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12 m trailerlift og bad/toiletvogn.
Henvendelse Hønholt Landhandel
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Økonomi
I dette nummer af  Lokalbladet er der 
indlagt et indbetalingskort, og vi hå-
ber, mange vil benytte det til at ind-
betale et valgfrit beløb til sikring af  
Lokalbladets fortsatte drift. Som I 
kan se af  regnskabet, er vi 100% øko-
nomisk afhængige af  lokal velvilje fra 
alle sider - annoncører, abonnenter, 
foreninger og private.

Det indlagte kort kan bru-
ges hjemmefra med home-
banking, hvis man har det, 
men kan også bruges i pen-
geinstitutter og på post-
huse. Hvis man vil spare 
porto, kan man smide en 
kuvert med kontante bi-
drag i postkassen hos en 
fra redaktionen.

Tak til alle jer, der tænkte 
på Lokalbladet, da I hand-
lede i Superbrugsen i 2015 
og dermed sørgede for, at 
Lokalbladet modtog 1744 
kr. i sponsorat!

Lokalbladets regnskab for 2015

Indtægter
Annoncører    49.450 
Abonnenter      9.900 
Private, frivillige indbetalinger    8.682 
Foreninger, frivillige indbetalinger 14.000 
Indtægter i alt    82.032 
 
Udgifter
Trykning af  blade   38.864 
Distribution, omdeling og porto 22.802 
Kontorudgifter      8.916 
Diverse          533 
Udgifter i alt    71.115 
 
Overskud    10.917 

Ideer
Vi vil naturligvis altid gerne modtage 
gode ideer og tekster fra alle vores 
læsere. Ring til én fra redaktionen el-
ler send en mail til Lokalbladets mail-
adresse. Alle oplysninger findes på 
modstående side.

Vi er også meget taknemmelige for 
at få et praj om tilflyttere, nyfødte, 

runde fødselsdage eller andre mærke-
dage, f.eks. jubilæum, bryllup, osv.

Friske kræfter
Vi mangler flere hænder og vil der-
for gerne have nye medlemmer i re-
daktionen, så kontakt os endelig, hvis 
du har lyst til at opsnuse interessante 
emner og/eller skrive om dem. Det 
vil også være en stor hjælp, hvis no-
gen vil være meddelere fra det om-
råde, de bor i.

Ny rubrik
På opfordring fra en læser har vi op-
rettet et afsnit med køb/salg/udlån/
udleje/bytte, som vi har kaldt ”Fra 
læser til læser”.  Den kunne også hed-
de ”Den grønne avis”!

Vi håber, denne service kan have je-
res interesse? Den er ganske gratis 
at benytte, men I er selvfølgelig altid 
velkommen til at tænke venligt på Lo-
kalbladet med et frivilligt bidrag!

Brænde sælges
Eg, ask og gran

Udlejes
Traktordrevet brændekløver

Hans Henrik Christensen
Tlf. 61 39 18 31
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spejlet

Gade Velkommen til!

Tillykke med dagen
Knud Jensen, Pederstrupvej 81, blev 
60 år den 21. februar
Karl Holleufer, Liljevej 8, blev 70 år 
den 8. marts
Karen Grønkjær, Vinderslevvej 8, 
bliver 70 år den 8. april
Bodil Sørensen, Holmsløkkevej 5, 
bliver 80 år den 15. april
Karin Dybdal Hansen, Liljevej 17, 
bliver 50 år den 5. maj
Jørn Nørskov, Pederstrupvej 40, bli-
ver 50 år den 9. maj
Åse Hansen, Revl Mosevej 10, bli-
ver 70 år den 13. maj
Ellen Schläger, Haugevej 34, bliver 
60 år den  23. maj
Ivan Thomsen, Krokusvej 12, bliver 
60 den 24. maj
Ellen Høstrup, Oddermarksvej 5, 
bliver 50 år den 28. maj

Hønholtvej 12
Rikke Riis Christensen (25) og Ras-
mus Fisker (24) flyttede ind den 19. 
december. De kommer fra Ålestrup.
Rikke arbejder som økonomiassi-
stent på Søhøjlandets regnskabskon-
tor i Silkeborg. Rasmus er uddannet 
landmand og er i gang med en over-
bygningsuddannelse på Landbrugs-
skolen i Vejlby for bl.a. at kunne ar-
bejde som driftslederkonsulent.
I fritiden går Rikke en del op i at tage 
billeder, medens Rasmus også i sin 
fritid arbejder med landbrug.

Mausing Mølle holder høstmarked 
lørdag den 20. august. Flere detal-
jer følger i Lokalbladets julinummer!

Høstmarked!

Pederstrupvej 63
Kristian Hedegaard Pedersen har 
solgt sin gård på Holmsløkkevej 1 og 
er flyttet til byen.

40 års jubilæum

Erna Petersen, Liljevej, havde den 
1. marts 40 års jubilæum ved Silke-
borg Kommune. Hun blev fejret på 
behørig vis af  gamle og nye kolleger 
og blev standsmæssigt hentet i åben 
sportsvogn.
Hvornår Erna skal over til Dron-
ningen og takke for medaljen, vides 
endnu ikke.

Vinderslevvej 28
er ved at blive gjort i stand fra kælder 
til kvist. Det er et større arbejde, og 
som ejeren, tømrer Hardy Nielsen, 
Hindbjerg, siger, vil det tage et stykke 
tid, da det bliver gjort i fritiden. Hu-
set ud mod gaden ser ikke for godt 
ud endnu, men når der kommer nye 
vinduer i, vil det pynte op i gaden. 
Det er meningen, at huset på sigt skal 
lejes ud.

Vinderslevvej 107

Den gamle cykelforretning er ble-
vet lejet ud til Vibeke Madsen på 60 
år og Knud-Erik Madsen på 71. De 
kommer fra Vinderup, hvor de var 
så heldige at få solgt deres hus, og da 
Vibeke ville til Midtjylland, lejede de 
huset af  ejendomsmægleren.
De er begge meget interesseret i at 
lave noget af  genbrugsting, bl.a. kir-
ken herunder, der er lavet af  en gam-
mel dør.
Er man interesseret i at se, hvad især 
Vibeke laver, er man velkommen til at 
kigge ind. Så vil du se, hvad der kan 
laves af  gamle ting. Ud over at være 
interesseret i genbrug vil Vibeke også 
gerne synge og skrive sange, så her-
med et lille tip til Borgerforeningen: 
Måske en kommende revystjerne!

Efterlysning!
Lokalbladet vil lave en artikel om fry-
sehusenes historie i lokalområdet, så 
hvis du har viden og/eller billeder, vil 
vi gerne høre fra dig enten til lokal-
blad@hotmail.com eller pr. tlf. til én 
i redaktionen.
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Brudstykker fra en lands-
bydrengs dagbog
Jeg har gennem årene gerne villet skrive små anekdo-
ter fra sognet for at bidrage med et deja-vu til de ind-
fødte og et større kendskab til sognet for tilflytterne. 
Det er blevet udskudt, men nu prøver jeg lidt. 

Den 7. februar 2016 døde Andreas Pretzmann, som 
indtil for få år siden boede på Vinderslevvej 10.
I talen til begravelsen betonede præsten, at han var 
mønsterbryder. Det ved jeg ikke, men han var helt 
sikkert mønsterborger.
Det var i begyndelsen af  60’erne, jeg lærte Pretzmann 
at kende. Jeg gik i Mausing Skole, og vi skulle jo have 
idræt.
Det gik fint om sommeren, for da kunne vi bruge 
sportspladsen, men om vinteren havde vi gymnastik i 
Mausing Forsamlingshus.
Grethe Sørensen (Lene Lyngholm Rasmussens mor) 
skulle lede tøserne og Pretzmann drengene.
Dengang var der kun kakkelovne til opvarmning af  
forsamlingshuset, så det stod uopvarmet det meste af  
tiden, og det faldt i Grethes lod at køre ned og fyre, 
når vi skulle have gymnastik.
Ud over at skulle lede tøserne var det jo et ekstra af-
bræk i den daglige dont at skulle ned for at fyre. Der-
for skete det flere gange, at der blev fyret for sent og 
for kraftigt med det resultat, at lokalet var fyldt med 
røg og nærmest iskoldt, når vi mødte til gymnastik.
Der fik jeg et ambivalent forhold til armbøjninger. 
Gulvet var særdeles koldt, men til gengæld var de ne-
derste 30 cm fri for røg.
Det at lave gymnastik i et røgfyldt lokale var der in-
gen, der kerede sig om. Herre Gud, vi røg jo i forve-
jen. Her fik vi blot lært at inhalere.

Om sommeren gik vi til fodbold i Vinderslev. Her var 
det også Pretzmann, der ledede det, og vi var selvføl-
gelig også med i turneringerne, så når vi skulle spille på 
udebane, lagde Pretzmann bil til. Han havde en Opel 
Rekord station car, og her blev alle ungerne smidt ind 
i flere lag på sæderne og resten i bagagerummet.
Det er godt, at der ikke var sikkerhedsseler dengang, 
for så ville vi jo blive kvalt i det virvar af  seler.
Pretzmann kom hertil fra Nordvestjylland til en stil-
ling som lærer på Vinderslev Skole. Straks fra han kom 
til kort før sin død, har han ydet en stor, vedholdende 
og uegennyttigt indsats for lokalsamfundet.
Han har især ydet en kæmpe indsats i idrætsforenin-
gen og vandværket, men mange andre foreninger og 
initiativer har nydt godt af  Pretzmanns store engage-
ment.
Han har bl.a. været instruktør og sminkør ved lokale 
dilettantforestillinger og revyer, men han har også væ-
ret skuespiller.
Det har nok været midt i 60’erne til dilettant i forsam-
lingshuset. Han havde hovedrollen som pastor Kargo 
i ”Kærlighed” af  Kaj Munk, og ovennævnte Grethe 
Sørensen spillede Ingeborg. De spillede rigtigt godt, 
og det var noget, der gjorde indtryk på en bette knæjt.
Jeg har aldrig hørt Pretzmann udtrykke sig negativt 
om nogen eller noget, men tværtimod virket positivt 
for primært familien, men også for det samfund der 
blev rammen om hans liv.
Derfor vil jeg runde af  med et citat fra ”Kærlighed”: 
”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre,” siger 
Paulus, ”Men størst af  dem er kærligheden”.
Æret være Pretzmanns minde.

Lars Mølgaard

Der var desværre ingen, der skulle have en rose i dette blad!

Hvis du lige nu kommer i tanke om en person, der fortjener en rose, så skynd 
dig at sende en omtale og gerne et billede til lokalblad@hotmail.com, så 
tager vi det med i næste nummer.

Uddeling af 
en Rose
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Tavshedspligt 
Min mor var meget klar over sin tavs-
hedspligt. Når mine forældre var i 
byen eller havde gæster, vidste min 
mor altid meget mindre, end hun 
egentlig gjorde. Det skal forstås på 
den måde, at hun ikke fortalte me-
get, selv om hun havde fået sin viden 
uden om centralen. Det skulle ikke 
kunne siges, at det ”sagde Karen”. 
Måske ville det blive antydet, at det 
var fra centralen, hendes viden kom. 
Det kunne hun ikke leve med. Derfor 
hendes tavshed.
Man skal kunne holde på en hem-
melighed. Hvis der er to, der ved den 
samme hemmelighed, er det ikke en 
hemmelighed mere.

Tordenvejr
I tilfælde af  tordenvejr måtte vi ikke 
tage telefonen. Der kunne være fare 
for, at lynet slog ned. Vi havde en 
petroleumslampe, som altid blev sat 
frem ved tordenvejr, fordi lyset tit 
gik ud. Tordenvejret gjorde tit det, 
at man troede, der blev ringet. Klap-
perne faldt ned og viste, at der måske 
var en opringning. I de fleste tilfælde 
var det falsk alarm. Hvis der virkelig 
var brug for hjælp i tilfælde af  f.eks. 
ildebrand, kunne man se eller høre, at 
der blev ringet meget hektisk.

Kontrol
Der kom rejseinspektricer uventet for 
at høre, hvordan man betjente abon-
nenterne. De kunne også sidde på an-
dre centraler for at lytte til, hvordan 
man talte til hinanden. Man var De´s. 

I starten sagde man: ”Vinderslev” når 
man modtog en anmodning om en 
samtale. Det blev ændret til, at man 
skulle sige: ” Det er Vinderslev”.

Telefonbøger
Der kom nye telefonbøger hvert år. 
Min far kørte ud med dem. Min bror, 
Vagn, og jeg var med for at aflevere 
bøgerne. Min far kendte hver en krog 
af  alle de små markveje, grusveje, der 
er i området. Det var også en spæn-
dende del af  det at være opvokset på 
en central.

Søndagsture
Om søndagen havde vi nogle gange 
unge piger til at passe centralen, såle-
des at vi kunne køre en tur. Disse ture 
gik som regel til fars søster og svoger 
i Ans eller til Sjørslev for at besøge 
min mors 2 ugifte fastre. Vi havde 
unge piger boende. I nogle år holdt 
vi 14 dages ferie i et sommerhus i 
Grenå. Da måtte de unge piger passe 
centralen dag og nat. I de senere år 
var det damer fra lokalområdet, der 
hjalp med at passe centralen. Vi hav-
de bl.a. Gudrun Lund fra Vinderslev. 
Hende var min mor meget glad for.

Numre
Nogle telefonnumre husker jeg sta-
dig: Nr. 1 var Hviid på Vinderslev-
gård. Nr. 2 var den gamle fru Sø-

rensen (Ane ?) på Haurbak. Hendes 
søn Ejner Sørensen havde nummer 
113. Nr. 3 var købmand Jørgensen. 
Nr. 7 var Brugsen, som blev bestyret 
af  Clara og Thorvald Bjerrum. Nr. 
26 var cykelhandler Hans Jensen og 
Elisabeth. Nr. 91 var slagter Nielsen. 
Bl.a. numrene 72 og 75 var partste-
lefoner. Nr. 95 var Rosa og Alfred 
Pedersen.

Centralen nedlægges
Den 14. januar 1970 var det slut med 
centralen i Vinderslev. Den blev auto-
matiseret. Et par minutter før kl. 13 
udførte min mor den sidste handling 
som centralbestyrer. Med ordene: 
”Centralen lukker- vi må afbryde,” 
afsluttede hun de samtaler, der var i 
gang. Kl. 13 blev den første af  de 17 
ledninger, der gik til Kjellerup, koblet 
til, og hermed gik centralen fra ma-
nuel til automatisk betjening. I løbet 
af  en halv time blev de øvrige 16 led-
ninger koblet til. Den første samtale 
efter automatiseringen gik fra den 
gamle central. Afdelingsdirektør A. 
Plaschke, Århus, ringede Jydsk Tele-
fons administrerende direktør, Poul 
Draminsky, Århus, op for at fortælle 
ham, at overgangen fra manuel til 
automatisk telefon nu var sket. Der-
efter talte Karen Bondrup Pedersen 
med direktøren. Det var meget for-
melt og højtideligt. Min mor fik i da-

gens anledning mange blom-
ster og gaver. Hun fortalte, 
at selv om det er et meget 
krævende og bundet arbejde 
at være centralbestyrer, hvor 
man er nødt til at leve på en 
noget anden måde end andre 
mennesker, har hun aldrig 
været ked af  det. Det var ve-
modigt at tage afsked med ar-
bejdet, som har været en del 
af  hendes liv, siden hun var 
8 år, da hendes mor overtog 
centralen.
Både min mor og min bedste-
mor havde centralen i 27 år.

8. Karen Bondrup Pedersen i 1967. 
Hun nød sit arbejde meget

9. Karen og Kristian Pedersen den sidste dag med 
central i Vinderslev. Læg mærke til høretelefonerne, 

som hænger på radiatoren

Fortsat fra sidste nr.
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I 1944 var der ca. 100 abonnenter. I 1970 var der ca. 300 abon-
nenter.

Automatiseringen af  Vinderslev Central var den 11. i Silkeborg-
distriktet. 83 % af  centralerne var nu automatiserede. Den næste i 
rækken var Serup. Dette skete i begyndelsen af  februar 1971.

Disse var ordene om centralen i Vinderslev.  Jeg håber, at I kan bru-
ge min lange fortælling. Det har været en spændende ting at være 
med til. Meget dukker op, når der ”spoles” tilbage i hukommelsen.

10. 14.01.70. Her kan man se telefonbordet, 
propperne og minuturene øverst oppe

11. De sidste samtaler afbrydes

12. Her er der afsluttende samtaler med Jysk telefon. 
Disse samtaler er beskrevet i artiklen.

De 2 kuponer var dem, de skrev på, når der blev oprettet en samtale. 
På bagsiden af  disse kuponer var der madopskrifter, så det kunne de også bruges til.

Inden jeg slutter, vil jeg lige fortælle lidt om mig selv. Jeg gik 
i skole i Vinderslev de første 5 år. Vores lærerinde var Anna 
Sørensen. 
Da jeg var 12 år, var jeg til optagelsesprøve i Kjellerup med 
henblik på at fortsætte skolegangen i Kjellerup Mellem-og 
Realskole. Vi var 5 i alt, der bestod prøven. Om sommeren 
cyklede vi til Kjellerup. Om vinteren kørte vi med rutebi-
len. I 1962 bestod jeg realeksamen og fik derefter læreplads 
som industrilaborant hos A/S Kaj Neckelmann i Silkeborg. 
Efter 3 år var jeg udlært og fortsatte hos Neckelmann i yder-
ligere 3 år.

I 1968 blev jeg gift med møbelhandler Sander Pedersen 
Bolig-Nyt, Ans. Jeg blev medhjælpende hustru i forretnin-
gen. Vi har fået 2 drenge. Den ældste, Henrik, har sammen 
med sin hustru, Jeanette, overtaget forretningen i 2006. De 
har 2 børn, Line og Frederik. Vor yngste søn, Torben, er 
uddannet stærkstrømsingeniør og er involveret i et firma, 
Au2mate, i Silkeborg. Han er gift med Anita. De har 3 børn, 
Julie, Mads og Majli.
Det er gået mig og vores familie rigtig godt.

Ruth Bondrup Pedersen (årgang 1945) 
Hedelyngen 16, 8643  Ans By
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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 arrangerer klubben doubleturnering. Disse turne-
ringer 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.

Fastelavnsfest
50 børn mødte op med deres forældre og bedesteforældre. Dj 
Lua spillede op til dans og en masse konkurrencer. Den bedst ud-
klædte var Emil Reuther Nielsen fra Vinderslev, som var klædt 
ud som en zombie. Der blev slået katten af  tønden, og blandt de 
store børn blev Søren Ammitzbøll kattekonge og Emma Sand-
berg dronning. Blandt de små børn blev Cassander Sehested 
kattekonge og Karl Westhoff dronning. 
Bestyrelsen siger tak for en god og hyggelige eftermiddag.
 

Generalforsamling 
Der har været en lille nedgang i udlejning til private fester. Banko-
spillene går godt, men vi vil stadig gerne se flere mennesker, unge 
som gamle. Vi har haft to fællespisninger med stor tilslutning og 
en fastelavnsfest. Forsamlinghuset har købt nyt flaskekøleskab.

Karl Petersen, Lone Knudsen og Lonnie Petersen var på valg og 
ønskede genvalg. Tina Damsted stillede op, og vi var ude i en af-
stemning. 

Bestyrelsen kommer til at består af: 
Formand Karl Petersen 
Næstformand Lone Knudsen 
Sekretær Tina Damsted
Medlemmer Lars Busk og Ole Nymann
Kasserer Ruth Bennedsgaard er uden for bestyrelsen. 

Markedet 2015 vil nok gå over historien som det dårligste marked nogen sinde, i hvert fald hvad økonomien angår 
på grund af  dårligt vejr.

Lonnie Petersen

Mausing Forsamlingshus

Tennisbanen i Hauge
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Den 13.januar 
havde vi besøg af  Arne Doktor fra Ans, som fortalte om Bernadotte 
og de hvide busser. Arnes tidligere chef, vognmand Flemming fra Vi-
borg, var den første dansker, der meldte sig til at køre med sin bus. Den 
blev malet hvid og kørte sammen med de svenske busser ned gennem 
Tyskland og udførte mange opgaver der. Senere kørte han fanger fra 
lejrene hjem til Norge. Mange af  disse bevarede han kontakten til, og 
Arne havde også mødt dem. 

Den 10 . februar 
havde vi besøg af  en fantastisk kvinde, Anne Helene fra Vildbjerg. 
Hun havde oplevet sygdom, en hjerneblødning og 4 mislykkedes auris-
me-operationer. Femte gang sagde hun til lægerne og manden: "Hvis 
det lykkes denne gang, går jeg fra Skagen til grænsen!" 
Operation lykkedes, og hun holdt ord.
Efter 3 års genoptræning gennemførte hun turen med al bagagen i en lånt barnevogn. Hun sov på vandrerhjem og på 
campingpladser, men gik ellers alene på vejen.
Senere er det blevet en livsstil for hende. Hun har slidt 3 barnevogne op og har gået forskellige ture siden. I år vil hun 
gå Limfjorden rundt.

Den 6. april  
Generalforsamling med sang/spil og oplæsning.

Hanna Bjerre

Seniorklubben

Bagerst: Mathilde Hønholt og Mikkael Rasmussen, Pederstrup, Minna og Anderes Andersen (Degn), Mausing, Lilly 
Thøger og Magnus Jørgensen, Mausing
Midterst: Musikker Aksel Thøger, Nanna og Magnus Møller, Mausing, Lisbeth og Aage Hønholt, Pederstrup, Hedvig 
og Niels Selmer,  Mausing, Karla og Jens Rask, Pederstrup, Andrea Jørgensen (leder), Mausing 
Forrest: Kirstine og Johan Mortensen, Pederstrup, Marie og Bertel Sørensen, Mausing, Marie og Niels Hvam, Mau-
sing, Laura og Peder Hvam, Pederstrup, Frida og Marinus Pedersen, Mausing Mølle

Folkedansere fra Mausing fra ca. sidst i 30’erne
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VIF
Sæsonen 2016
Generalforsamlingen blev afholdt 1. 
februar og som tidligere år sammen 
med Støttepillerne. Et rystende svagt 
fremmøde på kun 5 personer ud over 
de 2 bestyrelser. Referat af  general-
forsamlingen kan læses på hjemme-
siden. Vi i bestyrelsen ved ikke, om 
folk er bange for at komme af  frygt 
for at blive valgt ind. Lad os en gang 
for alle afkræfte dette! Ingen bliver 
valgt ind, med mindre de selv ønsker 
det, og vi er ret sikre på, at det samme 
er tilfældet i de andre foreninger. 

Igen i år vil vi i bestyrelsen slå et slag 
for, at flere tilbyder deres hjælp med 
diverse arrangementer, det være sig 
både ved idrætsforeningen, men også 
ved de andre foreninger i byen. Vi 
er i foreningen utroligt heldige med, 
at der er en fast skare, der stiller op 
og hjælper med det frivillige arbejde, 
men det kunne jo være sjovt at få 
nye ansigter med. Vores faste hjæl-
pere bliver jo ikke ved evigt. Hvis I 
nyder godt af  foreningslivet i byen 
samt de aktiviteter, VIF tilbyder, el-
ler hvis I ønsker ændringer, så mød 
op og tilbyd jeres hjælp og idéer, så 
vi alle fortsat kan nyde godt af  VIF’s 

På bestyrelsens vegne 
Henning Fisker 

Christian Riis-Larsen

aktiviteter. Det er 
med til at sikre liv i 
byen samt et godt 
socialt fundament 
for vores børn og 
unge.
  
Igen i år har vo-
res gymnastikhold 
holdt børn og 
voksne i gang i lø-
bet af  vinteren. 

Afslutningsopvisningen markerer af-
slutningen på endnu en god sæson. 
Tilslutning til arrangementet var god, 
dejligt at se at folk bakker op. Se yder-
lige i indlæg vedrørende gymnastik.  

I løbet af  vinteren er der blevet spil-
let badminton og lidt fodbold i gym-
nastiksalen. Det er også en fast skare, 
der benytter dette tilbud. Der er plads 
til nye, som ønsker at røre sig lidt om 
vinteren. 
Hvis I ønsker at deltage, kontakt 
Christian Riis-Larsen, tlf. 25212976.

Seniorafdelingen i fodbold er kom-
met i gang. Herresenior i Serie 5 og 
Serie 6. Der arbejdes på at finde en 
træner udefra til herresenior. Hvor-
dan udfaldet bliver, vides ikke i skri-
vende stund. Damerne er i serie 3 og 
Oldboys i B rækken.

Vi glæder os til sæsonen og til at se 
holdene i aktion. Tidligere års fre-
dagskampe forsøges gentaget, så der 
er mulighed for mange mennesker på 
stadion. 

Ungdommen starter lørdag den 2. 
april kl. 10.00. Kom og vær med fra 
start.

Hvis du skulle have lyst til at begynde 
at spille, så se holdene og deres kon-
taktpersoner på vores hjemmeside 
www.vinderslev-if.dk.  
Vel mødt!

Til sidst skal det nævnes, at vi i VIF 
har modtaget et sponsorat fra Go´on, 
hvilket vi er meget taknemmelige for.
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STØTTEPILLERNE
Støttepillerne er en lille bestyrelse, som bl.a. samler penge ind ved salg af  støttebeviser med det formål at støtte VIF.

Vi er i fuld gang med at lave nogle sponsoraftaler og håber på god opbakning fra lokale firmaer.

Støttepillerne har haft generalforsamling sammen med VIF. 

Kontingentet er uændret og bestyrelsen ligeså, men har man lyst til 
medindflydelse, kan man henvende sig, da der er plads til flere.

I år har vi allerede givet frugt til gymnastikafslutningen.
Vi har fået nye T-shirts, som Bredsgaard har sponseret.

     Jytte Hartvigsen Døssing

Støttepillernes bestyrelse består af: 

Formand:   Helle Krogh
Næstformand:  Gitte Jensen
Kasserer:   Morten Krogh
Medlem:  Andreas Hartmann
Sekretær:   Jytte H. Døssing

Forårsfest 2016
Lørdag den 28. maj afholder Vinderslev Idrætsforening forårsfest. 

Arrangementet afholdes på Vinderslev Stadion 
for alle borgere i Vinderslev og omegn. 

Foreløbigt Program for lørdagen er som følger:

Kl. 09.30 pladsen åbner. 

Kl. 09.30 - 11.30 
 
Kl. 11.00 - 17.00  Forlystelser for børn og unge vil være åbne. 

Kl. 12.00 - 12.30  Ankomst og klargøring til optog 

Kl 12.30 - 13.30 Optog med de udklædte deltagende hold i Høvdingebold 
   Optoget starter og slutter på stadion.    
 
Kl. 13.30 - 16.00  Høvdingebold

Kl 16.00 – 16.15  Kåring af bedst udklædte hold og vindere af turneringen

Kl. 18.30 – 02.00 Forårsfest med live musik og dans

Se hjemmesiden www.vinderslev-if.dk for mere info om dagen.
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Søndag den 6. marts afholdt Vin-
derslev IF gymnastik- og danseop-
visning i gymnastiksalen på Vin-
derslev Skole. En opvisning der 
markerer tradition og sammenhold. 
Opvisningen afslutter sæsonen på 
fornemste vis, og alle foreningens 
børn og de meget friske damer fra 
dameholdet bliver centrum for en 
festlig formiddag. 

Opvisningen startede med ind-
march, hvor den gamle fane gik i 
front. Der blev budt velkommen 
og sunget en fællessang. Første 
hold på gulvet var mor/far/barn 
holdet. Dernæst kom tumlingerne. 
Mandagsdamerne gav den gas og 
varmede gulvet op for de to dan-
sehold. Alle hold bidrog med en 
festlig og flot opvisning, og specielt 
børnene var meget stolte over da-
gens præstation.

Traditionen tro sluttede vi opvis-
ningen af  med udbæring af  fanen, 
efterfulgt med kaffe, kage og frugt i 
skolens aula. Det er en super hyggelig 
måde at slutte dagen af  på, og VIF 
takker alle dem, der havde bagt kage 
til arrangementet.

Gymnastikafdelingen har i år for al-
vor været mærket af  de ændringer, 
der er blevet lavet på skoleområdet. 
Skolereformen har uden tvivl haft sin 
mærkbare indflydelse på idrætslivet. 
Desuden har det dalende børnetal i 
området også været en stor udfor-
dring. Vi har ikke længere de kæmpe 
store hold, som vi så for få år tilbage. 

Og vi har både i år og sidste år måttet 
slå hold sammen på grund af  mang-

lende tilslutning, men når det nu er 
sagt, så kan og skal vi være stolte 
af, at foreningen kan præsentere 5 
hold til opvisningen. Vi skal være 
stolte af  de gode værdier, vores for-
ening har og det sammenhold, der 
opbygges omkring foreningslivet. 

Gymnastikopvisningen gav et me-
get godt billede på det, vi oplever i 
foreningen. Medlemstallene er lidt 
dalende, men opbakningen fra del-
tagere og deres familier er kæmpe 
stor. Der var et meget fint frem-
møde og faktisk flere, end vi havde 
turdet håbe på. Det er så fedt at se, 
at familierne inviterer bedsteforæl-
dre og andre gæster med. Det gør 
dagen endnu mere festlig.    

Vinderslev Idrætsforening takker 
alle de fremmødte for venlig del-
tagelse, tak til Støttepillerne for at 
sponsere frugt, tak til gymnaster 

og dansere for endnu en forrygende 
sæson. Sidst, men ikke mindst, gives 
en stor tak til trænerne. Tak for jeres 
store indsats i sæsonen! 

Med venlig hilsen 
på bestyrelsen vegne

Lotte Anckersen

Gymnastikopvisning
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Museumsforeningen afholdt den årli-
ge generalforsamling den 23. februar.
Mødet var velbesøgt, og de frem-
mødte blev orienteret om årets gang 
på museet i 2015. Museumsdirektør 
Ole Nielsen gjorde rede for planerne 
om udvidelse af  udstillingsarealet på 
Hovedgården i Silkeborg. 
Tre bestyrelsesmedlemmer var på 
valg, og alle blev genvalgt. 

I løbet af  foråret er der en del arran-
gementer på Blicheregnens Museum 
og på Hovedgården. 
Det fulde program kan ses på 
www.museumsilkeborg.dk

Her skal kun nævnes et par arrange-
menter med særlig tilknytning til Bli-
cheregnens Museum:

Søndag den 29. maj kl. 14 mødes 
man ved Grathe Kirke og hører om 
kirkens oprindelse, og derefter tager 
museumsdirektør Ole Nielsen delta-

Blicheregnens Museumsforening
gerne med til Grathe-stenen og for-
tæller om de seneste udgravninger. 
Der sluttes af  på Kong Knaps Dige, 
hvor der også drikkes kaffe.

Onsdag den 8. juni er der ”Bind-
stouw” i E Thueninghus. Oplev en 
aften med snitning, strikning og op-
læsning på jysk i det gamle aftægtshus 
fra 1860. 

Der er begrænsede pladser i det lille 
hus, så tilmelding er nødvendig. Til-
melding: kmb@museumsilkeborg.dk

Blicheregnens Museum har i foråret 
og sommeren to vidt forskellige ud-
stillinger af  ”håndens arbejde”. 

Fra 19. marts til 31. maj er der en 
strikudstilling kaldet ”S.O.S. – Stribet 
Olmer Strik”. Kom og se hvordan en 
gruppe håndstrikkere er blevet inspi-
reret af  de gamle mønstre og farver i 
olmerdug.

Fra 4. juni til 28. august viser Jør-
gen Rønnau lidt af  sine arbejder med 
kunst og natur. Han har lavet flere 
skulpturparker i træ og har vundet en 
inviteret konkurrence om en ny op-
gave i Trondheim. 

På Blicheregnens Museum vises huse 
i træ og skrevne billeder.

Museet kan også kontaktes på 
tlf. 87205030 eller e-mail:
info@blicheregnensmuseum.dk

Gunhild Kjærsig Sørensen
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Stab:
Jes Christensen, Pederstrup, 1. brandmand
Thomas Ardal, Thorning
Ole Nymann, Mausing, brandmajor
Carsten Hansen, Mausing
Niels Henrik Pedersen, Mausing
Palle N. Kristensen, Mausing
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Hauge Forsamlingshus
Den 24. februar blev der afholdt 
generalforsamling i Hauge Forsam-
lingshus, ca. 1/3 af  medlemmerne 
var mødt op. 
Formand Birgit Frank bød velkom-
men, og som næste punkt på dagsor-
denen blev Børge Rasmussen valgt til 
ordstyrer.
Derefter var det tid til formandens 
beretning:

Sct. Hans var en kold omgang. Ca. 30 
kom til bål og pølser ved søen, hvor 
Harry Madsen holdt båltale.

Vi måtte desværre aflyse vores høst-
fest. Der var kun tilmeldt 14. Efter at 
have sundet os over denne skuffelse, 
genopdagede vi fællesspisningen.

Dette genoprettede vores tro på frem-
tiden for Hauge Forsamlingshus. Det 
var en succes eller et tilløbsstykke! 
40 personer nød bøf  med løg samt 
efterfølgende kaffe og småkager, der 
var doneret af  Hauge Minimarked.

Ved det årlige julebanko måtte vi luk-
ke dørene allerede ved 18.30 tiden, 
da folk strømmede til, og vi var over 
det tilladte antal personer. Vi kan vist 
godt tillade os at sige, at det var en 
god aften trods lidt misforståelser 
ved indkøbet af  præmier.

Den nye bestyrelse:
 Formand Birgit Frank  Haugevej 28b
 Sekretær Birgitte Rasmussen Haugevej 29
 Kasserer Ulla Johnsen  Haugevej 25
 Medlem Marie Simon  Gl. Revlvej 3
Medlem Leif  Dyhr  Gl. Revlvej 1

Forsamlingshusets aktivitetsliste

Marts   Fællesspisning den 17.  kl. 18.30 menu ikke fastlagt
Maj  Loppemarked den 22.     kl. 11-15  stand koster 50,00 kr. inkl. kaffe
Juni  Sct. Hans  den 23.  kl. 19
September Fællesspisning den 15.     kl. 18.30
November Fællesspisning  den 3.     kl. 18.30
December Lotterispil   den 1.       dørene åbner kl. 18

For deltagelse i fællesspisning: Tilmelding til Birgitte, tlf. 29 65 67 33 senest 4 dage før.
Booking af  stand til loppemarked: Også til Birgitte gerne i god tid.
Booking af  forsamlingshuset: Hauge Minimarked, tlf. 86 88 80 13

Vi må meddele, at vi har problemer 
med vores olietank. Den er af  ældre 
dato og har opsamlet en del slam gen-
nem årene. Dette bliver hvirvlet op, 
når der kommer ny olie på tanken. 
Det sætter sig fast i dysen på fyret, 
så dette går ud. Desværre gik det ud 
over en lejer her i efteråret. Der måtte 
ringes efter vvs-mand flere gange i 
løbet af  weekenden, så snart er vores 
besparelse ved det nye fyr ædt op af  
vvs-regninger.

Derfor har vi søgt Silkeborg Kom-
mune om tilskud til en ny olietank 
med skur samt tilskud til reparation 
og lakering af  vores gulv. Vi har mod-
taget meddelelse om bevilget tilskud 
til begge aktiviteter. Så den nye besty-
relse har penge at arbejde med.

Vi søgte også Tuborg Fonden om til-
skud til nye borde og stole. Desværre 
fik vi afslag, men det kan ikke slå os 
af  pinden. Vi prøver igen, måske et 
andet sted. Det er også noget, den 
nye bestyrelse skal tage stilling til.

Denne bestyrelse har talt om skabe til 

glas og evt. porcelæn, så der er noget 
at arbejde videre med for den nye be-
styrelse.

Når vi nu om lidt kommer til valg af  
ny bestyrelse, har Ulla Johnsen valgt 
ikke at modtage genvalg af  person-
lige årsager. Ulla har gennem flere år 
arbejdet utrætteligt for Hauge For-
samlingshus, de sidste år som en me-
get dedikeret kasserer.

Bestyrelsen vil gerne hermed sige 
hende mange tak for hendes store ar-
bejde og ønsker held og lykke frem-
over.

Ved det efterfølgende valg var der 
ingen af  de fremmødte, der ønskede 
at deltage i bestyrelsesarbejdet. Ulla 
Johnsen lod sig derfor «overtale» til 
at fortsætte som kasserer med den 
klausul, at hun ellers ikke skal deltage 
i bestyrelsesarbejdet.

Der var ingen forslag fremsendt, og 
alle andre poster blev besat ved gen-
valg.

Generalforsamlingen sluttede i god 
ro og orden.

Birgit Frank
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Kom og deltag i Havetraktortræk på dette års Hauge 
Marked!!

Trækket bliver afviklet lørdag den 3. juli fra kl 15:00. 
Tilmelding på dagen fra kl 10:00-14:00 i Søteltet.

Der vil blive konkurreret i følgende 3 grupper:

1. 100% standard 8-15 år, (16+ henvises til grp. 2), anti-tipstænger ikke påkrævet.

2. Lille special, fra 8 år, under 16hk, frit dækvalg, anti-tipstænger påkrævet, så traktoren ikke  
 stejler bagover.

3. Stor special, fra 8 år, frit valg på alle hylder, anti-tipstænger påkrævet, så traktoren ikke  
 stejler bagover.

Gældende for alle klasser:
• Trækhøjde max. 35 cm.
• Alle roterende dele skal være afskærmet.
• Man skal rette sig efter banedommeren.
• Deltagelse er på eget ansvar, både for person og materiel.

Der vil være præmier til bedste træk i alle klasser.

Evt. spørgsmål kan rettes til Tom Vind på tlf. 23 39 32 06 på hverdage efter kl 17:00. 

Havetraktortræk 
Hauge Marked 2016
Gratis deltagelse!!
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NYT HOLD I HAUGE: ”DE FRISKE MANDAGSTRAVERE”

Vi mødes hver mandag og går en tur på mellem 5 - 8 km. 
Vi går forskellige steder for også at få forskellige naturoplevelser.

Dato                               Mødested                               Tid
Mandag  04.04                        Thorning Hallen                                  Kl. 19.00
Mandag  11.04                        Stendal  v/Stendalgård                     Kl. 19.00
Mandag  18.04                       Stendal  v/Stendalgård                        Kl. 19.00
Mandag  25.04                        P-pladsen v/Ulvedalsvej                     Kl. 19.00
Mandag  02.05                        Alhuset  Kjellerup                              Kl. 19.00
Mandag  09.05                        Arena Midt Kjellerup                             Kl. 19.00
Mandag  16.05                                                        Alhuset  Kjellerup   ( 2. pinsedag )Kl. 19.00   
Mandag  23.05                        Liseborg Hallen - Viborg                        Kl. 19.00
Mandag  30.05                       Golf  Hotellet - Viborg                            Kl. 19.00
Mandag  06.06                       Ishuset  v/Dollerup Bakker                    Kl. 19.00
Mandag  13.06                       Silkeborg Bad                                          Kl. 19.00
Mandag  20.06                       Kvickly - Silkeborg                                 Kl. 19.00
Mandag  27.06                       Indelukket  - Silkeborg                            Kl. 19.00

Prisen for sæsonen er kr. 100, som betales via HUGF klubmodul.

Kom og vær med til noget nyt og godt. Alle er velkommen!

Spørgsmål besvares af  Lis Bjørn Jensen, tlf. 50 78 37 01 eller 
Annette Holgersen, tlf. 30 23 84 98.

Til generalforsamlingen den 
18. februar serverede vi ”hjemmela-
vet” suppe. Der kom ikke så mange, 
men vi havde en god aften. John 
Iversen blev valgt til bestyrelsen. Han 
vil især gerne arbejde med revy. 

Uddrag af  
formandens beretning: 
Efter farvel og tak til vores formand, 
Henrik, ved årets generalforsamling 
bestod bestyrelsen af  Lis, Pia, der 
kom til som ”ny” samt Jens Ole og 
undertegnede. Vi er et godt team og 
har det godt med hinanden, men vil 
da gerne være flere.

I april skulle vi prøve noget nyt: 
Brunch i Byparken. Samme dag var 
der arbejdsdag i Byparken, så maden 
var gratis for det arbejdende folk. 
Der var en duft af  kaffe og bacon, 
og der blev bagt pandekager over bål. 
40 personer i alle aldre i en hyggelig 
atmosfære og godt vejr. Anja styrede 
tropperne og fordelte opgaverne med 
vedligeholdelse af  parken. 

Sct. Hans Aften var som altid ved 
Mausing Forsamlingshus. Igen i år 
rundede vi de 100 besøgende. Det 
var Valgmenighedens præst, Karen 
Marie Ravn, der holdt en dejlig tale 
for os, inden bålet skulle tændes. 
Først da Peder havde været hjemme 
efter et par store halmballer, kom der 
gang i bålet. Peder fik klapsalver og 
gratis mad, kaffe og kage.

I september havde vi Byvandring i 
Vinderslev. Det var et vellykket ar-
rangement, godt planlagt af  Else 
Holm, Inge og Nille Würtz. Vi var 
over 50, der gik gennem gaderne og 

fik små historier ved udvalgte huse. 
Flere deltagere kom med bemærknin-
ger og anekdoter. 

Det var vist også i september, at By-
parken blev ”lukket”. Redskaberne 
blev gennemgået for mangler, og 
der blev stukket kanter af  og ryddet 
ukrudt. 

I oktober holdt Sidsel fra Pederstrup 
foredrag om sit ophold i Argentina. 
Det var hun rigtig god til. Hun for-
talte levende og ærligt om sin rejse og 
de udfordringer, det gav. Undervejs 
nød vi argentinsk vin og snacks efter 
argentinsk opskrift. Der var også ar-
gentinske kager til kaffen. En af  dem 
havde Sidsels mor bagt.

Få dage før havde skolen jubilæum, 
og vi hjalp med borddækning og kaf-
fe. 

I november havde vi for tredje gang 
børneteater ”Krabasken”. En god 
oplevelse for de ca. 100 fremmødte. 
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Det er dejligt at se, hvordan børnene 
er optaget af  forestillingen, og hvor-
dan dem på scenen nyder at være der.

Tak for et år med spændende ar-
rangementer!

Chokolade på skolen
En aften i marts var vi en flok, der 
mødtes i skolens køkken og lærte lidt 
om fyldte chokolader. Vi fik lavet 
nogle kilo af  dem ved fælles hjælp - 
og med god vejledning af  konditor, 
Anita Norden fra ”Choko-Laden”. 
Der blev snakket og grinet meget, 
selvom vi også arbejdede koncentre-
ret. Aftenen sluttede med fordeling 
af  de mange chokolader og en grun-
dig rengøring. (Der var chokolade-
fingre mange steder!) Tak til Anita og 
alle deltagere for en god aften!

Resten af  2016:
Lørdag den 30. april: Skovtur
Vi mødes ved Mausing Forsamlings-
hus kl. 13.30. Sammen går vi en tur 
igennem skoven til Mausing Mølle. 
Der bliver små opgaver undervejs. 
Ligesom sidste gang har Anne Marie 

og Hans Henrik fra Mausing Mølle 
budt indenfor i ”Møllen”, så vi kan 
se det nye møllehjul. Kaffe og kage 
nydes ved møllen. Det bliver muligt 
at komme indendørs. Ca. kl. 16.00 er 
vi tilbage ved forsamlingshuset.
Pris for skovtur inkl. kaffe/kage: 
30 kr. for voksne og 15 kr. for børn 
(3-12 år).

Torsdag den 23. juni: 
Sct. Hans Aften
Denne aften er fuld af  traditioner, så 
vi gør stort set tingene, som vi plejer. 
Dog har vi bestemt, at der skal være 
båltale kl. 19.00 – og så tændes bålet. 
Det er et ønske fra flere småbørns-
forældre, så det prøver vi. 
Vi håber på dejligt sommervejr, så vi 
kan få ild i bålet og sidde og nyde en 
pølse eller kaffe og kage, som man 
bl.a. kan købe. Vil man være sikker 
på at få en stol at sidde på, så kan den 
med fordel medbringes.
Aftenens taler kan vi endnu ikke af-
sløre!

Torsdag den 25. august: 
Ådalsprojekt
Vi arbejder på en sommeraften-

udflugt sammen med miljøtekniker 
Aage Ebbesen, som vil vise os og 
fortælle om Ådalsprojekt Vinderslev 
Holm. Nærmere program følger.
 
Lørdag den 17. september: 
Rundt i Pederstrup
Allerede under sidste års tur i Vinder-
slev lød det: ”Det kan vi også i Peder-
strup!” Vi barslede lidt med idéen i 
bestyrelsen, og da vi prøvede at finde 
nogen til at fortælle om byen, så var 
der allerede en gruppe, der var i gang. 
Så nu læner vi os tilbage og glæder 
os til en tur i Pederstrups gader, hvor 
vi skal høre om ”Livet i Pederstrup i 
gamle dage”.
Pris for rundtur inkl. kaffe/kage:
30 kr. for voksne og 15 kr. for børn 
(3-12 år).

En aften i oktober bliver der fore-
drag af  Henning Christensen fra De-
signa A/S. 

Og så håber vi at kunne præsentere 
REVY den 12. november og børne-
teater ”Krabasken” den 13. novem-
ber.

Lotte Kragh
Formand

En aften på 
chokoladefabrikken!
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Brugerrådets kommende arrangementer
Tøjdemonstration den 18. marts kl. 10
Tøjfirmaet Damernes Butik kommer på Malmhøj med pænt og smart tøj til voksne i alle aldre og alle størrelser, og 
beboere uden for Malmhøj er meget velkomne. Der er et stort prøverum med spejle, hvor der er mulighed for at 
prøve tøjet. Der bliver serveret en kop kaffe med småkager.

Cabaret den 28. april kl. 19
Igen i år kommer Pottemageregnens Amatørteaterforening en tur til Malmhøj for at vise årets forestilling, "Swingtime 
igen - for fuld musik". Det var meget festligt og underholdende sidste år, og det håber vi selvfølgelig på, det bliver 
igen. Der er kaffe bagefter. Gratis adgang for alle.

Løvspringstur den 19. maj kl. 13.30
I år har vi valgt, at vores sejltur for afvekslingens skyld skal ligge om foråret i stedet for, som de andre år, om efteråret. 
Vi skal sejle med Mågen på Silkeborgsøerne i to timer. Der bliver serveret kaffe med hjemmebagt kage på turen, og 
Bent Kragh vil spille og underholde os undervejs. Brugerrådet arrangerer kørsel fra Malmhøj i privatbiler samt en eller 
to små busser, der kan tage kørestole. 

Generalforsamling den 25. maj kl. 14
Brugerrådet holder generalforsamling. Se opslag eller annonce i Kjellerup Tidende.

Sct. Hans den 21. juni kl. 18
Denne aften fejrer vi Sct. Hans med bål, tale, sang og musik samt lidt at spise. Båltalen holdes i år af  Kristian Pihl 
Lorentzen. Tilmelding nødvendig.

Lotterispil og sang
Hver mandag i lige uger står Agnes Hansen og Inga Guldborg for lotterispil på Malmhøj. De andre mandage er der 
sang med Else Holm ved klaveret og Flemming Grønkjær som forsanger. Begge dele er meget populært og en kær-
kommen afveksling i hverdagen for beboerne på hjemmet.

NB!
Foruden Malmhøjs beboere og deres pårørende er alle egnens beboere velkomne til at deltage i disse arrangementer. 

Til løvspringsturen og Sct. Hans er tilmelding nødvendig. Dette kan ske på listen på Malmhøj eller til Flem-
ming Grønkjær på tlf. 86 88 84 21. 
Det er gratis at deltage i disse arrangementer, som vi finansierer bl.a. ved hjælp af  vores overskud fra julemarkedet.  

 Birthe Clausen

Malmhøj Brugerråd
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Stemningsbilleder fra mandagens bankospil
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Disse tre udgør valgmenighedens konfirmandhold 
2015-16, som jeg til nu har været rigtig glad for her i 
min sidste sæson - og som består af:

(fra venstre)
Line Wind Skorstengaard, Illervej 16
Viggo Norman Kristensen, Engholmsvej 2
Kristopher (Kris) Møller Dybdal Hansen, Liljevej 17

De konfirmeres Store Bededag, fredag den 22. april i 
Vinderslev Kirke kl. 10.

Det er et lille, men godt hold - og det kommende hold,  
som vores nye valgmenighedspræst Johan Christian 
Nord starter op med til september 2016, bliver sand-
synligvis over dobbelt så stort!

Onsdag den 1. juni kl. 19 byder Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed alle interesserede vel-
kommen til informationsmøde for forældre 
og konfirmander i årgangen 2016/17.

Kom og mød valgmenighedens nye præst, Jo-
han Christian Nord, og hør om betydningen 
af  konfirmationen og tankerne bag det kom-
mende konfirmandforløb. 

I løbet af  aftenen skal vi synge sammen fra 
Højskolesangbogen, og der vil være god tid 
til at tale sammen og stille både små og store 
spørgsmål.

Vi slutter af  med kaffe, saft og brød i gård-
haven.

Vel mødt!

Konfirmationsforberedelse i Valgmenigheden - noget, du kan glæde dig til

Tidligere konfirmand: 
 ”Man får fortalt en masse histo-
rier, man lærer mere om kristen-
dommen – og man har det sjovt”

Heldagstur den 3. februar  til Sydvestjylland foran Harald Blåtands Jellingesten - også kaldet "Danmarks Dåbsattest" . 
Vi havde da været af  sted fra tidlig morgen og havde set Robert Jacobsens skrotfigurer i Hjerting Kirke, Esbjergevangeliet, 

en 40 meter langfrise med bibelhistorien i nutidssituationer, Museet Ribes Vikinger samt altså til slut: Jellingestenene 

Konfirmation fredag den 22. april 2016

Morgentimer er normalt foregået foran pejsen  - man kan også vågne dér !! 
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
Dato Thorning Grathe Vium
3. april 19.00 Erik Bjørn
10. april 10.30
14. april 17.00 Info om Konfirmation
17. april 10.30 Dåb SPV
21. april 17.00 Spaghettigudstj. med Tante Andante
22. april Bededag Konfirmation Lars Morthorst 10.30 med efterfølgende Pilgrimsvandring
24. april 19.00 14.00 Kirkekaffe
26. april 10.00 Bakkegården
1. maj 9.00 Konfirmation  11.00 Konfirmation
5. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 10.30
8. maj 9.00 og 11.00 Konfirmation
10. maj Forårskoncert
15. maj Pinsedag 10.30
16. maj 2.Pinsedag Kirkevandring Kirkevandring Kirkevandring
22. maj 10.30 9.00
29. maj 10.30
31. maj 10.00 Bakkegården
5. juni 9.00 10.30
12.juni 9.30 Kaffe. Gudstjeneste kl. 

10.00 på Friluftsscenen
19. juni 10.30 9.00
26.juni 10.30 SPV
28. juni 10.00 Bakkegården.
3. juli 9.00 10.30

Menighedsrådsvalget 
i Grathe nærmer sig!
Til efteråret skal der være valg til Me-
nighedsrådet i Grathe. Derfor denne 
lille opfordring.
Vi mangler kandidater til at stille op, 
da ikke alle i det nuværende menig-
hedsråd ønsker at genopstille. Derfor 
opfordrer vi alle i Grathe sogn til at 
tænke over, om det ikke var noget for 
dem. 
Hvad er menighedsrådsarbejde? Nej, 
det er ikke en kaffeklub, men ja - vi 
drikker kaffe!
Er vi en speciel type mennesker, der 
sidder i rådet? Nej, vi er helt almin-
delige folk, der skal afspejle hele me-
nigheden i det sogn, som vi er valgte 
repræsentanter for. 
Hvad er det så vi laver? Rådets for-

nemste opgave er at sikre kirkens liv 
og vækst i sognet. Dvs. vi skal skabe 
gode rammer for præstens og de an-
sattes arbejde og medvirke til også 
at styrke det folkelige fællesskab i 
kirken. Menighedsrådet er arbejdsgi-
ver for kirkebetjeningen, og derfor 
er der nogle lovpligtige ting, vi skal 
beskæftige os med. Som alle andre 
arbejdsgivere skal vi tage hånd om 
APV, MUS-samtaler, ansættelser, 
samarbejde m.m. Ligeledes er der en 
del arbejde vedrørende kirkegården, 
ikke praktisk, men kontorarbejde, fx 
med gravstedsregistrering. Vi sidder 
med ansvaret for kirkens drift og der-
med også med kirkens regnskaber og 
budgetter. Vi er med til at planlægge 
kirkens arrangementer og også til at 
løfte de praktiske opgaver ved dem. 
Vi samarbejder med pastoratets to 

andre sogne, Thorning og Vium, om 
fx kirkebetjening, gudstjenesteforde-
ling og fælles arrangementer, der kan 
styrke det kirkelige fælleskab mellem 
sognene.
 
Menighedsrådet vælges for en perio-
de på fire år. I det nuværende råd hol-
der vi ca. 8 møder om året. Selvom 
vi er et lille sogn, anser vi det som 
vigtigt fortsat at have et selvstændigt 
menighedsråd - men det kræver, at 
nye kræfter stiller op. 

Var det noget for dig, så kom frisk :-)

Du kan høre mere om arbejdet i me-
nighedsrådet hos:
Inger Michelsen tlf. 86 88 84 79, 
mobil 22 55 68 04 eller Dorte Chri-
stine H. Kristiansen tlf. 22 46 75 57
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

I Vinderslev har vi glæden af  
ni konfirmander i år:

Amalie Skou Mortensen
Astrid Reinhold Haahr
Freja Anckersen
Hanne Lemming
Kamilla Lind Nielsen
Katja Kindberg Rasmussen
Marie Vorning Sørensen
Sarah Schmidt Jensen
Signe Hedegaard

Søren Peter Villadsen, 
konst. sognepræst i Hinge-Vinderslev Pastorat

Dét gør jeg bare ikke!
Det er temaet for familiegudstjeneste onsdag den 8. juni. Så kom og oplev, 
hvilken fortælling fra biblen, temaet handler om.
15.30 – 16.00  Drop-in i sognehuset. Der bydes på en lille forfriskning,  
  spil og dagens avis.
16.00 – 17.00  Der arbejdes med aktiviteter i hobbyværkstederne.
17.00 – 17.20  En kort gudstjeneste i kirken.
17.20 – 18.00  Vi spiser sammen i sognehuset. 

"Det gør jeg bare ikke!" er for alle aldre. Vi laver noget sjovt sammen. Vi 
leger, pjatter, spiser sammen og fejrer gudstjeneste. Det er en aktivitetsdag, 
der retter sig mod børn og deres familier og er tænkt som en social aktivitet i 
lokalsamfundet, der indeholder et element af  forkyndelse. Alle er velkomne, 
og dagen er gratis.

Med venlig hilsen
Familiegudstjenesteudvalget og Vinderslev menighedsråd
Kontaktpersoner: 
Anne Marie Najbjerg, tlf. 61777454
Helle Frølund, tlf. 51890574

Konfirmation 
søndag den 24. april kl. 10.00 
fra Vinderslev Kirke

Konfirmandudflugt til Viborg i februar
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Klub Juniorsjov
Kan du li´ at bage?
Kan du li’ at spise boller og drikke saftevand?
Kan du li´ konkurrencer?
Kan du li´ at synge?
Kan du li´ at høre spændende fortællinger fra biblen?
Kan du li´ at lege?
Kan du li´ at være sammen med venner og få nye venskaber?

Ja, så er Juniorsjov lige noget for dig, 
der går i 3. til 6. klasse. Hver onsdag 
fra kl. 14.30 til 16.00 i sognehuset 
lige ved siden af  kirken og skolen.

-Vi ses i

Hilsen Helle Frølund 
tlf. 51890574Juniorsjov

Børnehjørnet
Børnehjørnet er gået i gang med det 
nye materiale, der hedder: BØRNE-
FRØ, og det giver os gode mulig-
heder for forskellige tilgange til de 
spændende og kreative bibelfortæl-
linger. Materialet giver inspiration til 
nye lege, forskellige kreative tiltag, 
dramastykker osv. Vi glæder os til at 
fortsætte med dette materiale, som er 
meget børne- og medarbejdervenligt.
Siden sidst har Børnehjørnet været 
med til Fastelavnsgudstjenesten, hvor 
vi igen kunne få lov til, sammen med 
spejderne, at gå med vores danske 
fane.
Fastelavnsgudstjenesten var en dej-
lig oplevelse, hvor der måtte findes 

ekstra stole frem i Sognehuset, så alle 
kunne få en plads. Der var udklædte 
og friske børn, der slog katten af  de 
to tønder i skolegården, og der var 
familier i alle aldre, der så flot bak-
kede op om arrangementet. Det er 
godt at mærke det fællesskab, sådan 
en familie-eftermiddag kan skabe. 
Temaet for familiegudstjenesten var: 
Gudstjeneste med alle sanser, og via 
optrin, sange og fortælling fik vi gang 
i nogle af  vore sanser og set lidt af  
den storhed, vi som menneske er sat 
ind i.
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Halloween
I oktober holdt vi Hallo-
ween i spejderhuset, hvor 
folk kunne komme og købe 
et græskar og lave det. Der 

Blicherdysten
Den 19.-20. september 2015 havde vi 
Blicherdyst her i Vinderslev sammen 
med 4 andre grupper fra gammel 
Kjellerup Kommune. Vi mødtes lør-
dag og byggede lejrpladsen op sam-
men. Efter det skulle der laves aftens-
mad. Vi fik helstegt pattegris.  Den 
var god. Spejderne skulle selv lave alt 
tilbehør til den. Efter maden havde vi 
lejrbål. Derefter begyndte både gode 
og udfordrende aktiviteter. 

Søndag kom de små spejdere. De 

Børnehjørnet

Børnehjørnet havde også Vennefest 
den 23. februar.  
Derfor havde vi selv lavet indbydelser 
til dem, vi gerne ville være sammen 
med til festen. Vi havde pyntet op i 
sognehuset, og der var boller og saft/
kaffe til alle festdeltagerne. Der blev 
leget festlege, sunget og lyttet i bedste 
Børnehjørne-stil. 
Gennem et lille totalteater blev der 
fortalt om en bryllupsfest i Kanaan, 
hvor Jesus gjorde det umulige muligt. 
Vi hørte om underets Gud, der kan 
skabe vand om til vin.
Til sidst var der et ta` selv festmåltid 
med pitabrød og kødfyld + mange 
forskellige grøntsager, og der blev 
vist en billedserie på computeren, så 
vi kunne se os selv på billeder, for 

nogle af  os var også 
med for 7 år siden. 
Lidt sjovt!
Vi vil bestemt lave en 
fest igen.

I februar modtog Bør-
nehjørnet penge fra 
SuperBrugsen i Kjelle-
rup. Det betyder, at vi 
blandt andet kan købe 
et bålfad, som vi har ønsket os, og 
derved får vi nu mulighed for at lave 
udendørs mad og bage snobrød ude 
på græsarealet bag Sognehuset. 

1000 TAK til alle, der støttede Bør-
nehjørnet i SuperBrugsen, og tak til 
Brugsen for initiativet til at støtte det 

frivillige arbejde i lokalområdet.
Tak til alle, der på en eller anden måde 
støtter op om det frivillige arbejde i 
Sognehuset. Det varmer så meget, og 
giver lyst til nye udfordringer.

Børnehjørnehilsen 
v/Anne Marie V. Najbjerg

Windir Spejderne
havde aktiviteter samtidig med de 
store spejdere. Det var en rigtig god 
weekend for os alle, både 
spejdere og ledere. 

TAK til jer alle der hjalp og 
gav os plads til vores aktivi-
teter!

kom mange forbi, og det var hygge-
ligt at stå og lave dem sammen.
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Julemarked
Den 14. november afholdt vi julemar-
ked sammen med forældregruppen i 
børnehaven. Det var godt besøgt, og 
spejderne havde en bod ovre i bør-
nehaven og en cafe og et tegnebord i 
spejderhuset.

Juleafslutning
Den 26. november afholdt vi traditio-
nen tro juleafslutning i Mausing For-
samlingshus, og der kom mange for-
ældre, bedsteforældre og søskende. 
Det var dejligt at se så meget tilslut-
ning. Der var Luciaoptog fra ulvene 
og amerikansk lotteri om juledekora-
tioner, som de store spejdere havde 
lavet. Der var også risengrød til alle 
og mandelgave. Til slut dansede vi 
rundt om juletræet.

Nytårsparade
Den 17. januar afholdt vi vores årlige Nytårsparade.  
Der var god tilslutning i år, og vi skulle have nye ind i grupperådet.  Vi fik 4 nye ind i grupperådet. 
Imens forældrene holdt generalforsamling, holdt spejdertroppen aktiviteter for ulvene og deres søskende. 
Efter det gik vi fakkeloptog igennem byen. Vi sluttede i spejderhuset med suppe. 

Thomas M. Olesen

JOTA JOTI 2015
Vi kom klokken 10:10 en lørdag. Det 
var startet fredag.

Vi kom lige til morgentalen. Da den 
var ovre, fandt vi vores pladser. Så 
skulle vi på rævejagt, spille UNO på 

MIRC, chatte med nogle fra udlan-
det, morse, bygge LEGO og spille 
sænke slagskibe på radio. 

Bagefter gik vi for os selv. Vi skrev 
meget med en fra Norge og mange 
andre. Så fik vi aftensmad, som be-
stod af  lasagne og salat. Efter aftens-

maden skulle vi til lejrbål. Der lave-
de vi Spejderversus. Så skrev vi lidt 
mere, og vi gik i seng klokken 03:00. 

Næste dag skulle vi rydde op, og der 
fik vi også vores mærker. 

  Ida og Kion
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Børnegården
Der er altid liv og glade dage på Bør-
negården, og der er gang i både fan-
tasien, nysgerrigheden, interesserne 
og for en stor del også indlæringen. 
De største Flagermus er ved at gøre 
sig klar til skolestart, og de største 
børn fra Mejsegruppen gør klar til at 
blive Flagermus. Hele tiden bliver der 
rokeret rundt i huset efter alder, og 
hele tiden er der gang i små og store 
projekter, både ovenpå ved Flager-
musene og nedenunder ved Mejser-
ne. Mejserne har haft et fokusområde 
i februar, der hed: BOLIG.
Bolig er mange ting, lige fra sneglens 
bolig til hundehuse, menneskeboliger 
og fuglehuse, og på den måde læres 
der nye begreber. Vi ved også, at Fal-
ken har taget bolig i sin redekasse 
nede i skoven igen i år, så den vil vi 
følge via vores kamera. Det bliver 
spændende at følge den store fugl, og 
nu kan vi så glæde os til Falke-dagen, 
hvor ungerne skal ringmærkes.

Her i februar fik vi opsat et nyt gyn-
gestativ på legepladsen. Det skal ny-
des og bruges sammen med alle de 
andre udendørs legeredskaber, vi har. 
Selvom vejret i vintermånederne har 
budt på kulde og regn i år, så priori-
teres der udeliv for alle børnene på 
gården. Altså, - på med flyverdragter, 
huer, vanter og støvler. Godt at rigtig 

mange af  børnene er gode til selv at 
klare påklædningen. 
På det ene billede kan I se, at der har 
været sne i år, og vi fik derfor bygget 
en stor flot snemand. Når børnene er 
ude, skal kaninfodringen lige huskes, 
så hver dag bliver der åbnet ind til det 
store indelukke med kaniner, og så er 
der kaninhygge bag hegnet.
Fastelavnsfesten skal nævnes som en 
festlighed for børnene med udklæd-
ning og tøndeslagning. 
Mejserne fremstillede selv deres egen 
tønde, og alle måtte slå på den mange 
gange, før tønden endelig gav op, og 
katten kunne springe ud.

Vi vil også fortælle, at vi på en måde 
har fået nye børn i børnehaven, en 
gang om måneden.
Dagplejerne i Vinderslev har nemlig 
fået en månedlig dagplejedag i Bør-
nehaven, og på den dag har vi så helt 
små dagplejebørn og deres dagpleje-
mødre i huset. Lidt spændende med 
det nye tiltag, men hyggeligt og en 
anderledes hverdag for os alle.

Der vil denne gang i Lokalbladet 
blive et indlæg fra køkkenet, for køk-
kenet ligger jo sådan set lige midt i 
det hele på gården, og der er meget 
opmærksomhed på alt, hvad der fore-
går der. Der dufter af  mad, og dufter 
af  friskbagt brød, når vi når lidt op 
ad formiddagen. ”Hvad skal vi have 
at spise i dag?” Det spørgsmål lyder 
ret ofte, og nu har vi lavet en ugent-
lig madplan med billeder på, så både 

forældre, personale og børn kan se, 
hvad vi sådan cirka skal have til mid-
dagsfrokost.

Der arbejdes med økologiske fødeva-
re i det omfang, det kan lade sig gøre, 
og det økologiske tiltag har sat gang i 
nye retter og kræver mad-mod, men 
det er nu ikke det store problem, for 
både børn og voksne bakker op med 
mad-mod og positive tilkendegivel-
ser. Køkkenet har modtaget økologi-
mærket i bronze fra fødevarestyrelsen 
for indsatsen, og inden længe søger 
vi Øko-mærket i sølv, hvilket vil sige, 
at øko-forbruget ligger mellem 60 og 

90%.  Det er Silkeborg Kom-
mune, der har bestemt, at bør-
neinstitutionerne i kommunen 
skal arbejde med økologi, og det 
giver god mening på den måde, 
at børnene, som er fremtiden, 
skal have det bedste. Børnene er 
det værd, og vores natur er det 
værd. 
Når jeg som kostansvarlig kan 
være med på ideen, så er det, 
fordi der indgår et område, der 
er vigtigt, nemlig området mad-
spild. Arbejder vi med økologi, 
er det ikke forsvarligt og økono-
misk bare at smide gode råvarer 

ud. Vi må forsøge at bruge alt. F.eks. 
stokken på broccolien og blomkålen 
osv. Selv skrællen fra øko-gulerød-
derne bliver vasket og brugt i suppe 
og brød m.m. Det giver da god me-
ning for tænk, hvad det indeholder af  
gode næringsstoffer og antioxidanter. 
Alle endeskiver fra brød bliver sat i 
blød og genanvendt til nyt brød el-
ler bruges som rasp eller croutoner. 
Havregrødsrester bruges til chips,  
klatkager, eller andre spændende ret-
ter. Øllebrød kan blive til knækbrød 
med forskellig smag.
Der indøves med børnene, at vi ikke 
bare øser mad op på tallerkenen, som 
vi alligevel ikke kan spise m.m.

I køkkenskabet findes der efter 
øko-omlægningen en del forskellige 
bønner, chiafrø, hampefrø, linser, 
butter-beans og forskellige grove 



29

kornprodukter. Det gør der, fordi der 
er blevet skåret meget ned på kød-
forbruget, og vi erstatter med andre 
gode ernæringskilder. Det er faktisk 
vildt spændende. Linsefrikadeller er 
ikke at foragte, ej heller kartoffelklat-
ter eller grønsagskrebinetter samt 
mad-muffins.
Næsten hver uge får vi en Børneha-
vesuppe med tilbehør, som kan være 
perlebyg, sojaristede kerner, brød-
croutoner, feta eller ristede æbletern 
(i stedet for kød). Sukker erstattes 
ofte med æble, kokos eller honning.

Børnegården har sin egen køkkenha-
ve med æbletræer, højbede og frugt-
buske samt lidt krydderurter, og så 
har vi skvalderkål og bellis overalt, 
som vi bare kan bruge løs af. 
Børn er meget velkomne i køkkenet, 
for det er også deres køkken, og der 
er rift om medhjælperpladserne. 
Børnene har mulighed for at se på, 
når der laves mad, og de kan på skift 
komme ind for at arbejde med i køk-
kenet. Når køkkenarbejdet er så po-
pulært, tror jeg, det hænger sammen 
med, at her må de bruge rigtige ma-
skiner, skære med rigtige knive, røre i 
rigtige gryder, men også smage på de 
forskellige fødevarer.
Her får de lov til at få fingrene helt 
ned i dejen. De får også lov selv at 
sætte bageplader i ovnene under op-
syn.

Køkkenet er en læreplads, for hygi-

ejne skal læres, og omgangen med 
madvarer skal læres, ligesom maski-
nerne skal behandles med forsigtig-
hed. Vi øver os på at forstå, hvorfor 
der skal gær i brød, eller hvorfor der 
skal citron på æblestykker? Hvordan 
slår man æg ud? osv. 
Børn er lærenemme, og de vokser 
med opgaverne. De er super interes-
serede og gemmer på den viden, de 
får. Det har jeg erfaret, og jeg undres 
virkelig over det, de husker fra gang 
til gang.
Nogle gange går køkkenhjælperne 
rundt med små smagsprøver på le-
gepladsen eller på stuerne, så vi ved, 
hvad vi skal have til frokost.

Børnene er iderige, når det gælder 
menuforslag, så Hulk-suppe, Trol-
degryde, Krabater og Barbie-salat er 
noget af  det, der kan stå på madpla-

nen.
Madordningen er med til at give en 
god madsnak ved bordene, og de 
spejler sig i hinanden ved at synes om 
eller ikke synes om. Mad kan blive 
spændende, når nogle af  køkkenhjæl-
perne selv kan fortælle, hvad de har 
arbejdet med. 

Det var hermed lidt nyt fra Børnegår-
den.

v/Kostansvarlig 
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Lottes private
dagpleje

Fastelavn er mit navn! Fastelavn har 
været en af  de store begivenheder 
siden sidste indlæg. For de helt små 
poder er festligheder både sjove og 
berigende, men de kan også være 
overvældende, hvis dagen ikke plan-
lægges, så alles behov dækkes. Nogen 
skal sove til formiddag, nogen har 
behov for at blive skærmet lidt fra de 
andre og nogen noget helt andet.
Oftest har vores legestue-arrange-
menter været i vores egne hjem, men 
denne gang var vi 5 dagplejere sam-
men, og med alle vores børn er det 
for mange. Gennem vores forening 
”Private dagplejere i Silkeborg Kom-
mune” lånte vi Rotunden i Kjellerup 
til arrangementet. Et lækkert lokale, 
der passer perfekt i størrelsen til os. 
Fedt med et rum der er rundt. Det 
giver en helt anden rumoplevelse. 

Torsdag den 12. februar blev dagen 
for fastelavnsfesten. Mine børn an-
kom alle festligt udklædte. Isabella, 
dagplejens største pige, var meget 
stolt. Udklædt som Elsa, med glim-
tende juveler, var hun meget bevidst 
om dagens forestående, og hun glæ-
dede sig. Det er så fedt at se forvent-
ningens glæde i børnenes øjne.

Jeg havde pakket traileren med et par 
højstole, nogle legesager, en børne-
kølle, frugt og selvfølgelig diverse 
pusleudstyr. Lene fra Kjellerup havde 
musik med samt lidt fyld til tønden. 
Gitte fra Ans stod for tønden, Mari-
anne fra Nisset havde også lidt med 
til tønden og Jeanette, også her fra 
Vinderslev, havde kontakt til avisen. 
Alle hjalp hinanden med opgaverne, 
og hver dagplejer stod selv for froko-
sten til egne børn. 
Vi havde været så heldige at have fået 
sponsoreret frugt, lidt til tønden og 
fastelavnsboller af  Kent Købmand i 
Kjellerup og bageren i Ans. Der var 
flag og balloner til alle. 

Da vi ankom til Rotunden, stillede 
vi legesager frem og pakkede ud. De 
helt små børn blev puttet til formid-
dagshvil, mens de andre straks gik i 
gang med at lege på kryds og tværs, 
selvom nogen ikke kendte hinanden. 
Kl. 9 fandt vi formiddagsmad frem. 
Det foregik på gulvet, hvilket faktisk 
er rigtig hyggeligt. (Det kan dog godt 
give lidt ekstra snavsede bukser, når 
der pludselig sniger sig et stykke frugt 
ind under bagdelen).

Kl. 10 gik vi i gang med at slå 
katten af  tønden. Rasmus fra 
avisen kom og tog nogle billeder 
samt snakkede lidt med os om 
dagen og arrangementet. De små 
børn sad og kiggede på, mens de 
børn, der kunne gå, på skift gav 
tønden et slag. Der er ikke meget 
slagkraft at hente ved de små del-
tagere, men det er nu også helt 
uvæsentligt. Selvom tønden er af  
pap, måtte der lige en lille hjæl-
pende hånd til for at få bunden 
slået op. Hvem der er kattekonge 
og -dronning, springer vi let og 
elegant hen over. Et jubel kom, 
da bunden røg, og alle godterne 
faldt ud. Der blev delt rundt til 
alle, og en hyggelig stemning 
opstod. 

En af  mine piger havde brug 
for at sidde lidt oppe i klap-
vognen for bedre at kunne 
overskue situationen. En større 
dreng syntes, det var synd for 
hende, at hun endnu ikke havde 
fået sin del af  godterne, så han 
gik op til hende, tog hendes sut 
ud, puttede en popkorn ind og 
satte så sutten i igen. Det er da 
venskab på højt plan.

Efter tøndeslagningen var der 
fri leg igen, og vi voksne for-
søgte at få sat lidt skik på rum-
met. 

Børnene blev tilbudt frokost, 
inden vi skulle hjem. Nogen 
spiste godt, mens andre ikke 

var plaget af  den store sult. Vi fik 
ryddet op og pakket biler og børn, og 
så vendte vi snuden hjemad til et vel-
fortjent middagshvil. 

Mange hilsner 
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-vinder-
slev.dk
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Dagplejerne
Heldagslegestue på 
Børnegården
Vi har holdt møde med børneha-
ven, hvor vi blev enig om, at den 
kommunale dagpleje og børnehaven 
i Vinderslev ville indgå et tættere 
samarbejde. Derfor blev det beslut-
tet, at dagplejen den sidste fredag i 
hver måned holder heldagslegestue 
i børnehaven. Fredag den 29. januar 
var den første gang, og vi var alle 
spændte på at komme i gang med 
samarbejdet. Da det var Lottes sidste 
uddannelsesdag, var vi 3 dagplejere, 
og grundet sygdom havde vi kun otte 
børn denne dag. Vi mødte ind i bør-
nehaven. Børnene blev afleveret til os 
deroppe, og vi fik kigget det hele an 
og leget rigtig godt indenfor hele for-
middagen. Vi havde fået det nederste 
rum til rådighed, som fungerede som 
dagplejens base. Vi fik også holdt 
sangsamling og leget med alle de nye 
spændende ting. Børnehavebørnene 
syntes, at det var hyggeligt med alle 
de små. Nogle havde søskende at vise 
frem, og for nogle var det et glædeligt 
gensyn med deres gamle dagplejer og 
legekammerater. 
Vi er med i børnehavens kostord-
ning, så vi fik dejlig mad hele dagen. 
Frokosten bestod af  ”krudtugle” 
grød. Nogle syntes, at det var fanta-
stisk, medens andre lige måtte sup-
pleres med en rugbrødsmad. Så blev 
det tid til middagslur, og det var lidt 
svært for nogle børnehavebørn at 
forstå lige her den første gang, at dø-
ren var lukket ind til rummet, fordi 
der var små der sov. Efter eftermid-
dagsmaden blev børnene hentet. Vi 
havde haft en rigtig dejlig dag i hel-
dagslegestuen i børnehaven og glæ-
der os til næste gang. Med dette nye 
tiltag knyttes den kommunale dagple-
je og børnehaven tættere, vi voksne 
får et tættere samarbejde vedrørende 
børnene, og forældre og børn får et 
bedre indblik i børnehaven. Dermed 
letter vi overgangen til børnehaven 
for både forældre og børn, når bør-

Heldagslegestue 
i børnehaven
Fredag den 26. februar var vi for anden 
gang i heldagslegestue i børnehaven. 
Også denne gang var vi kun 3 voksne 
og ti børn, da Ann Britt havde sidste 
dag på uddannelsen. Allerede denne 
gang følte vi os mere hjemme såvel 
børn som voksne, og også børneha-
vebørnene fandt det mere naturligt, 
at vi var der. Efter morgenmaden fik 
vi leget rundt omkring i børnehaven. 
Der var gang i klæd-ud-tøjet, køkke-
net, biler og magnetpladerne. Da vi 
havde fået formiddagsmad, holdt vi 
sangsamling, medens børnehavebør-
nene gjorde sig klar til at komme ud. 
Så var garderobepladsen ledig til os, 
da vi var færdige med at synge. Vi 
sang forskellige sange. Lotte havde 
valgt dyretema, så det var med dette 
udgangspunkt, at sangkufferten var 
pakket. Efter samlingen gik vi også 
ud i det super herlige solskinsvejr, og 
der blev leget rundt på den store le-
geplads dagplejebørn og børnehave-
børn imellem. Da børnehavebørnene 
gik ind til deres samling, blev vi fra 
dagplejen ude lidt længere. Så bliver 
det ikke så hektisk i garderoben. Der 
er jo stadig en del tøj at holde styr på. 

Til frokost fik vi pasta med frikadel-
ler og tomatsovs, bulgur og rødbede-
salat. Det var noget, alle kunne lide 
og der blev spist godt. Så var det tid 
til middagslur og derefter boller og 
frugt, før end vi alle tog hjem til en 
dejlig weekend.

Susanne Vad Westergaard

nene bliver 3 år.

Fastelavn
Fastelavn er en fest, som falder 7 
uger før påske. Fastelavn er egentlig 
en hedensk vår og frugtbarhedsfest, 
som kirken i dag har overtaget. Fa-
stelavn ligger i tiden mellem vinter-
halvår og sommerhalvår og er derfor 
oprindeligt en måde at fejre det nye 
år på. Dagplejeholdet i Vinderslev 
har også fejret fastelavn, men i år på 
en lidt anden måde, end vi plejer. Vi 
plejer jo nemlig at holde forældredag 
med fastelavn, men da Ann-Brit er 
på uddannelse i februar, har vi valgt 
at udsætte forældredagen til marts og 
bruge dagen til noget andet. Vi holdt 
derfor fastelavn hos Hanne. Børnene 
var spændte og mødte op i diverse 
udklædninger. Vi startede med faste-
lavnsboller. Derefter sang vi nogle fa-
stelavnssange, og så var det tid til at 
slå på tønden. Selvom det var en lille 
paptønde, og der blev slået godt til 
den, er det lidt svært at få hul på den, 
men det lykkedes, og ud faldt der lidt 
lækkerier til os alle, som vi hyggede 
os med. Så var det tid til leg og hygge 
børnene imellem, før vi sluttede af  
med en samlet frokost, som i dagens 
anledning bestod at pizzasnegle og 
pølsehorn.
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Ann Britt fortæller:
Jeg har gået og glædet mig over, at vi 
har fået en uddannelse, lavet specielt 
til os dagplejere. Vi har været af  sted 
i skole en hel måned, hvor vi fik tid 
til at fordybe os i ny viden om de 0-3 
årige inden for emner som relationer, 
sprog og læring. Vi har fået en masse 
inspiration og faglig viden om, hvor-
for det er så vigtigt, det vi går og gør. 

Nu er hovedet fyldt op, og jeg glæder 
mig til at komme hjem til mine børn 
igen. Samtidig ser jeg frem til næste 
modul i vores nye uddannelse, hvor 
vi kan bygge videre på det, vi allerede 
har lært.

Lotte fortæller:
Har i januar været på fire fantastiske 
uddannelsesuger i Silkeborg (Sosu 
skolen).
Det er skønt at blive ajourført med 
forskning og viden på de 0 - 3 årige, 
ikke mindst når det er meget entusia-
stiske lærere. Det har været meget gi-
vende og højner bestemt fagligheden.
Man kommer lige til at reflektere over 
egen praksis og får selvfølgelig nogle 
gode redskaber i bagagen, som bør-
nene og deres familier også kan få 
glæde af.

"Mine" børn har i de fire uger været 
i gæstehuset i Kjellerup, hvor vi har 
nogle dygtige og kompetente kolle-
ger.

Når man bliver betroet at passe de 
små guldklumper, må man også følge 
med udviklingen.
Vi bliver jo aldrig så kloge, at vi ikke 
kan lære nyt.
Jo mindre enheder børnene er i, jo 
nemmere har de ved at danne relatio-
ner, også senere i livet.

Hanne fortæller:
Jeg var så heldig, at dagplejen i Sil-
keborg Kommune gav mig lov at 
komme med på dagplejeuddannelse 
1, som varede 4 uger.
Vi var 24 dagplejere med i alt 354 års 
erfaring og nogle meget dygtige og 
engagerede lærere, så vi fik mange 
gode ting med hjem.
Vi hørte bl.a om den nyeste forsk-
ning på området for 0-3 årige, som 
har været meget forsømt.

Vi arbejdede meget med sprog på 
forskellige måder, for det er vigtig, 
at børnene får så stort et ordforråd 
som muligt, da det kan betyde meget 
for dem senere. Det gælder om at tale 
meget med børnene, sætte ord på 
det vi gør, læse bøger, rim og remser, 
sang, musik og rytme.
Det er vigtigt at have en god relation/
tilknytning til både børn og forældre, 
så de alle er trygge. Trygge børn lærer 
bedst. 
I kommunikation var vi bl.a inde på, 
at det, der bliver sagt, ikke nødven-
digvis bliver hørt. Meget har indfly-
delse på, hvordan det sagte bliver 
modtaget. 
Vi blev endnu en gang gjort opmærk-
som på, hvor vigtig tiden for de 0-3 
årige er. Hvor vigtige vi i dagplejen 
er, for børnene er hos os mange af  
deres vågne timer. Derfor er det også 
vigtigt, vi får den nye viden at arbejde 
ud fra. 
Vi fik nogle værktøjer/skemaer at ar-
bejde med/ud fra.
Bevidsthed om hvorfor jeg gør som 
jeg gør.

Det var dejligt og me-
get lærerigt at være 
på kursus, men jeg 
glædede mig meget 
til at modtage mine 
4 børn igen. Godt at 
komme til at arbejde 
med noget af  det, jeg 
har lært!

Dagplejeuddannelsen - Hanne, Lotte og Ann Britt har nu alle tre været på del 1 
af  dagplejeuddannelsen, og de fortæller her, hvad de hver især har syntes om det:
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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   

              

               
          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

  
    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

Støt vores annoncører! 
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD
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Boligejernes bank
Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

                                             

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

    Dennis Rasmussen   Hauge

 Andersen   Ejendomme 
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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

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Lars Laursen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf.  86 88 23 66               Vestergade 17

www.kjelleruptand.dk 8620 Kjellerup

LILLE  ANNONCE   750 KR.   OM ÅRET

STOR  ANNONCE  1500 KR.  OM ÅRET
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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, tlf. 51723698    

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, bentesoerensen@mail.dk    Tlf. 86888681

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.: Birgit Frank, Haugevej 32  Tlf. 21297007
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

Indre Mission i Vinderslev/Mausing   
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.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53  Tlf. 22643677

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, 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.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

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: Hanne Larsen   Tlf. 89703290

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.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
19. marts - 31. maj på museet
Udstilling: ”Stribet Olmer Strik”

4. juni - 28. august på museet
Udstilling: Kunst & natur v/Jørgen Rønnau

29. maj kl. 14.00 v/Grathe Kirke
Kirkens og Grathe-stenens historie v/muse-
umsdir. Ole Nielsen

8. juni i E Thueninghus
Bindstouw m/tilmelding

BORGERFORENINGEN
30. april kl. 13.30 ved Mausing Fors.hus
Skovtur til Mausing Mølle

23. juni kl. 19 ved Mausing Fors.hus
Sct. Hans aften

HAUGE FORSAMLINGSHUS
Hver tirsdag kl. 19
Square dance

22. maj kl. 11-15 i forsamlingshuset
Loppemarked

23. juni kl. 19.00
Sct. Hans

IM, VINDERSLEV/MAUSING
5. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller, Ans
”Bedstemor - vi har brug for dig” - 1 Kor 12,17-
27

13. april kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde i Mausing-Kredsen - Markus 7

14. april kl. 19.30 hos Lisbeth & Laurits 
Christensen, Anemonevej 6
Samtalemøde i Brokhus-Kredsen - Johs. 21

19. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Per Hauge, Vinderslev - ”Guds 
skaberværk set gennem et kamera”

26. april kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Ruth Worm, Silkeborg

3. maj kl. 19.30 hos Alise & Uffe Han-
sen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde i Mausing-Kredsen - Markus 8

3. maj kl. 19.30 hos Tove & Johannes Lau-
ritsen, Haugevej 38
Samtalemøde i Brokhus-Kredsen - Ap.G. 1

18. maj kl. 14.30 hos Anne Marie & Finn 
Najbjerg, Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde - ”Samtale over næste 
søndags tekster”

27. maj kl. 18.30 på KFUM’s Soldater-
hjem, Kølvrå
Soldatervenneforeningens 70 års jubilæum. 
Guidet rundvisning med bus på Flyvestation 
Karup og kaffe på KFUM’s Sodaterhjem

31. maj kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/missionær Villy Sørensen, Hammel

7. juni kl. 19.30
Samtalemøde i Mausing-Kredsen - Markus 9

9. juni kl. 19.30 hos Lissy & Børge Sten-
holt, Liljevej 41
Samtalemøde i Brokhus-Kredsen - Ap.G. 2

14. juni kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/fritidsforkynder Jørn Steengaard, 
Videbæk

22. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/missionær Svend Taul-
borg, Struer

MALMHØJ
Mandag i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandag i ulige uger kl. 10.00
Sang

28. april kl. 19.00
Pottemageregnens Amatørteaterforening 
med cabaret

19. maj kl. 13.30
Løvspringstur

25. maj kl. 14.00
Generalforsamling i Brugerrådet

21. juni kl. 18.00
Sct. Hans m/tilmelding

MAUSING FORS.HUS
3. og 17. april kl. 19
Lotterispil

13. april kl. 17.30
Fællesspisning

SENIORKLUBBEN
6. april på Malmhøj
Generalforsamling med sang/spil og op-
læsning

VALGMENIGHEDEN
29. april kl. 19.00 i Viborg Domkirke
Ordination/præstevielse af  ny valgmenig-
hedspræst Johan Christian Nord

1. maj kl. 14.00 i Hørup Kirke
Afskedsgudstjeneste og -reception for valg-
menighedspræst Karen Marie Ravn

8. maj kl. 14.00 i Hørup Kirke
Indsættelse og velkomstreception for ny 
valgmenighedspræst Johan Christian Nord.

VIF
2. april kl. 10.00
Opstart for juniorafdelingen

28. maj kl. 9.30
Forårsfestpladsen åbner



VIF’s gymnastikopvisning, side 12

Billeder fra den kommunale dagpleje, side 32


