
En stand består af  en parkeringsbås 

og koster 100 kr. pr bås.
Mangler man borde til at sælge fra, 

kan disse i år bestilles ved tilmeldingen. 
Pris pr. bord 25 kr. 

Tilmelding til Henrik Jakobsen 
på tlf. nr. 61 36 54 72

ge vedtægterne. 

Dette forslag går ud på, at besty-
relsen fremover kan bestå af  3 – 5 
medlemmer i stedet for de 5, der 
er krævet ifølge de nuværende ved-
tægter. Forslaget forventes vedtaget 

ved ekstraordinær generalforsamling 
den 10. marts. Den siddende besty-
relse fortsætter alle. Der blev valgt to 
nye suppleanter: Helle Sehested og 
Linda Slot. 

Vi har ligeledes afholdt fastelavnsfest 
for børnene. Der var deltagelse af  ca. 
50 børn + deres forældre. En super 

hyggelig dag med underholdning af  
Jesper Grønkjær, slikposer og faste-
lavnsboller med hvad dertil hører. 

Vi vil på bestyrelsens vegne takke 
Helle og Linda, som stod for plan-
lægningen og afviklingen af  dette. 
En læring i hvordan vi fremover kan 
samarbejde med frivillige hjælpere 
på en anden måde end i de foregå-
ende år. Et samarbejde som kan blive 
spændende for både bestyrelsen og 
kommende hjælpere.

På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Fællesspisning
Bestyrelsen for Vinderslev Forsam-
lingshus havde inviteret til fællesspis-
ning den 19. marts med stegt flæsk 
og persillesovs.

Der kom 138 personer, som alle nød 
den gode mad.

Næste fællesspisning er torsdag den 
24. september.

Alice Lemming
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Mandage i lige uger holder Bruger-
rådet ved Malmhøj lotterispil for be-
boerne på hjemmet, mandage i ulige 
uger er der sang med Else Holm ved 
klaveret. Brugerrådet har desuden 
følgende arrangementer:

Mandag den 20. april kommer Pot-
teegnens Amatørteaterforening med 
deres cabaret ”Livet er cabaret” med 
sang, dans og optræden. Forestillin-
gen begynder kl. 19 og varer ca. 1 
time. Der serveres kaffe bagefter.

Torsdag  den 7. maj kl. 13.30 er 
der afgang til løvspringstur. Vi håber, 
skoven er nyudsprungen og fint lyse-
grøn, når vi kører ad hyggelige veje 
til Restaurant Sønder Ege, der ligger 
meget smukt lige ned til Knudsø ved 
Ry. Der skal vi drikke kaffe og synge 
nogle sange, inden vi kører nord om 
søerne og hjem. 

Turen foregår i en stor og en lille 
bus, der begge kan tage kørestole. Til 

Malmhøj
Brugerråd

denne tur skal man melde sig til, en-
ten på listen, som bliver hængt op / 
lagt frem ca. 14 dage før på Malmhøj, 
eller til formand Flemming Grønkjær 
(86 88 84 21).

Torsdag den 21. maj kl. 14 har vi 
den årlige generalforsamling. Sam-
men med formandens beretning 
bliver der vist billeder fra de arran-
gementer, der er afholdt siden sidste 
generalforsamling, og der serveres 
selvfølgelig kaffe og kage.

Mandag den 22. juni kl. 18 mødes 
vi for at fejre Sct. Hans med bål, tale, 
sang og musik samt lidt at spise. Her 
er det også nødvendigt med tilmel-
ding.

Foruden Malmhøjs beboere og deres 
pårørende er alle egnens beboere vel-
komne. Det er gratis at deltage i ar-
rangementerne. Til gengæld tager vi 
gerne mod en hjælpende hånd til at 
skubbe kørestole og evt. give en arm 
til dårligt gående, hvor det er nødven-
digt.

Birthe Clausen

Tennisbanen i Hauge er klar til den nye sæson fra 1. maj.

Hvis du har lyst til at prøve tennisspillet, kan du kontakte Lis Bjørn Jensen på mail: 
lisogbirger@hotmail.com eller tlf. 50783701.
Du behøver ikke købe ketcher, da klubben råder over 2 voksenketchere, 
2 juniorketchere og en børneketcher til fri afbenyttelse. 

Du skal dog selv medbringe bolde.

Mandag aften arrangerer klubben singleturnering, og tirsdag aften arrange-
rer klubben doubleturnering. Disse turneringer er for alle, der har lyst. Man 
tilmelder sig hos Lis. Øvrige dage kan banen frit benyttes af  medlemmerne.

Prisen for hele sæsonen (1. maj til 1. oktober) er 450 kr. for voksne. 
For børn under 15 år er prisen 200 kr. for hele sæsonen.

Lis Bjørn Jensen

TENNIS I HAUGE
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VIF
Sæsonen 2015 er i gang
Den årlige generalforsamling blev 
afholdt i starten af  februar, igen i år 
sammen med støttepillerne. Torden-
skjolds soldater var igen på plads. 
Referat af  generalforsamlingen kan 
læses på hjemmesiden. Vi er i besty-
relsen meget glade for, at der 
er nogle, der stiller op og hjæl-
per med det frivillige arbejde, 
men vi vil opfordre folk til at 
tilbyde deres hjælp med diver-
se arrangementer, det være sig  
ved idrætsforeningen, men 
også ved de andre foreninger 
i byen. Når I læser dette, er vi 

i gang med forberedelserne til forårs-
festen. Det kunne være, I vil give en 
hånd der?

Igen i år har vores gymnastikhold 
holdt børn og voksne i gang i løbet 
af  vinteren. Opvisningen markerer 
afslutningen på endnu en god sæson. 
Tilslutning til arrangementet var god. 
Dejligt at se at folk bakker op.  
 

Seniorafdelingen i fodbold er kom-
met i gang. Der er lagt op til en spæn-
dende sæson med 2 herreseniorhold, 
nemlig Serie 4 og Serie 6. Damerne er 
i serie 3, og Oldboys skal prøve kræf-
ter med A rækken.
I sidste sæson var der arrangeret 
nogle hjemmekampe fredag aften. 
Der var rigtig god opbakning på si-
delinjerne, så det forsøges gentaget i 
denne sæson. 

 
Hvis du skulle have lyst at be-
gynde at spille, så se holdene 
og deres kontaktpersoner på 
vores hjemmeside www.vin-
derslev-if.dk.
Vel mødt!

På bestyrelsens vegne 
Henning Fisker

Vindere af  bedste udklædning 
Fede Finn og Funny Boys fra Liljevej
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Præst i 40 år 
2. del

Af  Frede Møller, 
pastor emeritus, Ans

Det sker, at folk kigger på konfir-
mandbillederne i Sognehuset og kon-
staterer, at jeg er blevet gråhåret med 
tiden.  Det har somme tider fået mig 
til at svare, at det er da ikke så under-
ligt, når jeg har været præst for jer i 
samfulde 30 år! 

Nå, det er nu ikke så alvorligt ment, 
for det har været en stor glæde at 
være her, og de grå hår var nu nok 
kommet, uanset hvor jeg havde til-
bragt disse år!

Vejen til Hinge 
og Vinderslev
Men hvordan gik det til, at vi kom til 
Hinge og Vinderslev i 1984?

Vi fik vores tredje barn, Frida, lige 
før, vi flyttede fra Vissenbjerg. Hun 
blev født 10. januar og døbt ved af-
skedsgudstjenesten 29. januar. Nu 
havde vi fået det fjerde i september 
1983, Julius, så måske var der en sam-
menhæng mellem det at få børn og 
det at flytte? 

Smerten ved afstanden oplevede vi, 
da Inges far blev syg og døde foråret 
samme år, og vi søgte en del embe-
der. Inge havde arbejde som læge 
på Bornholms Centralsygehus, men 
formentlig ville det ikke være noget 
problem at fortsætte uddannelsen i 
Jylland. 

Men det er ikke så  let at søge nyt 
embede, når man bor på Bornholm! 
Man skal jo gerne præsentere sig både 
for biskop og menighedsråd, og det 
er ikke let, når afstanden er så stor. 
Når konen så er højgravid, bliver det 
ikke lettere, så de forskellige menig-
hedsråd måtte nøjes med et billede, 
og det var åbenbart ikke nok. Så der 

var en række forgæves ansøgninger, 
hvor jeg højst nåede at blive indstillet 
som nr. 2, som en bornholmsk avis 
var så ”venlig” at fortælle!

Vi besluttede os for endnu en om-
gang og søgte så hele fem embeder 
på én gang og fik så at vide, at jeg 
skulle prøveprædike for dem alle!
 
Mon jeg ikke er den præst, der har 
haft flest menighedsråd siddende un-
der prædikestolen på én gang? Det 
foregik i Nustrup Kirke nede ved 
Gram, og hele syv menighedsråd 
mødte op i kirken! 

Med et spædbarn i liften blev det en 
noget hektisk weekend, hvor vi også 
var i Nordjylland for at prøveprædi-
ke, og det var så aftalen, at vi mandag 
skulle mødes med Hinge-Vinderslev 
menighedsråd på Signesminde Kro. 
Dagen efter ringede telefonen med 
besked om, at vi var énstemmigt  
indstillet til embedet. Det skete i be-
gyndelsen af  februar, men først 24. 
maj – præcis på 10 års dagen for min 
ordination - kørte vi ind i Hinge og 
Vinderslev Sogne. Vi skulle nemlig 
først have vores datter Maria konfir-
meret – Bededag i Nexø Kirke – og 
om mandagen kom så flyttebilen og 
transporterede alt vort gods til Hinge 
Præstegård, som var en stor, skøn og 
nyrestaureret  bygning af  flytte ind i. 

Begyndelsen 
Søndag den 27. maj 1984 blev jeg så 
indsat i begge kirker af  provst Knud 
Birkbak fra Frederiks. En stor og 
festlig dag med dejligt samvær i Vin-
derslev Forsamlingshus.

Dermed begyndte hverdagen med 
husbesøg, bryllupper og begravelser 
osv. 
Den første lørdag var noget speciel 
med hele fire bryllupper, hvoraf  jeg 
dog kun havde de to selv. Et af  disse 
bryllupper var blevet glemt i farten, 
så med kun tre kvarters mellemrum 
stod folk uden for kirken og ventede 
på at komme ind! 

Det var festligt at fejre gudstjenester 
i de to dejlige kirker med en stor me-
nighed, som var glad for at synge. 
Hinge kirke var ikke helt færdigre-
staureret, så der var en midlertidig 
prædikestol.

Møder i præstegården 
var der tradition for, da vi kom til 
sognene. En årlig DMS-basar, som 
samlede mange og krævede en del 
forberedelse. Talrige personer har 
stået i døren mellem stuerne og talt, 
når vi havde efterårsmøde eller andre 
ting. I begyndelsen havde vi to som-
merfester – én for hvert sogn – lige-
som konfirmandforældre også kom i 
præstegården.

At være præst
omfatter mange forskellige gøremål. 
Gudstjenesten står naturligvis i cen-
trum som ugens højdepunkt. At 
rigtig mange så forstår, hvor vigtigt 
dette møde med Gud er, gør det hele 
endnu mere festligt og højtideligt. 

Her mødte jeg også en kirkebetjening, 
som med varme og glæde sluttede op 
om det, der foregik. I Hinge var det 
dengang Johanne Andersen, som sad 
ved orglet, mens Niels Jacobsen var 
kirkesanger og Niels Blichfeldt kirke-
tjener. 

I Vinderslev var det Metha Giver-
sen, som var organist, mens Knud 
Sørensen var kirkesanger og Gun-
nar Nielsen kirketjener. Her var der 
samtidig et lille børnekor dengang, og 
det var med til at gøre gudstjenesten 
festlig. Vi havde dog endnu ikke fået 
det store, nye orgel, som først kom i 
1990, og det gamle orgel havde svært 
ved at spille kirken op, selvom Metha 
gjorde, hvad hun kunne!

Vi mødtes og lavede det, vi i dag kal-
der ”Methas kompendium”. En over-
sigt over, hvilke melodier vi bruger 
til de forskellige salmer. Vi gennem-
gik simpelt hen hele den daværende 
salmebog, og det har vi haft megen 
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glæde af  siden. 

Herligt med to kirkebetjeninger, som 
lagde vægt på, at alt skulle være or-
dentligt og rigtigt!

Husbesøg er også en væsentlig side 
af  præstegerningen. Jeg fandt ud af, 
at det ville være fint at besøge folk 
ved ”runde” fødselsdage, dvs. 70, 
75, 80 osv. Dog fandt jeg snart ud af, 
at det var en fordel at komme en af  
de efterfølgende dage, så der på den 
måde var bedre lejlighed til at snakke 
med fødselsdagsbarnet. Selvfølgelig 
kunne man også komme uanmeldt, 
og jeg lærte nogle mennesker at ken-
de, som jeg aldrig vil glemme. Nu 
skal man være forsigtig med at nævne 
navne, og jeg har valgt ikke at frem-
hæve nulevende personer i sognene, 
men et par af  de afdøde må jeg vist 
gode nævne.

Niels Kongsgaard 
var én af  dem, og han boede den-
gang på ”Rydalsminde”, og her var 
det spændende at komme på besøg.  
”Hvordan går det?” spurgte jeg, når 
jeg kom ind på hans lille værelse. 
”Jeg har det så godt, som noget men-
neske kan have det!” lød hans svar. 
Samtidig betonede han, at han var en 
synder ”fra isse til fodsål”, som han 
udtrykte det, men derfor var han glad 
for at have Jesus som sin frelser. 

Vi var dybt uenige om visse ting, men 
det hindrede nu ikke Kongsgaard i at 

sidde i kirken søndag efter søndag. 
Som regel sad han på en bænk med 
ryggen til ”Manden med leen”. ”Jeg 
ved godt, at han snart kommer og 
tager mig”, sagde han engang. ”Men 
jeg vender ryggen til ham og hører 
på, hvad du har at sige.” Det foregik 
samtidig med blikket vendt mod ham, 
der sidder på tronen, og hvis røst får 
de døde til at rejse sig fra graven! 

Bekendtskabet med Niels Kongs-
gaard har været med til at give min 
præstegerning et særligt løft, og jeg 
har derfor tilegnet en af  mine præ-
dikensamlinger til ham (”Fra døden 
til livet”). 

Kirstine Vestergaard
var en anden kirkegænger, som jeg 
lærte at sætte stor pris på. Hun sad 
på sin faste plads søndag efter søndag 
og havde et lille noteshæfte med, så 
hun velsagtens efterhånden fik en hel 
lille prædikensamling ud af  det. 

Niels Jacobsen, 
som var kirkesanger i Hinge, var også 
et dejligt bekendtskab. En glad fynbo, 
som nok undertiden syntes, at min 
prædiken var lige lovlig karsk! ”Den 
prædiken bliver de glad for ovre i 
Vinderslev!” sagde han så med et 
smil, og jeg var straks klar over, hvad 
han mente. Men vi havde et rigtig 
godt samarbejde, ligesom det også 
var tilfældet med Knud Sørensen i 
Vinderslev. 

Astrid Ipsen
fra Kvistgård i Nørskovlund blev en 
særlig god veninde, som nærmest 
blev en del af  familien. Vores yngste, 
Julius, var en særlig god ven, som ofte 
kom på gården, og Astrid forsynede 
os med kartofler, grønsager og andet, 
så vi næsten havde indtryk af, at vi 
gjorde hende en tjeneste ved at aftage 
noget. Søndag efter søndag sad hun 
i kirken. ”Det er jo som en føljeton, 
hvor man hele tiden må have alle af-
snit med!” sagde hun engang, og det 
glædede mig meget.

Et par pudsige 
oplevelser
Ved en begravelse fik jeg en over-
raskelse, da vi kom til dette med at 
vælge salmer. Familien foreslog, at vi 
skulle synge ”Hvor er det godt at lan-
de”. Den salme havde jeg aldrig været 
med til at synge, og jeg vidste, at den 
havde en ukendt melodi, så jeg prø-
vede at tale dem fra det. Jeg skulle nu 
nok blive klogere, fik jeg at vide, og 
det viste sig at være rigtigt. At salmen 
også kunne synges på en helt anden 
melodi, som menigheden var fortro-
lig med, anede jeg ikke, men det var 
en rigtig god og positiv oplevelse! 

Undertiden sker der også morsomme 
ting, når man er præst. Vi havde en 
sjov episode ved et bryllup. Parret 
blev viet midt under en familieguds-
tjeneste i Hinge kirke, og det kom 
helt bag på familien, som bare troede, 

Indsættelsen søndag den 27. maj 1984 i Vinderslev Kirke
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de skulle til barnedåb. Bagefter var 
der én, der sagde: ”Det var da godt, I 
fik det gjort i Hinge og ikke ved ham 
den sure præst i Vinderslev!”

Ved et andet bryllup udeblev gom-
men, og vi stod og ventede og vente-
de. Cirka tyve minutter efter kom han 
løbende. Det var en kold januardag, 
og han var kørt fast ude ved Vinder-
slevholm – stakkels mand!

Godt at være præst, 
men…
I over 40 år har jeg været præst og 
har været glad for det, men der har 
også været minusser. Konfirmandun-
dervisning har ikke været min stærke 
side, og det samme gælder undervis-
ningen af  minikonfirmander. Begge 
dele gik egentlig udmærket, mens det 
stod på – for det meste – men be-
lastningen forud var for stor, så det 
var det, som - sammen med den nye 
EDB-kirkebog - fik mig til at ”gå ned 
med flaget”, så jeg måtte holde op 

lidt før end beregnet. 

At stå på prædikestolen og række 
mennesker verdens bedste budskab – 
det er også stort og uforglemmeligt, 
men smerten ved at opleve, at folk 
ikke hører det eller ikke vil tage imod 
det – ja, den er der og bliver ikke min-
dre med årene. 

At få lov til at døbe, vie og konfir-
mere – jo, det er stort, men det gør 
ondt, når dåben og konfirmationen 
kommer til at stå alene, eller når æg-
teskabet går i stykker, som det des-
værre ofte er sket. 

At stå ved en kiste – det er på en 
måde også en stor ting, samtidig med 
at det river én i hjertet, når døden 
tager et barn, en ung mor, en elsket 
ægtefælle o.l. 

Men alt i alt ville jeg ikke have und-
været det! 

Jeg er glad for, at jeg fik lov til at være 
præst, samtidig med at jeg beder om 
tilgivelse for det, jeg har forsømt og 
forbrudt. 

Og så er vi rigtig glade for, at vi med 
bopæl i Ans stadig får lov til at være 
i nærheden af  de mennesker, vi har 
været iblandt. Inge kan på den måde 
fortsætte sit arbejde som speciallæge i 
psykiatri med klinik i Silkeborg.

De sidste år blev præstegerningen 
udvidet med Vium Sogn, og det var 
både en udfordring og en glæde, men 
desværre alt for kort tid. 

Tak for kærlighed, fællesskab og 
overbærenhed og ikke mindst: tak for 
forbøn gennem årene! 

Det med forbøn må I godt blive ved 
med!

Inge og Frede Møller

Hele familien ved afskedsfesten
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KIRKENYT

Valgmenigheden

02-04-2015    (Skærtorsdag) Hørup kl. 10:30 Karen Marie Ravn
03-04-2015    (Langfredag) Vinderslev. Læsninger og salmesang kl. 10:30 Karen Marie Ravn
05-04-2015    (Påskedag) Hørup kl. 10:30 Karen Marie Ravn
06-04-2015 Ingen gudstjeneste
12-04-2015 Ingen gudstjeneste
14-04-2015    Tirsdag aften Hørup med konfirmandmedvirken. 

Derefter samvær i salen
kl. 19.00 Karen Marie Ravn

19-04-2015    2. søn.e.påske Levring kl. 10.30 Karen Marie Ravn
26-04-2015 Ingen gudstjeneste
01-05-2015    St. Bededag Vinderslev. Konfirmation kl. 10.00 Karen Marie Ravn
03-05-2015    4.søn.e.påske Levring kl. 10.30 Karen Marie Ravn
10-05-2015 Ingen gudstjeneste
14-05-2015 Ingen gudstjeneste
17-05-2015    6.søn.e.påske Hørup kl. 10.30 Karen Marie Ravn
24-05-2015     Pinsedag Vinderslev kl. 10.30 Karen Marie Ravn
25-05-2015 Ingen gudstjeneste
31-05-2015     Trinitatis Levring kl. 10.30 Karen Marie Ravn
02-06-2015     Vinderslev: Turist i de lokale kirker kl. 19.00 Karen Marie Ravn
07-06-2015    1.søn.e.Trinit. Rødding Frimenighed, Årsmøde kl. 10.30
14-06-2015    2.søn.e.Trinit. Vinderslev kl. 10.30 Karen Marie Ravn
16-06-2015 Grathe Kirke: Turist i de lokale kirker kl. 19.00
21-06-2015 Ingen gudstjeneste
28-06-2015   4.søn.e.Trinit. Levring kl. 10.30 Karen Marie Ravn
30-06-2015 Ans Kirke: Turist i de lokale kirker kl. 19.00 K.O. Mandrup

Løvspringstur
Den 11. maj kl. 18.00 med bus fra 
Kirkebakken 13.
 
Pris og udflugtsmål: Se annonce i 
Kjellerup Tidende.
 
Tilmelding SENEST den 4. maj til 
karenmarieravn@gmail.com eller
tlf. 86 88 11 10.

Årsmøde i Foreningen 
af  grundtvigske Valg- 
og Frimenigheder
Den 6. og 7. juni

Rødding Frimenighed er vært for 
Årsmødet i Foreningen af  Grundt-
vigske Valg- og Frimenigheder i 
Danmark. Arrangementet foregår på 
Rødding Højskole i Sønderjylland.
 
Vi plejer til årsmødet at mødes fra de 
grundtvigske valg- og frimenigheder 
over hele landet først på eftermid-
dagen med foredragsaktivitet først. 
Derefter generalforsamling i fælles-

foreningen og orlovskassen,  middag 
og om aftenen foredrag/kunstnerisk 
indslag. 

Søndag morgen gudstjeneste ved 
værtsmenighedens præst, frokost og 
foredragsaktivitet. 

Afslutning efter eftermiddagskaffen.
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Vium Kirke, søndag den 10. maj kl. 11.00 
Rasmus Hovgaard Andersen, Søren Kannes Vej 10, Vium
Jonas Lindegaard Christensen, Søren Kannes Vej 33, Vium
Sofie Nedergaard Galsgaard, Hans Tausens Vej 9, Hvam
Christoffer Shawn Sigaard Pedersen, Krogsgårdsvej 28, Hvam
Mikal Poulsen, Hærvejen 3, Hvam
Matias Lykke Skovbjerg, Nørrevangsvej 37, Vium
Jesper Ladekarl Sørensen, Krogsgårdsvej  62, Hvam
Linett Solhøj Rosenkvist Tolstrup, Skrænten  49, Thorning

Thorning Kirke, søndag den 17. maj kl. 9.00
Julie Bach, Almtoftvej  56, Kjellerup
Lasse Damgaard, Resdal Bakke 44, Silkeborg
Christopher Dunn-Falck, Vattrupvej 24
Lasse Brandt Fredsager, Ungstrupvej 18
Kasper Kristian Holm Hansen, Kong Knuds Vej 1
Kristian Gorm Jensen, Blichersvej 8
Mathias Vagn Jensen, Blichersvej 8
Christian Søgaard Jørgensen, Lærkevej 93, Fårvang
Anders Geiger Madsen, Vattrupvej 39A
Maria Arnfalk Engelbrekt Olesen, Kærsholm Møllevej 2
Frederik Dahl Olesen, Danbovej 7
Adrian Voldum Voss Pedersen, Ungstrupvej 18B
Didde Sørensen Riis, Over Kærsholm Vej 7

 Thorning Kirke, søndag den 17. maj kl. 11.00
Ane Bjerre Andersen, Munkemarken 72
Mathias Rosenvinge Beier, Bødkersmindevej 17
Mathias Lyngholm Christensen, Oustrupvej 11
Mathias Kragh Esbensen, Viborgvej 6
Nicole Overgaard Gommesen, Pederstrupvej 79, Pederstrup
Nicklas Dalgaard Müller, Højgårdsvej 23 
Kristian Dahlmann Oddershede, Tørrepladsen 31
Marie Christence Nørtoft Olsen, Munkemarken 56
Emma Kjærulff  Schou, Østergade  28A, Kjellerup
Julie Amalie Rosenkvist Skovborg, Prangervej 21, Skræ
Christoffer Passer Storgaard, Kong Knuds Vej 11
Louise Passer Storgaard, Kong Knuds Vej 11
Sarah Passer Storgaard, Kong Knuds Vej 11

Årets konfirmander:
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Ans Kirke, søndag den 26. april
Louise Lindgaard Pedersen, Teglgade 52, Ans

Karup Kirke, St. Bededag den 1. maj
Jonas Skjødt Dyhr, Brokhusvej 7

Vinderslev Kirke, søndag den 3. maj 
Maiken Wedel Pedersen, Haugevej 2, Vinderslev

Vindum Kirke, søndag den 3. maj
Martin Christian Celinder Nielsen, Arendalsvej 405, Silkeborg

Hørup Kirke, søndag den 3. maj 
Emma Niedoborski Ammitzbøll Jensen, Træengen 12, Kjellerup
Simone Brix Larstrøm, Søndergade 21 2.tv., Kjellerup 

KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Hvor intet navn er angivet, er det kst. sognepræst Juma Kruse, der har gudstjenesten. *Efter gudstjenesten er der 
møde for menigheden; stedet annonceres. K: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Der tages forbehold for ændringer.

Dato Thorning Kirke Grathe Kirke Vium Kirke
2. apr. Skærtorsdag  19.00 (kor) 10.30
3. apr. Langfredag 10.30  9.00 K
5. apr. Påskedag 10.30 9.00
6. apr. 2. Påskedag 9.00 10.30
12. apr. 1. s. efter påske 10.30 *
19. apr. 2. s. efter påske 9.00 Jørgen Husted 10.30 Jørgen Husted
26. apr. 3. s. efter påske 10.30 9.00
28. apr.: Bakkegården kl. 10.00
1. maj  Store Bededag 10.30
3. maj  4. s. efter påske 10.30 9.00 K
10. maj  5. s. efter påske  11.00
Konfirmation
14. maj Kristi Himmelf. 10.30
17. maj  6. s. e. påske 9.00 og 11.00
Konfirmation
24. maj Pinsedag 9.00 10.30 (kor)
25. maj 2. Pinsedag Kirkevandring Kirkevandring Kirkevandring
26. maj: Bakkegården kl. 10.00
31. maj Trinitatissøndag 9.00  10.30
7. juni 1. s. e. trin. 10.30 9.00
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Dag  Hinge Kirke  Vinderslev Kirke  Præst  Bemærk
Skærtorsdag d. 2/4  19:30 (nadver)  10:30 (nadver)  Frede Møller
Langfredag d. 3/4  10:30  9:00  Søren Peter Villadsen
Påskedag d. 5/4  9:00 (nadver)

 Offergang
10:30 (nadver)
Offergang

 Søren Peter Villadsen  Offergang til KFUM 
og KFUK.

2. påskedag d. 6/4  10:30 (nadver)  9:00  Frede Møller
1. søndag efter påske 
d. 12/4

 9:00. Kirkekaffe  10:30 (nadver)  Søren Peter Villadsen

2. søndag efter påske 
d. 19/4

 10:30 (nadver)  9:00  Søren Peter Villadsen

3. søndag efter påske 
d. 26/4

 9:00  10:30 (nadver)  Søren Peter Villadsen

St. Bededag d. 1/5 10:30 (nadver) 19:00 (nadver). Søren Peter Villadsen Der er varme hveder i 
Sognehuset efter guds-
tjenesten i Vinderslev.

4. søndag efter påske 
d. 3/5

 8:30. Kirkekaffe  10:00 Konfirma-
tion

 Søren Peter Villadsen

5. søndag efter påske 
d. 10/5

 10:30 Offergang  9:00 Offergang  Søren Peter Villadsen Offergang til KLF 
Kirke & Medier.

Kristi Himmelfarts-
dag torsdag d. 14/5

 9:00  10:30 (nadver) 
Skriftemål kl. 
10:15

 Søren Peter Villadsen

6. søndag efter påske 
d. 17/5

 Ingen tjeneste  14:00 (nadver)  Knud Ove Mandrup

Pinsedag d. 24/5  10:30 (nadver)  9:00 (nadver)  Søren Peter Villadsen
2. pinsedag d. 25/5  9:00  10:30 (nadver)  Søren Peter Villadsen

Tak for godt samarbejde i gennem 
mange år, men nu er det ved at være 
slut fra vores side.

Ved den ekstraordinære generalfor-
samling den 24. februar 2015 blev 

Indre Mission 
i Mausing

det endegyldigt vedtaget, at Mausing 
Indre Mission opløses og fusionere 
med Vinderslev Indre Mission, som 
fra sommer 2015 vil hedde Vinder-
slev – Mausing Indre Mission.

Det sidste møde i Mausing Missions-
hus bliver holdt onsdag den 24. juni 
2015. Herefter bliver alle møderne 
holdt i Vinderslev Missionshus.

Vi vil arbejde på at få revet Mausing 
Missionshus ned, så det ikke kom-
mer til at stå som et spøgelseshus og 
skæmme området.

Venlig hilsen
Mausing IM
Uffe Hansen
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Børnehjørnet

Børnehjørnet er stadig aktivt på flere 
forskellige måder, og vi øver os me-
get i at blive færdig inden for tidsram-
men, for vi har så meget, vi gerne vil 
snakke om eller lege, for vi elsker leg.

Når vi fortæller det, så er det, fordi vi 
godt kan lide at være sammen. Der 
er altid plads til en hyggestund med 
saft, frugt og saltstænger. Derefter 
gælder det en sang- og lyttestund, 
hvor vi hører nyt fra en Bibelfortæl-
ling.

Det med at fortælle kan gøres på 
flere forskellige spændende måder. 
Her efter jul har vi brugt vores store 
flonellograf  med de flotteste og mest 
farverige motiver, der sættes fast på 
baggrundsstof. Flonellografen blev 
blandt andet brugt ved fastelavns-

gudstjenesten.

Vi har også valgt her indtil påske at 
vise børnene klip fra en dvd om Jesu 
liv, hvor vi har fulgt Jesus på vej til på-
skemorgen. Der skete virkelig meget 
omkring den påskefest i Jerusalem, 
hvor Jesus blev korsfæstet og lagt i 
graven for så at stå op fra de døde 
påskemorgen. Hold da op! Disse 
filmklip vil vi gerne se igen.

Hver tirsdag mellem kl. 16.15 og 
17.30 har vi endvidere en legestund, 
hvor de voksne nogle gange bliver 
vældig udfordret især på hurtighed, 
men børnene er supergode til at lege 
sammen.

Børnehjørnet var med til, sammen 
med spejderne, minikonfirmander-
ne, konfirmanderne og juniorsjov at 
planlægge fastelavnsgudstjenesten i 
februar. 

Vi havde en dejlig gudstjeneste, og alle 
de udklædte børn var bagefter med til 
at slå katten ud af  tønden i skolegår-
den. De to fastelavnstønder havde 
spejderne pyntet flot, så tak for det. 
I sognehuset blev der bagefter spist 
skønne hjemmebagte fastelavnsbol-
ler, og alle børn fik en slikpose.

Ved vores sidste fællesspisningsaften 
var vi 22 deltagere, og der blev spist 
spaghettipølser, gulerødder og pizza-
brød, alt medens snakken gik mellem 
børn og voksne. Dejlige spisestun-
der den sidste tirsdag i hver måned.

Til slut vil vi så fortælle, at Børnehjør-
nets vedtægter er blevet godkendt af  
Silkeborg Kommune. Det vil sige, at 
vi igen kan hente lidt aktivitetsstøtte 
hjem pr. barn. Dog har vi grund til 
at takke menighedsrådet for al den 
opbakning og interesse, de viser for 
Børnehjørnets samlinger. Det er guld 
værd. Vi siger også tak til både børn 
og forældre, der så trofast møder op 
hver tirsdag og for den hjælp, I byder 
ind med, når I er der. Uden al den op-
bakning var der slet ikke noget, der 
hed Børnehjørnet i Vinderslev.

Der er dog plads til flere børn, for 
der er mange stole i Sognehuset, og 
de må da gerne blive brugt. ”Bare kig 
ind, hvis det passer en tirsdag efter-
middag. Døren er åben…”

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen NajbjergVi leger og synger bevægelsessange i Børnehjørnet
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Når dette blad udkommer, har vores 
nye skoleleder allerede været i gang i 
en måned. I kan længere nede læse en 
kort hilsen fra hende. Vi byder Bibi 
velkommen til Vinderslev Skole, og 
vi glæder os til at samarbejde med 
hende. 

Derudover har især to begivenheder 
fyldt skolen med glæde og fællesskab 
siden nytår. I slutningen af  januar 
havde vi vores traditionsrige skole-
fest, hvor 0.-3. klasse sang, og hvor 4. 
klasse opførte Busters Verden, mens 
5. og 6. klasse havde fællesspisning. 
4. klasse havde knoklet hårdt i flere 
uger og resultatet blev en fantastisk 
flot forestilling, som alle var stolte af. 

Børnehaven, plejehjemmet og bed-
steforældre var inviteret til gene-
ralprøven om formiddagen, og om 
aftenen kom forældre, søskende og 
tidligere elever. Spændingen var be-
stemt stor til begge forestillinger, og 
alle elever havde både styr på replik-
ker, kostumer og skuespil. Vores ind-
skolingselever gav den gas på scenen 
med sang og smil. Det var en fornø-
jelse at se og en fornøjelse at være en 
del af.
 
Lige efter vinterferien var det så tid til 
fastelavn. Eleverne blev sendt rundt 
på skolens matrikel til en omgang 

Vinderslev 
Skole

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Lørdag den 3. oktober 2015
fejres Vinderslev Skoles 50 års jubilæum

Hilsen Skolebestyrelsen

tøndeslagning i form af  et stjerneløb.

Nyd billederne af  eleverne i deres 
flotte kostumer. Der er uden tvivl 
både kreative elever og forældre her 
i vores område. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak for den gode energi, jeg har 

mødt som konstitueret skoleleder 
fra september til marts på Vinder-
slev Skole. Jeg har nydt hver eneste 
arbejdsdag – og det glæder mig, at vi 
har en aktiv skole i et aktivt lokalsam-
fund. 

Venlig hilsen
Jane Vibjerg
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Ny skoleleder 
i Vinderslev
På den første forårsdag i kalende-
ren begynder jeg som ny skoleleder 
på Vinderslev Skole. Et arbejde, jeg 
den sidste måned har glædet mig til 
at komme i gang med. Jeg glæder mig 
til at lære alle i og omkring skolen at 
kende; børn, forældre, ansatte, lo-
kalsamfund. Glæder mig til at blive 
klogere på, hvordan man laver skole, 
hvad man tænker om skole og ikke 
mindst, hvordan man bruger lokal-
samfundets styrker. Noget som jeg 
forhåbentlig bliver meget klogere på 
det næste stykke tid.

Jeg kommer fra en stilling som pæ-
dagogisk leder på Thorning Skole, 
hvor jeg har været siden august 2011. 

Jeg har derfor et godt kendskab til 
skoleledelse og kender også en del til 
egnen omkring Vinderslev. Inden jeg 
kom til Thorning, var jeg folkeskole-
lærer på Hald Ege Skole i Viborg.

Privat bor jeg i Viborg sammen med 
min mand og vores tre børn på 15, 13 
og 8. I min fritid er jeg både til sport, 
det kreative og en god bog.
Jeg glæder mig til at blive en del af  
Vinderslev Skole og håber, at de der 
har gode ideer eller spørgsmål kigger 
forbi.

Mange hilsner
Bibi Holm



30

Windir 
Spejderne

Så kom vi i gang igen efter julen. Det 
var dejligt at se alle ulvene igen, efter 
vi havde december fri. 
Vi tog hul på opgaverne til vores sy-
gehjælpermærke, hvor vi startede lige 
efter nytår med en tur på Falck sta-
tionen i Kjellerup. Vi hørte lidt om 
førstehjælp, hvordan man kommer 
ud af  et brændende hus, hvordan 
man slukker en gryde med ild i og 
meget mere. Vi var så heldige, at vi 
selv fik lov at prøve en slukning af  
grydebrand.  Det var grænseoverskri-
dende for mange af  børnene. Vi var 
også så heldige, at vi så nærmere på 
en brandbil. Hvor er den bare stor 
tæt på. 
Gangen efter fortsatte vi på første-
hjælp. Vi lavede fiktive ulykker; en 
havde fået en boremaskine i maven, 
en anden havde skå-
ret sig. Børnene lærte 
at ringe 1-1-2, og 
hvilke oplysninger 
man skulle give til 
alarmcentralen. Der-
udover havde vi alle 
også forvredet enten 
hånd eller fod, så de 
skulle forbindes. Sik-
ken en elendighed 
der var i huset den dag! En herlig af-
ten med besøg af  lægen Peter Haahr.
Vi havde jo også vores årlige nytårs-
parade her i januar. Vi startede med 
lege for børnene udenfor og general-
forsamling for de voksne inde i huset. 
Derefter fik vi kaffe/saft og kage. Så 
skulle turen rundt i byen jo også til. 
Det var et fantastisk vejr om end lidt 
koldt. Da blæsten ikke var kommet 
til Vinderslev, kunne vi for en gangs 
skyld gå med de rigtige spejderfakler. 
Sikken en parade det blev til! Efter 
turen rundt var der suppe i spejder-
huset til alle. En dejlig dag.
Ulvengruppen er nu også blevet ind-
delt i bander, som vi er gået i gang 
med at give hver deres særpræg, til 
når vi skal på lejr/stævne. Her i lø-

Nytårsparaden 2015
Traditionen tro blev der 2. søndag i 
januar afholdt nytårsparade/general-
forsamling for Windir Spejderne. Der 
var pænt fremmøde af  såvel forældre, 
søskende samt ulve og spejdere. Spej-
derne stod for aktiviteter for ulve og 
søskende, mens de voksne afholdt 
generalforsamlingen. Vores kasserer 
ønsker efter mange år afløsning, og 
hvis nogen skulle have lyst og evner 
i den retning, vil vi meget gerne høre 
fra jer. Arbejdsbyrden er meget be-
grænset.

Vi fik et nyt medlem i grupperådet, 
Signe, og stort velkommen til hende!
Efterfølgende gik vi med fakler i Vin-
derslev unden de store forbrændings-
skader -:). Vi sluttede af  med varm 
suppe i spejderhuset.

På lederfronten har vi fortsat 2 ener-
giske ulveledere, Mette og Trine samt 
Thomas som tropsleder for spejder-

ne. Hvis nogen skulle have 
lyst til at give en hjælpende 
hånd som hjælpeleder/as-
sistent, er man meget vel-
kommen til at kontakte en 
af  lederne eller underteg-
nede.

For yderligere info tjek evt. 
vores hjemmeside
www.windir.dk

Med venlig hilsen 
Peter Haahr
gruppeleder 

 mobil 22519290

bet af  foråret skal vi til at gøre klar til 
vores familieweekendtur, hvor vi skal 
have forberedt nogle lege, musik og 
sange til. Derudover ska vi have hørt 
lidt om kirken og påsken, da den jo er 
lige om lidt.
Hvis nogle af  jer borgere fra Vin-
derslev og omegn ligger inde med 
lysrester, som I gerne vil forære til 
spejderne, så modtager vi dem meget 
gerne. De kan bare lægges i spejder-
husets kælderskakt. Endvidere kunne 
spejderne også godt bruge nogle sok-
ker, som børnene kunne have på om 
vinteren inde i det kolde spejderhus, 
så hvis nogen har lyst til at strikke et 
par af  garnrester, vil vi blive rigtig 
glade. Størrelsen må gerne være mel-
lem 33 og 38.
Til Farve & Lak vil vi gerne sige tak 
for den fine maling til vores toilet. Nu 
et det igen blevet fint og lyst. Sikke 
meget en gang maling kan gøre! 

Lederne
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Lottes private
dagpleje

Det der med at være dagplejer på 
landet kan give lidt ekstra kørsel for 
forældrene, men jeg håber, at livet på 
landet er værd at køre efter. I hvert 
fald fylder udelivet, naturen og dyre-
ne stadig en stor del af  vores hverdag. 
Børnene nyder kontakten til dyrene. 
Jeg troede egentlig, at interessen ville 
glide lidt ud efterhånden, som også 
staldbesøgene blev hverdag, men ofte 
når vi ikke uden for døren, inden de 
spørger efter stalden. De hygger sig 
ved at fodre og nusse om køerne, og 
selvfølgelig er det et ekstra plus, når 
der som nu er en lille kalv at hilse på.

Fastelavn
Fastelavn er mit navn….! Fastelavns-
fest i heldagslegestuen har været en 
af  denne periodes store højdepunk-
ter. 

Vi mødtes i år hos Gitte i Ans til fa-
stelavnsfest med udklædning,  tøn-
deslagning, og hvad der ellers hører 
til. Vi kørte allerede hjemmefra kl. 
8, så vi kunne spise formiddagsmad 
sammen alle sammen. Jeg havde bagt 
muse- og hundeboller til stor fornø-
jelse for børnene og selvfølgelig frugt 
til. 

Tønden var flot pyntet, og indeni var 
der små poser med hyggerier. Der er 
stor forskel på den måde, børnene 
slår til tønden på. De små giver den et 
lille bitte gok, mens de store sagtens 
kan svinge køllen. Med kun lidt hjælp 
lykkedes det at få bunden på tønden 
slået ud. ”Nej seee!” udbrød et barn 
i glæde, da de små hyggeposer ramte 
gulvet. 
Tid til lidt fælles leg inden frokosten 
skulle på bordet. Da alle var stået op 
fra middagssøvnen, fik vi eftermid-
dagsmad. Jeg havde fået lov til at be-
holde alle børnene til efter kl. 16, så 
vi kunne nå hjem, inden forældrene 
kom. En rigtig dejlig dag.

Gå-dyr
Vi har flere gange været på besøg på 
biblioteket og i Mosaikken i Kjelle-
rup. Ofte må vi parkere lidt væk og 
nu, hvor alle 5 børn kan gå, behøver 
vi ikke at have klapvogn med. Det har 
givet lidt udfordringer at sikre 5 børn 
med kun to hænder, når de ikke har 
haft noget at holde ved, også selvom 
de er gode til at holde i hånd. 

Derfor har jeg fået mine børns olde-
mor til at fremstille et gå-dyr til os. 
Jeg tegnede en slange med 6 håndtag, 
og den lavede hun så. Vi har så alle 
ved et håndtag og kan nu let gå fra 
parkeringspladsen og ind uden pro-
blemer. En let løsning, der giver mig 
tryghed.

Udstilling
De sidste 14 dage har vi haft en lil-
le udstilling i Mosaikken. Lene fra 
Kjellerup, Gitte fra Ans og jeg har 
sammen med alle børnene lavet en 
udstilling med overskriften ”Hver-
dagsbilleder”. Udstillingen skulle give 
et billede af  vores hverdage. Vi er 
meget forskellige, men det er netop 
det, der er godt. At der er mulighed 
for at vælge den hverdag, der pas-
ser til den enkelte families behov. Og 
sammen er vi et godt team.

En dag var børnene med i skoven for 
at finde den helt rigtige gren/træ til 
formålet. En dag gravede vi i jord og 
plantede træet. Vi kiggede alle vores 
billeder igennem og fandt de bedste 
frem til udstillingen. Vi lavede fugle-
huse til træet og fug-
lemad til at komme i. 
Vi malede sten, som 
skulle pynte på gul-
vet. 

Torsdag i uge 6 
mødtes vi så for at 
stille det hele op. Tre 
træer med hver deres 
historie og udtryk. 
Jeg synes faktisk, re-
sultatet blev ganske 
fint. Midtjyllands 

Avis og Kjellerup Tidende bragte en 
lille omtale af  det. 

Jeg glædes sådan over de små poder, 
der hver dag giver mit hjem liv.

Med venlig hilsen 
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-
vinderslev.dk
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Dagplejerne
Mariehønen
Fredag den 9. januar var vi i heldags-
legestuen i Mariehønen. Hverdagen er 
i gang igen og juleferien veloverstået, 
så vores første fredag bød på heldags-
legestue. Det var en kold og meget 
regnfuld dag, og da legepladsen ved 
Mariehønen/børnehaven Satellitten i 
Kjellerup byder på meget store vand-
pytter, valgte vi denne gang at bruge 
tiden på indendørsaktivteter. Der blev 
leget lidt frit, mens de voksne smurte mad til frokost og gjorde formiddagsboller og frugt klar. Derefter havde vi 
sangsamling, og da det er tæt på fastelavnstid, havde Susanne pakket noget i kufferten, så vi kunne øve os lidt på de 
forskellige fastelavnssange. Hold da op, hun så lidt skæg ud med øre, næse, hat og briller på, og nogle af  børnene 
kiggede da også lidt skeptisk en ekstra gang. Derefter havde Ann-Britt planlagt noget med motorik, så vi lavede en 
aktivitetsbane af  diverse måtter og tunneller, og så gik legen ellers i gang. Det var godt nok lidt varmt med al det 
tumleri, så nogle af  børnene svedte og måtte lige have trøjerne af  til lidt luft. Efter megen leg og tumlen rundt var alle 
godt sultne, så der blev spist godt til frokost, og alle fik sig en god velfortjent middagslur. Alt i alt en dejlig om end en 
meget regnfuld dag i Mariehønen.

Forældredag med fastelavn
Fredag den 23. januar holdt vi i dagplejen fastelavn 
med forældredag i heldagslegestuen i Mausing. Vi 
var ca. 33 børn og voksne forsamlet denne formid-
dag. Der var lidt frafald på grund af  sygdom, da 
skoldkopper florerer lige nu. 

I det festligt pyntede forsamlingshus med diverse 
fastelavnstøj og serpentiner startede vi med sang-
samling. Ann-Britt og hendes børn havde pakket 
kufferten med nogle forskellige fastelavnssange og 
andre sange, som børnene elsker at synge. Bagefter 
var der kaffe og fastelavnsboller samt æbler til alle. 
Vi siger mange tak til de forældre, som havde bagt 
nogle dejlige fastelavnsboller til os. 

Efter at der var kommet lidt i maven, var det tid til 
at slå katten af  tønden. Først blev der slået med lidt 
forsigtighed, men da først børnene blev klar over, 
hvad det egentligt gik ud på, var det nu alligevel me-
get sjovt, og lige pludselig var der hul på tønden og 
lidt godter til alle. 

Dernæst var der fri leg og hygge og snak de voksne 
og børn imellem, inden der blev sagt farvel og tak 
for i dag kl. 11.00. De fleste børn tog med foræl-
drene hjem. De tilbageblevne fik frokost før mid-
dagsluren. Fra os dagplejere skal der lyde en stor 
tak til forældrene, fordi I tager jer tid til vores ar-
rangementer.
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Heldagslegestue i Mariehønen
Fredag den 6. februar havde vi heldagslegestue i Mariehønen, denne gang med fokus på farver. Efter morgenmaden 
og klargøring til frokost, hvor børnene fik leget lidt med de forskellige legesager, gik vi i gang. Vi startede med at male 
på nogle træplader, som vi har fået af  Lene Rasmussen fra Lokalbladet. Tak for det! Vi er altid glade for at få nogle 
gratis materialer. Der kom maleklatter på pladerne og så en pose over dem. Dernæst sad børnene og kørte hænderne 
på poserne, hvilket skabte de flotteste malerier i mange forskellige udtryk, da poserne kom af  igen, så det var nogle 
stolte børn, der fik deres malerier med hjem om eftermiddagen. At male på denne måde giver børnene et andet 
sanseindtryk, end når det er med pensel. Malingen føles tæt på hænderne, men der kommer ingen maling direkte på 
hænderne, hvilket nogle børn ikke kan lide, og som kan være temmelig grænseoverskridende for dem. 

Efter formiddagsfrugten, som også var i forskellige farver, som der kunne tales om, holdt vi sangsamling igen med 
fokus på farver i sangene. Vi sang forskelige farvesange og 
fik øvet os på de mest almindelige farver, som vi møder i 
hverdagen. Så var vi ude på legepladsen. Der blev rutsjet 
og gledet lidt på de sneklædte bakker, og så havde børne-
haven fået en båd, som de store børn tog sig en ”sejltur” i. 
Alle hyggede sig udenfor og gik på opdagelse på den store 
legeplads, og hurtigt blev det tid til frokost og middagslur. 
Da børnene gik hjem, fik de malerierne med, og der blev 
ønsket god vinterferie til dem, der havde fri ugen efter.

Farvefokus
For tiden har vi valgt at sætte fokus på farver og at lære 
børnene de forskellige farver at kende. Dette kan gøres på 
mange måder, f.eks. har med kopper i forskellige farver 
til børnene. Nogle spiller forskellige spil med farver, og 
vi synger mange sange, hvori de forskellige farver indgår, 

f.eks. ”Bager Bo”, ”Se min kjole”, ”Ballonsangen” mv. Børn bombarderes med farveindtryk i deres hverdag, men 
hvornår kan de egentlig skelne de forskellige farver og genkende dem? 

Ifølge Helle Kjærgaard, børneneuropsykolog og medforfatter til bogen ”Barnets lærende hjerne”, har børn ved føds-
len tunnelsyn og kan kun omfatte de skarpe kontrastfarver. Omkring de 4 uger kan barnet fokusere og skelne far-
vestrålende ting, bedst i rød og gul, og ved 2 måneder kan barnet skelne mellem farverne grøn og blå som de sidste. 
Omkring 2 – 3 års alderen vil børn kunne sortere sikkert i farver og sprogligt benævne dem, dette i samspil med evnen 
til hukommelse og at sproget modnes. Det normalt udviklede barn har ikke brug for ekstra farvestimulans, men lærer 
farverne gennem forældres/pædagogers/dagplejeres bevidste brug af  farverne i lege, sange og hverdagsting. Især i 
specialpædagogikken spiller farver en stor rolle i f.eks. ”Snoezelen rum”, som er udviklet til at give oplevelse af  sanser 
og mulighed for ro og afslapning.

Susanne Vad Westergaard
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Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

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

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

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

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

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

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Neder Kjærsholm
Hovedgaard

Vattrupvej 28, 8620 Kjellerup
tlf. 20 69 55 49   e-mail: info@nederkjaersholm.dk
www.nederkjaersholm.dk

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

       Parallelvej 6, Kjellerup (tirsdag)
      Bredhøjvej 17-19, Silkeborg
             Tlf. 70 20 21 80
     Det er os med den gode service

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

Udlejning af Depotrum i mange størrelser.
Opbevaring  i ” BOX to BOX ” plastkassser. 
Se hjemmeside  www.boxtobox/forside.dk 
              Karsten Horup  41 90 82 37
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Dennis Rasmussen, Hauge

                                             

Hauge Forsamlingshus

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

      Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

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

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

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

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

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

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

Mausing Forsamlingshus
 

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

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

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

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

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

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

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Lotte Kragh , 51 72 36 98

 

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

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

 Andersen   Ejendomme 
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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

Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Dagplejere, kommunale
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Dagplejere, private
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Marie Simon, Gl. Revlvej 3  Tlf. 31235564
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

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

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

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

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Susanne Møller Smed
Mausing Skolevej 11               Tlf. 61690615

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Juma Kruse, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Søren Peter Villadsen, Østergårdsvej 30
Ugelbølle, 8410 Rønde Tlf. 30241558
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

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

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

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

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52 Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård
Leder: Linda Mortensen   Tlf. 89703290
Best.fmd.:  Susan Danielsen, Trekronervej 18   Tlf: 86888510

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

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

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

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

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

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Marianne W. Kristensen, 
Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Würtz,  Trekronervej  17 Tlf. 40297230

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

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BORGERFORENINGEN
23. juni ved 
Mausing Forsamlingshus
Sct. Hans aften

INDRE MISSION, 
MAUSING
14. april kl. 19.30 hos Elly & Jens 
Stenholt, Mausingvej 39
Samtalemøde - Johs. Åb. 20

21. april kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/missionær Henri Alex Jensen, 
Sil

5. maj kl. 18.30 P-pladsen ved
Vinderslev Kirke
Udflugt i egne biler til Øster Snede nye 
missionshus

12. maj kl. 19.30 hos Alise & Uffe 
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde - Johs. Åb. 21

19. maj kl. 19.30 i Mausing Mh
Soldatervennefest v/landsdelssekr.
Bjarke Friis, Esbjerg

4. juni kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde - Johs. Åb. 22

9. juni kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/radioleder Ole Sørensen, No-
rea Radio

17. juni kl. 19.30 
på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/fritidsforkynder 
Anders Jørgen Jensen, Vildbjerg

24. juni kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev

INDRE MISSION, 
VINDERSLEV
28. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
KLF-møde v/Bjarne Dueholm, Brande

5. maj kl. 18.30 P-pladsen ved
Vinderslev Kirke
Udflugt i egne biler til Øster Snede nye 
missionshus

27. maj kl. 14.30 hos Hanna Bjerre, 
Liljevej 11
Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder 
Ejnar Lindbjerg, Videbæk

2. juni kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Anne Marie Najbjerg og Helle 
Frølund, Vinderslev: ”Giv Det Største til 
de mindste - en kirkelig udfordring”

17. juni kl. 19.30 
på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/fritidsforkynder 
Anders Jørgen Jensen, Vildbjerg

MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandage i ulige uger kl. 10.00
Sang

20. april kl. 19
Cabaret v/Pottemageregnens Amatør-
teaterforening

7. maj kl. 13.30
Løvspringstur til Sønder Ege

21. maj kl. 14
Generalforsamling

22. juni kl. 18
Sct. Hans

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS
22. april kl. 17.30
Fællesspisning

SENIORKLUBBEN
22. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling

VALGMENIGHEDEN
9. april kl. 19.00
Caféaften med Fars Grise

11. maj kl. 18.00
Løvspringstur med bus fra Kirkebak-
ken 13

6. juni og 7. juni 
på Rødding Højskole
Årsmøde i Foreningen af  grundtvigske 
valg- og frimenigheder 

VINDERSLEV 
FORSAMLINGSHUS
7. juni kl. 10-16
Bagagerumsmarked

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING
30. maj kl. 9.30
Forårsfestpladsen åbner



Dyrene fodres i Lottes private 
dagpleje, side 31

Fastelavn i Børnehjørnet, side 27 Nytårsparade hos spejderne, side 30

Indvielse af  nyt møllehjul på Mausing Mølle, side 8


