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Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har mod-
taget Lokalbladet, bedes I rette
henvendelse til redaktionen.

Mangler du
Lokalbladet?

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

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

Giv en god gave
Kender du en stakkel, der ikke
bor i området, og som derfor
ikke får Lokalbladet, så giv et
abonnement i gave !
Det koster 150 kr. om året.

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 725 stk.

Læs om :

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Fortvivl ikke !
Hvis I ønsker at indbetale et
beløb til bladet - stort eller lille -
kan det indbetales i Nordea på
Lokalbladets konto nr. 9266-
5902942531. Ved henvendelse
til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
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Når du skal til
et arrange-
ment, hvor du
synes, det vil
være oplagt
med et bil-
lede til Lokal-
bladet, kan

du låne Lokalbladets kamera.
Det er nemt at bruge.
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Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming
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Leder

Vinderslev Skole -  7. klasse 1979/80

Gammelt skolebillede

Forreste række fra venstre: Margit Høg (lærer), Birgit Pedersen, Karin Madsen, Annette Damsgaard (læs beret-

ning s. 12), Jette Brokholm, Elisabeth Jensen, Maj Møller Jensen, Heidi Jensen, Ulla L. Mogensen.
Anden række fra venstre: Frank Schiewe, Gitte Rugaard, Ulla Jensen, Stig Markussen, Gitte Jensen, Svend
Lykke, Jørn Nørskov, Gitte Irene Jensen, Ellen Thomsen.
Tredje række fra venstre: Brian Hansen, Pia Mikkelsen, Lars Nielsen, Poul Lindberg, Stig Petersen, Poul  Erik
Kristensen, Per Stenholt, Hans Jørgen Nyrup, Jørgen S. Andersen, Jimmi Poulsen.

HJÆLP OS
Så skriver vi 2011. Det er næsten
som om et år ingen tid varer…., men
kigger vi tilbage på de fire udgaver af
LOKALBLADET, der er sendt ud i år
2010, kan vi tydeligt se, hvor meget
der egentlig sker på et år. Det er fak-
tisk ikke så lidt! Vi håber, at 2011 må
blive et godt og lykkebringende år for
alle, og at LOKALBLADET fortsat vil
kunne være et blad for alle. Vi behø-
ver dog din hjælp! Husk lige at for-
tælle en fra redaktionen, hvis du har
kendskab til en mærkedag, tilflytter,
fødsel eller lignede. Efterfølgende
skal vi nok kontakte den pågæl-
dende, inden vi bringer noget i bla-
det. Hjælp os!

KVARTALETS ROSE
Og med hensyn til at bringe noget i
bladet, så undrer det os meget, at
der ikke er et eneste forslag til
"Kvartalets Rose". "Kvartalets Rose"

blev indført i juliudgaven med henblik
på ganske gratis at kunne rose en af
lokalegnens mange frivillige for en
stor og flot indsats. Er der da slet ikke
nogen her i lokalområdet, der fortje-
ner lidt ekstra ros? Har vi slet ikke
nogen, der yder et stort og godt
stykke frivilligt arbejde? Det har vi
måske ikke??? Hvis vi har, så lad os
det vide - og vi skriver gerne teksten,
hvis det er problemet.

FOLIERING
Vi har nu gennem nogen tid prøvet
at foliere en del af bladene - primært
blade til landdistrikterne. Vi er meget
i tvivl, om vi skal/kan fortsætte med
det. Det er jo en ekstra arbejdsop-
gave, men også en ekstra udgift, og
derfor vil vi gerne have lidt tilbage-
melding. Gavner det, eller gik det lige
så fint uden? Prøv lige at give os lidt
tilbagemelding!

INDSTIK
Vi vil gerne samarbejde med alle for-
eninger m.v., og Borgerforeningen
har spurgt, om vi vil tage et indstik
fra dem med i dette blad. Det vil vi
gerne! Skulle Borgerforeningens ind-
stik mangle i dit blad, kan
Borgerforeningens kontaktperson
findes bagerst i LOKALBLADET.

ADRESSEÆNDRING
LOKALBLADETs kamerabestyrer/
pressefotograf, Alice Lemming, har
fået ny adresse. Hun er nemlig flyt-
tet fra Vinderslevvej 46 til Solsikke-
vej 19A, og hendes nye postkasse
er også åben for indlæg til LOKAL-
BLADET.

GODT NYTÅR OG GOD LÆSE-
LYST!

Redaktionen
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Nyfødte

Velkommen til !

spejlet

Gade
Mausing Skolevej 1

Den 1. oktober overtog Anny
Flaskgaard (63) og Svend Aage
Laursen (59) huset i Mausing.
De har i 18 år boet på Nørreskov
Bakke.
Anny er handicapledsager og på del-
vis efterløn. Svend kører for Midt-
Transport, persontransport.
Der er ingen hjemmeboende børn,
men Anny og Svend har en lille hund
og har overtaget stedets katte.

Karin og Henrik Franck, Vinderslev-
holmvej 44, fik den 8. november Fre-
derikke, som blev født kl. 12.25 på
Viborg Sygehus. Hun vejede 3550 g
og var 52 cm.
Frederikke har 2 søskende, Tobias
på 4 år og Mads på 2 år.

Tina Damgaard og Thomas Lehd,
Vinderslevholmvej 3, har fået sønnen
Oliver. Han blev født den 22. oktober
kl. 23.15 på Silkeborg Sygehus.
Han vejede 4186 g og var 54 cm,
så han skulle nok kunne klare pigerne
på Vinderslevholmvej.

Maja og Claus Jensen, Vinderslev-
holmvej 40, har fået datteren Annika.
Annika blev født på Silkeborg Syge-
hus kl. 10.30 den 13. september.
Hun vejede 2865 gram og var 50 cm.

Diana Egeriis, Vinderslevholmvej 16,
fik den 12. oktober kl. 14.47 datteren
Katrine. Hun blev født på Viborg Sy-
gehus og vejede 3050 g og var 52
cm.
Diana har også børnene Emma på
5 år og Mikkel på 3 år

Liljevej 12

Rikke Wirenfeldt og Morten Thom-
sen er flyttet fra Vinderslevholmvej til
Liljevej 12 den 1. december.
Rikke er 35 og p.t. arbejdsløs, da hun
var ansat på Kjellerup Sygehus. Mor-
ten er også 35 og er IT supporter ved
Otikon i Thisted.
Rikke og Morten blev gift den 10. de-
cember på Silkeborg Rådhus, så nu
er det HR. og FRU Thomsen!
Rikke har også børnene Anne på 12
og Victor på 7, som dog bor hos de-
res far hveranden uge, eller som det
nu passer ind i familien.

Michael Laursen, der boede på Lilje-
vej 12 før, har lejet ejendommen på
Trekronervej 25 af Karl og Hannah
Bjerre, da de endnu ikke har fået den
solgt.

Vinderslevvej 26

Ole Farsø på 62 har købt huset på
Vinderslevvej 26. Han er indkøbschef
ved Almtoft Smede- & Maskinfabrik i
Kjellerup.
Ole har boet i Silkeborg i 26 år, hvor
hans voksne børn også bor. De sid-
ste 4 år har han boet i Jelling, men er
blevet skilt og er derfor flyttet til
Vinderslev, hvor han bruger tiden til
at sætte huset i stand.
Ole har også søgt kommunen om lov
til at bygge en garage nede i haven,
så hans bil ikke skal stå ude på ve-
jen.
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spejlet

Gade Tillykke med dagen
Inger Michelsen, Haugevej 52, blev
60 år den 29. oktober.
Søren Holm, Mausing Skolevej 12,
blev 60 år den 30. oktober.
Gunnar Lysdahl Nielsen, Liljevej 6,
blev 85 år den 6. november.
Bente Würtz, Trekronervej 19, blev
60 år den 8. december.
Anette Holleufer, Liljevej 8, blev 60
år den 9. december.
Agnes Hansen, Vinderslevvej 44,
blev 70 år den 21. december.

Autoværksted
Britta Pedersen og Harry Damgaard,
Vinderslevholmvej 7, har lejet loka-
ler på Søndergade 129 i Kjellerup. De
har indrettet lokalerne til autoværk-
sted og udfører reparation af alle bil-
mærker, varebiler og trailere.

Vinterstemninger

Den første sne d. 23. nov. 2010

Kirsten Nørskov, Revl Mosevej 6,
blev 50 år den 23. december.
Lars Arhøj, Pederstrupvej 66, blev
60 år den 31. december.
Knud Laursen, Haugevej 11 blev 60
år den 8. januar.
Børge Thomsen, Haugevej, blev 70
år den 13. januar.
Ole Nørskov, Revl Mosevej 6, bli-
ver 50 år den 29. januar.

Den 22. oktober kom der først 2
mødre kørende med barnevogn på
Vinderslevvej. Lidt efter kom der 2
mere, så Lokalbladets vakse fotograf
tænkte med det samme, at de nok
skulle i mødregruppe hos Linda Sloth
på Silkeborgvej.

Fotografen ringede straks derud, for
så kunne hun jo lige få et billede af
de sidste 4 nyfødte i byen, (se s. 4),
og de er alle sammen fra Vinderslev-
holmvej!

Fotografen var ellers ved at tænke
på at flytte ned på Vinderslevholm-
vej, men det tør hun ikke NU! Har så
valgt Solsikkevej i stedet for.

Tør ikke flytte til
Vinderslevholmvej!

Vinderslev Skole

Vinderslev Skole
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Lucia i Hauge Forsamlingshus
Torsdag den 9. december var ca. 50
mennesker samlet til fællesspisning
og Lucia-optog i Hauge Forsam-
lingshus.
Lucia-bruden, Julia Kristensen, blev
fulgt af ti Lucia-piger og en stjerne-
dreng.
Det var en hyggelig aften, hvor bør-
nene legede, og alle nød den fælles
buffet, hvor man spiste hinandens
lækre anretninger.
For information om Hauge Forsam-
lingshus:
www.haugeforsamlingshus.dk

Jane Vibjerg

Hauge Forsamlingshus

spejlet

Gade

Revl Mose

Fruerlund

Det er så koldt
derude

Hønholt

d. 22. dec. 2010
dagen efter årets længste

og koldeste nat i 23 år (-23o)
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Mausing Ekspressen lavet af Ole Nymann

Fællesfoto

Mausing

Juletræstænding lørdag den 27. november

Snobrødsbagning

Et nyt initiativ har set dagens lys i
Mausing: Snobrødsbagning.
Der var god opbakning til arrange-
mentet lørdag den 30.oktober.
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"Mor og far, skal vi ikke snart på ferie
igen?" Det spørgsmål har vi fået
mange gange, efter vi er kommet til-
bage fra vores tur rundt i Østeuropa.
Og selvfølgelig skal vi det, den ople-
velse kommer ikke til at stå alene!
Da Carsten og jeg mødte hinanden i
Polen i 2000, havde Carsten været
5 måneder i Asien på eventyr med
rygsæk. I 2002 var jeg 10 måneder i
New Zealand, mens Carsten var ud-
sendt til Kosovo. De sidste 2 måne-
der af opholdet kom Carsten ned til
mig, og vi rejste sammen rundt. Der-
udover har jeg været et par gange i
Canada. Så der har aldrig været tvivl
om, at vi skulle af sted igen. Spørgs-
målet var blot hvornår.

Da vi kom hjem fra New Zealand, fik
vi Thor og 2 år senere Ask. Det satte
lidt et låg på vores fælles rejse-
aktivitet, da det at skulle rejse rundt
med blebørn ikke havde vores store
interesse. Men nu, hvor Thor er 6 år
og Ask 4 år, kan man efterhånden
lave fornuftige aftaler med dem.
Samtidig med at den sidste ble er
skiftet, så var grundlaget for vores
første familietur i orden.

At målet for vores tur skulle være
Østeuropa, skyldes at jeg som læ-
rer på en landbrugsskole, har en del
elever fra de kanter og derfor var ble-
vet inspireret. Vi lavede en ca. plan
for, hvilke lande vi ville besøge, og
samtidig var vi enige om, at detaljerne
måtte komme efterhånden, som vi
kom til det enkelte land - det gav en
vis frihed! I januar søgte vi begge or-
lov (vi havde lidt barsel tilbage, som
vi kunne fordele mellem os) og fik fri.
Så langt så godt!

Nu skulle alle de praktiske ting sæt-
tes i værk. Noget af det første, vi un-
dersøgte, var, hvilke vaccinationer
der anbefales, når man vil bevæge
sig rundt i denne del af verden, som
vi nu havde tænkt os. Her blev vi an-
befalet at få vacciner mod smitsom

At rejse er at leve

leverbetændelse. Der skulle hele 3
stik til pr. mand. Carsten havde i for-
bindelse med sin udsendelse til
Kosovo og senere pladsen som re-
serve til Irak ageret nålepude for for-
svarets læger, hvilket havde dækket
ham rigeligt ind også de næste
mange år. Men vi andre måtte lægge
skulder til 3 vaccinationer.

Næste step var at finde ud af, hvilke
muligheder der var i forbindelse med
opsigelse af ungernes pladser i bør-
nehave og SFO, og i så fald mulig-
hederne for en sikret plads, når de
kom tilbage. Skulle Ask meldes ud
og samtidig være garanteret en
plads, når han kom tilbage, var der
en ordning, som
gjaldt ved en udmel-
delse på mindst 8
uger. Den var som
skræddersyet til os.
I SFO'en var det
mere enkelt. Her
melder man sit barn
ud til den første i en
måned. Så kan
man melde barnet
ind igen den første
morgen, det bliver
afleveret.

For at bevare kon-
takten til Thors
klasse og venner
havde vi oprettet en
blog på nettet, så de
havde mulighed for
at følge ham, men
også så han kunne
følge dem. Siden

blev også flittigt brugt af børnehaven,
familie, venner og naboer, som også
sendte kærkomne hilsner tilbage til os,
en rigtig god måde dele sine oplevel-
ser på.

Sidst i august pakkede vi bilen og
satte kurs mod Bamberg i Tyskland,
hvor vi havde lejet en VW
autocamper, som skulle være vores
hjem og føre os sikkert rundt i Øst-
europa de følgende 52 dage. Vi lagde
ud i Tyskland, videre til Tjekkiet og til
Slovakiet, hvor de termiske bade i
byen Besenova bør nævnes. Vi var
en kort visit i Polen, inden vi kørte vi til
Ungarn, hvor vi fik middelalder-

Østeuropa

Drypstenshule i Tjekkiet Besenova hvor Carsten og Ask
plasker rundt i 38 grader varmt

termisk vand

Tara Canyon i Montenegro
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stemningen helt tæt på kroppen gen-
nem besøg på gamle ridderborge,
der var udrustede med katapulter,
armbrøster og andre ridderting. Her-
fra kørte vi til Rumænien, hvor vi be-
søgte en dansk planteavler. De sid-
ste 4 uger brugte vi i det tidligere Ju-
goslavien, hvor vi bl.a. var i Beograd
i Serbien, som vi varmt kan anbefale
til alle jer, der holder meget af storby-
ferie. Vi kørte gennem bjergene til det

Ly for natten i Montenegro nær byen Kotor

Dubrovnik i Kroatien

Østrig med sneklædte toppe og
Simmentaler kvæg, der græsser

sydlige Serbien og besøgte den lejr i
Kosovo, hvor Carsten var udstatio-
neret. I Montenegro fik vi mulighed for
at beundre verdens næststørste
Canyon (Tara Canyon), og så tog vi
selvfølgelig til Kroatien, hvor vi bol-
trede os i det 22 grader varme hav.
Vi sluttede af i det idylliske Østrig, in-
den vi kørte tilbage.

Det at rejse sammen som familie og

på den måde var helt fantastisk. Vi
havde kun hinanden at tage hensyn
til, og så kunne vi gøre lige det, vi
havde lyst til. Alle de daglige pligter,
vi kender hjemmefra, skulle vi ikke
tænke på, så der var dømt 100%
kvalitetstid, og det nød vi alle sam-
men. Så der er ingen tvivl om, at vi
skal af sted igen, og vi glæder os!

Artiklen her er hovedsagelig om vo-
res overvejelser i forbindelse med
turen, men skulle I være fristet til at
læse mere om vores oplevelser, så
skal I være velkommen til at besøge
vores blog på
www.familienkvistgaardhansen.
blogspot.com eller spørge - men
sæt god tid af, for vi er svære at
stoppe igen.

Familien Kvistgaard Hansen,
Lundgårde 2, Mausing
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Vinderslev Skole
Dilemmaer
i den danske folkeskole

Pisa test viser, at danske skoleele-
ver i 8. - 9. klasse klarer sig dårligere
i læsning og naturfag end elever fra
lande, som vi gerne vil sammenligne
os med.

Samtidig efterspørger samfundet og
erhvervslivet elever, som kan sam-
arbejde, som kan arbejde selvstæn-
digt, som er kreative.

Samtidig bliver elevernes ugentlige
timetal reduceret til minimumstime-
tallet, og støttemulighederne bliver
minimeret til et næsten ikke eksiste-
rende niveau.

At løse bl.a. ovenstående dilemmaer
er en udfordring, som Vinderslev
Skole tager op. Problemstillingen er
ikke ny eller ukendt. Det nye er, at
ressourcerne bliver reduceret gan-
ske betydeligt. Det kræver en ændret
indstilling til det at gå i skole. Børn
må i langt større udstrækning end nu
være selvhjulpne, og forældrene skal
i langt højere grad end nu på banen.
I Finland, hvor børnene klarer sig
langt bedre i Pisa testen, forventes
det, at forældrene har lært børnene
at læse, når de begynder i skolen.
Ser man på børns læringspotentiale,
vil man se, at børns evne til at lære
nyt topper ved 6 års alderen, hvoref-
ter den falder markant. Paradoksalt
nok er det der, hvor det danske sy-
stem begynder med den faglige læ-
ring. Meget tyder derfor på, at der vil
være store fordele ved at begynde
en faglig indlæring meget tidligere
end nu. Dette vil forudsætte en koor-
dineret indsats fra børnehaver og
skoler, og det vil vi helt sikkert se til-
løb til i løbet af de næste år.

Samtidig med, at vi har stor fokus på
den faglige indlæring, er det vigtigt,
at vi ikke giver køb på de værdier,
som er særlige for den danske fol-
keskole. Den gode dialog mellem
børn og lærere. Den gode dialog
mellem skole og hjem. Lærernes an-

erkendende tilgang til bør-
nene, og alle de andre værdier, som
gør, at børnene bliver empatiske,
selvstændige og livsduelige menne-
sker.

Ny teknik som fx de mobiltelefoner,
som skolen i øjeblikket gør forsøg
med, vil fremover blive en naturlig del
af børnenes rygsæk, men ny teknik
gør det bestemt ikke alene.
Børn skal blive bedre til at gøre sig
umage. Børn skal blive bedre til at
anstrenge sig. Børn skal blive bedre
til at øve sig. Børn skal blive bedre til
at være vedholdende. For at alt det
kan ske, skal vi voksne omkring bør-
nene blive meget bedre til at være
tydelige og vedholdende i vore krav
og forventninger samtidig med, at vi
skal blive endnu bedre til at udfordre
det enkelte barn, så det hele tiden
skal "stå på tæer" for at løse opga-
verne. Det er en meget stor opgave,
for det forudsætter et holdningsskifte
fra skolen, men ikke mindst fra for-
ældrene.

Samtidig med udfordringerne med at
få håndteret de alvorlige dilemmaer
fungerer skolen med undervisning og
fest. I november havde vi igen en
meget velbesøgt skolefest. Ud over
forældre og børn var der mødt rigtig
mange tidligere elever op, som kom
for at hygge sig med kammeraterne
og deres "gamle" lærere. Det er dej-
ligt at se, at de unge mennesker gla-
deligt møder frem på skolen flere år
efter, at de har forladt Vinderslev
Skole.
De vedlagte billeder viser klip fra bør-
nenes optræden, som igen i år havde
høj kvalitet.

Thorkild Skovbo
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Skolebestyrelsen
Efter nytår træder der nye regler i
kraft på klubområdet. Det betyder
bl.a., at forældrebetalingen ændrer
sig, og det kommunale tilskud bort-
falder. Vores klub har gennem de
seneste år gennemgået en stor for-
vandling. Hvor der tidligere kun har
været ganske, ganske få børn, der
har benyttet tilbuddet, har vi i dag en

stor og meget velfungerende klub,
som mange af børnene fra  4. klasse
og opefter benytter sig af. Det er en
klub, hvor der er mange forskellige
tilbud til børnene, både med aktivite-
ter hjemme og mange ture ud af hu-
set. F.eks. har en stor del af klub-
børnene netop været på jule-
shoppingtur til Viborg med afslut-
tende spisning i Bowl'n'fun, og der
er (næsten) ugentligt den populære
Lång-awten, hvor der er åbent til kl.
19, og børnene spiser aftensmad og
laver lektier, inden de bliver hentet.
For at vi fortsat skal have en klub
med et så varieret tilbud af aktivite-
ter, er det først og fremmest en for-
udsætning, at der er en forholdsvis
stor gruppe børn, som kommer der,
da det selvfølgelig er antallet af børn,
der afgør, hvor mange voksne der
kan ansættes i klubben. I skolebesty-
relsen er vi meget begejstrede for
den udvikling, der har været på klub-
området, og vi håber naturligvis, at
der fortsat vil være en stor opbakning
til klubben.
I løbet af efteråret har vi i skolebesty-
relsen fulgt med på sidelinjen vedrø-
rende udarbejdelsen af en "elev-
grundlov". Denne grundlov består af
en række sætninger, som dels siger
noget om, hvad man som elev på
Vinderslev Skole har ret til - f.eks. at
få god undervisning, at være en del
af et godt fællesskab og at blive re-
spekteret som den, man er - dels om
hvilke forventninger der bliver stillet
til den enkelte af fællesskabet - det
er bl.a. at man møder forberedt, pas-
ser godt på skolens ting og bygnin-
ger og er en god kammerat. Elev-
grundloven hænger i en ramme i alle
klasser og er fundamentet for de
klasseregler, den enkelte klasse la-
ver, altså indbyrdes aftaler som hjæl-
per den enkelte klasse til, at man tri-
ves godt med hinanden og dermed
også får de bedste forudsætninger
for at lære noget.  I skolebestyrelsen
har vi løbende diskuteret denne elev-
grundlov, som vi er meget glade for,
da vi synes, at den udtrykker de vær-
dier, der er kernen i vores skole, og
som vi gerne vil have fokus på frem-
adrettet.
Godt nytår.

Tove Kamp Hansen
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Gammelt skolebillede -
Hvor blev de af ?

Jeg er Annette Damsgaard, og jeg
vil gerne fortælle lidt om mig selv, min
tid i Vinderslev og frem til i dag, hvor
jeg bor i Kjellerup med min mand,
Kim Nørskov, som også har gået på
Vinderslev Skole. Sammen har vi 2
børn, Søren på 20 år, som er i lære
som mekaniker, og Kristian på 17 år,
som er i gang med grundforløbet til
automatiktekniker på teknisk skole i
Bjerringbro.

Min tid i Vinderslev startede i 1979,
hvor min mor og far byggede hus på
Krokusvej 19. Vi flyttede ind i som-
merferien, og så skulle jeg ellers
starte på skolen i august. Min lillesø-
ster Lene skulle i 6. klasse, og min
anden lillesøster Lotte skulle i 1.
klasse, og jeg skulle i 7. klasse. Det
var med mange sommerfugle i ma-
ven, vi kom af sted.
Som jeg husker det nu efter mange
år, blev det hurtigt rigtig godt at gå på
Vinderslev Skole. Det var en lille
skole. Vi kom jo fra Kjellerup Skole,
men i Vinderslev oplevede vi, at alle
kendte næsten alle, eller i hvert fald
en fra familien. Det var nemt at
komme i kontakt med mange i byen.
Når man var med en hjemme efter
skole, kom man hurtigt til at kende
andre gennem dem, og vi var snart
en del af byen.

I foråret 1980 skulle jeg så

Hvor blev de af ?

konfirmeres. Det gik rigtig godt med
en god fest. Blå mandag var vi i Vi-
borg, super hyggeligt. Kort efter be-
gyndte jeg så at plukke champignon
på Vinderslev Champignonfabrik.
Det var fedt at tjene sine egne penge
og selv bestemme, hvad de skulle
bruges til. Vores Mor var nu også ble-
vet alene om os tre piger, så der var
ikke så meget at gøre godt med.

Da jeg begyndte i 8. klasse, blev vi
delt i 2 klasser, og min klasse fik Tove
som klasselærer, og nu begyndte vi
også småt at feste i weekenderne.
Festerne foregik hjemme hos for-
skellige af vennerne, og efterhånden
fik vi også lov til at tage til Kjellerup
fredag eller lørdag. Her var det helt
klart, at vi fra Vinderslev holdt sam-
men og hyggede os, fulgtes ad hjem,
tit med franskbrød og rejeost, som
blev fortæret, når vi var hjemme igen.
I 9.klasse skulle vi så til at finde ud
af, hvilken uddannelse vi ville have
efter folkeskolen. Vi var i erhvervs-
praktik. Jeg var inde på kommune-
kontoret i skatteafdelingen, og det -
samtidig med at matematik var et af
de mest spændende fag, var afgø-
rende for mit valg, som blev handels-
skolen i Silkeborg. Mit mål var at blive
revisor.

I august 82 begyndte jeg så på han-
delsskolen. Det var ikke sjovt i den
første tid. Jeg var kommet i en klasse
med mange fra Silkeborg by, og de

var ikke så gode til at spørge os fra
de mindre byer, om vi ville være med
i fællesskabet. Inden længe blev jeg
dog gode venner med nogle fra Får-
vang og andre småbyer. Det var helt
anderledes at gå her frem for folke-
skolen. Lærerne underviste og ret-
tede vores opgaver, og ellers var det,
som de ikke interesserede sig for os,
spurgte aldrig hvad vi lavede i friti-
den eller lign.

Det med at gå til fester foregik sta-
dig i Vinderslev og Kjellerup, for jeg
var stadig på arbejde ved
Champignonfabrikken i weeken-
derne og mistede derfor ikke kontak-
ten til byen og vennerne her.

I foråret 83 mødte jeg så min tilkomne
mand, Kim Nørskov, som sjovt nok
også havde gået på Vinderslev Skole
og endda det meste af sin skoletid.
Det blev snart sådan, at vi var sam-
men hele tiden, så da Kim ville flytte
hjemmefra i efteråret, flyttede jeg
med til Levring, selvom der blev læn-
gere til Silkeborg i skole og længere
på arbejde i weekenderne og ikke
mindst, selvom jeg stadig kun var 17
år. Vi fandt en rigtig hyggelig lejlighed
i Levring, og der boede vi uden tele-
fon og bil. Når vi fortæller det til vo-
res børn, tror de, det er løgn, men
det var dejligt selv at bestemme al-
ting med støtte fra vores forældre
selvfølgelig.

Efter 3 år på handelsskolen var jeg
nu blevet handelsstudent og fandt en
læreplads i Føtex, Torvet i Silkeborg.
Her startede jeg i 85, det år Føtex
havde 25 års jubilæum. Lige nu i
2010 kører de med 50 års (puha).
Samtidig med at jeg kom i lære, stop-
pede jeg jo hos Champignon-
fabrikken. Det var TRÆLS, for det
havde været nogle gode timer sam-
men med alle pigerne og nogle gode
penge at tjene.

I min læretid var jeg alle afdelingerne
igennem, dagligvarer, vin, kiosk, teks-
til, isenkram og ikke mindst frugt og
grønt, som var en spændende afde-
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ling med friske varer, og da jeg var
udlært, var det også her jeg fortsatte.
I 87 blev jeg færdig som "købmand".
Det var også i 87, at vi købte huset i
Kjellerup, hvor vi stadig bor. Det er
et gammelt hus fra 1910, som vi ef-
terhånden har fået sat i stand fra A til
Z.

Det var også i indkørslen hjemme,
at vi i 88 begyndte salget af juletræer
og kirkegårdskranse i november og
december. Senere udviklede det sig
til at omfatte også sommerblomster,
som vi dyrkede i drivhuset i haven.
Brugsen i Kjellerup søgte i 88 en til
non-food afdelingen. Den stilling var
jeg heldig at få. Nu havde jeg ikke
langt til arbejde og det var en god
arbejdsplads med gode kollegaer og
ansvar.

I 1990 fik vi vores første søn, Søren.
Det var en stor oplevelse og omvælt-
ning. Dagene var nu fyldt godt og vel
med arbejde, familie, istandsættelse
af hus og handel i indkørslen. Da-
gene og årene flyver bare af sted, og
i 94 kom den næste søn, Kristian, så
til, og efter hans fødsel melder ideen
sig om at starte noget selv.
Vi vender og drejer muligheder og
ideer i et par år, og i 1996 starter vi
så på Vinkelvej 2 i Kjellerup med
Kjellerup Plantecenter. I starten åb-
ner vi først kl. 12, for så var det mu-
ligt lige at have et rengøringsjob med
en sikker indtægt. Det viser sig dog
hurtigt, at der var grundlag for at holde
åbent hele dagen og i weekenderne,
så jeg passer plantecentret, mens
Kim stadig har et job, men når han
har hentet børnene kl. 16, kommer
de og hjælper mig resten af dagen.

Det fungerer rigtig godt med at have
drengene omkring os, og de er vilde
med at hjælpe til.

Vores sortiment bliver større og
større. Det medfører, at vi efter kun
2 år køber grunden ved siden af, og
nu har vi 6000 m². Vi sælger stau-
der, blomsterbuske, slyngplanter,
vandplanter, store og små træer,
frugttræer og granitfigurer samt kruk-
ker og så alle sæsonplanterne, som-
merblomster i foråret og juletræer og
kirkegårdskranse i efteråret. De før-
ste år holder vi lukket i januar pga.
vinteren, og der tager jeg så på di-
verse kurser for at udvide min viden
om blomster og planter.

I februar 2000 bygger vi en butik, hvor
vi kan sælge nogle mere indendørs
varer som potteplanter, skjulere og
mange andre spændende ting. Især
julen er det nu muligt at gøre endnu
mere ud af. Dette er også året, hvor
Kim bliver hjemme på fuld tid. Han
siger sit faste job op og er nu en af
staben, som består af 2 ansatte og
så os selv med drengene. Med den
nye butik er det nu muligt at holde
åbent hele året, hvor sæsonerne af-
løser hinanden i en lind strøm. For-
året er sæsonen med urtefrø, hæk-
planter, roser, alle sommer-
blomsterne og diverse andre have-
planter. Her sælger vi også mange
havekrukker til terrasserne. Somme-
ren igennem skal krukkerne plantes
til, og haven skal evt. lige fornyes med
buske og træer. Efteråret er igen
sæson for hækplanter og diverse
haveplanter. I oktober afløses denne
sæson af julen. Her laver vi rigtig
mange kirkegårdskranse og andet
pynt til kirkegården, og jule-
dekorationer laver vi også tillige med
sammenplantninger og julebuketter.
Det er en sæson, hvor vi pakker rig-
tig meget til værtindegaver. Vintermå-
nederne er der, hvor kunderne hyg-
ger sig inde, og vi kan nå at planlægge
næste år.

De næste 2-3 år laver vi nye bede til
haveplanterne og en ny rhododen-
dronafdeling, og vi får lavet informa-
tionsbilleder til alle vores planter, så
det bliver meget mere overskueligt
for kunderne at finde planterne. Da

vi når til 2005, bygger vi en lager- og
maskinhal, så det bliver muligt at
passe bedre på vores forskellige
maskiner, og det bliver nemmere,
når der kommer varer hjem, og de
kan køres i læ og ly for vejr og vind.
Året efter starter vi så op med af-
skårne blomster. Dette er en spæn-
dende opgave, som passer rigtig
godt til vores andre varegrupper. Med
disse friske blomster er det nu mu-
ligt også at lave buketter og dekora-
tioner, mor/barn, fødselsdags-,
bryllupsdags- og mange andre bu-
ketter, begravelser med kranse og
andet der hører til, er også en del af
dette. Vi er også blevet medlem af
en kæde, som gør, at vi formidler
blomster til det meste af verden og
får bestillinger fra USA, Norge, Sve-
rige, Italien og mange andre lande.
Det er rigtig spændende, når der tik-
ker en bestilling ind fra et andet land.
De afskårne blomster gør også, at
der er mere "run" på vinteren igen-
nem, hvor der holdes fødselsdage,
barnedåb og begravelser, selvom det
er koldt og frossent ude og ikke mu-
ligt at plante.

Det sidste nye, vi har lavet, er det
store drivhus til sommerblomster og
andet, som blev færdigt i 2009 og tor-
vet mellem dette og butikken, hvor
det er muligt at lave aktuelle udstil-
linger. Næste år 2011 er det så alle-
rede 15 år siden, vi startede. Vi er nu
en flok på 7 ansatte, og det har væ-
ret enormt spændende at være selv-
stændig med alt, hvad det indebæ-
rer. Det har været dejligt for os at
kunne have vores børn omkring os,
mens vi har passet vores job. De er
nu så store, at de selv bestemmer,
hvor meget de er hos os, men de ved
altid hvor vi er.

Nu tænker I måske: „Hvor blev drøm-
men om at blive revisor af?“ Ja, "hel-
digvis" sidder jeg ikke ved et skrive-
bord med tal hele dagen. Jeg får min
lyst til tal rigelig styret med regnska-
bet i Plantecentret. Og nyder hver dag
det "frie" i at være selvstændig!

Annette Damsgaard
Kjellerup Plantecenter
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Børne- og Fritidsgården
JULEN  SIG NÆRMER - SNEEN
JORDEN DÆKKER……

Hvad laver vi her i december på  "Går-
den"  i Vinderslev?

Vi klipper julepynt - selv om det godt
kan være lidt svært og kræver stor
koncentration.
Vi har også mægtigt travlt med at lave
masser af julegaver til mor og far og
pakker dem ind - men hvad der ER i
gaverne -  det er meget spændende -
hemmeligt indtil juleaften.  Men  skulle
hemmeligheden blive røbet lidt -  så
ligner forældre heldigvis nisserne - de
glemmer let, og er meget  overrasket
juleaften!

Vi  hygger/leger indenfor, hvor den
gamle gård bliver til en fortryllet ver-
den, hvor alt kan ske -  Vi får  besøg
af nisserne  - og nissemor laver f.eks.
mad i køkkenet.

Vi har også her i december besøg af
vores bedsteforældre (eller moster/

faster/ mor/far/nabo) og julehygger
med dem. Det vigtigste er, at man
får besøg. Alle 3 børnegrupper
havde igen i år en rigtig hyggelig og
dejlig dag, som både børnene og vi
voksne nød meget. Vi sang jule-
sange, klippede julepynt, lavede
juledekorationer, og så fik vi også
æbleskiver og pebernødder. Nogle
af børnene tog med deres gæster
hjem og hyggede videre.

Vi nyder også den dejlige sne, som
vi har igen i år.  Sommerens trille-
og løbebakke er nu blevet til verdens
bedste kælkebakke. Det går bare i
susende fart - det er vildt og sjovt.
Men det tager på kræfterne, og man
kan godt blive rigtig træt, når man
har kælket og leget ude i sneen.
Jo - "julen sig nærmer - sneen jor-
den dækker....",  og den 17. decem-
ber skal vi op i den gamle kirke,  hvor
vi skal synge nogle af julesangene,
vi har øvet. Bagefter skal vi spise
risengrød med kanelsukker og
smørklat - og så bliver det endelig

snart jul - så julestemningen og jule-
forberedelserne er rigtigt i gang på
den gamle gård i Vinderslev.

Lene Lange
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Skal vi have et Lokalråd
i Vinderslev og omegn?

Det var spørgsmålet, da Nær-
demokratiudvalget havde inviteret
borgerne i området til møde i forsam-
lingshuset i oktober måned.

Der kom ikke mange mennesker. Ca.
15 mennesker fra området var mødt
frem. Umiddelbart ikke mange til et
sådant møde.

De fremmødte fik en gennemgang
af, hvorfor Nærdemokratiudvalget
synes, det er vigtigt med et Lokalråd
- også i Vinderslev området.
Fra Kragelund og Frederiksdal Lokal-
råd var der repræsentanter til at for-
tælle om deres Lokalråd.

Her skal ikke gengives et referat fra
mødet, men kort fortælles følgende:

Et lokalråd dækker et afgrænset geo-
grafisk område og varetager det på-
gældende lokalområdes interesser.
Lokalrådene følger som udgangs-
punkt skoledistriktsgrænserne.

I dialogen om plan-, vej-, trafik- og
miljøsager, der har generel betydning
for et lokalområde, er det meget
praktisk, at lokalområdet har et tale-
rør i form af et lokalråd, der repræ-
senterer de lokale synspunkter i for-
hold til sagen. Kommunen går i så-
danne tilfælde i dialog med lokalrådet
så tidligt i processen som muligt.
Dette tilsidesætter dog ikke kommu-
nens pligt til og interesse for samti-
dig at høre og føre dialog med de
berørte grundejere/grundejerforenin-
ger eller andre, for hvem sagen også
har betydning.
I væsentlige planlægningssager vil
kommunen gerne i dialog med lokal-
rådet allerede før, der tages hul på at
skitsere løsninger. Således praktise-
res det f.eks. i kommuneplanlæg-
ningen, hvor involverede lokalråd in-
viteres til dialogmøde i teknik- og
miljøafdelingen, inden administratio-
nen frembringer det første plan-
udkast.

Lokalråd i Vinderslev og omegn
Lokalrådene har på ethvert tidspunkt
mulighed for at sende forslag til kom-
munen om spørgsmål af lokal betyd-
ning. Den relevante instans i kom-
munen vurderer tilsendte forslag.
Lokalrådet bliver orienteret om resul-
tatet af kommunens vurdering og får
en begrundelse, såfremt forslaget
ikke følges.

Silkeborg Kommune ønsker ikke at
træffe beslutning om forhold af væ-
sentlig generel betydning i et lokal-
område, uden at der har været en for-
udgående høring af eller dialog med
det relevante lokalråd. Silkeborg Kom-
mune vil således ikke træffe beslut-
ning om specifikke lokale spørgsmål
inden for børne- og unge-, ældre- og
kultur- og fritidsområdet, uden at der
har været en forudgående høring af
lokalrådet.

Et lokalråd udarbejder en liste over
lokalområdets udfordringer og
udviklingsønsker, der kaldes en lokal
huskeseddel. Lokalrådet sikrer i for-
bindelse med udarbejdelsen af den
lokale huskeseddel, at alle interes-
serede borgere og grupper af bor-
gere har mulighed for at komme til
orde. Huskesedlen fremsendes til
Silkeborg Kommune.

Aftenen mundede ud i, at tre meldte
sig til en arbejdsgruppe, der har lyst
til at arbejde videre med ideen om et
Lokalråd.
De tre er Henrik Jakobsen
(hhj@live.dk, tlf. 28728290), Jane
Viberg (jane@vibjerg.com,
tlf.29671203) og Charlotte Vindum
(malmgaarden@mail.tele.dk, tlf.
86888687).

Det er også for tilflyttere....og
småbørnsforældre...ja, alle uanset
alder, køn og job. Har du lyst til at
være med til at gøre en forskel for dit
lokalområde, så hører vi gerne fra
dig.

CV

Invitation til fælles
foreningsmøde for
Vinderslev skoledistrikt

Vi vil gerne indkalde alle lokal-
områdets foreninger til debataften

Torsdag den 24. februar 2011
kl. 19.00

i Vinderslev Forsamlingshus.

Formålet med aftenen er at samle
op på sidste fællesmøde og evalu-
ere foreningssamarbejdet i området

og ikke mindst……………………..

drøfte grundlaget for et Lokalråd i
vores distrikt.

Vi håber, 1 - 2 repræsentanter fra
hver forening har lyst til at være med
denne aften.

Kære alle borgere

Sæt X i kalenderen torsdag den 14.
april 2011 kl. 19.00, hvor vi indkal-
der til borgermøde angående op-
rettelse af Lokalråd.

Vi forventer at kunne afholde valg
denne aften, HVIS der er stemning
for et Lokalråd.

Mød også op denne aften, selvom
du IKKE ønsker at stille op til
Lokalrådet.
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Dagplejerne
Sangens dag

Torsdag den 16. september var i år
dagen for "sangens dag", en dag
hvor de små synger sammen over
hele Danmark. Da torsdag jo også
er vores gymnastiksalsdag, havde vi
valgt at mødes der og denne dag
lægge mere vægt på sang og mu-
sik.

Sangens dag er for at skabe større
opmærksomhed om vigtigheden af
at synge med de små børn. Sang er
ikke bare sjovt for små børn, det er
faktisk også gavnligt. Sang styrker
sprogdannelsen hos de små og er
samtidig godt for deres motorik og
deres sociale samvær.

Vi startede med at
synge vores navne-
sang, som vi plejer, og
dernæst var der fokus
på sange/rim og rem-
ser med dyr. Helle
havde en masse for-
skellige dyr og frugt i
kufferten, så vi sang
f.eks. "Mariehønen
Evigglad", „Mon Du Be-
mærket Har", "Mæh Si'r
Det Lille Lam", "Jens
Petersens Ko", Fætter
Mikkel", "Æblemand"
m.fl., og fra rim og remser var det
"Oppe i lianerne" og "Oppe i gardi-
nerne", og også rasleæggene blev
flittigt brugt.

Bagefter var det tid til at udnytte
gymnastiksalens øvrige faciliteter, så
der blev slået kolbøtter på rullema-
dras, kravlet i ribberne ved den store
madras, kørt på scootere og leget
med hula-hop ringe og som altid
brugt en masse krudt og energi, når
vi er i gymnastiksalen.

Bedsteforældredag i heldags-
legestuen
Fredag den 8. oktober havde dagple-
jen inviteret til bedsteforældredag i heldagslegestuen i Mausing. En dag

hvor vi havde valgt at sætte fokus på
sanserne. Vi havde lånt nogle af de
ting, børnene havde prøvet før, da vi
havde besøg af læringsbussen. Vi
var 67 børn og voksne. Vores nye
dagplejekonsulent Karin Dürr bød
velkommen, og så startede vi med
at få kaffe, boller og frugt/grønt, og
dernæst sang vi nogle sange, før vi
gik i gang med at udforske sanserne.
Børnene fik strømperne af, og så
kunne de prøve at gå i og røre ved
f.eks. kaffebønner, bulgur, strand-
sten, korn, ris, grankogler m.v. Der
var måtter med forskellige flader, en
sansegynge og en kæmpe hænge-
køje. Der var et bassin med puder til
ro og massage, pensler og forskel-
lige duftpuder og dejlig rolig, afslap-
pende børnemusik. En seng med
kugler. Der var god aktivitet alle
vegne. Børn og bedsteforældre hyg-
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gede sig sammen, og det var en dej-
lig formiddag. Alle børn (og voksne)
var godt trætte af alle de mange san-
seindtryk.
Vi siger tak til alle de fremmødte bed-
steforældre for deres opbakning til
vores arrangement og håber, de nød
dagen og oplevelserne med deres
børnebørn.

Uventet besøg af skraldebilen
Holger Buus, Tildes far, var så venlig
at komme forbi en dag og vise os
skraldebilen. Vi fik set, hvordan span-
den blev løftet op, hørt hvordan det
larmede, når den tømtes, og de mo-
dige fik lov at komme en tur op på
førersædet, og sikken et hop vi kunne

give, når også hornet lige blev afprø-
vet med et højt DYT DYT. Det var en
stor oplevelse at se skraldebilen, så
tak til Holger, fordi han gav sig tid til
det.

Juletræ
Fredag den 10. december var vi igen
i heldagslegestue i Mausing, og
denne dag holdt vi naturligvis
juletræsfest. Ann-Britt havde fundet
et flot juletræ, som blev pyntet med
lys, hjemmelavet pynt og lækre små-
kager. Da alle børn var mødt ind, fik
vi boller, og dernæst var det tid til at
synge nogle julesange, før det plud-
selig bankede på døren. Der var sel-
veste julemanden i skikkelse af vo-

res dagplejekonsulent Karin Dürr. Alle
børn tog vel imod julemanden og fik
en lille pose med lidt godter i. Der-
næst dansede vi om juletræ, legede
og hyggede os og spiste de gode
småkager fra juletræet før frokosten,
som i dagens anledning bød på ri-
sengrød. Alt i alt havde vi en hyggelig
dag i heldagslegestuen. Alle dag-
plejere ønsker børn og forældre en
glædelig jul og et godt nytår.

På grund af det faldende børnetal og
de kommunale besparelse har vi
desværre måttet sige farvel til to kol-
legaer, Maibritt Straagaard, som
stopper pr. 31/12 2010, og Rikke
Melin som stopper pr. 31/1 2011. Vi
ønsker dem begge held og lykke og
siger tak for godt samarbejde.

På dagplejernes vegne
Susanne Vad Westergaard
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   16. januar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (dåb)
   23. januar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15 (Hartvig Wagner, Gullestrup)
   30. januar Vinderslev 9.00 (dåb, pige), Hinge 10.15

     6. februar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   13. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15 (Skr.)
   20. februar Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   27. februar Vinderslev 9.00, Hinge 10.15

     6. marts Hinge 10.15, Vinderslev 14.00 (Familiegudstjeneste)
   13. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15
   20. marts Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   27. marts Hinge 9.00, Vinderslev 10.15

     3. april Vinderslev 9.00, Hinge 10.15
   10. april Hinge 9.00 (Klaus Møberg), Vinderslev 14.00 (Ove Mandrup) (nadver)

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

Sognemenigheden

Minikonfirmanderne
På billederne ses nogle af de 18
minikonfirmander fra 3. klasse,
som gennem efteråret har været
samlet i Vinderslev Kirke og
sognehus hver fredag eftermiddag
fra kl. ca.13-15.
De har hørt om de forskellige ting,
vi kan se og møde inde i kirken,
bl.a. Døbefonten - Alteret -
Kalkmalerierne - Prædikestolen -
Korset - Orglet - Præstens tøj -
Biblen o.s.v. De har også været på
kirkegårdsvandring og i kapellet
samt i kirketårnet.
Hver eneste fredag har Tove
Lauritsen serveret boller og safte-
vand i  Sognehuset, og bagefter

har minikonfirmanderne fået lov til at
lege, tegne eller være kreative. Der
er også blevet fortalt forskellige
beretninger fra Biblen, og der er
blevet sunget salmer og kristne
børnesange.
Interessen og spørgelysten har
været stor blandt børnene, og de har
virkelig forsøgt at lære alle de nye,
men også svære ord: F.eks.
Epitafium - Hjemmeberettelsessæt
- Kalken - Disken - Messehagel m.fl.
Hver minikonfirmand har fået en
mappe med tegninger, fotos og
sange, så de bedre kan huske, hvad
de har hørt om.
Som afslutning på minikonfir-
mandundervisningen medvirkede
børnene ved pastagudstjenesten
den 7. december, hvor de gik Lucia

og sang. Ved denne gudstjeneste
modtog hvert barn også et diplom
som et bevis på, at de har mod-
taget minikonfirmandundervisning
ved Vinderslev Kirke.

Anne Marie Vejen Najbjerg
Leder af minikonfirmanderne
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Gudstjenesterne afholdes på skift i de 3 sognekirker, Hørup, Levring og Vinderslev kirker kl. 10.30
ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

   16. januar 2. søn.e. Helligtrekonger Vinderslev
   23. januar    3. søn.e. Helligtrekonger INGEN
   30. januar 4. søn.e. Helligtrekonger Levring

     6. februar    5. søn.e. Helligtrekonger Hørup
   13. februar       6. søn.e. Helligtrekonger Vinderslev
   20. februar INGEN
   27. februar Seksagesima Vinderslev

     6. marts    Fastelavn Hørup
   13. marts       1. søndag i Fasten Levring
   20. marts       2. søndag i Fasten INGEN
   27. marts       3. søndag i Fasten Hørup

     3. april Midfaste Vinderslev
   10. april INGEN

G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r

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

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke.

Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk
samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valg-
menigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.

Kirkeligt lægger  Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne
menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten - og
kun sekundært bygger på bibelskriften. Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både
i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet
praktiseret i generationer af grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.

Valgmenighedens præst  Karen Marie Ravn træffes på tlf.  86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk

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

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

(bedst aften)
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:

Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 88 26
e-mail: inge.oesterby@skolekom.dk
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup tlf. 86 89 37 38
e-mail: mausing@it.dk

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev kirkegård.
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Møder og arrangementer i Valgmenigheden:

KIRKENYT

Valgmenigheden

Torsdag den 13. januar kl. 19.30
Den første af i alt 3 studiekredsaftner
med 14 dages mellemrum om Kri-
stendom for voksne ved valg-
menighedspræsten med grundbo-
gen „Gud for begyndere“ af Else Hviid
og Birgitte Stoklund Larsen, som
udleveres gratis ved tilmeldingen.
Studiekredsen henvender sig til for-
ældre til konfirmander og mini-
konfirmander og til hvem, der i øvrigt
kunne tænke sig at blive lidt klogere
på kirke og kristendom. Til den før-
ste aften læses bogens første og
tredje kapitel. Bogen gennemgås
ikke i timerne, men læses af delta-
gerne som inspiration til spørgsmål
og kommentarer til de emner, som
vi kommer ind på i timerne. Øvrige
aftner: Torsdag den 27. januar og den
10. februar.

Torsdag den 20. januar kl. 19.30
i Valgmenighedens sal trodser vi
denne aften januarmørket og lader
den indre ild brænde, når Maria Stenz
kommer til Kjellerup. Hun bliver ved
klaveret akkompagneret af sin søn
Thomas Stenz. Maria Stenz er skue-
spiller, sanger og historiefortæller.
Hun blev i 70’erne folkeeje med sla-
geren „Hvor er alle drømmene, du
drømte?“ som også giver titlen til
aftenen. Nogle af os husker hende
også fra vore børns kassettebånd
med sange af høj kvalitet til børn. Og
Maria Stenz har lige siden dengang
beskæftiget sig med visekunst, mo-
derne opera, musical og absurd tea-
ter som sanger, skuespiller, entertai-
ner, teaterinstruktør og teaterleder.
Hun er fortsat teaterchef på Teatret
ved Sorte Hest i København.Vi mø-
der Maria Stenz både som historie-
fortæller og sangerinde med et alsi-
digt program af folkelige eventyr,
gamle skillingsviser og nyere sange
fra Jacques Brel til Kim Larsen. Det
bliver en rigtig caféaften, hvor vi ser-

verer ostebord og vin (til kr. 60,-) i
stedet for det sædvanlige kaffebord.

Enhver viseven er hjertelig velkom-
men!

Torsdag den 10. februar kl. 14
Sæsonens andet eftermiddags-
foredrag i Valgmenighedens sal ved
Merete Bøye, cand.theol. og præst,
Ans: De nye salmer - hvordan er
deres syn på kirken?

Påskedag 2010 holdt Merete Bøye
med kort varsel påskegudstjenesten
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed
i stedet for Karen Marie Ravn. Det
blev en god oplevelse, som vi gerne
vil gentage til dette eftermiddags-
møde, hvor Merete Bøye fortæller
om det vidt forskellige kirkesyn, der
er i de nye salmer. Kun én ny salme
om kirken er blevet optaget i Den
danske Salmebog 2003, nemlig Lars
Busk Sørensens „Uberørt af byens
travlhed“. Vi prøvesynger de nye sal-
mer med Lene Henriksen ved klave-
ret og med eftermiddagens fore-
dragsholder som guide. Der bliver
også nogle kendte toner, foruden at
vi nyder det gode kaffebord under-
vejs.

Onsdag den 2. marts kl. 19.30
Fælles foredragsaften i Levring Sog-
negård. Bemærk ændret sted!
Denne aften er for Levring-Hørup
Sognemenighed og Kjellerup og

Omegns Valgmenighed. Højskolefor-
stander Jørgen Carlsen taler om
Forundringsparathed. Foredrags-
holderen er et kendt ansigt i grundt-
vigske kredse og er leder af Testrup
Højskole, som i en årrække har væ-
ret Danmarks mest velbesøgte høj-
skole. Jørgen Carlsen kalder sit fore-
drag: Forundringsparathed, og dette
begreb er Carlsens egen opfindelse.
Han ser forundringsparatheden som
et vigtigt modspil til den udbredte tale
om forandringsparathed, som retter
sig mod menneskers kompetence-
udvikling. I sit foredrag præsenterer
han en række eksempler på
forundringsparathed med baggrund
i filosofi, litteratur og højskolens uni-
vers.

Entré inkl. kaffebord: kr. 75,-

Onsdag den 9. marts kl. 19.30
Kjellerup og Omegns Valgmenighed
holder sin årlige generalforsamling
i Valgmenighedens sal med dagsor-
den efter vedtægterne. Valg-
menigheden er som sædvanligt vært
for traktementet denne aften, så det
hele er gratis. I lighed med andre år
vil der være underholdning sidst på
aftenen med fællessang.

Onsdag den 30. marts kl. 19.30
Valgmenigheden holder en litterær
fortælleaften ved fortæller og skue-
spiller, cand.mag Helle Slottved i
Hørup Kirke med emnet: Karen
Blixen i kirken. Omgivet af levende
lys - med kropssprog, mimik og
stemme - begynder denne
Blixenaften i kirkerummet og fortsæt-
ter senere i Valgmenighedens sal
med kaffe og videre foredrag ved
Helle Slottved.

Enhver er velkommen. Der betales
ikke for at høre i kirken, men kun for
kaffebordet i salen (kr. 40,-).
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Børne- og Ungdomsarbejde
Windir Spejderne

 

Ulveflokken
fik 8 nye ulve efter sommerferien, så
nu er de 16 + lederne, Birgit Johan-
sen, Peter Haahr og Katrine Sønder-
gaard. De deltog i Økseløbet i
Kjellerup i september og har ellers
brugt efteråret på at tage mærker
samt øve Lucia og sketches til jule-
afslutningen den 25. november.

Troppen
er p.t. en rigtig hyggegruppe med 5
spejdere og 3 ledere, Louise Jacob-
sen, Thomas Olesen og Lasse Møl-
gaard. De deltog også i Økseløbet
og har haft et par weekender med
spejderaktiviteter i Gråmose, bl.a.
med at samle rødder til jule-
dekorationer.

En dag i skoven
Spejderskoven trængte til udtynding,
så lørdag den 2. oktober var spej-
derne med forældre inviteret til ar-
bejdsdag. Flere fædre gik i gang med
motorsave og fældede en række
træer langs markvejen i kanten af
skoven for at gøre vejen bred nok til
landbrugsmaskinerne. Den lejede
flismaskine blev fodret med træerne,
efterhånden som de faldt, så i løbet
af formiddagen blev der produceret
en stor bunke flis. Mødre og børn var
samtidig i gang i skoven med ørne-
næb for at gøre stierne mere farbare.
Shelteren fik også en gang træbe-
skyttelse.

Den følgende lørdag var nogle foræl-
dre samlet igen for at sprede flisen
ud på stierne. Det gik vældig tjept
med 2 minilæssere med henholds-
vis Johannes Sørensen og Asbjørn
Johansen ved rattet. De voksne
skulle „bare“ jævne flisen med river.
Det kan anbefales at gå en tur i spej-
derskoven, og den er ikke større, end
at man sagtens kan finde ud igen,
selv om man skulle føle sig på vild-
spor!

Juleafslutning
Torsdag den 25. november samle-
des alle spejderne med søskende,
forældre og bedsteforældre i Mausing
Forsamlingshus til risengrød, Lucia-
optog, små sketches, amerikansk

lotteri og dans om juletræet. Des-
værre var juletræet frossent, da det
kom ind og var derfor for vådt at
hænge julepynt på, men med lys og
stjerne på var det nu ganske stem-
ningsfuldt alligevel!

Nytårsparade
Næste arrangement bliver nytårs-
paraden søndag den 23. januar kl.
14, hvor spejdere og forældre sam-
les for at markere det forgangne år
samt lægge planer for det kom-
mende år og vælge repræsentanter
til grupperådet. Dagen slutter med et
fakkeloptog gennem Vinderslev, hvis
det ikke blæser for meget, men vi
krydser fingre for fint vejr i år, så vi
kan få en stemningsfuld tur gennem
byen, inden vi spiser suppe.

Der blev trakteret med hjemmebagt kringle ved shelteren!

Efterlysning!
D. 13. august 2011 har spejderne fået lov at holde høst-
marked på Mausing Mølle, hvor der skal høstes som i gamle
dage. Derfor efterlyser vi gamle redskaber og traktorer, og
hvis nogen kan hjælpe spejderne med at binde neg, er de
meget velkommen. Vi kunne også godt tænke os nogle bo-
der med salg af husflid, så hvis I fordriver den lange vinter
med diverse håndarbejder i forskellige materialer, er der mu-
lighed for at vise det frem/evt. sælge det i august.

Kontaktpersoner for høstmarkedet er: Hans Henrik & Anne
Marie Christensen, tlf. 86888452/61757974,
mausingmoelle@fibermail.dk.

AA
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Børnehjørnet, som holder til i Sogne-
huset hver tirsdag eftermiddag, har
i november været meget kreativ.
Hvert barn har lavet sin egen jule-
krybbe med både Josef og Maria
samt engle, får og hyrder og barnet
i krybben. Julekrybberne var sat frem
og pyntede fint i kirken til pasta-
gudstjenesten den 7. december.

Ved Børnehjørnet juleafslutning blev
der spillet julebanko, og der blev ser-
veret risengrød til både børn og
voksne.

Børnehjørnet i Vinderslev

Vi holder juleferie til den 11. januar,
hvor vi igen slår dørene op for alle

børn fra 3 år og opefter.

Med Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

Indre Mission
IKON-dag i Sognehuset
Lørdag den 5. februar 2011 kl. 9.30
– 16.00 er der IKON-dag i
Sognehuset ved Vinderslev Kirke.

Helle Noer, Vejle, arbejder med
Ikoner i mange udførelser. Hun vil
lære os noget om moderne Ikoner.
Dagen er ikke en undervisningsdag,
men en Workshop, hvor deltagerne
selv får lov til at udfolde de kreative
sider.

Det er ikke nødvendigt med
forudgående kendskab til Ikoner.
Kom med lysten til at udøve
kreativitet. Alle kan være med.

Pris for dagen er 50 kr., som
indeholder kursusafgift, frokost og
kaffe.

Medbring gerne ideer. Tag gerne
materialer med til dagen. Det kan
være skrot og skrammel af metal,
gerne gammelt, rustent og irret.
Plader i aluminium, kobber, zink,
messing (tyndt, så det kan klippes
med en pladesaks). Gamle fade i
messing og kobber. Smykkedele,
kæder, kagedåser, konserves-
dåser, metaltråd (kobber,
aluminium) og div. småting.
Medbring også gerne lidt værktøj,

f.eks. hårtørrer, pladesaks, fladtang
og lille limpistol + lim.

Kom til en spændende og udfor-
drende dag. Max. 25 deltagere.
Tilmelding senest mandag den 31.
januar til:
Finn Najbjerg, Krokusvej 15,
Vinderslev. Tlf. 86.88.97.77, e-mail:
finn.najbjerg@indremission.dk

Venlig hilsen
Finn Najbjerg
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En projektgruppe bestående af 5 lo-
kale har sat sig for at søge midler til
en bypark i Vinderslev.

Projektgruppen er selvstændig og
dannet på eget initiativ, men funge-
rer med informationspligt til
Borgerforeningens bestyrelse.

Foreløbig har projektgruppen fået
bevilget penge fra den lokale aktions-
gruppe/LAG i Silkeborg, som hvert år
uddeler EU-midler til landsby-
projekter (fordelingen af midler for
dette år kan ses på www.lag-
silkeborg.dk). Herefter er arbejdet
med at søge nationale fonde iværk-
sat.

Projekt Vinderslev Bypark
Projektgruppen er også i dialog med
kommunen vedrørende placeringen
af byparken. Det er det grønne om-
råde i forlængelse af parkeringsplad-
sen nær købmanden og forsam-
lingshuset, der er på tale.

Projektgruppen planlægger i store
træk, at byparken skal udgøre et
fællesskabsfremmende uderum,
hvor der blandt andet er mulighed for
leg i naturen, udendørs fitness og so-
cialt samvær i ly for regnen.

Der planlægges et borgermøde se-
nere i forløbet, hvor alle interesse-
rede vil få mulighed for at høre mere

specifikt om projektet. Dette sker dog
først, når projektets gennemførelse
kan ses til ende udelukkende ved EU
støtte - samt nationale fondsmidler,
således at borgerne i Vinderslev og
omegn ikke belastes økonomisk.

Projektgruppen agter desuden at in-
formere om projektet løbende (ca. 1
gang i kvartalet) i Lokalbladet samt
på Vinderslev og Omegn hjemme-
siden: www.voinfo.dk.

Uddeling af en Rose
En rose til Vinderslev
Idrætsforening

Der er rigtig mange, der fortjener en
rose. Både enkeltpersoner i områ-
det og alle de frivillige, der gør et stort
stykke arbejde i de enkelte forenin-
ger.

Denne gang går rosen til Vinderslev
Idrætsforening. Fra næsten ingen
medlemmer og aktiviteter i klubben
for nogle få år siden er foreningen
nu blomstret op og kan præstere 10
hold - lige fra holdet med børn og leg
til holdet med veteraner.

Gymnastikholdet for børn om vinte-
ren er stadig en succes, og det kan
man vist også roligt sige om dame-
holdet.

Badminton spilles der også fortsat i
skolens gymnastiksal.

Bestyrelsen, støttepillerne og alle
trænerne samt de forældre, der
gerne giver en hånd med, har sim-
pelthen formået at bringe klubben op
til et niveau, hvor det igen summer
af liv og glæde på stadion de afte-

ner, der trænes eller spilles kamp.

Rosen gives ikke til en enkelt person.
Så alle de, der har aktiv del i forenin-
gen, har grund til at være stolte af
denne fælles rose.
Nyd den - I har alle sammen ærligt
fortjent den!

Tillykke med succesen.
CV



24

Ungdom:
Så er endnu en fodboldsæson afslut-
tet. Fredag den 8. november var der
afslutningsfest for Ungdom. Det var
med mexicansk fest i Vinderslev
Forsamlingshus. Alle børn var invi-
teret til en hyggelig aften med sø-
skende og forældre.

Først bød formand Martin Graves
velkommen, og så spiste vi. Da det
var mexicansk tema, blev der ser-
veret tortillaer med fyld, som man
selv skulle lave. Der gik også et par
"gringoer" rundt med sombrero og
ponchoer.

Så kom aftenens højdepunkt, nem-
lig præmieoverrækkelse til alle hold.
Trænerne havde sørget for diplomer
til alle, og klubben havde sørget for
en lille pokal til alle.

Så skulle der slåes på Pinata'er. Det
er lidt som katten af tønden, men i
stedet for tønden var det en El Toro,
man slog på.

Årets ungdomstræner blev Henrik
Holdgaard, som har ydet en ekstra-
ordinær indsats igen i år. For det før-
ste er han træner for bold og leg, som
efterhånden er en enorm succes.
Yderligere så sidder han også i be-
styrelsen, og man må sige, at han
altid stiller op for klubben.

Tak til alle børn, forældre og trænere
for en kanon god sæson. Vi glæder
os til at se alle til opstart søndag den
3. april kl. 10.00 på stadion.

Senior:
Lørdag den 30. oktober blev der så
vanen tro holdt Senior afslutningsfest
i Mausing Forsamlingshus. I år var
der en enorm opbakning, og det er vi
meget glade for. Det blev en dejlig
fest med god mad, præmie-
overrækkelse, diskotek og dans…!
Årets VIF'er blev Pernille Löyche,
som er træner, og så spiller hun på
dameholdet. Hun har over flere år
været én af vores faste medhjælpere

VIF

til alle arrangementer. Hun er én af
dem, som altid er klar til at stille op
og hjælpe til. Helt velfortjent blev hun
årets VIF'er.

Årets ekstra VIF'er blev Sanne Lem-
ming for især hendes hjælp med og
opstart af hjemmesiden. Uden hende
var det slet ikke kommet på benene.
Tak til Sanne, og vi kan kun opfordre
alle til at følge med på vores hjemme-
side: www.vinderslev-if.dk.

Årets Serie 6 blev Morten Dürr. Årets
Old boys blev Jesper D. Pedersen.
Årets Veteran blev Jens Jørgen Kyl-
ling og årets Damespiller blev Gitte
Jensen. Alle fik overrakt vandre-
pokaler!

Efterlysning:
Vi mangler trænere til vores ung-
domshold i den nye sæson. Derfor
vil vi hermed gerne bringe en efter-
lysning af en eller flere, der kunne
have lyst til at træne børn en enkelt
aften om ugen samt deltage ved tur-
neringskampe mm.
Henvendelse til Henrik "Studi" på
mobil 30312990.

Generalforsamling:
Mandag den 7. februar kl. 19.00. Alle
er velkommen, og støttepillerne hol-
der også generalforsamling efterføl-
gende. Mød op og støt os!

Gymnastik:
Igen i år er vi så heldige at have gym-
nastik på programmet. Der er både
et damehold og flere børnehold. For
yderligere information bedes man
kigge på vores hjemmeside
www.vinderslev-if.dk

Badminton:
Der er også i år mulighed for at spille
badminton eller andet i gymnastiksa-
len om aftenen på Vinderslev Skole.
Der er stadig nogle få ledige tider, så
hvis nogen er interesseret, venligst
kontakt næstformand Bjarne Mad-
sen på mobil: 24484070.

Kalender for VIF 2011:

7. februar kl. 19.00
Generalforsamling i klubhuset.

23. februar kl. 18-20
Sportigan holder åbent for medlem-
mer med medlemsrabat og gode til-
bud.

26. februar kl. 10.00
Rengøring af klubhuset - alle er me-
get velkommen. Jo flere vi er til at
hjælpes ad, jo hurtigere går det!

5. marts kl. 14.00
Senior opstart - med let træning og
efterfølgende serveres der vanen tro
suppe.

28. marts kl. 17.00
Afslutning børnegymnastik

3. april kl. 10.00
Ungdomsopstart med træning og
efterfølgende serveres der pølser.

Tak:
Vi vil benytte lejligheden til at takke
for den store støtte i den forgangne
sæson til trænere, holdledere, spon-
sorer, forældre, frivillige, støttepillerne
og ikke mindst vores medlemmer. Vi
glæder os til at se alle i den nye sæ-
son!

Også en stor tak til Borgerforenin-
gen, spejderne og Vinderslev For-
samlingshus for godt samarbejde
om sommerfesten. Og til sidst en tak
til Mausing folkene for et godt mar-
ked!

Mette Würtz
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Brandys oplevelse af forskelle
mellem Danmark og Amerika/
Louisiana

Brandy Konradsen bor på Solsikke-
vej. Kommer fra Louisiana, var ste-
wardesse, mødte Thomas Konrad-
sen, tidligere Revl, i Amerika, blev gift
med ham og flyttede til Danmark for
4 år siden. Hun gik på sprogskole det
første år i Danmark og har siden ar-
bejdet i børnehaven Broparken i
Kjellerup.

VEJRET: I Louisiana er der varmt
mindst 8 måneder om året, og de sid-
ste få måneder svarer til vores sep-
tember eller oktober. Det er meget
sjældent at se sne, og kommer der
endelig sne, er det kun et par cm,
som bliver liggende i kort tid - og godt
for det. Husene er slet ikke bygget til
det kølige vejr. Der er kun et lag mur-
sten, og vandrørene ligger kun få cm
nede i jorden. Fryser det, er det nød-

Forskelle mellem Danmark og Amerika
vendigt at lade vandet løbe med en
lind strøm hele tiden.

TIDSFORSKEL: 7 timer. Det bety-
der f.eks., at det er svært at ringe til
familien. Er det morgen her, er det
nat i Louisiana, og når Brandy kom-
mer hjem fra arbejde, er familien på
arbejde.

DYR: I Louisiana kan man sagtens
møde en alligator. Når man er ude at
fiske, kan man ofte se en alligator el-
ler flere ligge og sole sig på bredden.
Irriterer man dem ikke, behøver man
ikke at frygte dem! Andre almindeligt
forekommende dyr er skildpadder,
vaskebjørne, megastore frøer, firben,
store insekter og slanger. Brandy har
ofte leget med slangerne og fortæl-
ler, man hurtigt lærer at adskille de
ufarlige fra de farlige.

KØREKORT: Brandy fik sit kørekort,
da hun var 15 år, men i dag skal man
have en voksen over 21 år med i bi-
len, når man er 15 år. Når man er 16
år, må man køre alene, men ikke mel-
lem kl. 22 og kl. 05, med mindre man
har en over 21 år med kørekort med
i bilen.

ALKOHOL: Det er først tilladt at købe
alkohol, når man er fyldt 21, men som
Brandy siger: "Man må gerne gå i krig
som 18-årig!"

VÅBEN: I Louisiana må man eje et
haglgevær, en riffel eller et håndvå-
ben uden at være registreret. Dog
skal man have en tilladelse til at skjule
sit våben på sig. Langt de fleste har
et eller flere våben. En Jæger kan
nemt have 10 forskellige. Derfor er
det vigtigt for unge at lære at hånd-
tere et våben korrekt og sikkert.

Mange skoler underviser de unge i
7. og 8. klasse i sikkerhed i brugen
af våben. Man slutter kurset med at
skyde med et ægte gevær. Når man
har bestået kurset, får man et bevis,
og så må man tage på jagt. Unge
under 13 år skal have en over 18 år
med, men efter det fyldte 18 år må
de tage på jagt alene.

BILER: Brandy synes, bilerne i Dan-
mark er meget små. I Amerika har
næsten alle en Pickup truck eller an-
den større bil. Det er ikke usædvan-
ligt, en familie har 4 biler, hvis der er
to teenagere i huset. Benzin koster
ca. 5 kr/l, og kommer prisen derover,
bliver folk rasende. Biler og motor-
cykler er generelt billigere i indkøb og
i forsikring end i Danmark. Brandy og
Thomas betaler f.eks. 600 kr/år for
de to motorcykler, de har stående i
Louisiana.

BUTIKKER: Brandy er dybt forun-
dret over butikkernes lukketider i
Danmark. Hun er vant til at kunne gå
ud og købe nyt tøj om aftenen og hele
weekenden. Alle shopper i weeken-
den. Der er mange store butikker
som Bilka, der har døgnåbent. Mange
butikker, banker, apoteker, bagerier
m.v. fungerer som Drive-in.  Det vil
sige, man kan gøre sine ærinder uden
at have været ude af bilen! Der fin-
des også spisesteder (Sonic), hvor
man bare kører ind på en p-plads,
afgiver sin bestilling og får serveret
maden i bilen af folk på rulleskøjter.

En Sonic

Min fars truckBrandy med en alligator
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MØBLER: Et af de første problemer,
Brandy stødte på, var de meget lave
senge i Danmark. I Amerika er sen-
gene næste dobbelt så høje. Derfor
måtte Thomas selv kreere en seng,
der svarede til de amerikanske mål.
Brandy er også forundret over, at alle
skabe ikke er indbygget i væggene -
mange står og fylder i rummet!

MAD: Brandy er ikke så vild med kar-
tofler - synes danskere spiser kar-
tofler hele tiden. Hun er vant til at
spise meget mere ris. I madlavnin-
gen benytter hun krydderier fra
Louisiana, krydderier som giver en
god stærk smag samt Hot Sauce,
Creole blanding m.v.

JUL: Det er lidt forskelligt, hvad man
laver d. 24 dec. Den dag er ikke fast-
lagt som juleaften som her i Dan-
mark. Nogen gange er Brandy hos
sin bedstemor til middag, og andre
gange er det bare en almindelig dag.
Dog samles hele familien mindst en

gang omkring jul til spisning og byt-
ter gaver med kusiner og fætre. Den
24. er bare dagen inden den spæn-
dende morgen. Om morgenen den
25 dec. er alle julegaver fra mor, far
og julemanden pakket op. Juleman-
den kommer nemlig i løbet af natten
og afleverer gaver samt fylder sok-
kerne med slik og små gaver. Pakke-
kalender og adventsgaver er ikke
brugt i Amerika. Mange Juletræer er
ikke ægte, men af plastik, da jule-
træer er meget dyre. Mange synes
også, at det er nemmere at pakke et
kunstigt juletræ ud end købe et nyt
træ hvert år. Der er ikke levende lys
på træet, men masser af kulørte
pærer. Træet er pyntet hele decem-
ber, og der danses ikke omkring det.

VINDERSLEV: Brandy er faldet rig-
tig godt til i Vinderslev og nyder det
stille liv og Thomas´s familie og ven-
ner samt de mange søde naboer,
men hun kan stadig tage sig selv i at
tænke: Hvor er alle mennesker

Vores motorcykler Politimand

En typisk vej

henne? Brandy gik f.eks.på High
School i 9. til 12. klasse - 2000 ele-
ver. I Brandys årgang var der 520 ele-
ver.

Brandy er i det hele taget glad for at
være i Danmark, hvor alt foregår i et
meget roligere tempo efter hendes
udsagn. Brandy er fuldt integreret,
har fast arbejde, taler dansk (med
Thomas taler hun dog et sprog sva-
rende til sproget i The Julekalender),
kender alle danske traditioner, og
hvad dertil hører. Brandy savner selv-
følgelig sin familie, selv om hun kan
tale med dem via Webcam og er
hjemme i Louisiana ca. en gang hvert
år. Familien har alle været i Danmark
på nær Brandys søster, som har
små børn samt hendes bror. Farmo-
ren på 77 har også været her.

Om tiden gør, at Brandy og Thomas
flytter til Louisiana en gang vides ikke,
men muligheden står åben.
                                                                                                                                                    I.O

En mega lastbil
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Malmhøj
Kalenderen
Tirsdage: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned
er der gudstjeneste.
Øvrige torsdage er der Mother
Theresa  kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15

Januar 10. + 24.
Februar   7. + 21.
Marts   7. + 21.

Løvfaldstur
Årets løvfaldstur fandt sted den 27.
september. Vi var ca. 50 personer,
som var med på en køretur ad små
veje omkring Vium og Lysgård til det
storslåede område ved Hald Sø. På
turen kom vi forbi to vandmøller:
Dollerup Mølle, som engang var
tekstilfabrik, ved sydenden af søen,
og Rindsholm  Mølle ved Vedsø. Der-
fra fortsatte vi til Rindsholm Kro, hvor
et dejligt kaffebord ventede os. Efter
kaffen og nogle efterårssange kørte
vi direkte tilbage til Malmhøj efter en
god eftermiddag.

Vi har haft et travlt efterår på Malm-
høj. Vi har bl.a. været på udflugt 9
gange. Vi låner bussen på Fugle-
mosen og tager ud og ser naturen,
domkirken, Bruunshåb Papfabrik, fi-
sketur mm. Det er et godt tilbud til
alle, hvor man kommer lidt væk fra
de vante omgivelser. Derudover har
vi haft "Tour de Malmhøj" med bør-
nehaven, ålegilde, Café Mortensand,
efterårsfest med de pårørende,
Lions julebanko, besøg af Zandra,
Maria og Steffan, som underholdt, og
Lucia morgen kom 3. klasse og sang
for os.
Et nyt tiltag er, at vi 1-2 gange om
måneden får besøg af Else Holm,
som spiller til lidt sang. Det er hyg-
geligt, og noget beboerne er meget
glade for.
For at alt det her kan ske, er der et
dejligt korps af frivillige, som kommer
og hjælper, og det er vi meget glade
for på Malmhøj. TAK skal I have.

Zenitta Kaalby

Mændene på fisketur: Det var koldt
og dejligt, men vi fangede kun en
fisk

Bruunshåb Papfabrik
- bilen vakte minder

Viborg Domkirke

Lions banko

Lucia

Sneen kom til Malmhøj

Ankomst til Rindsholm Kro

Julemarked

Efterhånden bliver der afholdt jule-
marked rigtig mange steder den sid-
ste lørdag før advent, men trods det

Kaffebord på Rindsholm Kro

Før julemarked:
Sneen gav god julestemning
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- og trods et voldsomt snevejr og dår-
ligt føre, kom der igen i år mange
mennesker til vores julemarked. Li-
gesom sidste år havde vi fået et lille
børnekor til at komme og åbne mar-
kedet. I år var det en gruppe piger fra
Vinderslev Skoles 5. klasse, som
kom sammen med lærer Hanne
Larsson og sang julesange og jule-
salmer. Det gav en rigtig god stem-
ning, og der blev sunget godt med
på de kendte salmer. Bagefter var
der trængsel for at komme til ved
tombolaen og vinde nogle af de
mange flotte præmier, skænket af lo-
kale sponsorer, men også butikken
med håndlavede produkter og boden
med adventskranse og jule-
dekorationer havde god omsætning.
Der var selvfølgelig også mulighed
for at hygge sig med gløgg eller kaffe
med æbleskiver og prøve lykken i
amerikansk lotteri. Brugerrådet var
rigtig godt tilfredse med dagen, der
tegner til at give et pænt overskud,
som skal bruges til glæde for hjem-
mets beboere såvel som for de af
områdets beboere, der deltager i
vores arrangementer på Malmhøj.

Fra boden med dekorationer

Trængsel ved tombolaen

Nogle af de mange besøgende ved markedet

Julefrokost
Julen er traditionernes tid, og julefro-
kosten, som blev holdt den 8. de-
cember, forløb da også på omtrent
samme måde, som alle de foregå-
ende års julefrokoster, både hvad
angår menu og underholdning, for det
er sådan, vi bedst kan lide det. 55
deltagere var der, og det gav lidt
parkerings-kaos, inden vi kom i gang.
Der blev nemlig holdt bedstefor-
ældredag på Børnegården samme
dag, så Malmhøjs parkeringsplads
var fyldt helt op, da vores gæster
kom, men det blev klaret med godt
humør ligesom resten af frokosten.

Brugerrådet
Birthe Clausen

Sangkoret underholder
Nogle af deltagerne ved

julefrokosten

Harmonisterne spillede

Opdækningen er med til at gøre
det festligt
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Søndag den 28. november kl. 10 var
børnene i Vinderslev heldige, for da
kom julemanden forbi og tændte ju-
letræet på torvet, og så var der gløgg
og æbleskiver i forsamlingshuset
bagefter.
Da de ca. 40 børn + forældre havde
kaldt på ham længe nok, kom han
endelig igennem sneen og tændte
juletræet. Efter at alle havde fået var-
men i forsamlingshuset og spist
æbleskiver, blev der fyldt op omkring
juletræet, og alle sang så godt, de
nu kunne. Til sidst var der stor træng-
sel, da julemanden delte slikposer ud
til alle børnene.
Det var dejligt at se så mange, der
var mødt op, selv om sneen havde
lagt sig over Vinderslev som en pæn
stor dyne.

Jette H. Berhtel
Vinderslev Forsamlingshus

Vinderslev Forsamlingshus

Lørdag den 20. november 2010 afholdt vi for første gang landsbyjulefrokost i Vinderslev Forsamlingshus.
Det julepyntede forsamlingshus samt glade mennesker satte rammen om en god og hyggelig aften.
Både nye tilflyttere, unge som gamle var mødt op, og denne gode opbakning fra byen gjorde aftenen til noget helt
specielt.
Vi startede med traditionel dansk julebuffet samt en lille snaps. Og inden længe opstod hurtig den gode stem-
ning, som fortsatte hele aftenen.
Efter middagen spillede Per Villekjær op til dans, og dansen fortsatte, lige til natmaden blev serveret.

Vi håber på lige så god opbakning til dette års landsbyjulefrokost, som er fastlagt til:

Lørdag den 19. november 2011 i Vinderslev Forsamlingshus kl. 18.00
Vi serverer igen buffet, og Wos Tow spiller op til dans til den lyse morgen.

Snak med naboer og venner og skriv datoen i kalenderen allerede nu.
Så mødes vi igen til en hyggelig aften med landsbyjulefrokost.

Med venlig hilsen
Louise Bech

Landsbyjulefrokosten 2010

Julemanden kom forbi
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Salon Demuth
v/ Rita Krogsdal

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

HF Jord & Beton ApS

Aut. Kloakmester
Høgedalvej 40, 8632 Lemming

Tlf. 20 45 84 31

Støbning af fundamenter og gulve.
Etablering af kloak og nedsivningsanlæg.

Jord- og belægningsarbejde.

Kjellerup VVS Service A/S

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

Lundgaards Maskinstation

Alt markarbejde

udføres

Tlf. 86 88 81 59

Dennis Rasmussen, Hauge

Borgerforeningen for

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

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

• 4 - 8 pers. taxi

• 12-20 og 50 pers. busser

• Godkendt kørestolstaxi

Tel. 86 88 01 75

JJJJJ.L..L..L..L..L.     AAAAAutoutoutoutouto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

”

“

          VIL DU VÆRE MOTIONSVEN?

Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med
et menneske i dit lokalområde, der har brug for motion, og som

ikke er i stand til at klare det på egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god
til idræt.Er du interesseret, og ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende
dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099.

Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, Ældre
Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.

Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET



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

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A, 3.etage,
8620 Kjellerup

Tlf. 22 79 52 19

E-mail: zika.mausing@mai1.dk

Velvære for krop og sjæl

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder:

- KVALITET
- PRIS

- SERVICE
- med 12 års erfaring i løsning af styrings-
tekniske opgaver baseret på PLC- teknik
Den lokale el-installatør, der kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE
v/ aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvej 2 . 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 . Mobiltlf. 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 . 24-timers døgnvagt

    Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 30 57  -  Fax 86 88 30 08

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

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

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

Hauge Forsamlingshus

GISSEL

Statsautoriseret
ejendomsmægler, valuar MDE

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg
86 81 38 00

 Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

* 86 88 80 80 *

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup

 86888266
     40428266
Se nr: 25158105

MALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTERMALERMESTER

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

Sportigan Kjellerup
Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00
E-mail: kjellerup@sportigan.dk

www.sportigan.dk

Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

FOTOGRAF & FOTOHANDEL
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Kjellerup Afdeling • Søndergade 17A • www.sparoj.dk

Tlf. 7026 8620

Tømrermester
Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev,

8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24

Tømrer-, snedker- og
montagearbejde
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Hauge Minimarked
           Haugevej 33
         8620 Kjellerup
  Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Klovbeskæring
   Frysemærkning

Kaj Andersen
  86888003

Mausing Forsamlingshus

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

v/ Jan Storm
Telte-Service

Borde og Stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

G H BELÆGNING

Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup

Laurits Hvam

Telefon: 51 50 81 52
 Fax: 86 88 81 13

Epoxybelægning:
Garager, Altaner,
Værksteder m.m.

Kjellerup
Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
8620 Kjellerup
mail@elkaer-anlaeg.dk
www.elkaer-anlaeg.dk

Vi har anlæg for det meste!!!

 Belægning
 Haveanlæg
 Såning af græs
 Grave-/støbearbejde
 Jordvarme
 Grusvej - vedligehold
 Nedbrydning
 Træfældning
 Grubning

... ... ... ... ... hoshoshoshoshos     BirtheBirtheBirtheBirtheBirthe
Dame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og HerrefrisørDame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RABFDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 VinderslevLiljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup8620 Kjellerlup
86 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 1386 88 85 13

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

Hønholtvej 9  Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

 www.fonet.dk

PEDERSTRUP
VOGNMANDS-
FORRETNING
KURT KNUDSEN A/S

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf.: 86888170 / Fax: 86888130
www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
Container udlejning

Levering af:
sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m

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

Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner

VINKELVEJ 2 - 8620 KJELLERUP

TLF 86884444

ELKÆR ANLÆG & ENTREPRENØR
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Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8   Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf: 86880008

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

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl Mosevej 6 Tlf. 86888542

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

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Malmhøj Tlf. 89704080
Boenhed Øst Tlf. 89704083
Boenhed Vest Tlf. 89704085
Aktivitetscenter Tlf. 89704087

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1 Tlf. 86888406

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

Menighedsrådet
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

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

Skolebestyrelsen
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34

Tlf. 86888906

Sognemenigheden
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32Tlf. 86880002

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

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

Søndagsskolen - Vinderslev
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2  Tlf. 86888352

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

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K

Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Martin Graves, Vinderslevvej 49 Tlf. 24432888

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

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir Spejderne
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
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Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

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

Aktivitetskalenderen

INDRE MISSION,
MAUSING
13. januar kl. 19.30 i Missionshuset
Alliancebedeuge v/Uffe Hansen, Frede-
riksdal

18. januar kl. 19.30 i Missionshuset
Generalforsamling

21. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Møderække v/miss. Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing

22. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Møderække v/miss. Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing

24. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Møderække v/miss. Per Dyrholm, Skar-
rild

25. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Sang- og familieaften v/Tobias Hansen,
Frederiksdal

5. april kl. 19.30 i Missionshuset
Bibelforedrag v/Pastor Frede Møller,
Hinge

INDRE MISSION,
VINDERSLEV
18. januar kl. 19.30 i Missionshuset
Generalforsamling

27. januar kl. 14.30 i Missionshuset
Eftermiddagsmøde v/diakon Christian
Schmidt, Kjellerup

1. februar kl. 19.30 i Missionshuset
Sangaften v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev

5. februar kl. 9.30 i Sognehuset
IKON-dag/workshop v/Helle Noer, Vejle

7. februar kl. 19.30 i Missionshuset
Missionsuge v/missionær Søren Grys-
bæk, Horsens

8. februar kl. 19.30 i Missionshuset
Missionsuge v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Rønde

9. februar kl. 19.30 i Missionshuset
Missionsuge v/missionær Simon
Overgaard, Lemvig

10. februar kl. 19.30 i Vinderslev
Kirke
Missionsuge/Gudstjeneste v/Pastor
Daniel Søgaard Lind, Århus

11. februar kl. 19.30 i Missionshuset
Missionsuge v/pens. missionær Niels
Jacob Nielsen, Kjellerup

18. februar kl. 14.30 i Missionshuset
Eftermiddagsmøde v/børnekonsulent
Jens Kr. Plougmann, Videbæk

1. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Møde v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev

29. marts kl. 19.30 i Missionshuset
Møde v/fritidsforkynder Ruth Worm, Sil-
keborg

LOKALRÅD I
VINDERSLEV
24. februar kl. 19.00 i
Vinderslev Forsamlingshus
Debataften for lokalområdets foreninger

14. april kl. 19.00
Borgermøde angående oprettelse af
Lokalråd

VALGMENIGHEDEN
13. januar kl. 19.30
Den første af 3 studiekredsaftner om Kri-
stendom for voksne.

20. januar kl. 19.30
Viseaften i Valgmenighedens sal med
Maria Stenz

10. februar kl. 14
Foredrag i Valgmenighedens sal med
cand.theol og præst Merete Bøye, Ans

2. marts kl. 19.30
Foredrag i Levring Sognegård v/højsko-
leforstander Jørgen Carlsen, Testrup

9. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Valgmenighedens
sal

30. marts kl. 19.30
Fortælleaften i Hørup Kirke v/fortæller
og skuespiller Helle Slottved.

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
10. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Vinderslev Forsam-
lingshus

26. februar kl. 10.00
Fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
7. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Klubhuset

23. februar kl. 18-20
Sportigan holder åbent for medlemmer

26. februar kl. 10.00
Rengøring af klubhuset for alle interes-
serede

5. marts kl. 14.00
Senior opstart inkl. suppe

28. marts kl. 17.00
Afslutning børnegymnastik

3. april kl. 10.00
Ungdomsopstart inkl. pølser

WINDIR SPEJDERNE
23. januar kl. 14-17
Nytårsparade i Spejderhuset
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