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LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

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

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

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

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

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

Ved henvendelse til redaktionen 
kan I også få tilsendt et indbeta-
lingskort.
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Leder

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7.klasse 1987/88

Forreste række fra venstre:  
Jesper Madsen, Henrik Würtz, Dorthe Jensen, Jesper Pedersen, Nellie Bendz, Lars Heller.
Anden række fra venstre: 
Birthe Clausen (lærer), Allan Jensen, Helle Stenholt, Pia Petersen,  Lotte Pedersen, Jesper Laursen (læs side 6).
Tredje række fra venstre: 
Tavs Overgaard, Søren Jensen, Mogens Christensen, Hanne-Vibeke Pedersen, Tommy Sørensen, Gitte Jensen.

Så er der gået endnu et år, og vi skri-
ver 2013. Et år er efterhånden væk, 
inden man får set sig omkring, men 
sætter man sig ned og tænker over alt 
det, der er sket i løbet af  året, så bli-
ver det faktisk til rigtig meget. 

I LOKALBLADET er der også sket 
meget. Vi har bragt mange artikler og 
indslag af  diverse slags i 2012, og vi 
vil gerne takke ALLE, der på den ene 
eller den anden måde har bidraget til 
artikler, oplysninger om mærkedage 
med videre til bladet. LOKALBLA-
DET havde slet ikke været det sam-
me uden disse indslag. 

Vi håber på mindst lige så mange ind-
slag af  forskellig art i 2013. Og skulle 
der være nye ideer, forslag til artikler, 
oplysninger om mærkedage, fødsler, 
nytilflyttere eller lignende, hører vi 
meget gerne om det!

Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at vores økonomi lider lidt, men 
vi arbejder for at sikre overlevelse af  
bladet. Et af  vores sidste initiativer 
har været at have vores egen postkas-
se til at stå i vores lokalbutikker samt 
ved større arrangementer, men vi må 
indrømme, at dette initiativ kun har 
bragt 280 kr. ind. Vi prøver at lade 

postkassen dukke op til endnu et par 
arrangementer, og så må vi vurdere 
fremtiden for postkassen derefter. 
Ser I postkassen, så er det en over-
vejelse værd, om der kunne være en 
lille skilling i overskud til LOKAL-
BLADET. 

Vi tror og håber på, at der er interesse 
for bladet også i fremtiden, og vi er 
meget taknemmelige for støtte af  en-
hver art.

Med TAK for det svundne år ønsker 
vi alle et rigtig godt og lykkebringen-
de nytår.

Redaktionen
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spejlet

Gade

Mariann & Kasper Birkkjær, Gl. 
Revlvej 8, Hauge er blevet forældre til 
Anna Estela, som er født i Peru. De 
kom alle tre til Danmark den 27. ok-
tober, og Anna Estella blev 4 år den 
13. december.

Lonnie Petersen og Kasper Ginne-
rup, Fruerlundvej 8, fik den 28. okto-
ber en lille pige, som kom til verden 
på Viborg Sygehus kl. 15.20 og veje-
de 3050 g og var 52 cm lang. Hun skal 
døbes den 13. januar og skal hedde 
Karoline Würtz Ginnerup.

Rebecca og David Reuther Nielsen, 
Vinderslevvej 4, blev den 23. septem-
ber forældre til den lille Emma, som 
blev født på Viborg Sygehus og ve-
jede 2810 g og var 48 cm lang.
Emma har dog lidt problemer med at 
tage på, så hun er en lille pige, som 
skal døbes den 27. januar i Hinge 
Kirke og skal hedde Emma Kayerød 
Nielsen. Emma har også en store-
bror på 3 år. Han hedder Emil og går 
i børnehave.

Frode Sørensen er flyttet til Vinder-
slev fra Silkeborg for at være i nær-
heden af  sin søn og svigerdatter, som 
bor på Haugevej. De kan så hjælpe 
Frode med forskellige ting, og han 
kan passe sine børnebørn Martin og 
Hanne i tilfælde af  sygdom og lign.

Zårica Dvajic er 44 år og er født i Ju-
goslavien, men flyttede som 5 årig til 
Frankrig og til Silkeborg i 1999. Hun 
bor nu på Trekronervej med sine 2 
børn, Luka Matic på 11 år og hans 
søster Jåvana på 13 år. De går i skole 
i Silkeborg, hvor deres mor er ansat 
som rengøringsassistent ved kommu-
nen.

Pederstrupvej 50
Henrik Jacobsen er flyttet fra Vinder-
slev og ud på landet, nemlig til Peder-
strupvej 50, hvor han bor fredeligt i 
skovens dybe, stille ro med hunden 
Snubbi. Hver anden uge bor datteren 
Signe hos Henrik.

Trekronervej 3

Solsikkevej 7

Stine Svenningsen og Finn Brandt 
Pedersen, Liljevej 14, fik pigen Irme-
lin den 10. oktober. Hun vejede ved 
fødslen 3700 g og var 52 cm lang.

Velkommen til !
Nyfødte

Tøndborgvej 26
Jan Østergaard Jensen har købt hu-
set på Tøndborgvej 26. Han kommer 
fra Øster Bording og arbejder på Sie-
mens i Engesvang. Jan blev 40 år den 
8. januar og er ugift. Hans store inte-
resse er motorcykler, og han har selv 
en Harley Davidson.

Karen og Allan Jensen, Haurbak Ve-
stergård, fik den 20. december 2012 
en søn på 3550 g og 53 cm. Han skal 
hedde Mads og er så heldig at have 
4 søskende, nemlig Magnus på 10, 
Christian på 8, Emma på 6 og An-
ders på 2, så han kommer ikke til at 
kede sig. Forældrene kan også godt få 
tiden til at gå!
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spejlet

Gade
Der danses om juletræ i Mausing, og julemanden var traditionen tro 

en del af  Mausing Expressen

Juletræ i Mausing

Snelandskab

Tillykke med dagen
Ruth Nørskov,Vinderslevvej 3, blev 
80 år den 30. september
Anna Jensen, Mausing Skolevej 2,
blev 75 år den 15. november
Gerda Jensen, Liljevej 10, blev 80 år 
den 29. november
Sanne Søgaard Sørensen, Mausing-
vej  19, bliver 50 år den 24. januar
Rita Krogsdal, Liljevej 39, bliver 60 
år den 21. februar

Frøken Tø og Sne-
mand Frost talte lidt 

om kærlighed
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Hvor blev de af  - Jesper Laursen
Jeg er vokset op på Krokusvej 1 i 
Vinderslev med far Knud, mor Ketty, 
lillesøster Lone og lillebror Morten. 
Når jeg besøger mine forældre, for-
spilder jeg sjældent muligheden for at 
gå en tur rundt i byen og ikke mindst 
et smut ned på skolen. Heldigvis vil 
min kone Trine, min datter Alma og 
mine sønner Karl og Gilbert gerne 
med (børnene lokkes med svæveba-
nen bag skolen), og så fortæller far 
her om, hvordan det var, dengang 
JEG gik i skole. Om fælles morgen-
sang, fadervor i aulaen, fodbold i 
læskuret, kysselege i skolegården og 
om Ole, Birthe, Knud og de andre læ-
rere - ja, alt det som jeg mindes med 
glæde, og som vel nok har været et 
vigtigt forbindingspunkt til den røde 
tråd i mit liv!

Jeg er født med Kjers Øjensygdom 
og har dermed et nedsat syn, som 
ikke kan rettes op med briller. Jeg sad 
altid ved det forreste bord i klassen, 
og lærerne lærte at skrive EKSTRA 
STORT på tavlen, hvilket betød, at 
jeg ikke oplevede mig selv som an-
derledes stillet end alle de andre børn 
i klassen. På fodboldbanen var bol-
den imidlertid ikke EKSTRA STOR, 
og det var nok et sammenfald af  om-
stændigheder, herunder at min far 
havde købt et stueorgel, at jeg fik mu-
sikken som min livslange interesse. I 
7. klasse på Vinderslev Skole var jeg 
elevrådsrepræsentant, og da vi skulle 
udgive vores lille skoleblad, havde jeg 
en lille kontaktannonce i, hvor jeg 
søgte nogen at spille musik sammen 
med. Tilfældigvis var Kenneth Tække 
fra Kjellerup med sin mor på arbejde 
på Midtjyllands Avis, hvor samme ek-
semplar lå af  Vinderslevs skoleblad. 
Jeg var totalt ny på trommerne, men 
Kenneth havde allerede som 14 årig 
godt styr på både nodesystemet og 
fodbassen. Derfor gik der ikke længe, 
før vores fædre kørte vores lille duo 
rundt til midtjyske forsamlingshuse, 
hvor repertoiret var fra vores foræl-

dres generation. ”A whiter shade of  
pale” er i øvrigt stadigvæk en af  mine 
yndlingssange!    

Som barn elskede jeg at besøge mine 
bedsteforældre, der boede på landet 
i henholdsvis Gråmose og Hessel-
skov. Her gik mine bedstemødre og 
syslede i køkkenet, imens mine bed-
stefædre tøffede rundt med mig på 
passagersædet i hver sin lille røde 
traktor. Min kærlighed til det landlige 
blev ikke mindre, da jeg i 1987 star-
tede som landbrugsmedhjælper hos 
Børge Madsen i Pederstrup, hvor jeg 
gennem min folkeskoletid tilbragte 
mine eftermiddage og lørdage. Her 
var masser af  fysisk hårdt arbejde, og 
selv om der var travlt, var der, lige-

som hjemme i Vinderslev, altid tid til 
en kop kaffe og en snak.

Starten på Kjellerup Skole i 8. klasse 
husker jeg som mødet med en anden 
virkelighed end den, jeg kendte fra 
Vinderslev Skole. Vores klasse blev 
splittet op, og ”min halvdel” blev ført 
sammen med elever fra Kjellerup og 
Levring Skole. Klassen fik hurtigt et 
godt socialt sammenhold, men der 
var mere uro i klassen, end jeg var 
vant til fra Vinderslev Skole, og jeg 
oplevede, at mange af  lærerne havde 
svært ved at opretholde den fornød-
ne autoritet til at fastholde min og 
flere andres opmærksomhed og læ-
ringsgnist. 

Jesper med sine børn
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Mit engagement blev flyttet fra klas-
seværelset (med undtagelse af  musik-
timerne) og over i øvelokalet under 
Kjelleruphallen, hvor jeg spillede 
musik og ”hang ud” med mine nye 
musikalske legekammerater. Kjel-
lerup var en by med et rigt musikliv, 
og mine lokale helte var navne som 
Cindy Laursen, Sigurd Barrett, Marie 
Frank, Jørn Andersen, Henrik Vib-
skov, Morten Lund, Kim Andersen 
og mange andre, der viste os nyan-
komne, hvor godt det kunne komme 
til at lyde, hvis vi bare blev ved med 
at spille – og det gjorde vi så. 

Efter 10. klasse var der vist ingen, 
heller ikke jeg selv, der fandt mig eg-
net til gymnasiet, og jeg fulgte med 
strømmen til Viborg Handelsskole i 
håbet om at klare mig igennem et en-

kelt basisår for derefter at finde mig 
en elevplads. Det viste sig imidlertid, 
at sceneskiftet var den rette medicin 
til min skoletræthed. Faktisk blev jeg 
så glad for Handelsskolen, at jeg søg-
te videre på HH og blev handelsstu-
dent i 1994. I efteråret 1994 tog jeg et 
8 mdr. langt ophold på Vestbirk Høj-
skole, hvilket blev en vigtig milepæl 
i mit liv. Få måneder forinden havde 
Anders Fogh gæstet Handelsskolen 
og holdt et foredrag over sin nye bog 
”Fra socialstat til minimalstat” (han 
fik vist nok et stående bifald), og nu 
var jeg blevet en ”rød” piberygende 
højskoleelev, der var enig med 80 an-
dre unge om, at vi ville gøre en forskel, 
og at livet aldrig ville blive det samme 
igen, når vi atter kom ud i den virke-
lige verden. Især de sociale aspekter 
i livet var blevet oplyst på højskolen, 

og da jeg atter i 1995 for en kort be-
mærkning flyttede til Kjellerup efter 
mit højskoleophold, var mine tanker 
om at gå handelsvejen fortrængt, og  
jeg startede som ungdomsskolelærer 
i Kjellerup Ungdomsskole og som 
pædagogmedhjælper på Sejs Skole. I 
min fritid var jeg optaget af  at enga-
gere mig i foreningsliv – navnlig dét 
der havde noget med musik at gøre. 
I 1997 startede jeg på Pædagogsemi-
nariet i Viborg, hvor jeg mødte min 
kone Trine.
 
I 2002 købte vi en kolonihave i Aar-
hus, hvor vi boede i sommerhalvåret. 
Vinteren tilbragte vi i vores lejlighed 
i Åbyhøj. Jeg kom til at holde rigtig 
meget af  Aarhus, hvor jeg engagerede 
mig i musiklivet både som udøvende 
musiker og som arrangør af  koncer-
ter i foreningsregi. Da familien i 2011 
voksede ud af  både lejlighed og kolo-
nihave, købte vi et hus i Herskind 17 
km fra Aarhus. Herskind har en god 
skole og et godt sports- og kulturliv, 
der er båret af  frivillige kræfter. Den 
minder mig på mange måder om min 
hjemby.   

Jeg har de sidste 10 år arbejdet i en fri-
tids- & ungdomsklub i Brabrand nær 
Aarhus. Klubben er et fritidstilbud 
med et særligt fokus på udsatte unge 
og unge med psykiatriske diagnoser. 
Der kommer unge med vidt forskel-
lige sociale og kulturelle baggrunde 
herunder også unge fra velfunge-
rende ressourcestærke familier. Her-
udover har vi oprettet en klubskole 
for nogle af  de (alt for mange unge) 
som, af  mange forskellige grunde, er 
blevet ekskluderet fra folkeskolen og 
reelt set ikke har et skoletilbud.  Mine 
primære arbejdsområder er udeliv, 
klatring og motocross, og jeg benyt-
ter enhver lejlighed til at tage de unge 
med på overnatninger i det fri. Måske 
i håbet om at de vil tilegne sig nogle 
af  de værdier, jeg selv fik grundlagt i 
min barndom og ungdom hjemme i 
Gråmose, Hesselskov og Vinderslev. 

Jesper Laursen

På bas i Aarhus festuge

Kolonihave i Aarhus
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Børnehjørnet
Hver tirsdag eftermiddag er Børne-
hjørnet i sving i Sognehuset. Vi kan 
altid finde på noget, for børnene er 
gode til at komme med forslag til lege 
og sange.

Eftermiddagen begynder altid med 
frugt, grønt, saft og saltstænger ikke 
at forglemme, for de er vigtige. De 
voksne får en kop kaffe og en snak.

Derefter er der bibelfortælling, hvor 
børnene nogle gange medvirker i for-
tællingen, da vi laver små bibeldrama-
stykker og synger sange, der passer til.
Andre gange er det de voksne, der 
klæder sig ud, medens der fortælles, 
eller også bruger vi flonellograf-bille-
der til at fortælle med.

Vi kan også være kreative med saks, 
farver og maling, så der er lidt for en-
hver smag.

Den sidste tirsdag i hver måned har vi 
fællespisning for hele familien.

Ved pastagudstjenesten i november 
medvirkede Børnehjørnet med et bi-

belsk optrin om: “Den lamme mand 
der mødte Jesus”. Det  var virkelig 
en stor overraskelse for den lamme 
mand, at han ved sine venners hjælp 
blev hejst ned gennem et tag og plud-
selig lå på gulvet foran Jesus. Jesus 
hjalp ham med det svære i livet, så 
han blev rask både indeni og uden-

på. Temaet for gudstjenesten var: En 
overraskelse fra Gud, så det var der-
for, denne bibelfortælling var valgt. 
Børnehjørnet sang også en sang sam-
men med de fremmødte i kirken.

Børnehjørnet er for alle børn, der har 
lyst til være sammen med andre børn 
i Sognehuset. For dem der er med-
lemmer koster det 75 kr om året, men 
alle har mulighed for at være med.

Nu glæder Børnehjørnet sig til inden 
længe at tage fat på et nyt år sammen 
med børn og voksne.

Med Børnehjørnehilsen
Helle, Knud og Anne Marie
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester
 
 13. januar  Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.30 (Skr.)
 20. januar  Hinge 9.00, Vium 10.30, Vinderslev 19.30 (Nadver)
 27. januar  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30

   3. februar  Hinge 9.00 (K) (Skr.) (O), Vinderslev 10.30 (O), Vium 14.00 (Nadver)
 10. februar  Fastelavn: Vium 9.00, Hinge 10.30 (Skr.), Vinderslev 14.00 (Familiegudstjeneste)
 17. februar  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 24. februar  Vinderslev 9.00 (K), Hinge 10.30, Vium 10.30 (Tina Frank)

   3. marts  Hinge 9.00 (K) (O), Vinderslev 10.30 (Skr.) (O)
 10. marts  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 17. marts  Vium 9.00, Vinderslev 10.30, Hinge 14.00
 24. marts  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 28. marts  Vium 10.30, Hinge 19.00, Vinderslev 20.30
 29. marts  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 31. marts  Hinge 8.30, Vinderslev 9.30, Vium 11.00

   1. april  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30

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

Vinderslev 
Menighedsråd:
Formand: 
Johannes Lauritsen, Haugevej 38
Næstformand: 
Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19
Kirkeværge: 
Søren Holm, Mausing Skolevej 12
Kasserer: 
Martin Poulsen, Charlottenlundvej 26
Kontaktperson: 
Lisbeth Christensen, Anemonevej 6
Medlem: 
Jens Stenholt, Mausingvej 39

Sogneaftener i 
Sognehuset
I løbet af  vinterhalvåret afholdes fire 
sogneaftener, hvoraf  de to er i de føl-
gende måneder. Til møderne er alle 
velkomne, og udgiften for aftenen er 
25 kr. for kaffen.

Torsdag den 31. januar kl. 19.30
Klaus Højgaard Laursen, Aarhus, er 
til daglig handicapmedhjælper, men 
har en bachelor i teologi. Han er 34 
år og gift med Mette på syvende år. I 
fritiden arbejder han med at levende-
gøre bibelen og dens budskab. Han 
kalder det Bibelen Live, da han har 
lært sig hele dele af  bibelen udenad, 
som han dramatiserer i forbindelse 
med fremføringen.
Hos os bliver det Paulus’ brev til Fi-
lipperne, han fremfører.

Efter kaffepausen bliver der drøftelse 
af  spørgsmålet: ”Hvad betyder mest 
for dig i Filipperbrevet?”

Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Birgitte Graakjær Hjort er cand.teol., 
Ph.d og sognepræst ved Christianskir-
ken i Aarhus. Hun er tidligere med-
lem af  Arbejdsmarkeds-Etisk Råd og 
har været frivillig medarbejder og be-
styrelsesmedlem i Reden, Aarhus og i 

landsbestyrelsen for KFUK’s Sociale 
Arbejde.

I Sognehuset vil Birgitte Graakjær 
Hjort tale over emnet: ”Jagten på det 
meningsfulde liv”. Fik du set det, du 
ville? Fik du hørt din melodi?

Efter kaffen fortsætter hun med at 
fortælle om KFUK’s Sociale Arbejde 
og om Rederne samt om, at livet på 
gaden ikke er for sarte sjæle.

Venlig hilsen
Finn Najbjerg
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Efterårets 8 minikon-
firmander har fået lært en del 
om alt det, der gemmer sig bag de 
tykke mure i Vinderslev Kirke.

11 fredage med undervisning, leg, 
sang og hygge er det blevet til. Mange 
nye, fremmede ord er blevet lagt til 
deres ordforråd, og de har lært lidt om 
ordenes betydning og værdi. Nogle af  
ordene, de har mødt, er: Alba, Stola, 
Messehagel, Hjemmeberettelsessæt, 
Alter, Knæfald, Epitafium, Alterkalk 
og Alterdisk med flere. Spørg mini-
konfirmanderne fra efteråret 2012, 
for de ved helt sikkert noget! De har 
helt sikkert fået en viden, der fortæller 
dem, at intet af  det, der sker i kirken, 
er tilfældigt. Der er en mening med 
de ting, der både kan ses og høres i 
kirken. Alt har et budskab og noget 
at fortælle til børn og voksne, også i 
vores fortravlede tid.

Minikonfirmanderne har mødt gra-
veren Christian, gravermedhjælpe-
ren Edith og organisten Metha m.fl. 
De har besøgt Karen og Flemming 
Grønkjær på Vinderslevvej.

Minikonfirmanderne har desuden 
medvirket ved to gudstjenester. Først 
var det høstgudstjenesten i septem-
ber, hvor de bla. bar frugt og grønt 
ind i kirken. Pastagudstjenesten i no-
vember var en afslutningsgudstjene-
ste, hvor de gik Lucia og sang i kirken 
+ viste deres faste liturgi og andagts-
stund fra undervisningstimerne i kir-
ken.

Tove Lauritsen har hver gang dækket 
op i Sognehuset og sørget for safte-
vand og hjemmebagte boller.

Ny belægning
Vinderslev Kirke har fået belæg-
ningssten på parkeringspladsen, og 
de erstatter gruset som tidligere ud-
gjorde parkeringspladsen. Det bety-
der blandt andet, at der ikke længere 
bliver slæbt så meget grus og skidt 
ind i kirken og Sognehuset, så det er 
en god forbedring.
Der er også blevet afmærkninger til 
bilparkeringen, så nu håber vi på, 
at den fine parkeringsplads vil blive 
brugt rigtig meget.

Projektet skred planmæssigt frem 
trods de store regnmængder i efter-

året, og arbejdet blev udført af  MP 
Entreprenør-Charlottenlundvej.

Præstegårdsjorden ved Hinge Præ-
stegård blev solgt, og pengene har 
blandt andet været med til at finan-
siere “projekt parkeringsplads.”

Der er også sket andre forbedringer 
ved Vinderslev Kirke, da taget på kir-
kens tårn og taget på kirkens sydside 
er blevet repareret. Det var hårdt til-

trængt, da taget var utæt. Heldigvis 
ser det ikke ud til, at noget andet i 
kirken har taget skade af  utætheden, 
men det bliver nødvendigt også at 
udskifte taget på kirkens nordside i 
det nye år.
Inde i kirken er der kommet nye høj-
talere, så alt i alt er der sket gode og 
meningsfulde forbedringer og foran-
dringer.

 Kirkehilsen 
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Grathe Sognemenighed

Gudstjenester
13. januar  1. søndag e.H.3.k  Thorning 14.00 (Nytårsmøde med Ejnar Stobbe)
20. januar  sidste søndag e.H.e.k  Grathe 9.00, Thorning 10.30
27. januar  Septuagesima   Thorning 9.00 (Jeppe Carlsen), Grathe 10.30 (Jeppe Carlsen)

  3. februar  Seksagesima   Grathe 14.00 (Kyndelmisse m/Thorning Koret)
10. februar  Fastelavn   Thorning 10.30
17. februar  1. søndag i fasten  Thorning 10.30 (Jeppe Carlsen), Grathe 14.00 (Jeppe Carlsen)
24. februar  2. søndag i fasten  Thorning 9.00, Vium 10.30 (Fælles konfirmandgudstjeneste)

Nytårsmøde
den 13. januar kl. 14.00.
Vi begynder i Thorning Kirke, hvor 
pastor Ejnar Stobbe vil forrette guds-
tjenesten. Herefter går vi i Thorning 
Forsamlingshus, hvor Ejnar Stobbe 
vil holde sit foredrag med titlen: 
”Præsten fortæller røverhistorier”.

Omkring 1910-30 levede der en be-
rømt tyveknægt, Peter Reimer, her på 
egnen. Han boede vistnok i en hule 
i Kompedal. Der er mange sjove 
historier om hans evner til at narre 
politiet og andre folk. Ejnar Stobbe 
fortæller de nu næsten glemte Peter 
Reimer historier.

Entre inklusive kaffe og brød kr. 50.

Alle er velkomne 

Studiekredsaftener
I forbindelse med at Thorning-
Grathe-Vium er blevet et tresognspa-
storat ønsker vi at byde hinanden 
velkommen på en lidt mere uformel 
måde med tre aftener i det kristne 
fællesskabs tegn.

Alle, som kunne have interesse, er 
derfor velkomne til 3 spændende 
sogneaftener i Thorning, Grathe og 
Vium.

”Hvad er kirken”
Vi vil se på tre af  kirkens betydninger 
i menneskelivet, som henholdsvis et 
menneskeligt fællesskab, et guddom-
meligt mødested og en samfunds-
mæssig kulturbærer.

Pastoratets tre præster kommer med 
oplæg og giver mulighed for samtale 
og yderligere fordybelse.
Materiale fås ved henvendelse.

Tidspunkterne er:

29. januar kl. 19.00 i Vium Præste-
gårds konfirmandstue
26. februar kl. 19.00 i Thorning Præ-
stegårds konfirmandstue
12. marts kl. 19.00 i Grathe i klubhu-
set i Hauge 

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af  de tre menighedsråd
Tina Frank, 

Jeppe Carlsen, 
Frede Møller

Kyndelmisse-
gudstjeneste 
med Thorningkoret i Grathe Kirke 
søndag den 3. februar kl. 14.00

Denne eftermiddag vil vi holde guds-
tjeneste med lys i bænkerækkerne og 

nyde musik og sang. 

Thorningkoret medvirker med for-
skellige indslag. Det er nu tredje år i 
træk, vi holder kyndelmissegudstje-
neste i Grathe Kirke. Det er hos os 
her i pastoratet blevet en tradition at 
holde denne gudstjeneste, som oprin-
deligt betyder lysmesse. Førhen men-
te man, at kyndelmisse er dagen, hvor 
det markeres, at halvdelen af  vinteren 
nu er gået. Ved denne gudstjeneste 
blev et kommende års stearinlys vel-
signet. 

Vel mødt til en god eftermiddag. Alle 
er velkomne!

Vi er kommet på Facebook!
Søg efter ”Thorning-Grathe-

Vium kirker” og tryk på ”Synes 
godt om”
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Valgmenigheden

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

13. januar  1. søndag efter Helligtrekgr. Vinderslev 10.30
20. januar  Sidste søndag efter Helligtrekgr. Levring 10.30
27. januar  Septuagesima   INGEN

  3. februar  Seksagesima   Hørup 10.30
10. februar  Fastelavn   Vinderslev 10.30
17. februar  1. søndag i Fasten  INGEN
24. februar  2. søndag i Fasten  Vinderslev 10.30

  3. marts  3. søndag i Fasten  Hørup 10.30
  7. marts  Torsdag aften   Hørup kl. 18.30-19.30 (Familiegudstjeneste)
10. marts  Midfaste   INGEN (se 7. marts)
17. marts  Maria Bebudelse   INGEN
24. marts  Palmesøndag   Vinderslev 10.30
27. marts  Pensionistpåskegudstjeneste Hørup 14.00. Derefter kaffe og underholdning i 
   fælles f/sogne- og valgmenighed Hørup Kirkecenter
28. marts  Skærtorsdag   Levring 10.30
29. marts  Langfredag   Vinderslev 10.30 (Læsninger)
31. marts  Påskedag   Hørup 10.30

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

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk  tlf. 86 88 88 26
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk   tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk   tlf. 86 88 67 89
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Valgmenigheden
Livet før døden, 
livet efter døden 
og livet uden døden
Onsdag den 23. januar  kl. 19.30
Lektor Ph.d. Lic.theol. Else Marie 
Wiberg Pedersen holder foredrag 
i valgmenighedens sal om de store 
religioners forestilling om liv efter 
døden - med særlig vægt på, hvordan 
vi i kristendommen forholder os til 
dette tema, i modsætning til f.eks. en 
moderne vestlig udgave af  reinkar-
nationstanken og i modsætning til 
den islamiske tanke om, at livet ude-
lukkende er en optakt til døden.

Hvad sker der, når vi dør? Det spørgs-
mål har optaget mennesker på tværs 
af  tidsaldre og kulturer. Det har ofte 
været set som religionens opgave at 
komme med et svar, og den religiøse 
forestillingskraft har da også tilveje-
bragt en rigdom af  fantastiske bille-
der af  livet i de dødes verden - bil-
leder, som er dybt fascinerende selv 
for et moderne menneske. 

Folk lever i dag i gennemsnit længere 
end nogensinde før. Selv når men-
nesker har rundet både 70 og 80 år, 
vil de færreste kaldes gamle, og rigtig 
mange får lavet kosmetiske indgreb 
for heller ikke at se gamle ud. I vores 
kultur dyrkes ungdommen. Uanset 
om man er 10 år eller 60 år, skal man 
helst ligne en på 18. Vi drømmer ikke 
bare om et evigt liv i en eller anden 
forstand, men også om helt konkret 
at have evig ungdom. Døden har i 
mange år været et tabu i vores kultur, 
men nu er også alderdommen blevet 
et tabu, selvom det nok er de færre-
ste, der ønsker sig alternativet til at 
blive gammel i praksis.

Grundtvig versus 
Kierkegaard
Torsdag den 28. februar kl. 19.30
Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
markerer denne aften Kierkegaard-
året 2013 med et par, der er gift med 
hinanden og stiller op til et godt 
slagsmål (og samtale?) i ord og tanker 
mellem Danmarks to store teologer 
Grundtvig og Kierkegaard.

Hun, Sarah Auken, stiller op for Ki-
erkegaard og er sognepræst i Kokke-
dal og tidligere Scholarstipendiat på 
Aarhus Universitet om Kierkegaards 
retorik.

Han, Sune Auken, stiller op for 
Grundtvig og er dr. phil, lektor i dansk 
litteratur på Københavns Universitet. 
Han har skrevet doktordisputatsen 
Sagas Spejl - netop om Grundtvig.

Vi har nok mange af  os en fornem-
melse af, at de to Grundtvig og Kier-
kegaard var meget forskellige og har 
haft stor indlydelse på vores danske 
selvforståelse idemæssigt og kirke-
ligt. Med Kierkegaard forbinder vi i 
almindelighed den enkelte og eksi-
stensen - med Grundtvig forbinder 
vi fællesskabet i kirke, skole og sam-
fund. 

Vi kommer til at vide meget mere om 
de to efter denne aften i valgmenig-
hedens sal. Det er ekspertise, der her 
stiller op til en livlig og i bedste for-
stand folkelig aften!

Generalforsamling
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
Vel mødt til generalforsamling i valg-
menighedens sal med dagsorden ef-
ter vedtægterne, gratis servering og 

underholdning ved bestyrelsen. Sid-
ste år var det en billedkavalkade - må-
ske noget andet i år.

Påskechokolader 
Lørdag den 16. marts kl. 13–17
Før-påske aktivitet for deltagere i alle 
aldre, både voksne og børn (fra 10 år) 
i følgeskab med voksne. 

Vi laver fyldte chokolader under in-
struktion af  to faglærere fra Teknisk 
Skole i Silkeborg, og Karen Marie 
Ravn giver et par påskefortællinger 
undervejs eller efter, at vi har beun-
dret de flotte produkter. 

Bemærk, at stedet er: Vinderslev 
Skoles køkken. 

Tilmelding er nødvendig. Se kirkebla-
det og annonce i Kjellerup Tidende.
Pris pr. deltager beregnes efter for-
brug af  materialer efter vægt og dæk-
ker også te/kaffe og anden drikkelse, 
som vi i fællesskab nyder med en 
skinkebolle i fællesrummet.

Påskelotto
Tirsdag den 19. marts kl. 13–15
for Valgmenighedens børn fra 3 – 6. 
klasse. 

Valgmenighedens børn samles tra-
ditionen tro med Karen Marie Ravn 
denne tirsdag eftermiddag i påske-
ugen i valgmenighedens sal til et par 
timer med brikker til de bibelske for-
tællinger, et hyggeligt måltid og æg-
geleg. 

Der sendes invitation direkte til de fa-
milier, der har børn i aldersgruppen.
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Projekt ’Vinderslev Bypark’ reali-
seres i foråret 2013!

Som nogle måske har set, blev der 
lørdag d. 17. november bragt en ar-
tikel i Midtjyllands Avis om under-
tegnede (se billede). Denne artikel 
blev en del mere ’profil-præget’ og 
noget mindre ’Byparks-præget’, end 
jeg havde tænkt, og billedet af  om-
rådet samt skitsen af  parken, som 
jeg havde sendt til Midtjyllands Avis, 
blev slet ikke bragt. Journalister har jo 
deres egen mening om, hvad der skal 
stå i avisen, og det er også helt ok! 

Derfor er det ekstra dejligt selv at 
have muligheden for at skrive lidt 
mere indgående om Byparken her i 
Lokalbladet og ikke mindst få bragt 
de billeder/skitser, som mange nok 
vil synes er lidt mere interessante end 
et billede af  en københavnerpige.

Efter at have arbejdet med projektet 
i næsten 4 år (siden maj 2009) er det 
med stolthed og glæde, at jeg kan be-
rette, at VINDERSLEV BYPARK 
med al sandsynlighed bliver en reali-
tet i foråret 2013! En udstrakt TAK 
går til alle jer, der har givet tid og 
støtte til projektet: Bente Hundevad 
Pedersen, Lone Sandberg Skovdal, 
Freddy Hansen, Lars Mølgaard, Jens 
Ole Erlandsen, Henrik Jacobsen, Lis-
beth Christensen, Charlotte Vindum, 
René Borup samt bestyrelserne i Vin-
derslev Borgerforening, Vinderslev 
Lokalråd, Vinderslev Idrætsforening, 
Vinderslev Forsamlingshus, og Vin-
derslev Skole. Desuden rettes endnu 
en tak til Lokalbladets redaktion for 
deres fantastiske arbejde med dette 
blad, som giver mulighed for synlig-
gørelse af  dette projekt samt af  man-
ge andre interessante nyheder vedrø-
rende vores lokalsamfund!

En præsentation af  ’ Vinderslev By-
park’ projektets forløb og status blev 
fremført på Lokalrådsmødet torsdag 

Projekt Vinderslev Bypark
d. 15. november, og her opsumme-
res til alle jer, der desværre gik glip 
af  dette opløftende møde afholdt af  
vores engagerede Lokalråd.

Projektet med Vinderslev Bypark, 
der bliver opført i foråret 2013, be-
løber sig til over ½ mio. kroner og 
indbefatter følgende elementer: Et 
multihus, et småbørnsområde med 
gynger og sandkasse, en motorikba-
ne samt et udefitness område. Dertil 
vil der være bord/bænkesæt samt en 
græshøj, som altid er en stor fornø-
jelse for børn og barnlige sjæle (se 
skitsen). Byparken bliver indrettet 
som et såkaldt 0-100 års rekreations-
område, hvor borgere i alle aldre kan 
mødes i et naturligt uderum. Med en 
bypark nær centrum (under 50 m fra 
købmandstorvet og lige ved siden af  
forsamlingshuset – se satellitbilledet) 
kan man kun håbe på, at borgere i 
Vinderslev og omegn vil gribe denne 
nye mulighed for socialt samvær samt 
kropslig udfordring. 

Projektet bliver økonomisk finan-
sieret af  LAG Silkeborg, der støtter 
med 50% af  det samlede budget, 
samt Lokale- og Anlægsfonden, der 
støtter med 35%, og de resterende 
15% støttes af  Friluftsrådet og Silke-
borg Kommune. Lokalrådet støtter 
med 3.000 til betaling af  byggetil-
ladelsen, idet denne som det eneste 
element i projektet ikke er berettiget 
til fondsstøtte. Dræning af  området 
blev foretaget af  Mads Døssing og 
Lasse Asp fra Bøgild Maskinstation 
og skete i slutningen af  november (se 
foto) og første spadestik til etablerin-
gen af  parkens elementer sker i løbet 
af  januar/februar 2013 (afhængig af  
vejret). Etableringen foretages af  Jes-
per Sørensen og René Krogh Jonas-
sen fra NaturligLeg.dk. 

Ligeledes vil der i januar/februar 
være en konkurrence, hvor interes-
serede borgere kan deltage i dysten 
om at finde et godt navn/slogan til 
byparken og dermed være med til at 

Ses i farver og større
format på bladets forside

Skitse over den kommende bypark. Dog må der tages forbehold 
for mulige ændringer af  enkelte elementer samt placering.
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Satellitbillede over området for Byparken

Her ses Mads Døssing (medejer af  Bøgild Maskinstation) og Lasse Asp i færd med at 
dræne byparksområdet. Arbejdet foregik på en råkold novemberdag, 

men der var dog tid til et lille smil

Artiklen der blev bragt i Midtjyllands 
Avis lørdag d. 17. november 2012

Anja Quistgaard Westhoff

NAVNE/SLOGAN 
KONKURRENCE

Vær med til at  præge byparken ved 
at  finde på et navn eller slogan til 
den. Det navn eller slogan der vin-
der bliver præmieret ved, at blive 
indgraveret i indgangsportalen til 
Byparken. Porten bygges af  træ 
nogenlunde som vist på billedet. 
Send dit forslag pr. SMS eller ring 
på: 22832352.

Her opføres 
Byparken

ä

Vinderslev 
Forsamlingshus

præge byparken. Præmien er, at det 
valgte navn/slogan indgraveres i por-
ten til Byparken (se opslag). 

Indvielsen af  byparken kommer til 
at foregå lørdag d. 25. maj 2013 

og bliver dermed en koordineret del 
af  årets store sommerfestdag i Vin-
derslev, som afholdes af  Vinderslev 
Idrætsforening. 

Nærmere program tilgår, men sæt 

kryds i kalenderen allerede nu, for 
det bliver en begivenhedsrig dag, og 
forhåbentlig vil der være rigtig stort 
fremmøde!
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Vinderslev og Omegns Lokalråd 
Siden sidst har vi i Lokalrådet afholdt 
vores første borgermøde. – Det var 
torsdag den 15. november på Vinder-
slev Skole. Det kan være, at I har læst 
om mødet i avisen, da vi fik god om-
tale af  mødet både før og efter. 

Det var vores første borgermøde, og 
ifølge vores vedtægter skal vi holde 
borgermøde én gang årligt. Det er 
her vi sammen med jer kan diskutere 
aktuelle emner til gavn for vores lo-
kalsamfund samtidig med, at vi skal 
fremlægge årsberetning og afholde 
valg. Alle medlemmer i Lokalrådet 
sidder for to år. 

Henry Lund valgte ikke at genopstil-
le. – Vi takker ham for hans arbejde 
i Lokalrådet. I stedet blev Christian 
Larsen valgt ind. På valg var også 
Hanne Pinholt og Jane Vibjerg, som 
begge modtog genvalg. 

Temaet for mødet var ”Udvikling og 
samarbejde i vores lokalsamfund”. 
Vi fik et oplæg af  Marie Raes fra 
Vrads om, hvad det er, de gør og 
kan i Vrads (de blev kåret som årets 
landsby 2012), og hun kom med gode 
idéer til, hvad vi kunne være opmærk-
somme på. 

Det gav anledning til en god debat, 
hvor de fremmødte fik mulighed for 
at komme med idéer til udvikling og 
samarbejde i vores lokalsamfund – og 
for at nævne et par eksempler: 

1. Et tættere samarbejde mellem 
områdets tre forsamlingshuse, 
bl.a. om aktiviteter, 

2. Etablering af  naturstier i det 
grønne, 

3. Kom-og-se besøg eller aktiviteter 
mellem Hauge, Pederstrup, Mau-
sing og Vinderslev, 

4. Udvidet sports- og multihal på 
skolen, 

5. Fælles kalender, eventuelt med 
offentligt tilgængelige tilmel-

dingslister til lokale arrangemen-
ter, 

6. Liste over borgernes hobbyer til 
bestilling/salg,

7. Etablering af  bedre informa-
tions- og kommunikationsveje 
mellem både foreninger og bor-
gere. 

Der er bestemt gode idéer at arbejde 
videre med for de borgere, som kan 
have lyst til det. Lokalrådet vil til en-
hver tid bakke op om og hjælpe lo-
kale initiativer. 

Alle der deltog på borgermødet var 
enige om, at vi allerede har et godt 
lokalsamfund med aktiviteter og en-
gagement, og netop derfor må vi for-
holde os til, hvordan vi sikrer engage-
ment og udvikling i fremtiden, hvor 
prioriteringer og frivilligt arbejde skal 
mødes. 

På vores hjemmeside (www.vinder-
slev-lokalraad.silkeborgkommune.
dk) kan I finde avisens dækning af  
borgermødet samt mange andre in-
formationer om Lokalrådets arbejde. 
Vi er også på facebook – søg efter 
”Vinderslev og Omegns Lokalråd” – 
og ja, vi vil gerne have mange flere 
venner! 

Vores præsentationsvideo for Vin-
derslev og Omegn er også at finde på 
hjemmesiden og på facebook.

I februar kommer kommunens ud-
spil til en kommende kommuneplan 
i høring. Den vil uden tvivl komme 
til at fylde en del i de lokale medier, 
og i Lokalrådet vil vi også forholde 
os til den – det er nemlig i den plan, 
at kommunen beskriver visioner og 
planer for vores lokalsamfund. 

Det er også i høringsfasen, at lokale 
borgere kan komme med input til 
kommuneplanen. I er meget velkom-
ne til at kontakte os, hvis der bliver 

punkter i kommuneplanen, som I 
mener, vi skal diskutere og kommen-
tere på. 

Det er også i kommuneplanen, at 
kommunen kommer med bud på, 
hvor de ønsker at placere både vind-
møller og biogasanlæg. Torsdag den 
6. december deltog vi i et borgermø-
de i Kjellerup om netop dette emne. 

Kommunen offentliggør først deres 
forslag til placering med kommune-
planen, men allerede her i december 
indsender vi sammen med Kjellerup 
Lokalråd og Blicheregnens Lokalråd 
et fælles svar på forhøringen om pla-
ceringen af  biogasanlæg og vindmøl-
ler.  Vores fælles svar handler især om 
den grund mellem Kjellerup og Vin-
derslev, hvor kommunen har/havde 
planer om et affaldsforbrændingsan-
læg. Det er nemlig efter vores mening 
ikke en egnet grund til et biogasan-
læg, både af  hensyn til byudviklingen 
og samarbejdet mellem Vinderslev 
og Kjellerup, de borgere som bor 
omkring grunden og ikke mindst af  
hensyn til trafiksikkerheden. 

Husk I altid er velkomne til at kon-
takte os med gode idéer, spørgsmål 
eller et godt råd – skriv til os på vin-
derslevogomegnslokalraad@gmail.
com, på facebook eller ring til os. 

Jane Vibjerg
Tlf. 29671203
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               Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen er kommet godt i 
gang med arbejdet og har allerede væ-
ret omkring mange spændende ting.
 
En af  de vigtige ting, en skolebesty-
relsen skal varetage, er at udarbejde 
principper for skolens virke. I de for-
gangne måneder har vi arbejdet med 
og udarbejdet principper for:

Ekskursioner og lejrskoler
Vi har drøftet det eksisterende prin-
cip for ekskursioner og lejrskoler. 

Det har i en årrække været 5. kl., der 
er kommet på lejrskole i en uge (5 
døgn). En anden og helt unik mulig-
hed en skole af  vores størrelse har, er 
at tage af  sted hele skolen på en gang. 
Skolebestyrelsen har vurderet, at den-
ne mulighed skal udnyttes. Derfor har 
vi revideret princippet således, at det 
lægger op til, at hele skolen kommer 
på udetur sammen hvert tredje år i 3 
døgn (2 overnatninger).

Elevernes brug af  eget IT udstyr 
Da flere og flere børn har deres egen 
bærbare pc og smartPhone og ønsker 
at medbringe det i skolen samtidig 
med, at der fra kommunernes side læg-
ges op til, at eleverne selv medbringer 
digitalt udstyr til anvendelse i under-
visningen, fandt vi det nødvendigt at 

udarbejde et princip for dette område.  
Det gav bla. anledning til drøftelser 
om forsikringsforhold, og hvordan vi 
forholder os til, om de spil, der evt. 
spilles i frikvarteret, er alderssvarende. 
Der er ingen tvivl om, at det er for-
ældrenes forsikring, der skal dække i 
tilfælde af, at der sker skade på udsty-
ret, ligesom det er forældrenes ansvar 
at holde sig orienteret om, hvordan 
deres barn anvender de digitale me-
dier både med hensyn til, hvilke spil 
der spilles, og hvordan sociale medier 

anvendes. Det er vigtigt, at man som 
forældre er interesseret og nysgerrig 
også i den del af  sit barns dagligdag. 
En rigtig god måde kan være at spille 
med.

Princip for sund kost 
og sund livsstil
En forældrehenvendelse gav anled-
ning til drøftelse af  spisepausen og 
dermed også princippet om sund kost 
og sund livsstil. Der er indimellem 
børn, der giver udtryk for, at spisepau-
sen er for kort til, at de kan nå at spise 
deres mad. Det er vigtigt, at børnene 
får en sund madpakke med og også, 
at der er tid til at få den spist i hyg-
gelige rammer. Børnene har 10 min. 
spisepause i klasselokalet med opsyn. 
Derefter har de 20 min. frikvarter. 

Hvis der efter spisepausen stadig er 
mad, der mangler at blive spist, har 
de mulighed for at tage madpakken 
med ud på gangen ved bord/bænke-
sættene eller i fællesrummet og spise 
færdig her. Det er selvfølgelig vig-
tigt, at man som forældre tænker på 
at lave en madpakke, der er hurtig at 
pakke op og nem at spise. Dvs. ikke 
mange små pakker, der tager lang tid 
at pakke ud.
 
Foto: Den daglige morgensang

En anden meget vigtig opgave skole-
bestyrelsen har, er at give udtalelse i 
forbindelse med nyansættelse af  læ-
rere og pædagoger.

Da en af  skolens lærere går på ef-
terløn pr. 31/1 2013, har vi været 
inddraget i den meget spændende 
opgave, det er at finde en afløser til 
denne stilling. Det har været en tids-
krævende opgave, da der var mange 
yderst kvalificerede ansøgere, og det 
er jo afgørende at finde den helt rig-
tige til jobbet. Men samtidig er det 
fantastisk spændende at være med til, 
og noget vi som skolebestyrelse sæt-
ter stor pris på at deltage i.

Hanne Bak
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               Vinderslev Skole 
Klippedag
Den sidste fredag før 1. søndag 
i advent er der altid klippedag 
på skolen.

Der veksles mellem to koncep-
ter. I den ene er klassen samlet 
hele dagen, og på klassen klip-
pes der julepynt til klassens ud-
smykning eller til eget brug. I 
den anden tilbydes der forskel-

lige værksteder, som eleverne 
kan deltage i. Når en elev er 
færdig i et værksted, finder ele-
ven selv hen i et andet værksted, 
hvor der er plads.

I år arbejdede vi efter værk-
stedskonceptet, og der blev bl.a. 
klippet julepynt, lavet dekora-
tioner, bagt pebernødder, spil-
let dødbold, og til slut serveres 
æbleskiver.

Der er slet ingen tvivl om, at 

børnene hygger sig, og alle gi-
ver udtryk for, at det er en rigtig 
god dag. 

Selv om der fremstilles meget 
pynt på denne dag, er det be-
grænset, hvad der bliver lavet til 
klassen, så man må finde kassen 
med gammelt julepynt frem, for 
der skal pyntes op til jul, og det 
er der bestemt også blevet.

Koret på Malmhøj
I år har skolen igen et skole-
kor, og 1. weekend i decem-
ber var koret under ledelse af  
Hanne Larsson på Malmhøj for 
at synge en times tid. Selv om 
koret ikke har sunget så længe, 
har det allerede nået et godt ni-
veau. Man fornemmer tydeligt, 
at børnene kan lide at synge, og 
sangen lyder både rent og kraft-
fuldt og med god energi. Tak til 
koret og til Hanne!

Skolepolitik
Netop i dag fremsætter rege-
ringen et nyt forslag om folke-
skolen. Tilsyneladende er der 
lagt op til den største ændring i 
mange år.

For eleverne er der lagt op til, 
at de skal gå flere timer i skole 
hver dag. En del af  forøgelsen 
sker inden for fagområder som 

dansk, matematik og engelsk, 
men derudover skal der indfø-
res aktivitetstimer. Specielt om 
engelsk er der lagt op til, at ele-
verne begynder med engelskun-
dervisning i 1. klasse. 

Flere timer i folkeskolen har en 
positiv effekt på elevernes fag-
lige niveau, hvis undervisnin-
gen samtidig lægges om, så det i 
større udstrækning bliver muligt 
at udfordre den enkelte elev. 
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Mange undersøgelser viser, at et 
øget timetal i sig selv ikke for-
bedrer elevernes udbytte. Der-
for får skolen en meget stor og 
vanskelig opgave med at tilpasse 
undervisningen til det enkelte 
barn. 

Denne opgave skal sammen-
holdes med, at timeforøgelsen 
skal finansieres med, at lærerne 
skal forberede sig mindre, holde 
færre møder og til gengæld un-
dervise mere. Hvordan denne 
opgave skal løses til fordel for 
eleverne, har vi endnu til gode 
at få svaret på, men det bliver 
ikke en nem opgave. 

Folkeskoleudspillet er national 
skolepolitik, men også kommu-
nalt vil der blive talt meget sko-
lepolitik de næste par år. Om 
præcist et år har der netop væ-
ret afholdt kommunalvalg, og et 
nyt Børne– og Ungeudvalg skal 
træde til. Alt tyder på, at en af  
de første opgaver for dette ud-
valg vil blive at beslutte en ny 
skolestruktur. 

Gennem mange år har skole-
strukturdebat været lig med pla-
ner om at nedlægge skoler. Så-
dan synes jeg ikke, det behøver 
at være. Der er ingen tvivl om, at 
det er en politisk opgave at be-
slutte en skolestruktur, men jeg 
håber meget, at den beslutning, 
der træffes, sker på baggrund af  
en bred debat, hvor alle aspek-
ter er taget med i betragtning. 

Jeg er sikker på, at forskellighe-
den er en styrke for det kom-
munale skolevæsen. Der bør 
findes små skoler og store sko-

ler, landsbyskoler og byskoler, 
specialskoler og skoler uden 
specialafdeling.

Hermed en opfordring til at 
tage del i denne debat, som er 

vigtig for skolen og lokalområ-
det, men sidst og ikke mindst 
vigtig for det bedste grundstof  
vi har i Danmark: Børnene og 
den opvoksende generation.

På Vinderslev Skole har vi gen-
nem det sidste halve års tid ar-
bejdet på at finde gode lokale 
svar på, hvordan vi kan give ”et 
fagligt løft til livsduelige børn”. 
Vores målsætning ”Et fagligt 
løft for livsduelige børn” bliver 
fint eksemplificeret i den lille 
video, som kan ses på skolens 
hjemmeside. Heri fortæller nog-
le børn om, hvorfor det er godt 
at gå på Vinderslev Skole.

Svarene deler sig i to dele - det 
faglige: ”lærer noget, vi læser, 
dygtige lærere, en god klub, læ-
secomputere” og det livsdue-
lige: ”frikvarterer, gode venner, 
kammerater, multibane, klub”.

Lokalt er vi overbeviste om, at 
det faglige løft kræver fagligt 
dygtige – og engagerede voks-
ne, som bl.a. gennem brug af  de 

nyeste digitale medier formår at 
udfordre den enkelte elev, men 
vi ser det gå hånd i hånd med 
livsdueligheden, hvorved vi me-
ner børn, som kan selv og vil 
selv. Processen med at danne 

robuste børn med mod på livet, 
børn som kan tåle modgang, 
børn med ambitioner, børn 
som kan holde sig selv i gang, 
børn med fantasi og kreativitet, 
rummelige børn – denne proces 
kan kun ske i et endnu mere til-
lidsfuldt samarbejde med foræl-
drene. 

Margit Daubjerg 
stopper
Margit Daubjerg, som har været 
ansat på Vinderslev Skole siden 
1.8.1976 har valgt at gå på efter-
løn. Der betyder at Margit har 
sin sidste arbejdsdag på Vinder-
slev Skole d. 18.1.2013.

Margit har udført et fremragen-
de arbejde på skolen, og mange 
elever kan takke Margit for en 
engageret, velforberedt under-
visning samtidig med, at de har 
mødt stor omsorg og forståelse.
Tak til Margit for mange års en-
gageret arbejde for Vinderslev 
Skole!

Thorkild Skovbo
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Børne- og Fritidsgården
Hvem er giraffen ..  ?
Mit navn er Linda Kirstine Morten-
sen. Den 2. januar 2013 har jeg min 
første officielle arbejdsdag som dag-
institutionsleder i Vinderslev Børne-
og Fritidsgård. 

En gang for længe siden arbejdede 
jeg et par år på Grundfos i Bjerring-
bro. Som 20 årig blev jeg ansat ved 
hjemmeplejen i Tjele Kommune. Her 
pådrog jeg mig imidlertid en arbejds-
skade på mine hænder, som gjorde, 
at jeg måtte stoppe. Det gav mig mu-
lighed for optagelse på Viborg Semi-
nariet. 

Jeg dimitterede som Fritidspædagog 
fra Viborg Seminariet i juni 1989 og 
blev leder i SFO ved Brattingsborg-
skolen i Klejtrup. Jeg var med fra 
etableringen (august 1989 – septem-
ber 1993). Det var 4 spændende år. 

En forældregruppe tog initiativ til 
etablering af  en naturbørnehave i 
mit lokalområde. De opfordrede mig 
kraftigt til at søge stillingen som le-
der. Jeg var leder ved Naturbørneha-
ven Høndruphus i Lindum Skov fra 
september 1993 - august 2001 (8 år.). 

Endnu en forældregruppe havde øn-
ske om at oprette en lignende natur-
børnehave. De kontaktede mig og fik 
gode råd med på vejen. Og det kom 
til at betyde, at jeg blev ansat som 
leder og medvirkede til etableringen 
af  Naturbørnehaven Kæpsmarken 
i Vorning. Fra august 2001 – marts 
2011 oplevede jeg 10 pragtfulde år.

Et par år efter at børnehaven var ble-
vet kommunaliseret, valgte jeg at søge 
nye udfordringer. Fra marts 2011 – 
juli 2012 var jeg pædagog og natur-
vejleder ved Helsted Børnehus. Det 
er en stor selvejende byinstitution. 
Desværre skulle Randers Kommune 
spare, og det fik den konsekvens, at 
der ikke længere var råd til at have en 
naturvejleder ansat, så jeg oplevede 
for første gang i mit liv at blive ledig. 

Jeg har netop afsluttet 6 ugers selv-
valgt uddannelse på Via University 
College, Aarhus N. Her læste jeg Le-
delse og Organisation 1+2.

I alle årene som pædagog og leder 
har min fornemmeste pædagogiske 
opgave været at udvikle et koncept, 
der kan støtte forældre og pædago-
ger i at bruge naturen som ramme 
for børnenes hverdag. Mit mål er den 
gode barndom og en sundere hver-
dag med mere bevægelse og mere 
udeliv i førskolealderen samt en for-
trolighed med den danske natur og 
en spirende miljøforståelse hos de 
yngste. Det er min overbevisning, 
at det til enhver tid skal handle om 
at skabe rum for trivsel og udvik-
ling og på samme tid – at sikre et 
fristed for børn i en travl hverdag. 

Det er glæden ved at arbejde med 
mennesker, der driver mig. Jeg bræn-
der for pædagogik og ledelse. Det er 
en afgørende faktor, for mig, at rette 
fokus på det psykiske arbejdsmiljø og 
livsglæden, ligesom det er vigtigt for 
mig at opmuntre til udvikling og dyg-
tiggørelse inden for faget.

Jeg er 54 år og mor til to voksne børn. 
Jeg bor på Lindbjergvej 42, Støvring, 
8930 Randers NØ. Det er på landet 
nær Støvringgård og Randers Fjord.

Jeg kobler fra og finder ny energi, når 
jeg opholder mig i naturen. Den dag-
lige motion er som oftest en rask tra-
vetur. Jeg har passion for jagt, natur 
og jagthundearbejde. En passion jeg 
deler med ”manden i mit liv”- Frede 
Hovgaard. Frede er tækkemand af  
profession. Vi har p.t. fem hunde af  
racen Ruhåret Hønsehund, så vi ke-
der os aldrig.

Linda Mortensen
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Nu får ”Gården” en forældreklub

-	 og hvad er så det?

Vi er en gruppe forældre, som har la-
vet en klub med det formål at rejse 
penge, der kan give vores børn i bør-
nehaven oplevelser og ting, som de 
ellers ikke kan få i disse sparetider. 

Vi har kontaktet klubben hos Thor-
nings Børnehave, og vi havde et møde 
med deres formand og kasserer den 
3. december 2012. På mødet fortalte 
de om, hvordan de gør, og hvilke er-
faringer de har gjort sig. Derudover 
blev der åbnet op for et fremtidigt 
samarbejde mellem vores to klubber, 
hvilket jeg tror, begge klubber kan 
profitere af  på sigt. 

Vi er nu så langt i forløbet, at vi den 
22. januar 2013 holder stiftende ge-
neralforsamling. Har du lyst til at 
deltage så send en mail til Hse@
hotmail.dk

Det er vigtigt for os at understrege, 
at man som medlem af  klubben 
ikke forpligter sig til noget som 
helst. Man gør selv opmærksom på, 
hvis man har noget, man vil bidrage 
med eller vil hjælpe til med. 

Der vil være løbende informationer 
på Facebook, for de der har det. Vi 
har vores egen lille lukkede gruppe, 

som man kan blive medlem af, og her 
vil diverse arrangementer blive slået 
op. Derudover kommer der opslag i 
børnehaven.

Vi har pt. modtaget ønsker fra børne-
haven om tablets samt en tur til Haun-
strup Dyrepark.

Mere information kommer løbende.

Med venlig hilsen
Helle Sehested

Gårdens Forældreklub

Mangler du hjælp til at komme med på den digitale virkelighed? 

Vil du gerne selv kunne ændre i din skatteopgørelse, forskudsregistre-
ring, selvbetjening vedrørende kommunen og andre offentlige myndig-
heder med din NEM-ID, er du velkommen på 

Vinderslev Skole 
torsdag den 21. februar kl. 15.00.

Vi låner skolens pc`ere og får besøg af  personale fra Silkeborg Bibliotek, der vil fortælle om, hvad vi kan bruge NEM-
ID til og viser os hvordan. 

Hvis du ikke allerede har NEM-ID, skal du huske at bestille det i god tid, så du når at få tilsendt et NØGLEKORT, 
som du skal medbringe. Bestilling kan ske på www.nemid.nu eller ved at henvende dig på Borgerservice.

Arrangementet varer et par timer, og jeg vil gerne kontaktes på tlf. 23666950 
eller e-mail: agnes.hansen@fiberpost.dk,  hvis du er interesseret i at være med.

Agnes Hansen

Vinderslev Aftenskole
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Lone og Carl Ejner i USA
I efteråret 2010 holdt   ”Global 500” 
konference over 4 dage i Lexington, 
Kansas i USA.

Carl Ejner Sørensen, Fruerlundvej 2, 
var sammen med 500 andre mælke-
producenter fra hele verden inviteret 
til at deltage. Lone deltog også i tu-
ren, men måtte selv betale.

Over de fire dage skulle der disku-
teres mælkeproduktion, vilkår for 
mælkeproduktion, skabes et netværk, 
hvor man kan mødes og snakke ud-
vikling mm.

Fra Danmark var der seks mælke-
producenter med på turen, de fire af  
dem havde ægtefæller med. Endvide-
re deltog to sælgere fra henholdsvis 
DLG og All Tech.

Første stop på turen var Texas, der er 
et meget fladt land. Her var de rundt 
for at se store farme, bl.a. i det nordli-
ge Texas, Amarillo og i New Mexico.

På grund af  den store befolknings-
tilvækst i Californien har man flyt-
tet lucerne- og majsproduktionen til 
Texas. Men der er ikke vand nok til 
det, så om 10-15 år er landbrugsjor-
den lavet til ørken.

Mange af  de farme, de så på turen, 
havde 2-3000 køer. De besøgte også 
et hollandsk par, som Carl Ejner ken-

der. De har tidligere haft en gård ved 
Ribe. På deres farm var der 10.000 
køer. Der holdt seks lastbil-trailere 
ved siden af  hinanden til mælk. En 
trailer blev fyldt hver anden time døg-
net rundt. Køerne blev malket i en 
malkekarrusel med plads til 100 køer 
ad gangen. Den person, der malkede, 
havde 4 sekunder til at sætte malke-
maskinen på hver ko. Køerne havde 
en højere ydelse end de danske. Der 
var 70-80 ansatte på en farm af  den 
størrelse.

Generelt i New Mexico havde de helt 
åbne stalde, nærmest en løsdriftsstald 
uden sider, hvor der kun var et tag så 
stort, at køerne havde mulighed for 
skygge. 

Kalve op til 2 måneder gamle boede 
i kalvehytter, hvor de til fodertid fik 
serveret mælk i sutteflasker. Suttefla-
skerne var monteret på rammer, og  
der kunne være 1000 sutteflasker i en 
ramme, så 1000 kalve kunne altså få 
deres flaske samtidig - store forhold!

De store farme blandede selv deres 
foder. Majs, lucerne, bomuldsskaller 
og rapskager blev blandet i lastbiler, 
inden det blev læsset af  på fodergan-
gen.

Ensilagen blev dækket af  et firma, 
der havde specialiseret sig i at dække 
ensilagestakke. På sådan en stor farm 
kunne der være en hel mark med en-
silagestakke.

Det var ikke usædvanligt, at dyrene 
fik korn og ensilage, der var mug på. 
Det kan de selvfølgelig ikke tåle. Der-
for har et firma som AllTech speciali-
seret sig i at lave ”toxin-bindere”, der 
blandes i foderet, så dyrene kan tåle 
det. Der produceres til hele verden, 
men ikke til Danmark. Her får fode-
ret ikke lov til at mugne.

Begrebet amerikansk oksekød dæk-
ker stude (kastrerede tyrekalve født i 
det fri), der fra de er et halvt år, til 
de slagtes, tilbringer ca. 8 måneder i 
”feed-lots”, d.v.s. store folde delt ind 
efter alder. 

På en tidligere tur til Nord-Texas 
oplevede Carl Ejner en farm med 
250.000 stude, der gik i ”feed-lots”. 
Der var 25 km fodergang i alt. Da de 
kom kørende i en stor bus, kørte de 
hen ad den 800 m lange fodergang 
forbi foderlastbilen.

Møget fra dyrene lå i ”dry-lots” og 
tørrede ud direkte på jorden med stor 
kvælstoffordampning til følge. Der-
fra blev det skrabt sammen, hvoref-
ter det blev spredt ud på markerne. 
I sydstaterne er der ingen miljøkrav.

Der bliver også brugt vandingsma-
skiner, der pumper vandet direkte 
op fra undergrunden. Man kan sige, 
at landbruget i sydstaterne opbruger 
naturen 100%. Herefter flytter de til 
en ny stat og starter forfra. Som for-
venteligt er landbruget meget upopu-
lært på de kanter.

I sydstaterne er der mange illegale 
indvandrere, der arbejder på de store 
farme. De er ikke dækket af  forsik-
ring. Løn og arbejdsforhold er elen-
dige, og de har ingen rettigheder.

Carl Ejner fortæller, at mange farme-
re er kolde og kyniske. Han ved, at 
der også bruges vækstfremmer. Når 
man ved det, er det bekymrende, at 
der i Danmark er en tendens til, at ar-
gentinsk oksekød bliver omtalt som 
specielt godt.

De danske forbrugere bør, når de 
står ved frysedisken i supermarkedet, 
tænke en ekstra gang over, hvorfor 
det udenlandske oksekød er billige-
re end det danske. Både brugen af  
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vækstfremmer, behovet for ”toxin-
bindere”, de manglende miljøkrav og 
de dårlige arbejdsforhold burde få os 
til at undlade at købe udenlandsk kød 
og i stedet KØBE DANSK!

Og hvad kan man som landmand 
lære i USA?

Carl Ejner er ikke i tvivl, management 
-  evne til at styre store besætninger.
Problemet i Danmark er bl.a., at de 

fleste landbrug er for små til at være 
tilstrækkeligt effektive eller for store 
til én mand.

Carl Ejner har oplevet mange steder i 
verden, hvor der drives landbrug. Ud 
over USA, hvor han også har været 
tidligere, har han også været i Syd-
amerika og i Afrika. På trods af  at 
der drives vældigt effektive landbrug 
mange af  de steder, han har besøgt, 
så er der forskellige problematikker 

rundt omkring, f.eks. pludselige vold-
somme nedbørsmængder i Sydameri-
ka og store uoverskuelige afsætnings-
forhold  i Afrika.

Man kan lære meget af  at tage ud i 
verden og se, hvordan man gør de 
forskellige steder, men totalt set er 
Carl Ejner ikke i tvivl: Det bedste er 
dog i Danmark. Her går det aldrig 
helt galt. Her er politisk stabilitet, og 
afsætningen er aldrig helt dårlig.

KHa

Marie Thøgersen Christensen, Mausing Skolevej 
14 er uddannet sygehjælper og kunne den 1. april 
2012 fejre 40 års jubilæum på Regionshospitalet 
Silkeborg.

Marie er i den forbindelse blevet tildelt Dronnin-
gens Fortjenstmedalje i sølv og fik den overrakt 
ved en reception på hospitalet den 19. april. 

Den 10. september var Marie i audiens hos Dron-
ningen på Christiansborg Slot for at takke for for-
tjenstmedaljen.

Marie kom fra Give Sygehus, hvor hun fik sin ud-
dannelse. Marie har været på operationsafdelin-
gen i Silkeborg til 1993, derefter på Stericentralen, 
og fra 2003 på dagkirurgisk afsnit.

Marie gik på efterløn den 1. juli.

I næste nummer af  Lokalbladet har Marie lovet at 
forælle om audiensen.

IO

40 års tro tjeneste
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Vinderslev IdrætsForening
VIF informerer:
Året 2012 er vel overstået. Et godt og 
spændende år for Vinderslev Idræts-
forening, der bød på mange gode ti-
mer på fodboldbanerne, i gymnastik-
salen og i klubhuset. 

Inden vi gik på vinterferie, var der et 
par store arrangementer, der skulle 
gennemføres og markere sæsonen 
2012. Det er naturligvis de to af-
slutningsfester for henholdsvis ung-
doms- og seniorafdelingen. 

Ungdomsafslutningsfesten blev holdt 
fredag den 28. september i Vinder-
slev Forsamlingshus. Der var tilmeldt 
132 personer, fordelt på spillere, sø-
skende og forældre. Vi starterede 
med en omgang mad. Derefter var 
der underholdning med multikunst-
neren Søren. Aftenen blev afsluttet 
med uddeling af  pokaler, diplomer 
og en lille ting til trænerne fra deres 
spillere. 

Årets ungdomstræner blev givet til 
Tobias Bundgaard. Stort tillykke! 
En rigtig god aften, hvor alle fik tak 
for en god sæson og forhåbentligt på 
gensyn næste år eller til gymnastik. 

Afslutningsfesten for seniorafdelin-
gen og alle interesserede over 18 år 
blev afholdt lørdag den 3. november i 
Mausing Forsamlingshus. En god fest 
med 68 gæster, en aften med en fan-
tastisk menu, uddeling af  pokaler og 
dans til langt ud på natten. 

Højdepunktet på aftenen var uddeling 
af  pokaler til årets spiller og fighter, 
årets VIF’er og ekstra VIF’er. På serie 
6 blev årets spiller Nicolai Brønd og 
årets fighter Steffen Thomsen.

På oldboys blev årets spiller Michael 
Kristensen. Han blev også årets figh-
ter. Veteran oldboys har endnu ikke 
valgt årets spiller. 

På dameholdet blev årets spil-
ler Maja Würtz, og Mette Buus 
Würtz blev årets fighter. 

På det nyoprettede 7 mands oldboys 
hold blev Daniel Farcinsen kåret 
til årets fighter. Årets ekstra VIF’er 
blev Margrethe Stenholt. Årets 
VIF’er blev Henrik Holdgaard. 

Et stort tillykke til dem alle! De har 
alle fortjent det. 

Ud over et par gode fester bød ef-
teråret også på en anden god ting: 
Vores serie 6 formåede at gå igen-
nem efteråret som ubesejret og 
endda i ganske overbevisende stil. I 
den kommende sæson skal de der-
for spille i serie 5, en præstation som 
klubben er stolt over, så endnu en-
gang et stort tillykke til alle spillerne 
samt alle omkring holdet! De får 
brug for opbakning, så kom ned på 
stadion og bak dem op! 

Når efteråret nærmer sig, starter 
gymnastiksæsonen op igen. I år er 
den igen kommet utroligt flot i gang. 
Der er mange deltagere på alle hold, 
specielt mandagsdamerne har fået 
en god start med næsten 40 delta-
gere. 

Det sidste nye tiltag er opstart af  
rytme- og dansehold for 3. klasse 
og opefter. Endnu et godt initiativ 
og tilbud mere til borgerne i Vinder-
slev og omegn. Se mere om holdene, 
kontaktpersoner og træningstiderne 
for gymnastikafdelingen på vores 
hjemmeside www.vinderselv-if.dk.                               

Inden vi runder året af, skal vi se 
på de kommende aktiviteter. Den 
11. februar kl. 19.00 er der general-
forsamling i klubhuset. Mød op og 
vær med til at få indflydelse på be-
slutningerne i foreningen eller bare 
høre, hvordan året er gået. 

Den 23. februar kl. 10.00 er der 
årets hovedrengøring af  klubhuset, 
herunder reparation af  diverse små-
ting både inde og ude. Kom og giv en 
hånd med. Af  hensyn til rundstykker-
ne skal der tilmeldes til Henrik Hold-
gaard på 25 24 78 04.   

Når vi nærmer os foråret, starter fod-
bolden igen. Det sker med opstart 
for seniorafdelingen den 2. marts kl. 
14.00 og for ungdomsafdelingen den 
7. april kl. 10.00. Find støvlerne frem 
og mød op fra starten af  sæsonen!

Gymnastikken skal også rundes godt 
af. Det sker med en afslutning den 16. 
marts kl. 10.00. Hold øje med opslag 
vedr. arrangementet.
 
Pinsefesten var en stor succes med 
mange glade mennesker og kun po-
sitive tilbagemeldinger. Dog kunne 
der godt have deltaget lidt flere, så i 
bestræbelsen på at blive bedre og til-
fredsstille flere, vælger vi ikke at af-
holde den i pinsen i år. Det bliver i 
stedet en forårsfest i samarbejde med 
indvielsen af  Byparken i Vinderslev 
den 25. maj. Meget mere om det se-
nere. Vi glæder os og håber på stort 
fremmøde.    

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens 
vegne takke alle i og omkring klubben 
for et godt år. 

Vi glæder os meget til at være en del 
af  klubben i 2013.  
 

Bjarne Madsen
Formand
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Vinderslev Forsamlingshus

Når man sidder i en forsamlingshus-
bestyrelse, spøger der jævnligt visse 
tanker: Løber ”tiden” fra forsam-
lingshustanken? Kan man blive ved 
med at fastholde det traditionelle 
hus med vært? Hvor langt skal man 
gå for at fremtidssikre?

I Vinderslev har vi det traditionelle 
forsamlingshus med stor sal, lille sal, 
en dygtig vært. Men kan vi i længden 
(det håber vi) holde på Louise? – Og 
kan man i det hele taget finde en ny 
vært, hvis det pludselig er den situa-
tion, huset står i? Hvis nej, hvor langt 
skal man så gå i forsøget på at gøre 
huset tidssvarende/moderne?

Vi står med et hus med flere mu-
ligheder/udfordringer: Et tag, der 
ikke holder evigt, en del af  huset – 1. 
sal m.m., der måske kunne udnyttes 
meget bedre/anderledes end nu. En 
anden del af  huset fungerer godt, 
men er det nok? Skal vi endevende 
det hele? Eller hvad?

I den forbindelse kunne det måske 
være godt med fagkundskab til ide-
er, muligheder, overblik. Findes der i 
lokalområdet en pensioneret arkitekt 

Hvor skal vi hen, du ?
eller lignende, der synes, det kunne 
være sjovt og spændende at være en 
del af  en proces? I så fald hører vi 
meget gerne fra dig/jer!!! Tanken er, 
at vi kan begynde en langvarig pro-
ces, 10 års plan eller noget i den stil. 
Alle ideer modtages!

En anden problemstilling, der hvert 
år dukker op med pop-ups som: ”Åh 
nej – allerede! Vær sød at blive – bare 
lidt endnu”, osv. osv., er den årlige ge-
neralforsamling. Det er hulens svært 
at finde personer, der glade, spontant 
og med stor entusiasme siger: ”Jeg 
synes, at I skal vælge mig ind i besty-
relsen. Jeg flyder over med ideer!” 

Så hvis du/I er derude og synes, det 
kan være en ide at arbejde for at beva-
re et lokalt islæt, der giver liv i byen, 
er det måske nu, man skal melde sig.

Vi har generalforsamling den 19. fe-
bruar, og der er brug for nyt blod! Vi 
hører gerne fra dig! Også hvis du/I 
som gruppe har lyst til, under besty-
relsen, at lave enkeltstående eller år-
ligt tilbagevendende arrangementer.

Vi vil rigtig gerne vedblive at have et 

hus med liv i. Louise gør som vært 
sit og har heldigvis nok at se til med 
fester osv. i og ud af  huset. 

Fra bestyrelsens side forsøger vi lø-
bende gennem året at holde arrange-
menter. Det kan være fastelavn eller 
juletræ for børnene og ølsmagning 
eller andet for voksne. Formålet er 
selvsagt at skabe overskud som kan 
bruges i huset til vedligehold og for-
bedringer, men i lige så høj grad også 
at fastholde, at huset bliver brugt og 
er en stor del af  det lokale såvel som 
idrætsforeningen, spejderne, osv.

I disse tider må man erkende, at tiden 
rinder ud for mange ting: Den lokale 
bager, købmand, slagter. Vi i besty-
relsen synes, at det er værd at kæmpe 
for at bevare liv i byen. Så kom ud 
af  busken!

Nina Hansen

JULETRÆ 2012

Første søndag i advent havde vi som vanligt juletræsfest, hvor byens børn og julemanden hjalp hinanden med at 
få tændt lysene på juletræet på Torvet. 

Bagefter gik vi alle i forsamlingshuset og havde et par hyggelige timer med julesange omkring juletræet, æbleski-
ver, gløgg mm.

Det var som altid meget hyggeligt, og børnene nyder samværet med forældre, vennerne og, ikke mindst, juleman-
den - der også delte slikposer ud. Og der var plads til mange flere børn!!! 

Vi gentager selvfølgelig det hele næste år - 1. søndag i advent!



26

Malmhøj
Nyt fra brugerrådet

På gårdbesøg i Midstrup
I september måned var en gruppe af  
beboere fra hjemmet med bruger-
rådet på gårdbesøg hos Susanne og 
Carsten Jacobsen i Midstrup. Først 
var man en tur rundt på gården, hvor 
der var mange forskellige dyr og ma-
skiner at se på. Bagefter var der stillet 
et overdådigt og meget velsmagende 
kaffebord an til deltagerne. Det var 
en rigtig dejlig eftermiddag.

Susanne byder velkommen

Anne Mary snakker med en kalv

Det overdådige kaffebord

Løvfaldstur
Sidst i september var der arrangeret 
løvfaldstur for beboerne på hjem-
met samt for områdets pensionister, 
og i alt 55 personer havde meldt sig 
til turen. For at have plads til alle var 
der brug for to minibusser foruden 
en stor turistbus til at køre til Hotel 
Velling Koller, hvor kaffen blev druk-
ket. Man startede turen med at køre 
fra Pårup til Funder ad den nyåbnede 
mortorvejsstrækning for at komme 
over Funder Ådal-broen og se lidt af  
udsigten derfra. Resten af  turen til 
hotellet blev kørt ad mindre veje gen-
nem Vrads og Bryrup. Vejret kunne 
godt have været bedre, men det var 
alligevel en meget flot natur, man fik 
at se undervejs. 

En sang inden kaffen drikkes på Velling 
Koller Hotel

Julemarked
Lørdag den 1. december holdt bru-
gerrådet julemarked på Malmhøj, 
og der kom mange af  hjemmets be-
boere og deres pårørende samt be-
boere fra omegnen. Markedet blev 
igen i år åbnet af  et dygtigt kor fra 
skolen sammen med deres musiklæ-
rer, Hanne Larsson. De skabte dejlig 
julestemning med deres julesange 
og -salmer.  Der var som sædvanligt 
stor tilstrømning til markedets tom-
bola, som hurtigt fik solgt alle lod-
der. Gevinster kunne man også være 
heldig at vinde i det amerikanske lot-
teri, eller - hvis man ville være helt 
sikker på at få noget med sig hjem, 
var der også mulighed for at handle 
i den lille butik, der solgte fine hjem-
melavede ting, købe en adventskrans 
eller juledekoration med hjem, eller 
handle i boden udenfor, hvor der si-
den først i november har kunnet kø-
bes dørkranse, gravkranse og andet 
gravpynt. Rigtig mange tog sig også 
tid til at sidde og hygge sig med kaffe, 
gløgg eller sodavand med æbleskiver 
til i løbet af  eftermiddagen.

Det var et meget velsyngende nissekor

Koret synger for de mange tilhørere
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Julefrokost
Det sidste arrangement på Malmhøj i år, som brugerrådet stod for, var jule-
frokosten. Den blev holdt den 13. december, og den fulgte alle traditionerne 
fra de foregående år, både hvad angår menu og underholdning såvel som 
tilslutning.

Der var selvfølgelig også amerikansk lotteri

Tøjdemonstration
Det næste arrangement på Malmhøj, 
som brugerrådet stod for, var en tøj-
demonstration i oktober. Foruden 
hjemmets beboere kom der også en 
del udefra for at se, prøve og evt. 
købe noget – eller måske bare for at 
hygge sig med en kop kaffe!

Efterårsmode og -farver præsenteres

Birthe Clausen

Lucia-piger på Malmhøj
Onsdag den 12. december gik 11 piger Lucia-optog på Malmhøj. Først gik de rundt mellem bo-enhederne, mens de 
sang den gamle svenske udgave af  Lucia-sangen. Til sidst sluttede de af  med at synge et par julesange for plejehjem-
mets beboere i fællesstuen. Årets Luciabrud var i år Astrid Sørensen. 
Tak til Emma, Anna, Dina, Camilla, Mikkeline, Frida, Mie, Anne, Ida, Miamaja og Astrid – og tak til Hauge Forsam-
lingshus for lån af  lokale. 

Jane Vibjerg
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Pensionistforeningen

På pensionistforeningens vegne
Birthe Clausen

Onsdag den 5. september startede 
pensionistforeningen en ny aktivitet 
i Vinderslev. I løbet af  sommeren 
er der blevet anlagt en krolf-bane på 
Malmhøj, og den blev taget i brug 
under vejledning af  idrætskonsu-
lent Thomas Ahrentz, som er ansat 
ved Dansk Arbejder Idrætsforbund. 
Krolf  er en fornøjelig mellemting 
mellem kroket og golf, som man er 
begyndt at spille herhjemme i 1980-
erne. Udstyret er fra kroket, men med 
huller i plænen i stedet for buer, og 
spillet går ud på, at kuglen skal i hul 
på færrest mulige slag - som i golf. 
Lidt forhindringer i form af  bede, 
træer og andet er med til at gøre spil-
let meget underholdende. Krolf  er 
endnu ikke på det olympiske pro-
gram, men der spilles om VM-titlen 
hvert år!

Efter en kort introduktion blev de 
fremmødte delt på 3 hold, som så 
gik i gang med spillet, hvor man skal 
igennem 12 huller. De deltagende 
hyggede sig og fik mange gode grin 
undervejs. Under kaffebordet bagef-
ter blev det gjort op, hvem der havde 
færrest points, og det viste sig, at det 
var der to, der deltes om, så de måtte 
ud og spille et par huller mere, inden 
den endelige vinder kunne kåres og 
dagens gevinst, en mulepose med 
Dansk Idrætsforbunds logo, kunne 
overrækkes til Karen Grønkjær. 

Da det var første gang, der blev spil-
let på banen, var resultatet af  dagens 
turnering, 36 slag, indtil videre bane-
rekord, men den kan jo nemt være 
blevet slået flere gange siden, da der 
er blevet spillet hver torsdag siden til 
engang midt i november. Spillet gen-
optages til foråret, når vejret og ba-
nen igen egner sig til det.
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Uddeling af  en Rose
Kære dejlige mennesker, der er ansat 
på Gården i Vinderslev.

Nu må det være jeres tur til at få en 
rose. Det fortjener I nemlig!
Gennem efterhånden mange år har I 
taget imod vores små poder, når de 
ramte den magiske måned, hvor de 
blev 3. I har en utrolig stor betydning 
i de 3 år mellem at være baby til at 
blive skolebarn. Helt naturligt vokser 
og modnes de. Men omgivelserne, 
miljøet og tilgangen til dem er jeres 
lod. Og det løfter I fantastisk flot. 
Der går ikke længe fra en lille purk 
står grædefærdig over at blive ”for-
ladt” af  mor til trygheden ved, med 
en af  jer i hånden, at kunne vinke - 
stadig med tårer i øjnene og klump 
i halsen. Men nu med den fornem-
melse, at dem på gården kan lide mig 
og passer på mig.

I har forståelse for barnets tilknyt-
ning til jer. Det sker allerede i det 
første møde, og I er vedholdende i at 
lave en personlig kontakt til børnene. 
Alle børn er mere end et navn ved jer; 
I kender til vaner og kendetegn, og 
det er rart som forældre, at I også har 
øje for vores lille guldklump med alt, 
hvad den indebærer.

Børnene kender også jeres navne. I 
er mere end bare ”voksne”. De ved, 
hvad I står for. Og ved de kan hente 
hjælp og omsorg, når de har behov 
for det.

I prioriterer alsidighed og udvikling. 
Udfoldelse. Børn i gruppe og hver 
for sig. I har en verden, der er ønsk-
værdig at være i. Hvem der bare var 
barn igen. At fornemme den stem-
ning omkring leg, der foregår i hjør-
ner, samling, mad der dufter og be-
gejstrer, overdreven brug af  frisk luft, 
der afsløres i de røde kinder, eventyr, 
bamsemøde og hemmeligheder. Det 
er klart, at det er dejligt at være en 
del af.

Tak for jeres omsorgfulde og kompe-
tente måde at være på, både over for 
vores børn og over for os forældre.

Marianne W. Kristensen

Inger

LeneGrethe

Karin Sonja

Vinni

Kirsten Ravn Kirsten Bossen
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Camilla
Jeg hedder Camilla Skov og er 15 
år. Jeg startede i Krabasken sidste 
år, hvor vi spillede ”Folk og røvere i 
Kardemommeby”. Jeg kom med, for-
di en af  mine veninder gik til det, og 
så manglede de nogen til at spille nog-
le af  rollerne. Sidste år havde jeg en 
meget lille rolle, men i år, hvor vi spil-
lede ”Nattegalen”, fik jeg en ret stor 
rolle som Zing-Zong, en langtidsledig 
porcelænsmalerske, hende der fortæl-
ler kejseren om nattergalen. I år skulle 
jeg synge en hel sang solo. At gå til te-
ater er super hyggeligt, sjovt, og så får 
man jo også en hel masse nye venner.

Kathrine
Jeg hedder Kathrine Sørensen og er 
13 år. Jeg startede i Krabasken i år, 
hvor vi spillede ”Nattergalen”. Der 
havde jeg en lille rolle som kejserens 
julegaveudpakker. Jeg kom med, fordi 
jeg havde været ude at se det sidste 
år, hvor de spillede ”Folk og røvere 
i Kardemommeby”, og så også fordi 
jeg kendte Julia, som gik til det sidste 
år. 

Julia 
Hej, jeg hedder Julia Bjørn Kristen-
sen. Jeg er 13 år. Jeg startede til teater 
sidste år, hvor vi spillede ”Folk og rø-
vere i Kardemommeby”. Der havde 
jeg 3 mindre roller, men i år havde 
jeg en del større roller som kejserens 
skatkammerherre og førsteminister. 
Jeg kom med, fordi min mor havde 
snakket med en fra min ”bys” mor, 
som gik til det, og fordi jeg godt kan 
lide at spille teater, så jeg prøvede det, 
og det er super hyggeligt.

Krabasken
Teateret i Kragelund hedder Kraba-
sken. 
Der er mange med til at få sådan et 
stykke til at fungere. Der er jo først og 
fremmest instruktørerne, men der er 
også kostumedame, sufflør, sminkør, 
lyd- og lysmænd, scenemester, musik 

Teateret Krabasken i Kragelund

og så selvfølgelig skuespillerne.  

Vi mødtes første gang inden som-
merferien, så vores instruktører Niels 
og Jette Kofod kunne se, hvor mange 
vi blev. Der fik vi så at vide, hvad det 
var for et stykke, vi skulle spille. I år 
blev det ”Nattergalen”. De spillede 
lidt af  stykket for os, og vi sang nogle 
fællessange. Da vi var færdige, skulle 
man kontakte dem, hvis man havde 
tid og lyst til at gå til det. Og så skulle 
vi mødes onsdag i den første uge ef-
ter sommerferien.

Efter sommerferien ved den første 
øvegang fik vi vores roller uddelt. 
Der var kommet lidt flere, end da 
vi mødtes før sommerferien. Vi var 
18 skuespillere, hvoraf  vi var syv fra 
Vinderslev og omegn. Der var 17 pi-
ger og en dreng med i alderen fra ca. 
9 til 15 år, så der kunne godt bruges 
nogle flere drenge, hvis der er nogen, 

der gerne vil spille teater. Det var 
faktisk tæt på at blive aflyst på grund 
af  manglende skuespillere, men den 
første gang efter sommerferien var vi 
allerede nok. Vi fik uddrag af  rolle-
hæftet, hvor vi skulle læse vores egne 
replikker højt og prøve at leve os ind 
i den rolle, som vi havde fået.
Den anden øvegang fik vi vores rol-
lehæfter, hvor vi læste det hele igen-
nem. Når man kom hjem, skulle man 
øve på sine egne replikker.

Vi øvede hver onsdag fra kl. 18.30 til 
21.00. Når man var ved at nærme sig 
kl. 21, kunne man godt mærke, at man 
var ved at være træt, men så var det jo 
godt, at der var kage. Der var også en, 
der på et tidspunkt faldt i søvn. Han 
havde været ved at læse sine replik-
ker, og lige pludselig var han faldet i 
søvn. Det kan være, at han ikke kun-
ne overskue alle de piger. Da vi skulle 
til at øve vores afslutningssang, kun-
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ne vi ikke finde ham. Vi troede bare, 
han var taget hjem. Men da vi skulle 
til at have kagepause, fandt vi ud af, 
at han lå helt bagerst i lokalet og sov. 
Det var lidt sjovt! Til hver gang var 
der en, der havde kage med. De fleste 
gange tog vi en kagepause halvvejs 
inde i vores øvegang. Men de sidste 
par gange nåede vi først at få den til 
sidst. 

Til hver gang skulle man øve sine re-
plikker til hver scene, altså sine egne 
replikker. Og man skulle helst kunne 
dem udenad.

Vores kostumedame, Kirsten Peter-
sen, var med, når vi øvede, så hun 
kunne finde på nogle kostumer til 
os. Og så skulle vi hjem til hende og 
prøve dem. Alle hendes kostumer er 
oppe på hendes loft. Der er fyldt med 
kostumer, sjove og underlige hatte, 
sko og alle mulige andre sjove kostu-
mer. Hvis man så åbner døren ind 
til et andet langt rum, er der kostu-
mer hele vejen ned langs væggen på 
begge sider. For en person der elsker 
sjove, fine og underlige kostumer er 
det som at være i HIMLEN. Da vi jo 
skulle spille ”Nattergalen”, som fore-
går i Kina, skulle vi næsten alle sam-
men have kimonoer på, som ligner 
en slags morgenkåber. Men der var 
også nogle, der fik ko-kostumer, den 

mekaniske sangfugl fik en kasse som 
krop, nattergalen fik en dragt med et 
næb, og døden fik en sort kåbe og en 
le. 

Vi viste både vores stykke i Krage-
lund, Sinding og i Linå i november 
måned. Der var flest, der kom og så 
det i Kragelund. Det kunne også have 
været rigtig fedt, hvis vi skulle have 
vist det i Vinderslev, da vi var så man-
ge herfra, men det blev ikke til noget.  

Noget af  det fedeste var at vise det 
for andre. Vise hvad det var, vi havde 
brugt tiden på til øvegangene. Man 
kunne godt blive lidt nervøs, inden 
man skulle ind på scenen, for man 

skulle jo både huske at snakke højt og 
tydeligt, huske sine replikker og sine 
sange. Men det gik rigtig godt alle 
gangene. 

Men teater er ikke kun hårdt arbejde 
og øvegange. Det er også rigtig hyg-
geligt. Vi fik ret mange nye venner og 
veninder. Vi havde det mega sjovt i 
pauserne, hvor vi nogle gange danse-
de, og de små drillede os. Vi gik også 
på eventyr i rottehullet, hvor vi fandt 
en ”meget” spændende bog om cir-
kuselefanten Ella. Rottehullet kalder 
vi det rum, hvor vi sidder og venter 
på at komme ind på scenen. Når vi 
har lavet fejl, har de andre ikke grinet 
ad os, men med os for vi laver alle fejl 
engang imellem, men det er jo bare 
hyggeligt!    

Julia, Kathrine og Camilla
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Dagplejerne
Besøg af  elever fra 
Produktionsskolen 
Silkeborg i Vinderslev 
Skoles gymnastiksal
I dette skoleår har vi fået gymna-
stiksalen på skolen fra kl. 8.00 til kl. 
10.00. Vi hygger os, synger og det 
store rum giver mulighed for mere 
fysisk aktivitet og brug af  kroppen på 
forskellig vis. 

Tirsdag den 23. oktober fik vi så 
besøg af  en lærer og otte elever fra 
Produktionsskolen i Silkeborg fra 
den grønne pædagoglinje. Det er ef-
terhånden 4. gang, vi får besøg fra 
denne linje, hvor eleverne spores ind 

på arbejdet med børn. Denne gang 
havde de lavet en aktivitetsbane, hvor 
børnene kunne prøve forskellige ting 
såsom at hoppe ned i bolde, gå på 
et bræt med kapsler, hoppe fra hula 
hop ring til en anden, gå balancegang 
på små bænke, løbe mellem kegler, 
kravle ind i tunneler mv.  Vi startede 

med børnesange, og dernæst fik bør-
nene lov til at udforske de forskellige 
aktiviteter. Til slut havde de en stor 
faldskærm med, som børnene kunne 
løbe ind under og føle vinden, når 
den løftes. Vi sang nogle sange, der 
passede til faldskærmen og sluttede 
af  med en karruseltur, hvor børnene 
sidder på faldskærmen, mens den 
trækkes rundt af  de voksne.

Vi siger tak til de grønne pædagoger 
fra Produktionsskolen i Silkeborg for 
endnu et godt arrangement. 

Bedsteforældredag 
Fredag den 2. november havde vi in-
viteret til bedsteforældredag i heldags-

legestuen i Mausing Forsamlingshus. 
Vi var ca. 65 mennesker samlet denne 
formiddag til nogle hyggelige timer. 
Det er rigtig dejligt at opleve børnene 
sammen med deres bedsteforældre. 
Vi startede med vores sangkuffert, 
hvor Lene og hendes dagplejebørn 
denne dag havde valgt de forskellige 

sange, vi skulle synge. Dernæst var 
der hygge med kaffe og friskbagte 
boller med smør samt frugt og grønt. 

Derefter var det tid til Teletubbies 
teater. Dagplejerne opførte et Tele-
tubbies teaterstykke af  ca. 10 min. 
varighed, hvor Teletubbierne hygger 
sig og leger med deres yndlingsting i 
Teletubbieland, men forstyrres lidt i 
deres idylliske leg af  en Bølle, som vil 
tage deres ting. Heldigvis ender det 
hele godt, idet Tinky Winky heldig-
vis har en bil i yndlingstasken, som 
Bølle får, så alle bliver glade. 

Stykket var en stor succes hos både 
børn og bedsteforældre, og formid-
dagen sluttede af  med lidt fri leg og 

hygge, børn, dagplejer og bedstefor-
ældre imellem, før mange af  børnene 
tog med bedsteforældrene hjem. De, 
der blev tilbage, fik frokost og mid-
dagssøvn, før endnu en dejlig dag var 
slut.

Susanne Vad Westergaard
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Heldagslegestue
i Mausing
Fredag den 12. oktober var vi igen i 
heldagslegestue i Mausing, og denne 
gang havde vi planlagt, at vi skulle 
lege med maling. 

Vi lagde et langt stykke papir ud mel-
lem to borde, som vi havde lagt på 
siden på gulvet til afskærmning, og så 
fik børnene ellers maling på fødderne 
en efter en i den ene ende ved Ka-
rin og Lene. Så gik de på papiret med 
Anni i hånden og satte de flotteste 
fodspor ned til Susanne og Hanne, 
som sad klar med vandbad og hånd-
klæde, så fødderne kunne blive vasket 
og tørret igen.
 
Da alle børn havde gået på papiret, 
fik vi det flotteste maleri med en mas-
se søde små fødder på, og da vi nu 
arbejder med børnemiljø, gav vi det 
titlen ”På sporet af  det gode børne-

miljø”. Alle børn viste stolte det store 
maleri frem til forældrene ved afhent-
ning om eftermiddagen.

Juletræ i Mausing
Sneen har ligget over Danmark i en 
14 dages tid, og kulden har for al-
vor slået igennem. Vi prøver at nyde 
vintervejret så godt, vi kan, men det 
er svært for de små at være ude ret 
længe, og det er hårdt at gå i sneen. 

Den 14. december var vi i heldags-
legestue i Mausing for at holde jule-
træsfest. 

Det var et flot stort juletræ med lys og 
pyntet med de dejligste småkager. Vi 
hyggede med boller til morgenmad, 
og så blev der leget, til alle var mødt 
ind, hvorefter vi samledes til sang. 

Ann Britt havde kufferten fuld af  ju-
lesange, som vi sang, før vi dansede 

om juletræet. Dernæst var det tid til 
at spise de dejlige småkager, før det 
pludselig bankede på døren, og ind 
kom julemanden med sin sæk fyldt 
med en lille pose godter til alle bør-
nene. 

Ingen børn blev forskrækket over 
julemanden. Nogle skulle dog lige 
se ham an, men den lille pose vakte 
glæde hos alle. Ingen børn opdagede 
vist, at vores konsulent Karin var væk, 
medens julemanden var på besøg, og 
ærgerlig var hun da også over igen i år 
at være gået glip af  hans besøg. 

Til middag var der julefrokost til alle 
børn og voksne, før middagssøvnen 
kaldte. Det var en flok trætte børn 
fulde af  dagens gode oplevelser, og 
der var nok at fortælle om, da de blev 
hentet af  deres forældre om efter-
middagen efter en dejlig juletræsfest.

Susanne Vad Westergaard
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Dagplejerne bliver Grønne Spirer
www.groennespirer.dk

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for institutioner og dagplejere med interesse for natur og 
udeliv. Denne interesse har vi, og derfor har vi besluttet os for at blive Grønne Spirer. Vi gør det, for at børnene skal 
blive mere dus med naturen, fordi børnene har stor gavn af  de stimuli og udviklingsmuligheder naturen kan give, og 
for at synliggøre hvorfor vi gør, som vi gør, i dagplejen. 

Friluftsrådets kriterier for at blive Grønne Spirer og modtage Det Lille Grønne Flag går ud på, at vi får naturen ind i 
dagligdagen, oplever naturen året rundt, uddanner os og fortæller om vores arbejde.

Helt konkret vil det sige at:
−	 Børnene kommer ud hver dag
−	 Vi tager på udflugt i naturen hver uge (”den lille natur” uden for havelågen – grøftekanten, en samling træer, 

vandpytter, et krat osv.)
−	 Vi introducerer børnene til årstidernes skiften, vejr og vind
−	 Børnene er med til at plante, så og høste – så de får indsigt i madens vej fra jord til bord
−	 Hver dagplejer laver en årsplan med naturaktiviteter hver måned
−	 2 dagplejere deltager i Grønne Spirers kursus og deler oplevelserne med de andre i gruppen
−	 Vi indsender vores årsplaner til Friluftsrådet
−	 Vores certifikater underskrives af  Friluftsrådet og hænger synligt for forældre og andre interesserede
−	 Andre dagplejere kan komme på besøg og høre om forskellige initiativer
−	 Vi fortæller dagplejekontoret i kommunen om vores forskellige initiativer

Vi gør rigtig mange af  disse ting i forvejen – men nu bliver det synliggjort over for alle. Efter at have arbejdet med 
kriterierne i 3 måneder skulle vi gerne have gjort os fortjent til at modtage Det Lille Grønne Flag som symbol på, at 
vi er Grønne Spirer, hvilket vi vil markere på festlig vis.

På Dagplejernes vegne, 
Lene Mathiasen        
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Nyt fra Lottes private dagpleje
 I skrivende stund ligger jorden dæk-
ket af  sne. 

Det er for mange voksne en tid, der er 
forbundet med en smule negativitet, 
men for børnene giver det kun grund 
til jubel. Det er skønt at lege og tumle 
i sneen, og hvis der findes kælke frem 
til en lille træktur så er lykken gjort. 
Det er dejligt, at december starter 
med sne. Det er nemmere at komme 
i julestemning. Og netop stemning, 
var der også den dag, vi lavede julede-
korationer. Vi havde forinden været i 
skoven og samle mos, kogler og an-
det, som kunne bruges. Og heldigvis 
har vi en god nabo, som gav os lov til 
at hente gran i hans skov. Det var en 
rigtig hyggelig dag, som vi afsluttede 
med æbleskiver til eftermiddagsmad.

Jeg har før beskrevet, at udelivet er 
en stor del af  dagplejens hverdag. Vi 
bruger masser af  tid i haven og i sko-
ven. Det betyder også, at vi kan have 
perioder, hvor kreative produkter er 
pakket lidt væk til fordel for sandka-
ger, skovsnegle og vandplask. Men nu 
er dagene blevet kortere og i særde-
leshed koldere, og livet ude fortsæt-
tes, men i nogen mindre grad, da det 
ellers giver kolde næser og fingre. Og 
det giver jo så plads til indehygge og 

kreative påfund. Allerbedst er det, når 
livet ude kan tages med ind og omdan-

nes til noget sjovt. Forleden dag var 
vi en tur i skoven. Vi havde taget en 
stor sæk med, som børnene fyldte med 
blade. Da vi kom hjem, fordelte vi alle 
bladene på et lagen, så de kunne tørre 
natten over. Næste dag kom vi dem i 
nogle fryseposer, bandt knude på og 
vendte posen på hovedet. Børnene 

valgte en farve filt, som de gerne vil-
le bruge til øjne og så et lille næb og 
1,2,3, så var det en sød og sjov  ugle. 
Aktiviteten var rigtig god og ganske 
simpel. Selv de yngste dagplejebørn 
kan være med.

For nogen tid siden læste jeg en arti-
kel om en dagplejer, der havde stor 
succes med at inddrage sin iPad som 
læringsredskab i dagplejen. Hun be-
skrev, hvordan et ellers meget aktivt 
barn kunne fordybe sig i f.eks. pus-
lespil, selvom et almindeligt pusle-
spil ikke fangede barnet. Det, at der 
på iPad’en kom en lyd eller en reak-
tion, når brikken blev sat rigtigt på 
plads, gav barnet en succesoplevelse 
og opmuntrede til at prøve igen. Jeg 
syntes egentlig, det lød meget spæn-
dende og tænkte, at jeg ville præsen-
tere mine dagplejebørn for denne 
verden (nogen kender den hjemme-
fra). Jeg har hentet nogle puslespil, 
som passer til alderen og et andet spil 
med dyr og dyrelyde. I sidstnævnte 
spil skal man bla. sammenkoble den 
hørte lyd med det rigtige billede. 
Det er et rigtig fint supplement til 
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billedbøger og almindelige puslespil, 
og børnene er meget optaget af  det. 
Det skal siges at ipad’en kun findes 
frem i stunder, hvor børnene enten 
er alene eller få sammen. Jeg tror, der 
er lige så mange meninger, som der 
er mennesker om, hvorvidt børn skal 
introduceres til it’ens vide verden al-
lerede i dagplejen. Jeg mener, at når 
det er en verden, vi ikke kan undgå, 
så kan børnene lige så godt snuse lidt 

til den og blive fortrolige med den. 
Alting med måde og KUN som sup-
plement. Jeg bruger den også til at 
vise børnene billeder på. Nogen gan-
ge, når vi spiser eftermiddagsmad, 
starter jeg et billedshow, og børnene 

elsker at se sig selv. Det giver an-
ledning til meget snak.

I denne periode har vi også holdt 
fødselsdage, har stadig stor fornø-
jelse af  at komme i gymnastiksa-
len, og kontakten med de andre 
private dagplejere kører bare der-
udaf. Vi har været til stor legedag 
hos en stordagpleje i Them. Her 
var alle private i kommunen in-

viteret, og mange mødte op. Det 
var en rigtig god dag med fælles 
formiddagsmad, leg i deres store 
have. Vi snakkede med alle dyrene 
(de havde grise, geder, kaniner og 
høns i den nederste del af  haven) 

og sluttede festen af  med frokost. Lo-
kalavisen i Them skrev et stykke om da-
gen. Vi glæder os til næste storlegedag. 

Vi private dagplejere i kommunen er 
gået sammen og har bla. lavet en fælles 
hjemmeside. Linket til denne kan ses fra 
min hjemmeside.

Ellers har vi været på besøg hjemme hos 
Anders. Vi var så heldige at blive invi-

teret hjem til ham, så vi kunne hilse 
på alle deres køer. Vejret var heldigvis 
dejligt, så vi gik turen langs marken 
hjem til deres gård. Her blev vi gået 
i møde af  Anders og hans mor. Da 
vi kom frem, legede vi lidt inde. Så 
spiste vi boller og frugt og gik så ud 
i staldene. Først så vi små kattekillin-
ger. Så hilste vi på alle kalvene, både 
de helt små og de lidt større. Så gik 
vi ind i stalden til malkekøerne og så, 
hvor køerne bliver malket af  robot-
ter. Børnene var helt vildt optaget og 
havde den skønneste dag. De elsker 
bare dyr og verden omkring. Endnu 
engang tak for en god dag!

Livet med børnene i centrum giver 
mig mange skønne øjeblikke. Jeg har 
stor misundelse for børns livssyn. Jeg 
tror, vi som voksne kunne lære meget 
af  at leve mere i nuet og nyde det, da-
gen i dag byder os.    

www.lottesprivatedagpleje-vinderslev.
dk

Lotte Anckersen



38

Nyt fra Borgerforeningen
Indkaldelse til generalforsamling 

torsdag den 21. februar 2013

på Vinderslev Skole kl. 19.30

Indkommende forslag til dagsordenen skal 
være foreningen i hænde senest den 1. februar.

De kan sendes på mail til hhj@live.dk 
eller afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Dagsorden kan ses på www.vinderslev-borger.dk 
en uge inden generalforsamlingen og uddeles på mødet. 

Øvrigt nyt fra Borgerforeningen:
På grund af  manglende tilslutning og deraffølgende mange aflysninger af  diverse arrangementer er der efter et 
par års overvejelser nu stemning for i den siddende bestyrelse for Borgerforeningen for Vinderslev Valgdistrikt, at 
foreningen nedlægges.

Vi er af  den opfattelse, at vi i dag kun står for sociale arrangementer, og det mener vi ikke, der er behov for en 
forening til. Vi vil hellere bruge vores kræfter på at hjælpe i andre foreninger.

En af  vores vigtigste formålsparagraffer lyder:
Foreningens formål er på bedste måde at varetage medlemmernes tarv og søge fremmet fælles interesser til gavn for 
by og egn over for de offentlige myndigheder m.m.

Dette varetages i dag af  Lokalrådet, og det efter vores opfattelse på betryggende vis.

Derfor stiller vi et ændringsforslag til den kommende generalforsamling i februar 2013 

Nuværende §8 
Foreningen kan ikke opløses, så længe der er 20 medlemmer. Kommer medlemsantallet under 20, kan foreningen 
opløses, og dens likvide midler anvendes i velgørende øjemed.

Ændres til:
Foreningen kan opløses uanset antal medlemmer på en lovligt varslet ordinær/ekstraordinær generalforsamling, 
hvor 2/3 af  de mødte stemmer derfor.
Hvis foreningen opløses, skal dens likvide midler gives til almennyttige formål i valgdistriktet.

Dette gøres for på lovlig vis at kunne nedlægge Borgerforeningen til generalforsamlingen 2014.

Hvis nogle ønsker, at Borgerforeningen skal videreføres og selv vil gøre en indsats for det, opfordrer vi til at melde 
sig på banen på den kommende generalforsamling den 21. februar 2013.

Med venlig hilsen 
Borgerforening for Vinderslev valgdistrikt

     



39

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

   

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

   

Dennis Rasmussen, Hauge

   

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

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

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

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

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

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

    

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

industrivirksomheder af  konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A,  3 etage,
8620 Kjellerup

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

Velvære for krop og sjæl   

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Hauge Forsamlingshus

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

  
   

   

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

                       Advokat Torben F. Pedersen
 

Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup

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

Tømrermester 

Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

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

montagearbejde

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

  VEDSKOV  
             Træsalg og Skovservice

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

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

HØJ PRIS 
GIVES

Nåletræ og løvtræ købes 
til savværksindustrien

Tømmer - emballage
cellulose - energitræ

Til fl is købes læbælter 
og al slags træ i tynding

Salg af halbyggeri og
bygningstømmer

Salg af brænde
Kløvet eller 3m.

  

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

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

              86 88 85 13

  

 Klovbeskæring
 Frysemærkning

 
               Kaj  Andersen
                 86 88 80 03

    

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Borgerforeningen for

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

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

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

Tlf.  86 88 01 75

Mausing Forsamlingshus
 

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

              
                     MALERMESTER

  

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

   

Telefoni tilpasset dit behov
       
           www.fonet.dk

                
Leverandør af  edb løsninger,

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

 kontormaskiner

                                             

Pris  750 kr.
for  4  numre. 
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8      Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Leder Linda Mortensen   Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

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

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

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

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

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

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

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

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

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

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

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

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

Venstre Vinderslev-Kjellerup  
Fmd.: 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.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33 Tlf. 20878597

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

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

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

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

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

Windir Spejderne    
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. februar.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

GRATHE SOGNEMENIGHED
13. januar kl. 14.00 i Thorning Kirke
Gudstjeneste v/Ejnar Stobbe efterfulgt af  
foredrag i Thorning Forsamlingshus

29. januar kl. 19.00 i  Vium Præstegårds 
konfirmandstue
Studiekreds ”Hvad er Kirken”

26. februar kl. 19.00 i Thorning Præste-
gårds konfirmandstue
Studiekreds ”Hvad er Kirken”

12. marts kl. 19 i Grathe i klubhuset i 
Hauge
Studiekreds ”Hvad er Kirken”

3. februar kl. 14 i Grathe Kirke
Kyndelmissegudstjeneste m/Thorningkoret

INDRE MISSION, MAUSING
22. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Generalforsamling

12. februar kl. 19.30 hos Edith Nielsen, 
Lunddgårde 15
Samtalemøde

5. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Bibelforedrag v/Sognepræst Frede Møller, 
Hinge

18. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/Missionær Henri Alex Jensen, 
Silkeborg

19. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/Missionær Henri Alex Jensen, 
Silkeborg

21. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/Fritidsforkynder Vagn Møl-
gaard Christensen, Silkeborg

22. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække - Sang- og lovsangsaften v/Ja-
cob Frøkjær-Jensen, Fur

INDRE MISSION, VINDERSLEV
22. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Generalforsamling

24. januar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Freddy Brorson, 
Thorning

29. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Sangaften under ledelse af  Lene Lange, Pe-
derstrup

4. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/Missionær Hans Jørgen He-
degaard, Blåhøj

5. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/Missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev

6. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/Fritidsforkynder Henning 
Hollesen, Aulum

7. februar kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
Missionsuge/Gudstjeneste v/Valgmenig-
hedspræst Jón Poulsen, Gjern

8. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/Fritidsforkynder Thorvald 
Jensen, Kølvrå

18. februar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Fritidsforkynder Hen-
ning Hollesen, Aulum

26. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Fritidsforkynder Per Nørgaard, 
Tjørring

14. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Kredsforårsmøde v/Sognepræst Thomas 
Kristensen, Hvide Sande

PENSIONISTFORENINGEN
16. januar kl. 14.30 på Malmhøj
Psykiatri i den tredje alder v/Psykiater Inger 
Møller

13. februar kl. 14.30 på Malmhøj
Gunner Carlsen fortæller om sin tid i Afrika

13. marts kl. 14.30 på Malmhøj
To fra Lysbro. Birthe & Vagn Kragelund 
spiller og synger gode gamle sange sammen 
med os.

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

VALGMENIGHEDEN
23. januar kl. 19.30 i Valgm.hedens Sal
Foredrag v/Lektor Ph.d. Lic.theol. Else Ma-
rie Wiberg Pedersen

28. februar kl. 19.30 i Valgm.hedens Sal
Foredrag v/Sara & Sune Auken

12. marts kl. 19.30 i Valgm.hedens Sal
Den årlige generalforsamling

16. marts kl. 13-17 i Vinderslev Skoles 
køkken
Fyldte påskechokolader for hele familien

19. marts kl. 13-15 i Valgm.hedens Sal
Påskelotto for børn 3.-6. klasse

10. januar kl. 19.30 i Salen
Foredrag v/Anne Kathrine Østerby

VINDERSLEV BORGERFORENING
21. februar kl. 19.30 på Vinderslev Skole
Den årlige generalforsamling

VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
2. februar kl. 10.00
Fastelavn med trylleri v/Jesper Grønkjær

19. februar kl. 19.00
Generalforsamling

VINDERSLEV IDRÆTSFORENING
11. februar kl. 19.00 i Klubhuset
Generalforsamling

23. februar kl. 10.00 i Klubhuset
Årets hovedrengøring, tilmelding til Henrik 
Holdgaard tlf. 25247804

2. marts kl. 14.00 på stadion
Opstart for seniorer

16. marts kl. 10.00 i gymnastiksalen
Gymnastikafslutning

7. april kl. 10.00 på stadion
Opstart for ungdom

VINDERSLEV SKOLE
31. januar kl. 19.00
Skolefest

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
31. januar kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Klaus Højgaard Laursen, Aar-
hus

7. marts kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Cand.teol., Ph.d og sognepræst 
Birgitte Graakjær Hjort, Aarhus

WINDIR SPEJDERNE
13. januar kl. 14-17 i Spejderhuset
Nytårsparade
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Klippedag på skolen

Teletubbies teater i Dagplejen


