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

Giv en god gave

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

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming

Gade

Nyfødte

spejlet
Velkommen til!

For 8 år siden flyttede den nu 23 årige
Michelle Thorsø Kristensen fra Vinderslev. Hendes forældre blev skilt,
og familien flyttede til Kjellerup, men
nu er Michelle flyttet tilbage til byen,
nemlig til Haurbakvej 14, hvor Andreas Bech bor. Det er nu nok nærmere Andreas, end det er Vinderslev,
der trækker!
Michelle er udlært hos Collection og
arbejder nu hos Young Ones i Silkeborg.

Oliver Alfred Bennett er født den
1. oktober 2014 på Viborg Sygehus.
Han bor i Hauge sammen med storesøster Ella og mor og far, Jeanne og
Chris Bennett.

Den 8. oktober kom lille Nor RiisLarsen til verden. 4. dreng i en sammenbragt brødreflok, som også tæller
Magnus på 9, Oliver på 5½ og Felix
på 4 år.
Forældrene er Jeanette & Christian
Riis-Larsen, Vinderslevvej 45

Den 17. oktober fik Tina og Søren Damsted, Solsikkevej 10 en lille
dreng. Han blev født kl. 15.12 på Viborg Sygehus, vejede 2820 gram og
var 49 cm lang.
Drengen bliver opkaldt efter begge
forældres bedstefædre, som hed Karl
Laurits. Han får dette fine navn den 1.
februar 2015

Den 3. oktober fik Tina Damgaard
Eriksen og Thomas Lehn, Vinderslevholmvej 3, tvillinger, nemlig Frederik på 3010 gram og 50 cm. Han
blev født kl. 18.26. 3 minutter senere
kom Emma på 2970 gram og 47 cm.
De blev født ved kejsersnit på Viborg
Sygehus og ses her sammen med deres storebror Oliver på 4 år.

Tillykke med dagen
Peder Løhde, Pederstrupvej 45, blev
60 år den 24. oktober
Leif Jensen, Vinderslevvej 47, bliver
60 år den 7. februar
Engholmsvej 11
Bent Hansen, Revl Mosevej 10, bliVibeke og Kent Sørensen, Engholmsvej 11, flyttede i begyndelsen af decem- ver 70 år den 4. marts
ber i deres nye hus. Siden deres hus brændte den 5. februar 2014, har de boet Bjarne Thomsen, Pederstrupvej 62,
i en beboelsesvogn på ejendommen, så længslen efter at flytte var stor.
bliver 50 år den 7. februar
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edaG

teljeps

Æbledag i Mausing

Lørdag den 4. oktober havde beboerforeningen som noget nyt inviteret
til æbledag. Af egne medbragte æbler
kunne man forarbejde og fremstille
sin egen saft. Der var skaffet kværn
og presser, så man kunne deltage i
hele processen.
Derudover var der æblekonkurrence;
hvor man skulle gætte, hvilken sort
der hørte til flere opstillede æbler.
Der blev bagt æblepandekager over
bål, og dagen igennem blev der smagt
og nydt både saft og æblesmagsprøver.

Juletræstænding

Den 30. november kl. 10 blev juletræet og adventskransen tændt på torvet i Vinderslev. Det var julemanden, der
tændte det, efter at han var blevet kaldt på af de mange små børn, der var samlet på torvet.
De gik derefter ind i forsamlingshuset, hvor vi sang et par julesange, mens vi gik rundt om træet. Jesper Holm spillede til. Der var slik og frugt til børnene bagefter, og så kunne der købes æbleskiver og kaffe. Et par hyggelige timer
i forsamlingshuset.
Lokalbladets udsendte medarbejder savner nu, at der ikke ligesom i gamle dage var sanglege, såsom Tornerose, Jeg
gik mig over sø og land, osv.
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Juletræstænding

Juletræstænding

Vinterstemning ved Trekronervej

6. kl 1993 - 1994

Forreste række fra venstre:
Axel Michelsen, Tina Thomasen, Helene Mikkelsen, Stine H. Henriksen, Søren Mogensen
Anden række fra venstre:
Ole Clausen (lærer), Tommy Sørensen, Lene N. Christensen, Jakob Schiewe, Martin S. Sørensen, Christina W. Jensen, Ann Rosenberg (lærer, vikar for Gunhild Hansen).
Tredje række fra venstre:
Eva Arhøj, Julia Aakjær, Annie Nørskov, Carsten L. Jørgensen, Michael S. Andersen, Dorte B. Lundgaard (læs s. 10)
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Lokal
iværksætter

om ideer og realiteter skulle være på Tiden gik hurtigt, og det var pludselig
december. Jeg havde aldrig troet, det
plads.
ville blive så hårdt. En hverdag på 20
Da jeg så kunne se, at det havde en timer blev normal for mig sidst i dechance for at løbe rundt, og kunder- cember, men hvad gør man ikke for
et firma, når det er ens eget?
ne var der, tog jeg det store skridt.

Jeg hedder Maja Horup, er 23 år og er
uddannet blomsterdekoratør.
Omkring den 1. juli fik jeg en ide.
Hvem drømmer ikke om at få sit eget
firma? Det har altid været min drøm.
Og da jeg indså, at min kontrakt med
PassiFlora i Kjellerup snart udløb,
begyndte jeg at tænke videre med
min drøm.

EasyFlowers blev en realitet, og den Da jeg den 23. december havde leve1. august 2014 blev jeg min egen chef. ret de sidste buketter til mine kunder,
satte jeg mig ned i ro og fred og tænkEasyFlowers var et firma, der skulle te for mig selv:
producere færdige buketter til andre
butikker, blomsterbutikker, tanksta- ”Eget firma, en familie der støtter
tioner og supermarkeder. Markedet mig, og julen var kun en dag væk. Har
var åbent, og forespørgslen var stor jeg alt det, jeg drømte om? Ja! Og i
morgen den 24. december vil over
fra starten.
800 værtinder og familier modtage
Allerede den første måned fik jeg 3 min buket, som kommer fra mit eget
faste kunder. Mit firma var en realitet, firma. Kan man ønske sig mere? Det
og jeg havde kunder i både Kjellerup, tror jeg ikke.”
Maja Horup
Randers og Århus. At kunne starte
med et firma der allerede havde ordrer inde til og med december, var
kun en drøm for mig.

Jeg ville starte mit eget firma!
Men hvordan gør man? Hvad skal
man have styr på, før man starter?
Hvad skal man tænke på, når man er
i gang? I det hele taget, hvordan gør
man? Jeg ville aldrig kunne have overskuet det uden min fars hjælp. Mange
timers regnskab, mange timers snak
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Højskole
En dag i marts sad jeg i AL-HUSET
i Kjellerup. Der blev snakket om
højskoleophold, og jeg sagde, at det
ville jeg gerne. Der var et par stykker
mere, som også gerne ville med.
På holdet om tirsdagen var der en,
som havde meldt sig på et hold fra
den 22. oktober til den 4. november
altså 14 dage. Vi blev enige om, at det
var det hold, vi alle skulle på. Kurset
hed Nu lyser bøgens blade op.
Onsdag den 22. oktober drog vi fra
Kjellerup mod Rude Strand Seniorhøjskole, som ligger ved Saksild.
Der var Gunhild fra Thorning, som
både havde ilt og rollator med, men
klarede det flot alligevel, Jette og Karolina fra Demstrup og jeg selv fra
Vinderslev.
Da vi ankom, blev vi indkvarteret, og
så var der kaffe og velkomst, hvorefter der var introduktion i de forskellige værksteder. Kl. 20 var der
præsentation og så selvfølgelig højskolesangbogen. Vi fik forelagt dagens faste tider, som startede kl. 7:45
om morgenen og sluttede kl. 20-21
om aftenen, så det var ikke et hvilehjem, vi var kommet på!
Hvad lavede vi så hele dagen i 14
dage?
Der var morgensamling og gymnastik hver dag. Vi hørte store fortællinger om det 20. århundrede, var på
vandretur i historien. Der var foredrag om vikingerne og om vævningens udvikling. Om aftenen var der

dans på tværs.
Der var hjemstavnslitteratur om Johannes V. Jensen og Jens Smærup. Vi
var rundt om Marie Krøyer, hørte om
hvordan det var at være barn i København under besættelsen. Vi hørte
også om Familien Nielsens danske
liv i USA. Der var fortælling om Danefæ, og vi hørte om billedhuggeren
Anne Marie Nielsen, som var gift
med digteren og komponisten Carl
Nielsen. Vi hørte om gymnastikkens
historie og lærte om spiselige planter
og hørte om hjemmelavet øl.
Vi havde besøg af et kor fra Østerbro i København, der hed ”RECHOIRED”.
Vi var også på en heldagstur til Nationalparken i Mols bjerge.
Vi så filmen LOOP, en meget tankevækkende film.
Det var dog ikke foredrag det hele.
Der var også værksteder, hvor vi bla.
kunne lave smykker. Jeg lavede 6 armbånd i sterlingsølv til julegaver. Vores
lærer var fra Demstrup. Måske er der
nogen, der kender ham. Han hedder
Jeppe Garly og er MEGET interesseret i vikinger og deres historie og

kunne fortælle meget levende om
dem. Der var også tekstilværksted,
viseværksted og selvfølgelig Højskolesangbogen!
Når vi havde spist frokost, havde vi
en pause, hvor vi kunne hvile os, men
der var mange af os, der satte os med
vores håndarbejde eller tog en cykeltur, da der var cykler til rådighed. Om
aftenen, når vi havde fået kaffe, spillede vi kort eller ludo. For mit vedkommende så jeg ikke tv eller læste
en avis i de 14 dage, jeg var på skolen.
Højskolen ligger lige ned til vandet med udsigt til Samsø og Tunø,
så havde man lyst, kunne man bare
tage en svømmetur (det gjorde jeg nu
ikke!).
Jeg har ikke nævnt alt, hvad vi har
hørt og lært om, MEN JEG KAN
STÆRKT ANBEFALE AT TAGE
PÅ HØJSKOLE!
Om det er dyrt? Det er som man
tager det. Jeg gav 4900 med eneværelse og alt, hvad der hører sig til (dog
skulle vi selv betale, hvis vi ville have
et glas vin eller en øl).
Det kan man sikkert også komme til
Kreta for, men man kan ikke få den
samme kontakt med så mange mennesker, og der er mange, der tager på
højskole alene. Det ville jeg ikke gøre
til evt. Kreta, og hvad stranden angår,
er den lige så god i Rude.
Jeg vil i hvert fald af sted igen, men
er der nogen, der har spørgsmål om
højskolen, er det bare at ringe til Seniorhøjskolen. I må også gerne spørge mig.
Hilsen
Alice Lemming

Rude Strand Seniorhøjskole ved Saksild
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sit eget og andres liv, krydret med
anekdoter og sang samt guitar- og
mundharmonikaspil. Oven i købet
Onsdag den 1. oktober var der høst- mestrede Georg Danielsen begge infest på Malmhøj. Inger Heinsen fra strumenter på én gang.
Ans fortalte levende om sin meget
aktive fortid, hvori der indgik en del Den 26. november satte Bente Sørenrejser. Det var interessant at høre om sen fut i os alle med sin opfordring til
at synge med på de kendte julesange.
"den unge piges" oplevelser.
Herefter var der spisning.
Onsdag den 5. november holdt klubben et nyt arrangement, hvor Georg Til alle 3 arrangementer var der fin
Danielsen sang og fortalte både om tilslutning.

Seniorklubben

Bestyrelsen håber, at medlemmer og
alle andre har haft en god jul og er
kommet godt ind i det nye år.
Næste arrangement er den 14. januar
kl. 14.30, hvor Knud Erik Mark fortæller om "Et menneske der sætter
spor uden pletter"
Alle er velkomne.

Henry Lund

OKTOBERFESTEN måtte vi desværre aflyse på grund af for få tilmeldte.
Søndag den 9.november kl. 10 stod en masse mennesker i kø for at komme
ind og se KRABASKENS opførelse af GUMMI TARZAN. De medvirkende
kommer fra hhv. Vinderslev og Kragelund og havde i forvejen været i Kragelund og Sejling, så nu kunne de stykket til UG. De gjorde det rigtig godt,
og både optrædende og tilhørere fik en dejlig formiddag. Det var dejligt at se
gymnastiksalen fyldt med spændte og opmærksomme børn, der havde taget
forældre og bedsteforældre med.
I den tiltrængte pause var det populært at kunne få en kop kaffe eller juice
med en friskbagt kanelsnegl.
Teatret var årets sidste arrangement for Borgerforeningen.
MEN i forbindelse med generalforsamlingen vil vi som noget nyt invitere til en hyggelig vinterstemningsaften med bl.a. fællessang - en såkaldt
caféaften! Vi håber, dette initiativ bliver vel modtaget.

GENERALFORSAMLING
afholdes på
VINDERSLEV SKOLE,
torsdag den 19. februar kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Mød op og lad os høre,
hvad du evt. kan tænke dig
af arrangementer.
Hold dig opdateret på vores hjemmeside www.vinderslev-borger.dk,
på VOINFO og vores facebook-side,
Vinderslev Borgerforening.
Lis Lund
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Lokal kunstner
på Koldinghus
Udstillingsperiode:
4. oktober - 30. november 2014
Titel: ZIMMER FREI. Unge danske
kunstnere genopdager kongeslottet.
Michael Würtz Overbeck, der er
født og opvokset i Vinderslev ved
Silkeborg, kunne opleves på Koldinghus, hvor han udstillede sammen
med 16 andre unge kunstnere i udstillingen ”Zimmerfrei - Unge danske
kunstnere genopdager kongeslottet”.
Koldinghus har igennem århundreder været beboet af utallige konger,

prinser, adelige, lensmænd, embedsmænd, bygmestre, soldater og tjenestefolk. Alle har de sat deres helt eget
præg på bygningen og gjort den til det,
den er i dag: En arkitektonisk perle
og et autentisk stykke Danmarkshistorie. Med udstillingen ”ZIMMER
FREI” fortsætter Koldinghus traditionen. Koldinghus har haft ’ledige
værelser’, som de har bedt 17 yngre
danske kunstnere om at indtage med
deres kunst. På én betingelse: At de
bruger slottet, dets historie og samlinger som inspiration.

baseret på faktuelle genstande, der
så udsættes for forskellige historiske
fortolkninger. Via dette forsøges at
skabe en kollektiv fortælling om fortiden, som samtidig forsøger at sige
noget om samtiden; hvem vi er som
mennesker, og hvad vi kommer af. I
videoværket manifesterer en nagende
tvivl sig i forhold til menneskets søgen efter sandheder, de eksistentielle
aspekter af menneskets væren og livets forgængelighed, tilfældighedernes absurditet, individets perception
af virkelighed og om man reelt kan
snakke om eksistensen af sandheEn af kunstnerne er Michael Würtz der.”
Overbeck, der er uddannet på hhv.
Århus Kunstakademi og Det Fynske
Kunstakademi i Odense. Han har til
udstillingen på Koldinghus skabt en
videoinstallation med titlen ” FROM
X TO Y”.
Om sit værk siger Michael Würtz
Overbeck:
”Mit videoværk FROM X TO Y
kredser, ikke ulig kulturhistoriske
museer, om en søgen efter sandheder
og uanfægtelige fakta. Det kulturhistoriske museum leverer erkendelser

Hvor blev de af ?
Dorte Lundgaard Jeppesen
Hvor blev hun af ? Ja, det er underligt at sidde og skrive til Lokalbladet.
Det virker jo lidt som en fjern egn for
en pige, som ellers engang tænkte, at
hun skulle leve og dø i Mausing! Ja,
det var nok før, hun sådan rigtigt bevægede sig hjemmefra!
Jeg er vokset op lige ved siden af
Kjellerup Kommunes højeste punkt
og har virkelig altid nydt livet på landet. Deltaget på dyrskue med kalve
og en hest og altid brugt mange timer
i stalden.
Efter 8 år på Vinderslev Skole var
tanken egentlig, at jeg skulle på ef-

terskole, men det følte jeg mig ikke
helt moden til, så jeg valgte at følge 5
klassekammerater til Thorning Skole.
Jeg faldt aldrig til i klassen i Thorning, så det var en motivation til at
komme hjemmefra og starte livet på
efterskole.
Det blev til to år på Nøvlingskov Efterskole 10 km nordvest for Herning.
Min søster, som havde gået der 10
år før mig, anbefalede mig at vælge
nogle musikvalgfag, og da jeg var kørt
træt i klaverspil, valgte jeg i stedet
trommer og guitar. ”Desværre” kom
jeg også på et hold med klaver, men

Venlig hilsen
Nanna Ebert
Kommunikationschef
Museet på Koldinghus

her var det brugsklaver med akkorder, og pludselig fik jeg en ny åbenbaring for klaveret. Året efter valgte
jeg også sammenspil og var med til
at spille musikken på efterskoleårets
CD.
Efter efterskolen var tanken at arbejde et års tid. Jeg var ikke tilhænger
af specielt husligt arbejde og børn,
så det ellers populære ”Ung-pige-ihuset”, var ikke mig. I stedet valgte
jeg at søge stillingen som medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Varde.
Der begyndte jeg 1. august 1998. Det
var et fantastisk år. Pludselig bestod
omgangskredsen ikke kun af piger,
men i stedet en stor del unge mænd.
Der skulle laves burgere, gøres rent,
ekspederes m.m., og så var det et kristent hjem, så hver ansat havde ansvaret for at holde en kort andagt (en
9

slags prædiken) en aften om ugen.
Det var vildt udfordrende, men også
meget lærerigt. Det gav en rutine i at
stå foran en flok mennesker og fremlægge noget et kvarters tid, en læring
som gav en god ballast til de senere
mundtlige eksamener. Det var også
meget lærerigt at få vist tillid fra et andet ungt menneske, som gik og tumlede med nogle af livet udfordringer.
Det blev til mange gode samtaler
også i de sene nattetimer.

mange timer ved samlebåndet og en
indsigt i møbel-verdenen. I tillæg til
fabriksarbejdet fik jeg også en projektstilling som ”Medarbejder-konsulent” i KFUMs Soldatermission. Nu
var det pludselig min opgave at gøre
reklame for arbejdet på soldaterhjem
og sætte annoncer i avisen og fordele
ansøgerne til de hjem, der manglede.
Da jeg startede i de to stillinger, var
det tanken, at det skulle vare et år, og
så skulle turen gå imod uddannelse
i København, men det kom der en
Et år væk fra skolen var også meget veninde og lavede om på.
motiverende for at modtage ny læring. Jeg valgte at fortsætte min ud- Tilbage i min tid på efterskole mødte
dannelse på Th.Langs HF-kursus i vi to piger, der havde været på højSilkeborg, så efter 3 år væk fra Mau- skole i Norge. En international krising var jeg igen tilbage.
sten højskole med linjerne: FriluftsJeg havde aldrig været fan af fysik- liv, Heste, Musik. Allerede dengang
faget, men min drøm var nu at blive tænkte jeg, at der skulle jeg gå engang!
dyrlæge, så derfor valgte jeg de fag, Da jeg så overtog stillingen som medder var krævet for at søge ind. I tillæg arbejderkonsulent, lå der en brochure
var jeg blevet bidt af musikken, så jeg fra den samme højskole i den mappe,
valgte også at have musik på højt ni- jeg fik fra min forgænger. Egentlig
veau. Her blev der fyldt på med teori havde jeg ikke ”tid” i mit liv til det
og musikhistorie, og vi havde et fan- år på højskole, men så kom min ventastisk sammenhold i den lille højni- inde og spurgte om det, for hun var
veau klasse (9 stk).
kommet frem til, at hun ville derop!
I fritiden var jeg aktiv i KFUM & K København blev udskudt et år, og vi
i Silkeborg. Jeg var medleder i Ten søgte ind på Hurdal Verk FolkehøgSing, hvor jeg fik lov til at bruge mu- skole i stedet for. Linjerne havde ænsikken. Derudover var der stadig et dret sig lidt, siden vi første gang hørte
par heste på hjemmefronten, som fik om den, men jeg kom ind på musik
min opmærksomhed.
og min veninde på Idræt-Bold.
De mange mundtlige eksamener, 16. august 2002 var bilen pakket, og
som HF bød på, gik som en leg, og sammen med mine forældre kørte vi
i 2001 blev jeg student med et snit, imod Hurdal (90 km nord for Oslo).
der skulle gøre det muligt at blive op- Vi tog en overnatning på Bed &
taget på veterinærstudiet på Landbohøjskolen, men først skulle der tjenes
lidt kapital.
Jeg fik arbejde på pakkeriet på Joker
Furniture i Pederstrup. Det blev til
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Breakfast i Sverige, før turen gik videre til åbningsdagen. Vi drejede af
E6 (mellem Oslo og Trondheim),
kørte over en kvægrist og begav os
17 km ind i granskoven for at finde
højskolen, hvor vi skulle opholde os i
godt 9 måneder.
Det viste sig, at vi skulle dele ophold
med 60 andre elever. En fra Tyskland, to fra Holland, en fra Ecuador,
en fra Sydkorea, en fra Thailand, en
fra Brasilien, en fra England og resten nordmænd. Imens alle de andre
udlændinge måtte deltage i Norskkursus, så slap vi fri og kunne følge
den normale undervisning.
Jeg og min veninde var alderspræsidenter blandt pigerne (21 år), da det
er normalt i Norge at tage på højskole lige efter gymnasiet eller før, så de
yngste det år var 16 år.
Jeg faldt hurtigt til og fik nogle fantastisk gode venner både blandt elever
og personale. Musikklassen bestod af
15 elever, og niveauet var meget forskelligt. Da jeg jo havde haft en del
musikteori på HF, blev jeg udfordret
til at undervise dem i klassen, som ingenting kunne fra før. Det var spændende og en lærerig måde at møde
musikteorien på.
I oktober faldt sneen, og den lå der
frem til april. Vi havde langrendsløjper lige uden for vinduet, og slalombakken lå en halv times gang fra skolen. Alligevel blev jeg aldrig bidt af
det der med ski. I slutningen af marts

rejste vi 8 mand fra et valgfag af sted
til Kina. Vi skulle ud og se på nogle
missionsprojekter derude. Efter en
uges tid uden for turistområderne tilsluttede vi os en større del af de resterende elever og var turister en uges
tid. Da vi kom tilbage, gik det hurtigt
imod skoleårets afslutning. Jeg var
blevet opfordret til at søge stillingen
som elev-stipendiat i det kommende
skoleår. Det er en 2. års elev, som har
status som ½ elev og ½ personale.
Skolen havde netop købt det nærliggende hestecenter og ville igen starte
op med ridelinje, og i den forbindelse
havde de brug for nogen med kendskab til heste. Jeg endte med at få stillingen som miljøarbejde, dvs. jeg blev
fuldt personale med hovedansvar for
det sociale miljø blandt eleverne. I tillæg til det havde jeg opgaver som sekretær, undervisningsassistent, og i 2
måneder var jeg inde i et barselsvikariat som staldmester for de 22 heste.
De år på Hurdal Verk var nogle af
mine bedste år, og det føles stadig
som mit andet hjem, når jeg er på besøg deroppe.
Sommeren 2004 var min ansættelse
slut. Inspektøren på skolen opfordrede mig til at søge på Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo), som netop startede
op med en uddannelse i ”Musik, Menighed og Ledelse”. En bachelor på
4 år. Jeg bestemte mig for at søge, vel
vidende at jeg altid kunne nå at søge
på kvote to til veterinær. Jeg forventede ikke, at mine musikalske evner
ville række til at blive optaget, men
det blev jeg, så i stedet for at sende
flyttelæsset til Danmark, så gik det nu
til Oslo.

Der gik allerede en dansk elev i årgangen over mig, og ud fra hans erfaring forventede jeg at få min uddannelse godkendt til dansk SU, men
efter lang tids kamp fik jeg i februar
2005 endeligt afslag på SU. Det havde
allerede ved juletid fået mig til at ”kaste håndklædet i ringen” på grund af
den økonomiske udfordring, men jeg
må sige, at jeg oplevede et bønnesvar
på, at jeg skulle være der.
Økonomisk kostede huslejen 1900/
måned for et værelse, som jeg delte
med en anden elev. Selve skoleundervisningen kostede omkring 12.000
hvert halve år, så det var logisk set
helt håbløst at gennemføre, men jeg
er overbevist om, at Gud ville, at
jeg skulle være der, for jeg oplevede
så mange økonomiske mirakler. Jeg
blev ansat i skolens kantine en dag
om ugen og fik derved halveret min
husleje. Et vennepar i Danmark fortalte mig, at de havde besluttet sig for
at give mig en månedlig økonomisk
gave til mit ophold. Et par gange blev
jeg kaldt ind på kontoret og tænkte,
at nu ville de nok gerne snart have
skolepenge eller husleje, men så fik
jeg at vide, at der havde været en
anonym giver forbi og betalt for mig.
En dag lå der et brev i posten, hvor
der stod, at jeg havde ”vundet” 4000
for at bruge nogle tjenester på nettet.
Alt dette var en stærk bekræftelse for
mig på, at jeg var det rigtige sted, og
da 3 år var gået, havde jeg berettiget
mig til norsk SU det sidste år. Så når
elever i dag klager over for lav SU, ja
så har jeg ikke så meget til overs for
dem. Vi er privilegerede, som får gratis skolegang og penge i tillæg.

Så skrev vi 2008, og der var gået 6 år i
vort skønne naboland. Mange spurgte mig, om jeg kom tilbage igen, og
det var min plan, men samtidig måtte
jeg erkende, at jeg følte mig hjemme i
Norge, og jeg havde jo ikke nødvendigvis længere hjem end mange af
mine norske venner fra Nordnorge.
Min sidste skolepraktik lagde jeg i Vestermarkskirken i Grindsted, og det
førte mig videre til en ansættelse i søsterkirken i Aabenraa. Der begyndte
jeg som Musik- og Ungdomskonsulent i august 2008. En ny landsdel og
en ny start langt fra mine ungdomsvenner i nabolandet. Heldigvis findes
der både facebook og skype, som gør
det muligt at holde kontakt. I kirken
i Aabenraa fik jeg lov til at praktisere
meget af det, jeg havde lært. Jeg spillede lovsang, startede et gospelkor og
fik lov til at stå på prædikestolen en
gang om måneden.
På det private plan var længselen efter
at finde en at dele livet med stor. Jeg
havde haft en profil på netdating en
del år uden held, men da jeg sad alene
nytårsaften 2008, blev den opdateret
med tekst og billeder, og i januar var
der bid. En musikalsk sygeplejerske
fra Holstebro. Vi mødtes første gang
i februar, og efter et par måneders
kontakt blev vi kærester. Jeg fik bil
og blev efterhånden kendt med vejen
mellem Aabenraa og Holstebro, en
alt for lang køretur, så i januar 2010
flyttede jeg teltpælene til Holstebro
og var heldig at få et vikariat som
lærer på den kristne friskole i byen.
Sygeplejersken (Kristian) gik på knæ
i februar, og sommeren gik med at
planlægge bryllup, og ja, så kom vi da
lige til at købe et lille landsted også.
Den 25. september 2010 blev vi gift
til en rytmisk gudstjeneste i Silkeborg
Kirke, og 1. oktober overtog vi vores
lille hjem i Sørvad mellem Holstebro og Herning. Jeg var heldig fra 1.
august at blive ansat 60% i 4 folkekirker i nabosognene som kirkemusiker
med sognemedhjælperopgaver.
Tingene begyndte at falde på plads.
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Vi havde fundet et drømmehus, fået
hund, 2 heste og siden også høns og
kat. Vi nyder livet på landet og er stor
fan af ”Bonderøven”. Vi fik en hektar med til huset, og den har vi delt i 4
stykker, som bliver dyrket med vores
lille maskinpark. Vi har købt en gammel IH, arvet min fars harve, Kristians fars høvender og 2-furet plov,
hans bedstefars såmaskine, og så har
vi købt en fingerklipper. Om sommeren går der mange timer udenfor, og
vi glemmer helt, hvad der går i fjern-

synet, men vi nyder det.
En anden fælles fritidsbeskæftigelse
er musikken. Vi spiller lovsang sammen med et par af vores gode venner. En årlig begivenhed er ”Solnedgangsmusik” i Tiphede Kirke, men vi
har også spillet til andre arrangementer bl.a. et par sølvbryllupper.
Livet har ikke bare kørt på skinner,
siden vi blev gift, f.eks. mistede Kristian i april 2011 sit arbejde på barselsgangen i Herning og måtte gen-

Vores hjem i Sørvad

Inger Elisabeths dåb den 7. december 2014

nem en tid med arbejdsløshed. Han
valgte at gå i gang med studiet som
sundhedsplejerske i januar 2012 og
blev færdiguddannet i juni 2013. Han
har siden haft ansættelse i Vejle Kommune, men er netop kommet ind i et
vikariat i Herning fra 1. januar 2015.
Mit arbejde nu indeholder bl.a. minikonfirmander, gospel kids, hjemmeside, organisttjenester og specielt de
rytmiske gudstjenester i kirkerne. Jeg
plejer at sige, at jeg er uddannet rytmisk kirkemusiker. Min uddannelse
svarer til en 3 års bachelor i Musik,
og så er den bare menighedsrettet, og
der er fyldt et ekstra år på med ledelse
og teologiske fag. Jeg trives i arbejdet,
men det udfordrer også. Det er svært
at få en fuldtidsstilling, og alligevel
fylder timerne meget, når de ligger
meget spredt ud over dagen og ugen.
Jeg har i 2013/2014 haft en bi-stilling
som musiklærer på Midtjyllands kristne friskole i Herning. På den måde fik
jeg skrabt lidt timer hjem, inden jeg
gik på barsel i september 2014.
Den 9. oktober 2014 blev mine forældre bedsteforældre for 20. gang, og
Kristian og jeg blev forældre. Inger
Elisabeth Lundgaard Jeppesen kom
til verden på Herning Sygehus, og efter lidt startproblemer kunne vi vende hjem og tage hul på en ny hverdag.
I skrivende stund indeholder hverdagen mest amning, bleskift, mad
og tøjvask, men vi glæder os over at
kunne dele vores hjem og vores dyr
med vores datter og håber, der venter
hende et lige så dejligt liv, som vi har
fået indtil videre.
Det blev ikke Mausing for altid, og
det blev ikke dyrlægestudie heller,
men jeg føler, jeg er landet på rette
sted og rette hylde.
Dorte Lundgaard Jeppesen

Hurdal Verk Folkehøgskole
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Vinderslev og Omegns Lokalråd

2minus1 vej! Hvordan kører vi på den? Læs folder!

Nu er Vinderslevvej ved at blive gjort klar til 2minus1 vej. Så skal vi jo finde ud af, hvordan vi kører rigtigt på sådan en vej. Her i Lokalbladet er indlagt en folder, der beskriver,
hvordan vi skal køre på vejen. Vejen er fra byskiltet på Vinderslevvej ud til Silkeborgvej.
Der vil blive lavet cykelsti fra Vinderslevvej til Astrupvej. Hvis der er spørgsmål til vejen, er I altid velkommen til at
kontakte Lokalrådets medlemmer.

Generalforsamling november 2014

Festligt – folkeligt og fornøjeligt var det, da Vinderslev og Omegns Lokalråd afholdt generalforsamling den 12. november. Godt og vel 40 mennesker havde fundet vej til Vinderslev Skole. Knud Haugaard blev valgt som ordstyrer,
og på sin vanligt dejlige og lune facon styrede han slagets gang.
Formand Jane Vibjerg aflagde årsberetning og kunne herunder fortælle om ikke mindre end 15 emner, som Lokalrådet arbejder med. Hun gjorde bl.a. opmærksom på, at Lokalrådet er at finde både på hjemmeside og facebook. Kasserer Christian Larsen fremlagde regnskabet. Debet og kredit gik op, og regnskabet blev herefter godkendt!
Borgmester, Boldmand og Budet var inviteret til at ”Fortælle den gode historie” og efter, at Knud Haugaard havde
forudset, at det ville blive til 3 meget forskellige historier, kunne alle vist efterfølgende kun give Knud HELT ret heri.
Borgmesteren (Steen Vindum) fortalte om sin opvækst og om, hvordan han var blevet opdraget til at tage ansvar
i stedet for at skælde ud. Ligeledes fortalte han om sin politiske karriere – en karriere der utvivlsomt allerede startede
i barndomshjemmet, hvor samfundsforhold ofte blev drøftet. Tilknytningen til Vinderslev vil han altid bevare, og et
par gode råd om, hvordan vi skal passe på og ikke tage områdets ildsjæle for givet, blev vel modtaget.
Boldmanden (Bjarne Madsen) er tidligere formand for Vinderslev Idrætsforening. Bjarne kommer fra Nordjylland
og er således, modsat Borgmesteren, tilflytter til området og bor i dag i Vattrup. Bjarne gjorde et kæmpe stykke arbejde
for VIF – et arbejde, som hele foreningen i dag bærer frugt af. Mange nye medlemmer er kommet til og det til trods
for, at man i mange andre dele af landet ser en vigende tendens i antallet af medlemskaber. Bjarne kom også med et
par gode råd om, hvordan det som bestyrelse er vigtigt at uddelegere opgaver og udnytte de kompetencer, som folk
besidder, men samtidig også vigtigt ikke at presse disse for hårdt.
Budet (Børge Rasmussen) er som Bjarne også tilflytter og kommer fra Vestjylland. Børge og hans hustru Anne
Grethe overtog Hauge Minimarked i 1975. Tiderne har ændret sig, og rigtig mange købmandsbutikker bukker under,
men Anne Grethe og Børge klarer sig godt. En hemmelighed er det dog ikke, at de fine blomster og buketter, som
Anne Grethe kreerer og sælger, er en stor og vigtig faktor for overlevelsen. Alt imens Anne Grethe klarer forretningen, tilbagelægger Børge 120.000 kilometer om året ved at køre som bud, og det både i Danmark og i udlandet.
Efter indlæg og gode råd var det tid for Generalforsamling. På valg var Christian Larsen (ønskede ikke genvalg),
Benny Schläger, Jane Vibjerg og Hanne Pinholt.
Alle blev genvalgt, og ind i Lokalrådet i stedet for
Christian valgtes Inge Würtz.
Kort efter Generalforsamlingen gik Henrik Würtz
ud af Lokalrådet, og derfor er Susanne Nordquist
nu medlem, da hun blev valgt som suppleant på
generalforsamlingen. Som suppleant blev Niels
Kristian Jørgensen valgt igen. Selve konstitueringen af det nye Lokalråd sker først i januar.
En stor tak til både Christian og Henrik for deres
arbejde i Lokalrådet!
Jane Vibjerg
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Uddeling af
en Rose

Vi vil gerne fra Idrætsforeningens side indstille vores faste hjælpere til alle
vores arrangementer gennem de sidste år til en Rose.
Der skal ikke nævnes navne. De ved godt, hvem det er.
En tak for altid at sige: ”Ja, det skal jeg nok klare” i stedet for som andre at
sige: ”Nej, det har jeg ikke tid til!” Jo flere hænder, des mindre arbejde til den
enkelte!
VIF

Vinderslev
Forsamlingshus
Jeg vil gerne starte dette indlæg med
at takke for en god opbakning i 2014!
Det både når det gælder fester/aktiviteter, men ikke mindst dem, som har
givet en hånd med, når der er lavet
forbedringer på bygningen.
Vi arbejder løbende på at skabe nogle
gode rammer for dem, der bruger
forsamlingshuset, og hvis det ikke var
for forpagterens (og dennes familie),
gode venners og bestyrelsens indsats,
kunne vi slet ikke have lavet så meget
med så få midler.

14

2014 har været et år, hvor der er sket
en del med bygningen. Gulvet i den
gamle stue ud mod Vinderslevvej
blev skiftet, og væggene i dette rum
fik også en overhaling, da gulvet var
rådnet og ramt af fugt.
Alle forbipasserende lagde sikkert
mærke til, at der var gravet op langs
facaden i en periode. Da blev soklen
ordnet med hensyn til udefrakommende fugt. Facaden fik en tur ved
samme lejlighed, da en del fuger blev
skiftet, og en gang facademaling bliver det også til.

nye gardiner og en ny kaffemaskine.

Der har været afholdt en del aktiviteter i 2014: Fastelavn for børn,
bagagerumsmarked, julefrokost og
juletræstænding for bare at nævne
nogle. Vi arbejder videre med disse
aktiviteter og prøver at komme med
nye og spændende tiltag, og vi håber
på at kunne involvere endnu flere i de
kommende aktiviteter. F.eks. er der
et par stykker (uden for bestyrelsen),
som har indvilget i at stå for afvikling
af fastelavnsfesten. Har du en ide, eller har du lyst til at give en hånd med
Her senere på året er der blevet iso- til nogle af de ting, der i forvejen
leret under gulvet i salen, sat akustik- sker, så er du altid velkommen.
forbedrende materiale op på de indvendige gavle i salen, og så blev der Det er måske ikke altid lige let at se,
sørme også lige fundet lidt penge til

om det er Louise eller bestyrelsen, der
afholder den enkelte aktivitet, men et
er sikkert: Uanset hvem der står bag,
så er det til gavn for huset og med til
at skabe liv i byen.

Generalforsamling i
Vinderslev Forsamlingshus

Så nok en gang en stor tak for jeres
indsats alle sammen!
På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

den 17. februar 2015 kl. 19.30

Der serveres kaffe og brød til mødet.
Da der forventes at komme forslag til vedtægtsændringer på mødet,
håber vi på et stort fremmøde, således at så mange som muligt
har mulighed for at give deres mening til kende.
Der er ikke tilmelding, men da vi håber på mange deltagere, ser vi gerne,
at I giver et praj om, hvor mange I kommer af hensyn til kaffe og brød.
Dette kan gøres på 61 36 54 72, helst inden den 13. februar
På bestyrelsens vegne.
Henrik Jakobsen

Mortensaften

Selvom det var med kort varsel, var
der alligevel et stort fremmøde til
gammeldaws andesteg med hjemmelavet rødkål, surt/sødt, hvide og
brunede kartofler samt andesauce.
Til dessert var der risalamande med
kirsebærsauce. 95 gæster, både ældre,
unge og børn var kommet til Mortensaften i Vinderslev Forsamlingshus.
Det er første år, jeg prøver at afholde
denne aften, så det var en stor glæde,
at der mødte så mange op.
Det er super med så stor en opbakning fra alle de lokale, og det var en
helt igennem dejlig aften. Stemnin-

gen var god, og alle hyggede sig.
Håber vi ses igen til næste år!

Kalle Jensen og Andreas Bech.

Vi fik besøg af faster Sørine, som unos lidt af aftenen. Derefter
Landsbyjulefrokost 2014 derholdt
var det Supertrax, som spillede op til
Den 22 november afholdt jeg igen
dans, et fem mands band, som spilden årlige landsbyjulefrokost. Vi havlede masser af god musik, så dansede ligesom sidste år pyntet vores forgulvet var fyldt resten af aftenen.
samlingshus op til jul.
Vi serverede en dejlig traditionel julebuffet med sild, fisk, tarteletter og
en masse lune retter og selvfølgelig
risalamande, hvori der var gemt to
mandler. Mandelgaven var et gavekort til næste års julefrokost den 21.
november 2015, som blev vundet af

Det var en rigtig god aften med masser af godt humør og glade gæster, så
jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen
til næste år, lørdag den 21. november
2015 kl 18.00!
Med venlig hilsen
Louise Bech
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VIF
Et godt og spændende år 2014 er
slut. Der har været mange gode timer
på fodboldbanerne, i gymnastiksalen
og i klubhuset.
Der har i 2014 været et par store
projekter, som vi i bestyrelsen og vores hjælpere har brugt noget tid på.
Gennem de sidste par år har vi haft
store problemer med taget på klubhuset. Det har regnet ind, heldigvis
uden store følgeskader. Vi fik lavet
en aftale med Silkeborg Kommune.
De betalte materialerne, og vi klarede
mandskabet. Der er brugt rigtig mange frivillige timer på projektet. En
stor tak til de deltagende! Uden dem
intet tag, da kommunen ikke havde
penge til projektet.
I et forsøg på, på sigt, at spare tid og
ressourcer valgte vi år at investere i
Conventus, et program til styring af
foreninger, bl.a. med hensyn til økonomi, holdregistrering og tilmelding.
Det har været en lidt tung start, men
vi er overbeviste om, at det bliver en
succes. Mange af vores naboklubber
har brugt det længe og er meget godt
tilfredse. Det er nyt for alle, men det
gør, at vi i bestyrelsen forhåbentligt
kan bruge mere tid på arrangementer
i stedet for administration. Lad dette være en opfordring til spillere og

forældre til at få dem selv eller deres en forening i fremgang samt give lokalsamfundet en hjælpende hånd, så
børn meldt på holdene ved opstart.
kontakt bestyrelsen.
Den 21. februar kl. 10.00 skal klubArrangementer siden sidst
Som noget nyt blev ungdomsafslut- huset have årets hovedrengøring,
ningsfesten delt op, så der var fest herunder reparation af diverse småbåde i forsamlingshuset og i klubhu- ting både inde og ude. Kom og giv
set. Tilbagemeldingerne var gode, så en hånd med. Af hensyn til rundstykdet regner vi med at gentage næste år. kerne skal der tilmeldes til Jan Bay på
Seniorafslutningen var tilbage i Mau- 24 27 41 01.
sing Forsamlingshus, en god fest der
dog godt kunne have haft flere deltagere. Nogle gode arrangementer, der
markerer afslutningen på sæsonen og
et godt år.

Når vi nærmer os foråret, starter
fodbolden igen. Det sker med opstart for seniorafdelingen den 28.
februar kl. 14.00 og for ungdomsafdelingen den 12. april kl. 10.00.
Når fodbolden holder vinterpause, Find støvlerne frem og mød op fra
begynder aktiviteterne i gymnastik- starten af sæsonen!
salen. Der spilles badminton, lidt
fodbold og igen i år er der rigtig godt Gymnastikken skal også rundes godt
af. Det sker med en afslutning den
gang i gymnastikholdene.
Se mere om holdene, kontaktperso- 15. marts kl. 10.00. Hold øje med
ner og træningstiderne for gymna- opslag vedr. arrangementet.
stikafdelingen på vores hjemmeside
Årets forårsfest skal afholdes den
www.vinderselv-if.dk.
30. maj. Der skal leges, spilles gadePå hjemmesiden kan der endvidere fodbold eller noget andet og holdes
ses de kommende aktiviteter, men vil fest, men meget mere om det i starten af det nye år. Vi glæder os og hålige nævne de første i 2015:
Den 2. februar kl. 19.00 er der ge- ber på stort fremmøde.
neralforsamling i klubhuset. Mød op
og vær med til at få indflydelse på beslutningerne i foreningen eller bare
hør, hvordan året er gået. I år skal
der vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen, så skulle man have lyst til
at være en del af en god bestyrelse i

Gymnastikopvisning
Søndag den 15. marts kl. 10.
i gymnastiksalen på Vinderslev Skole.

Vi har i år 3 gymnastikhold, to dansehold,
et kampsporthold og vores mandagsdamer.
Efter opvisningen vil der være kaffe, te, saft, kage og frugt i skolens aula.
Alle er velkomne! Både forældre, bedsteforældre, naboer og venner.
Entré: Voksne 20 kr. Børn gratis. (betales på dagen)
Vi håber at se rigtig mange til arrangementet.
Gymnasterne bedes møde 9.40 og henvende sig til holdets træner.
Vi glæder os til at se jer
Træner teamet.
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Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens
vegne takke alle i og omkring klubben for et godt år. Vi glæder os til at
være en del af klubben i 2015.
Henning Fisker
Næstformand

TAK!
En stor tak skal lyde til vores trænere. Det er så fantastisk, at vores
forening er beriget med så mange
frivillige hjælpere og instruktører,
som hver uge stiller op for at give
Vinderslev og omegns børn et rigt
idrætsliv.
Tak for jeres indsats.
Tak fordi I gør det muligt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Vinderslev IF

Brugerrådet
ved Malmhøj
Julemarked
Til julemarkedet på Malmhøj var der
igen i år pæn tilslutning, og når regnskabet engang er gjort op, forventes
det at vise et flot overskud, som kan
være med til at finansiere brugerrådets arrangementer på hjemmet i den
kommende tid. Det er også et resultat, som rigtig mange har ydet deres
bidrag til, enten helt kontant ved at
skænke gaver til tombolaen, materialer til gravpynt og dekorationer eller
ved at hjælpe med at producere disse
samt andre varer, som blev solgt i løbet af november eller på selve markedet.
Brugerrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke alle disse mennesker.
Uden jeres bidrag kunne det slet ikke
lade sig gøre at nå så flot et resultat.
Julefrokost
Julen er traditionernes tid, og menu
såvel som program for julefrokosten var også omtrent som de foregående år med den tilføjelse, at byrådets kontaktperson til Malmhøj,
Lene Fruelund, havde sagt ja tak til
at deltage. Vi synes, det er godt, når
byrådsmedlemmer giver sig tid til at
komme ud i den ”virkelighed”, som
de er med til at træffe beslutninger
om. Det gav hun også selv udtryk
for i en lille tale, hvor hun desuden
nævnte den store betydning, det i
vore dage har, at frivillige yder en indsats på plejehjemmet her - såvel som
mange andre steder.
Bent Kragh spillede både til fællessangene og lidt jule-hygge-musik undervejs, men han gav også et par lune
Niels Hausgaard numre på guitar.
Bent er opvokset tæt på hans hjemegn og kan sproget. Det var et rigtig
godt indslag!
Birthe Clausen
Brugerrådet

Tak til vore sponsorer:
Advokat Erik Nørregaard
Avisen
Bavinchi Bageren
Boligforeningen Sct. Jørgen
Bredsgaard
Byens mand
Camilla
Centerrevision
Chokoladen, Anita Andersen
CK Hair
Collection
Designa
Dia Coat, Hans Schnoor
Din Tøjmand
EDC mæglerne
Else og Arne Holm
Falck
Forever, Britta Ankersen
Funder El-service
Genbrugsen, Vinderslev
GH belægning
Gl. Kjellerup Smedie
Glasdisken, Søndergade
Hanne Hansen,Tupperware
Hauge Data, Erling Ankersen
Hauge Minimarked
Hedegaard Agro
Henrik Andersen, vognmand
Henry Lund
Hønholt Landhandel
Inn Bo
JL auto
Jyske Bank
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bog og Papir
Kjellerup Kraniosakral, Jytte Krogh
Kjellerup Pejse- og energicenter
Kjellerup Porte
Kjellerup Plantecenter
Kjellerup Stenhuggeri
Kjellerup Tandlægecenter
Kjellerup VVS
Kjellerup Væveri
Klinik for fysi.massage, Zita Agerskov
Klinik Masé, Tanja Aagaard

Kloster sølv
Klovbeskærer, K.V. Andersen
Knuds Hvidevareservice
Korsbakke & Ko
Kurt Knudsen
Kusk Hvidevarer
Kwik Spar, Kjellerup
Kyllings El-service
Malerfirma Domino, Anni Domino
Malermester Helle Krogh
Martin Poulsen
Murermester Jørgen Brødløs
Nordea
Nybolig
Pederstrup Tagservice, Karsten Lørup
Profil Optik
Radiomanden
Rema
Salon Demuth
Shell, Vestergade
Silkeborg Uldspinderi
Sparekassen Kronjylland
Sportigan
SuperBrugsen
Søndergades Auto, Harry Damgaard
Tandlægerne i Vestergade
Telka, Martin B. Madsen
Thorning Taxi og turist
Tømrer og Snedker Munk
Vilda Jacobsen
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Wittrups malerforretning
Zjoos
Økilde Pil
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Præst i 40 år
1. del
Et tilbageblik ved Frede Møller, som
efter næsten 31 års præstegerning i
Hinge-Vinderslev, er trådt tilbage og
flyttet til Ans.
Det begyndte
den 22. september 1963
På det tidspunkt var jeg 15 år gammel. Ved konfirmationen året før
havde jeg svaret ja til spørgsmålet: Er
det din ærlige vilje at blive i denne din
dåbspagt indtil din sidste stund? og
denne søndag morgen syntes jeg, kirkeklokken kaldte på en særlig måde.
”Kom nu! Kom nu!” lød det, og jeg
stod op og gik i kirke i Felsted.
Præsten, som havde døbt og konfirmeret mig, var meget veltalende og
holdt en lang prædiken, som jeg ikke
forstod ret meget af. I stedet kom jeg
til at tænke på nabopræsten, som jeg
havde hørt, da jeg en Langfredag var
i kirke sammen med min bedstefar.
Altså tog jeg cyklen næste søndag
og kørte de syv kilometer til Varnæs,
hvor Urban Schrøder var præst.
En herlig gudstjeneste med en spændende liturgi!
Schrøder lagde mærke til den 15-årige, som sad på kirkebænken, og efter
gudstjenesten tog han mig med op
i kirkens kor, hvor han begyndte at

fortælle. Om gudstjenesten, om liturgien, om nadveren. Jeg lyttede og
lyttede, og det samme gjorde jeg nu
søndag efter søndag i Varnæs Kirke.
Bare få måneder efter forærede han
mig ved juletid et lille hæfte, Ungdommens Tidebog, og her har han
skrevet denne hilsen: Til Frede. Tillykke med det gode forsæt. Det gode
forsæt var, at jeg havde bestemt mig
for at blive præst.
Jeg havde regnet på, hvor lang tid det
ville tage.
Efter 2. real var der tre år i gymnasiet,
og så formodentlig syv år på universitetet, altså 11 år, og det kom til at slå
til. 24. maj 1974 blev jeg ordineret til
præst i Viborg Domkirke af biskop
Johannes W. Jacobsen og var dermed
en af Danmarks yngste præster, for
bare 14 dage før var jeg fyldt 26. På
det tidspunkt havde jeg været gift i 5
år. Vores datter Maria var 4 år gammel og var med til ordinationen. Hendes bedstemor havde lovet hende en
is, hvis hun kunne være stille, og det
gik fint. Til sidst blev det hende dog
for meget: ”Nu går vi altså!” var beskeden, som bedstemor fik. Vort andet barn, Niels Jørgen, var også med,
men det husker han ikke, for han var
ikke født endnu. Det blev han knap
tre måneder efter, og jeg fik lov til
selv at døbe ham ved en gudstjeneste
i Ormslev Kirke.

Den første præstetid
Det blev til et par måneder i Ormslev-Kolt uden for Aarhus, hvor jeg
var ulønnet hjælpepræst.
Et godt sted at begynde for sognepræsten, som hed Edmund Jensen,
var villig til at lade mig prøve lidt af
hvert. Jeg havde blandt andet en stor
bisættelse i Aarhus, hvor hele to orkestre medvirkede, da det var en flygelhornist, som var død, og jeg talte over
ordene fra Sl 150,3: Lovpris ham med
hornets klang.
Da jeg ikke kom ind til militæret, som
jeg havde regnet med, søgte jeg fast
præsteembede og fik stilling som residerende kapellan på Fyn. Her var vi
to præster om at betjene 6000 sognebørn. Kollegaen havde været der fra
det år, jeg blev født, og det blev ikke
verdens bedste samarbejde imellem
os. Han følte sig forbigået, hvis folk
fandt på at tage kapellanen til en begravelse! Da han døde, blev jeg konstitueret som sognepræst og havde så
hele sognet alene i en længere periode. Det betød fem hold konfirmander og 60-70 begravelser om året +
diverse bryllupper! En travl tid, hvor
jeg virkelig fik min sag for.

Kirstine
Mens jeg var i Vissenbjerg, lærte jeg
Kirstine Madsen at kende. En gammel kone på godt 90 år, som boede i
et lille hus i udkanten af sognet. Her
besøgte jeg hende, og hun fortalte
mig om de mange børn, hun havde –
jeg tror, det var 12 – og om at dyrke
tobak på Fyn, for det havde hun været med til som ung! Da hun kort tid
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efter blev syg, besøgte jeg hende på
sygehuset. Jeg var noget forlegen ved
situationen, men hun hjalp den unge,
usikre præst! ”Du beder en bøn, gør
du ikke?” sagde hun. Jo, det skulle jeg
da nok!” Og så lyser du velsignelsen!”
fortsatte hun, og jeg lagde min hånd
på hendes hoved og lyste velsignelsen. ”Du har skrevet mit navn ind
i livets bog”, sagde hun, og jeg undrede mig. ”Jo, for der står skrevet:
Hvad du binder på jorden, skal være
bundet i Himlen, og hvad du løser,
skal være løst i Himlen.” Da forstod
jeg pludselig, hvilket ansvar det var at
have præsteembede.
Da hun nogen tid senere kom på
plejehjem, besøgte jeg hende der, og
det var svært, da vi skulle sige farvel,
fordi jeg havde fået embede i Nexø
på Bornholm, men vi mødtes igen et
halvt år efter!
Vi skulle på ferie, og på vej over Fyn
slog det ned i mig: Gad vidst, om
Kirstine stadig lever! Altså kørte vi
en omvej til plejehjemmet, hvor vi fik
vort livs store overraskelse. Hendes
stue var fyldt, for alle børnene var
samlet for at tage afsked med deres
gamle mor, som nu var døende.
”Hvor er det mærkeligt!” sagde de.
”Siden i morges har mor sagt: Pastor Møller kommer og besøger mig i
dag! Vi har prøvet at forklare hende,
at det var umuligt, fordi du jo nu bor
på Bornholm, og så står du pludselig
her!”
Endnu engang bad jeg en bøn og lyste velsignelsen, og få dage efter døde
hun. Da var vi på ferie og kunne ikke
være med til begravelsen, men oplevelsen med Kirstine står den dag i
dag som et af højdepunkterne i 40
års præstegerning. Et klart fingerpeg
om, at der er én, der styrer vor vej!

bornholmske broderkonvent”. Til at
begynde med var det nu svært med
den bornholmske dialekt. Da jeg var
til den første begravelsessamtale, fortrød jeg faktisk, at jeg havde søgt embedet, for jeg forstod stort set ingenting. Det blev dog bedre efterhånden.
Der var stor kirkegang i Nexø Kirke.
Et par hundrede mennesker til en almindelig gudstjeneste var ikke usædvanligt. Dejligt at kunne færdes til
fods, når man tog på husbesøg. Vissenbjerg var et stort landsogn. Her i
Nexø kunne man gå fra den ene ende
af sognet til den anden på et kvarter.
Spændende mennesker mødte jeg,
bl.a. den gamle referent Peter Holm,
som kunne fortælle om 11 præster i
Nexø, og om tiden med de store vækkelser, som fyldte kirkerne! Den dag i
dag ejer jeg et lille kort, som siger noget om situation. Det er en adgangsbillet til et bibelkursus i Nexø Kirke i
1929. Her gennemgik man apostlen
Paulus´ brev til Filipperne, og nederst
på kortet står der disse ord: Kortet
kan kun benyttes af den, hvis Navn
det lyder paa. Bibeltimerne vil begynde ganske præcist. Dørene lukkes ved
Timernes Begyndelse.
Så vidste man, hvad man havde at
rette sig efter!
Peter Holm havde en formidabel hukommelse, men var til gengæld næsten stokdøv. Om søndagen satte han
sig lige neden for prædikestolen og
holdt sit høreapparat op imod mig,
og på den måde kunne han høre, hvad

jeg sagde. En anden trofast kirkegænger var den gamle sømand Peter Diernæs, som havde rundet Kap Horn
i sejlskib. En herlig gammel grundtvigianer, som man kunne stille sit ur
efter søndag formiddag, når han gik i
kirke. Da han blev syg, sagde han engang til lægen: ”Jeg har været så syg,
så jeg ikke har været i kirke tre uger!”
God målestok at have!
I 1984 gik turen så til Jylland for at
blive præst i Hinge og Vinderslev, og
det blev altså til godt 30 år her.
Mere om det i næste nummer af Lokalbladet!
Frede Møller

Præst på Bornholm
Det blev til 6½ år i Nexø, som ligger langt væk. Dengang skulle man
sejle hele tre gange, og det var dyrt
og besværligt, men det blev en rig tid
med masser at lave, og ikke mindst et
godt samarbejde med kolleger, som
fandt sammen i noget, vi kaldte ”Det
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KIRKENYT
Valgmenigheden
25-01-2015
01-02-2015
08-02-2015
15-02-2015
22-02-2015
01-03-2015
08-03-2015
15-03-2015
22-03-2015
29-03-2015
02-04-2015
03-04-2015

(-)
(Septuagesima)
(Seksagesima)
(-)
(1. søndag i fasten)
(2. søndag i fasten)
(-)
(Midfaste)
(-)
(Palmesøndag)
(Skærtorsdag)
(Langfredag)

05-04-2015 (Påskedag)
06-04-2015 (-)

Esben Lunde Larsen

Mandag den 23. februar kl. 19.00
Aftenens emne er ”Frihed for Loke
såvel som for Thor” - Grundtvigs
frihedssyn i historisk og aktuelt perspektiv.
I sit foredrag i Valgmenighedens sal
har Esben Lunde Larsen både en historisk og en aktuelt vinkel på emnet.
Grundtvig var – siger Esben Lunde
Larsen – påvirket af både Luthers
lære og af den engelske liberalisme
og dannede derudfra sit eget frihedssyn. Grundtvig tænkte på frihed som
en gensidig frihed.
Esben Lunde Larsen er uddannet
cand. theol. Han blev i 2011 indvalgt
i folketinget, og frem til 2013 sad han
både i folketing og kommunalbestyrelse.
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ingen gudstjeneste
Vinderslev
Hørup
ingen gudstjeneste
Levring
Vinderslev
ingen gudstjeneste
Vinderslev
ingen gudstjeneste
Vinderslev
Hørup
Vinderslev. Læsninger
og salmesang
Hørup
ingen gudstjeneste

kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30

Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn

kl. 10:30
-

Karen Marie Ravn
-

Generalforsamling

Onsdag den 11. marts kl. 19.00

Påskelotto

Tirsdag den 31. marts kl. 13-15
i Valgmenighedens sal for ValgmeDenne onsdag aften afholder vi Kjel- nighedens børn fra 3. – til 6. klasse
lerup og Omegns Valgmenigheds med brikker til bibelske fortællinger
Generalforsamling i Valgmenighe- ved Karen Marie Ravn.
dens sal med dagsorden efter vedtægterne, hvor Valgmenighedens drift,
aktuelle og fremtidige virksomhed vil
blive fremlagt.
Der er således det ganske sædvanlige
program for aftenens generalforsamling – dog denne gang med det særlige Caféaften
perspektiv, at Valgmenigheden inden med Fars Grise
for et år frem til sommeren 2016 skal Torsdag den 9. april kl. 19.00
tage højde for et kommende præste- i Valgmenighedens sal.
skifte.
Else Pihl (harmonika, sang), Karen
Lund (violin, sang og guitar) og Helle Bøjlesen (guitar, ukulele og sang)
spiller international folk, ballader,
gamle travere i nye sko, krydret med
små fortællinger.

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Gudstjenesteliste
Dato
11. jan 1.s.e.H.3.k.
Nytårsmøde
Afskedsgudstjeneste
18. jan 2.s.e.H.3.k
25. jan s.s.e.H.3.k
1. feb. Septuagesima
8. feb. Seksagesima
15. feb. Fastelavn
22. feb. 1.s. i fasten

Thorning

Grathe

Vium

14.00 Ingrid Elgaard
19.00 Frede Møller
9.00
9.00 Majbritt Roulund

10.30
14.00 Kyndelmisse

10.30
9.00
9.00

16.00
9.00

10.30
10.30

Juma Kruse er konstitueret sog- Kyndelmissegudstjeneste i Grathe Kirke
nepræst i Thorning og Grathe Kirker den 1. februar kl. 14.00

i de kommende måneder med virk- Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste med lys i stolerækkerne, musiske
ning fra 1. januar 2015.
indslag og en kop kaffe i våbenhuset efterfølgende.
Thorningkoret medvirker med indslag.
Juma Kruse passer embedet, indtil Alle er velkomne til en god eftermiddag
der er fundet en ny sognepræst til pastoratets kirker. Juma Kruse er kendt
i sognene da han har været hjælpelangs den gamle hærvej.
Et historisk tilbageblik
præst i pastoratet i et år.
Grathe Kirke blev indviet den 20. maj En endnu ældre grav har antagelig
1917 i en svær tid, lige midt under 1. også haft betydning for Grathe KirJuma Kruse træffes på
Verdenskrigs vanskelige økonomi, kes placering. Her tænkes på den stotelefon 86 88 00 02 eller på
der bla. medførte, at prisen for det re broncealderhøj, der ligger inde på
JUKR@KM.dk
planlagte kirketårn oversteg budget- kirkegården.
tet. Det medførte, at kirken i ca. 13 Båndet mellem Grathe Kirke og
år var kullet (uden tårn), men i stedet Grathe Kapel er knyttet meget tæt
med en klokkestabel, der stod højt på sammen i form af kapellets kvadregravhøjen i kirkegårdens sydvestlige sten, der blev skænket af gårdejer J.
Chr. Nielsen, Grågård og nu er indhjørne.
muret i kirkebygningen. Enkelte af
Grathe Kirke fik sin plads tæt ved stenene er ved tårnets opførelse i
en ruin af Grathe Kapel, der indtil 1930 forsynet med inskriptionen GK
1860erne endnu kunne ses rester af af murermester Niels Hvam.
Den markante sten over døren melca. ½ km nord for stedet.
Ved kapellet var kong Svend begra- lem skib og tårn bærer således også
vet. Han blev dræbt i 1157 efter sla- hans visdomsord og indskrift:
Præstesekretær Jonna Schmidt Jen- get på Grathe Hede. Kapellet blev
I Grathe Kapel i mange år
sen træffes hver tirsdag i Thorning opført i kvadresten, ifølge sagnet af
jeg hørte messesangen.
Præstegård mellem 9 – 14 eller på sejrherren, kong Valdemar, men dets
I
Grathe
Kirke nu jeg står
historie går dog længere tilbage, idet
jsj@km.dk
og hører klokkeklangen.
der tidligere har været trækapeller
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Dag

Hinge Kirke

Vinderslev Kirke Vium Kirke

Tekst

25.jan. Sidste s.e
H3K
1.febr. Septuagesima
8.febr. Seksagesima
15.februar Fastelavn

9.00

19.00 Nadver

10.30

Matt 17,1-9

10.30 (skr)

9.00

Ingen

Matt 20,1-16

9.00

10.30 (skr)

Ingen

Mark 4,1-20

10.30 (0)

14.00 (0)

9.00

Matt 3,13-17

O = Offergang. SKR = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe.

Afløserpræst til Hinge - Vinderslev

Siden årsskiftet har pastor Søren Peter Villadsen haft præstevakancen i Hinge-Vinderslev sogne.
Hvor længe han skal afløse hos os, er ikke afklaret i skrivende stund. Søren Peter udtrykker glæde over at være godt
modtaget i sognene.
Den 26. september 2014 blev han ordineret i Viborg Domkirke for at varetage et tre måneders vikariat ved Skive
Kirke, hvor der var mange kirkelige handlinger. Derfor glæder han sig til et virke i et par landsogne med færre kirkelige
handlinger og en nærmere kontakt til befolkningen.
Barndommen havde han i Herning, hvor han i 10-11 år sang med i det kendte Herning Kirkes Drengekor. Efter
gymnasiet var han et år lærer på Hestlund Efterskole og året derefter frivillig medarbejder i KFUM & KFUK, inden
han i 1998 begyndte på teologistudiet i Aarhus. Ifølge sine egne ord var han længe om studiet, men Kristine, som er
diakonuddannet, gjorde sin entre, og de blev gift i 2002. Teologisk embedseksamen fik han i 2006, og samme år kom
første skud på familiestammen med Rebekka. Senere fulgte Sara i 2008 og Jonas i 2011.
Efter pastoralseminariet blev det først til et par lærerjob i folkeskolen og senere til ansættelse i projektstillinger med
medarbejderudvikling og undervisning. Først i Randers og indtil 2013 i København.
Familien Villadsen har eget hus i landsbyen Ugelbølle ved Rønde, men Søren
Peter har mod på en frisk køretur hertil. Samtaler med præsten skal ikke ske i
Langtbortistan i øst, men kan ske i Sognehuset, K-huset eller i sognets private
hjem.
Vi byder velkommen til Søren Peter og
hele familien.
Kontaktmulighederne er: Søren Peter
Villadsen, Østergårdsvej 30, Ugelbølle,
8410 Rønde. Tlf.: 3024 1558 Mail: spv@
km.dk eller kspvilladsen@mail.dk
22

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Sogneaftener i Sognehuset

I løbet af vinterhalvåret afholdes fire sogneaftener. To af dem er i årets første
måneder. Til møderne er alle velkomne, og udgiften for aftenen er 25 kr. for
kaffen.

Tirsdag den 17. februar
kl. 19.30

Klaus Højgaard Laursen, Gjern, har
indlært sig hele Filipperbrevet og vil
levendegøre dette for os ved at gengive brevet ordret ifølge Bibelen.
Klaus har arbejdet med dette i flere år
og har nu et repertoire på flere bibelske skrifter. Forespørgslen på aftener
med ham har medført, at bibelarbejdet er blevet en væsentlig del af hans
arbejde.
Vi glæder os til en aften om et af
Paulus´ fangenskabsbreve, som kaldes sådan, fordi det blev skrevet fra
fængslet i Rom.
Efter kaffepausen bliver der drøftelse
af spørgsmålet: ”Hvad betyder mest
for dig i Filipperbrevet?”
Klaus er opvokset på Bornholm og
bor nu i Gjern. Han er 35 år og på
niende år gift med Mette. Han har en
bachelor i teologi. Ud over arbejdet
med Bibelen Live, fungerer han lidt
som handicaphjælper.

Tirsdag den 10. marts
kl. 19.30

For 100 år siden huserede der en berømt tyveknægt på Kjellerupegnen
ved navn Peter Reimer. Der gik før i
tiden mange muntre og underholdende historier om hans evner til at narre Ny organist ved
politiet. I dag er han stort set glemt. Hinge og Vinderslev Kirker
Siden 1. september har Anne-Mette
Fhv. sognepræst i Kragelund, nu Villadsen været organist ved VinderSilkeborg, Ejnar Stobbe vil fortælle slev og Hinge Kirker.
nogle ”Midtjyske røverhistorier”.
Oprindeligt er hun sjællænder og
Ejnar Stobbe er født på en gård i født i Københavnsområdet. Tidligt
Midtsjælland i 1948 og er kendt fra fik hun interesse for musik, og det
sin sognepræstetid i Kragelund og var især klaveret og blokfløjten, der
Funder sogne i årene 1977-2013.
var hendes foretrukne instrumenter.
Senere har hun taget en diplomudVed siden af præstejobbet har han dannelse ved Musikkonservatoriet i
arbejdet med Karen Blixen, Midtjyl- København i Bratsch, som er et strylands kirkehistorie, lokalhistorie og geinstrument i violinfamilien.
fortællinger i flere genrer.
I 30 års alderen flyttede hun til Aarhus, hvor hun fik kærlighed til orglet
og spillede i en kirke.
Anne-Mette har i en årrække haft et
morgenarbejde med avisuddeling.
Efter 22 år i Højbjerg i det sydlige
Aarhus er hun nu flyttet til Kjellerup,
hvor hun har fået lejlighed.
Vi ønsker Anne-Mette velkommen
iblandt os og ser frem til et godt samarbejde.

Finn Najbjerg
finn.najbjerg@indremission.dk
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Vi har haft nogle hyggelige timer
sammen. Spist hundredvis af Toves
hjemmebagte boller. Uhm.

Mini konfimand
Fra 10. september til og med 3. december har der været minikonfirmandundervisning i Vinderslev Kirke og Sognehus.
I alt har 20 elever fra 3. klasse på Vinderslev Skole kigget ind og set, hvad
det der minikonfirmandundervisning
var for noget. De fleste har mødt
trofast op til 2 timers undervisning,
forkyndelse og leg ved Anna Grethe
Larsen og Helle Frølund hver onsdag
i ovennævnte periode.

Nu håber jeg så, at rigtig mange børn
har lyst til at møde op til Klub Juniorsjov, som starter i Sognehuset
onsdag den 10. december 2014.

Vi har haft besøg af bedemand
Poul Henning Sørensen, som viste og
fortalte om kister og urner og svarede på
mange spørgsmål nede i kapellet.
Her hjælper minikonfirmanderne
med at stille kisten ind i rustvognen.

Vi sluttede af med en rigtig festlig
Pasta- og Luciagudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne gik Luciaoptog, Windir spejderne læste ind- og
udgangsbønner og havde pyntet bordene i Sognehuset til fællesspisningen
senere, og Børnehjørnet havde lavet
nogle malerier om venner og venskab. Temaet for gudstjenesten var
”Jesus, mere end en god ven”, som
Frede Møller holdt en prædiken over
fra prædikestolen.

Klub Juniorsjov er en del af folkekirkens juniorarbejde.

Jane med kalk og disk ved alteret,
som viser en hyrde med et såret får.
Vi skal forestille os, at Jesus er
den gode hyrde, og vi mennesker
er fårene, og ulven er det onde,
som vil lokke os væk fra hyrden.

Vi har hørt om døbefonten,
som er indgang til kirken

24

Lasse ved døbefonten

Klub
Juniorsjov

Den onsdag, hvor vi gennemgik altertavlen, havde jeg gemt 100 små får alle
mulige gemmesteder udenfor. Under
blade, jord, buske og hække. I sprækker og revner i træer og ved vinduer
og døre. Opgaven var så, at minikonfirmanderne skulle finde fårene. De
fandt næsten dem alle sammen. Her i
november fandt jeg faktisk et får. Det
så noget vådt og beskidt ud, men det
blev fundet. Forskellen på os og Jesus
er jo så, at Jesus ikke slutter med at
lede, når det f.eks. bliver mørkt, eller
timen og tiden er gået. Nej, Jesus er
den ven, som aldrig holder op med at
søge, lede og kalde. Bedre ven kan vi
altså ikke få.

Juniorerne skal have nogle sjove og
hyggelige timer sammen, hvor de får
fortalt bibelske fortællinger på en nutidig og nærværende måde. Det, der
også kaldes dåbsoplæring. Undervisningsmaterialet er fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Vi skal synge sammen. Vi skal lege og
have konkurrencer. Vi skal lytte. Vi
skal se. Vi skal røre, og vi skal gøre.
Vi skal være inde og ude. På løb, bruge hammer og søm, bage, klippe og
klistre og meget mere. Der vil hver
gang blive bedt Fadervor og sunget
en velsignelsessang til afslutning.
Alle børn, som går i 3., 4., 5. og 6.
klasse er meget velkomne. Vi mødes
hver onsdag kl. 15-16.30 i Vinderslev
Sognehus.
Det er gratis at komme i Klub Juniorsjov!
Leder
Helle Braüner Frølund
Tlf. 51 89 05 74

Børnehjørnet

Vi maler
Her i efteråret har Børnehjørnet arbejdet med emnet Venskab, og ud
fra emnet har vi tegnet et kæmpe Bibel-maleri, der fortæller om venskab
mellem mennesker, men det fortæller også om Jesus, der er mere end en
ven.
Vi har i den forbindelse lært en ny
sang, hvor det sidste vers lyder sådan:
Når Ingen vil være hos mig,
da gribes jeg let af frygt;
Men så er det godt at vide,
Gud holder min hånd.
Hvor trygt

Vores Bibel-maleri til pastagudstjenesten

En lille hilsen fra Børnehjørnet for at fortælle, at vi lever i bedste velgående.
Der er børn, der kommer og går, og vi har de meget trofaste børn, men børn
og voksne er altid velkommen til at smutte forbi for at være med. Vi har børn
fra 3-4 års alderen og opefter indtil 3-4 klasse.
Som ledere i Børnehjørnet synes vi, det er rigtig vigtigt, at børn ved, hvorfor
vi har en kirke i Vinderslev, og hvorfor mange af os er blevet døbt.
Børn har ofte spørgsmål til både døden og gravene, som de kan se på kirkegården, og de er gode til at stille spørgsmål, som voksne ikke altid tør stille.
Gennem samvær, børnesang og salmer, leg og den kreative udfoldelse forsøger vi gennem bibelens gode historier at give børnene indblik i kirkens betydninger, så den også er nærværende for dem og har en betydning.
Vi vil gerne være med til at vise børnene, at der er et sted i Vinderslev, hvor vi
på en særlig måde kan få indblik i, og gavn af, Guds Gaver til os. Det er jo her
døbefonten og nadverbordet er. Det er her Guds velsignelse lyder ud over os,
så vi mærker, at vi alle er lige for Gud. Her i Guds Hus har vi noget at være
sammen om, som er andeledes end fjernsyn, computer, IPads og Smartphones. Nogle børn elsker faktisk den stilhed, der kan være i et kirkerum, og det
giver rum for gode tanker, men også for inspiration.
I oktober solgte Børnehjørnet lodsedler i Vinderslev, og vi takker alle, der
købte af dem. I har været med til at støtte Børnehjørnet og kirkens undervisning af børn i øvrigt.
Tak for det! Vi takker også Y’s Men’s Clubben, som har givet os mulighed for
at købe 20 nye SYNG MED Børnesangbøger. Dem er vi glade for.
Tak til alle der på en eller anden måde støtter Børnehjørnet med interesse og
medleven. Det er værdifuldt for det daglige frivillige arbejde i klubben.
I december har vi deltaget i Pastagudstjenesten sammen med spejderne og
minikonfirmander m. fl. Det var en god oplevelse.
Ellers kan vi fortælle, at vi stadig har fællesspisning den sidste tirsdag i hver
måned for børnene og deres familier. Vi nyder at være sammen på den måde,
så det holder vi fast ved.

Fællesspisning

Børnehjørnet har et par ekstra billeder fra vore juleafslutning. Som I kan
se, har vi i adventstiden haft vores julekrybbe fremme, for den er med til
at fortælle julebudskabet på en enkel og god måde. Der kan flyttes rundt
på det hele, medens der fortælles.

Kastemaskine

Ved vores juleafslutning brugte vi en kastemaskine, som kunne smide
med pakker og slik. Ikke så dårligt, og super-godt vi fik lov til at låne den.
Alle mand spiste risengrød eller fik suppe, og vi hyggede os med julesalmer, en rigtig juleleg og lidt ballonsjov.
Kærligst fra Anne Marie Najbjerg

Julekrybbe
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der vi heldigvis også fast i de gode
traditioner – vi fastholder bl.a. morgensang, vi afholder juleklippedag i
samme juleånd som altid, og vi holder
skolefest i slutningen af januar. Her
vil bl.a. 4. klasse, som traditionen bySiden 1. september har jeg været
der, opføre et teaterstykke efterfulgt
konstitueret skoleleder på Vinderslev
af musik og dans i gymnastiksalen.
Skole – og det er både spændende og
lærerigt at komme bag kulisserne på
Skolen bød efter sommerferien velden skole, hvor også mine egne børn
kommen til tre nye lærere, og til nytår
går. Jeg forstår godt, hvorfor de trisiger vi farvel til Torben Pedersen,
ves – det er et rart sted at være og et
som efter mere end 20 år på Vindergodt sted at lære. Det er en fantastisk
slev Skole, har valgt at gå på efterløn.
start på dagen at synge sammen med
Derudover har vi her i efteråret budt
122 børn samtidig med den energi og
velkommen til tre hollandske piger
det liv, der er rundt på skolen gen– som dagligt lærer nye ord og som
nem hele dagen – jo, det er også et
allerede trives i fællesskabet. Det må
rart sted at arbejde.
bestemt være både svært at komme
til et land, hvor sproget bremser, men
Der er ingen tvivl om, at skolereforbåde klassekammerater, lærere, pæmen har givet og stadig giver forandagoger og forældre har taget godt
dringer ind i både elevers og medimod de tre piger, og alle finder ud af,
arbejderes skoledag. Vi afprøver,
at fælleskab og venskab kan komme
udvikler og evaluerer bl.a. læringsmål,
før et fælles sprog. Det er en fornøbevægelse og den længere skoledag.
jelse at se børn tale og lege sammen
Der er mange pædagogiske diskuspå trods af sprogbarrierer.
sioner – både på skolen, i medierne
og i den politiske verden. Mange har
I skolebestyrelsen har især ét emne
en mening, og endnu har ganske få
fyldt meget de sidste par måneder –
erfaringer med hele indholdet af
de gør en kæmpe indsats for at få anskolereformen. Det vigtigste er, at vi
sat den helt rigtige skoleleder til vores
fastholder trivsel og læring som omskole. Og når du læser dette, kan det
drejningspunkt for alt, hvad vi foretavære, at der allerede er ansat en ny.
ger os. Og her er det bekræftende at
mærke og se, at lærere og pædagoger
Derudover er skolebestyrelsen trukpå vores skole ikke har givet køb på
ket i arbejdstøjet for at planlægge
skolens kerneværdier og fællesskab
skolens 50 års jubilæum i august. Skomed eleverne trods forandringer og
len blev nemlig taget i brug i august
et øget arbejdspres.
1964, men først officielt indviet et par
At gøre skolereformen til virkelighed
måneder senere. Det skal selvfølgelig
tager et par år – og vi er allerede godt
fejres – så hermed en opfordring til
på vej. Midt i alle forandringerne holalle tidligere elever om at sætte kryds

Vinderslev
Skole
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i kalenderen lørdag den 3. oktober
– for noget skal der ske.
Tak for den kæmpe opbakning som
skolen får i hele lokalsamfundet – det
er afgørende for os alle.
Venlig hilsen
Jane Vibjerg

VINDERSLEV SKOLE
Frivillige søges

Vinderslev Skole søger 1-2 frivillige (gerne pensionister), som vil læse
med nogle af vores tosprogede elever 1-2 gange om ugen.
Varighed ca. 45 min. pr. gang.
Er du interesseret, så kig gerne forbi eller ring til os på 89702470.
Venlig hilsen Jane Vibjerg

Forældredag på skolen

Vinderslev Skole har haft tradition
for at have fastsatte datoer for forældredage. På 5 forskellige ugedage i
løbet af året har man kunnet følge sit
barns skoledag i det omfang, det har
passet samtidig med, at man kunne
hilse på andre forældre, der også var
på besøg.
Lokalbladet var med på besøg. Det
blev en dag fyldt af glade stemmer,
varme blikke og ivrige kroppe. Et indblik i samvær og sammenhold, leg og
hjælpende hænder på tværs af klasser
samt den afvekslende skoledag.
Billederne er fra morgensang, biblioteksbesøg med 1. klasse, dansk i
4. klasse samt bevægelse ude for hele
skolen.
Marianne W. Kristensen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Lørdag den 3. oktober 2015
fejres Vinderslev Skoles 50 års jubilæum
Hilsen Skolebestyrelsen

27

Lottes private
dagpleje

På fredag holder vi juleafslutning i
dagplejen. Børnenes familier kommer til lidt eftermiddagshygge. Det
er en dag, jeg ser frem til, for det er
altid super hyggeligt at mødes uden
for hente/bringe situationerne.
Børnene og jeg ønsker jer alle rigtig
godt nytår og håber, I er kommet
godt gennem julen.
Lotte Anckersen
os til at bage pebernødder. Dejen var
lavet på forhånd, så der ”bare” skulle
trilles. Det skaber en hyggelig stemning omkring bordet, når store og
små mødes til fælles aktivitet. De store børn fandt hurtigt
teknikken med at trille
kugler, mens de smås
pebernødder mere lignede små pølser eller
flade klatter.

Julehygge, juletræ, julegaver, julehistorier, julebio, julebag og julefester.
Julen er en dejlig tid, men når dette
indlæg læses, så ånder vi nok alle lidt
lettet op, fordi hverdagen igen ligner
sig selv. Jeg elsker julen og alt hvad
der høre til, men det er somme tider
en kunst at finde den rette mængde
juleri, så de små poder ikke bliver forvirret.
December i dagplejen har været fyldt
med hygge og hemmeligheder. Vi har
klippet og klistret, lavet dekorationer
og julegaver. Vi har bagt og holdt julefest med vores venner fra Ans og
Kjellerup. Julefesten holdt vi som
heldagslegestue her hos os. Mange,
mange børn - det er så hyggeligt. Efter formiddagsboller og frugt gav vi
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Efter bageriet gik vi et
smut ud. Maskinparken i værkstedet trak
meget opmærksomhed, men så snart jeg
nævnte stalden og køerne, så var alle børn
klar til at gå. Vi tog lidt
små kartofler og gulerødder med til køerne.
Børnene elsker det.
Måske også fordi køerne er meget
tamme og snakkesalige. De vil gerne
aes og klappes.

Gårdens
Forældreklub
Fuld fart frem!

I den sidste tid har der været travlt
i Forældreklubben. Vi har fået et nyt
bestyrelsesmedlem, Rebecca Kidmose. Vi er meget glade for, hun vil give
en hånd, således vi kan køre klubben
videre lidt endnu.

Risengrøden til middag var et stort
hit hos nogen, mens et par hellere
ville have et stykke rugbrød. En dejlig
dag endte og hvert barn fik en pose Garderober
I oktober havde vi salg af garderober
pebernødder med hjem til familien.
i børnehaven.
Vi har lige afsluttet vores bio-runde
med en hyggelig julefilm. Siden sommerferien og frem til nu har vi været i
bio en gang om måneden. Filmene er
små og sammenlagt tager de omkring
20 minutter. Efter filmen går vi et
smut på biblioteket og leger og læser.
Så spiser vi frokost og kører hjem til
barnevognene.

Det var noget, der gik som varmt
brød, og vi kunne have solgt mange
flere. Det er dog muligt, at vi engang
i det nye år kan tilbyde jer nogle af de
nuværende garderober. I så fald skal
vi nok slå det op i vores gruppe..

Julemarked

Som noget helt nyt prøvede vi i år at arrangere et julemarked sammen med spejderne.
Det kom der et meget hyggeligt og vel besøgt
arrangement ud af. Vi fik faktisk lidt blod på
tanden, så vi kan i hvert fald afsløre, at det
ikke er sidste gang, vi laver noget i fællesskab.

Skrabekalender

Salget var ikke så godt som sidste år, og vi må erkende, at vi simpelthen fik kalenderen alt for sent i år. Grundet en fejl ved leverandøren fik vi den først op til weekenden før december. Dog har vi da
stadig fået solgt en små 400 stk. – så helt skidt er det absolut ikke!
Derudover har vi også oplevet en utrolig stor opbakning i form af
annoncører og bidragsydere til gevinster.

Op til markedet var der nogle forældre, der
brugte deres fritid på at tage op i børnehaven
og bage småkager med de forskellige grupper,
som vi kunne sælge. Tusind tak for det fantastiske initiativ og den tid, I har lagt i det!
På selve dagen blev der rigtig hygget. I vores
ende var der jo klippe/perlestue, og det var
meget svært at se, hvem der hyggede sig mest
– der var nogle fædre, der afslørede ukendte
talenter for perleplader. Der blev snakket, grinet og stemningen var rigtig god.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi skal have en bålhytte i børnehaven. En ting, der både vil komme
børnehaven, men også spejderne til gode. Det er
dog rigtig mange penge, vi skal have skrabet sammen, men vi håber på at kunne få tilskud fra nogle
fonde, og så har vi allerede nu så mange penge, at
klubben kan betale arbejdslønnen. I alt drejer det sig
om 56.650 kr., vi skal have fundet.

Lucia

Den 13. december på luciadag var der optog
gennem byen. Vi startede ved børnehaven
og gik omkring Malmhøj for også at sprede
lidt hygge der. Herfra gik det gennem byen
for at slutte ved forsamlingshuset, hvor der
kunne købes kage og kaffe. Ungerne hyggede sig rigtig med det – og tak til de familier der mødte op. Det er skønt, man kan
samle så mange en ”julefrokostlørdag” i december. Også tak til forsamlingshuset, der
gjorde det muligt for os at mødes der.

Hvad arbejder vi så på?

Vi har generalforsamling den 23. januar kl. 18.30. Tilmelding via vores facebookgrupper.
Og så kommer der i april/maj en fælles arbejdsdag med spejderne, hvor vi prøver med lidt samme model som sidste
år. For dem, der ikke var med der, så bestod det af, at forældrene blev ”sat i sving” mens der var underholdning af
børnene på forskellig vis.
Og så er der selvfølgelig vores høstfest!
Helle Sehested
29

Windir
Spejderne
Vores græskar-/halloweendag blev
til en super dag for alle, og vejret var
med os. Det er jo altid spændende,
hvordan det arter sig sidst i oktober.
Spejderhuset var pyntet op til uhygge
og med cafe, hvor der bla. kunne købes heksebryg, vorter med blod og
frygtindgydende fingre med svampe.
Loftet blev omdannet til uhygge med
skrækhistorier. Der kom overraskende mange børn og forældre. De kunne købe græskar og derefter udhule
dem sammen med de andre familier.
Tusind tak for en rigtig god støtte og
opbakning. Vi gentager succesen til
oktober igen.
Den 8. november havde vi i samarbejde med Børnegårdens Forældreklub arrangeret julemarked. Spejderhuset var igen omdannet til cafe med
gløgg, saft og æbleskiver samt kage
og kaffe. Loftet var fyldt med råhygge og julehistorie. I Børnehaven
var der boder med dekorationstilbehør, gran, kort, lys, hjemmesyltning,
loppeting og betonstøbningskunst.
Forældreklubben havde en bod med
kreativitet, hvor bla. et par fædre sad
og lavede perler. Det var igen en dejlig dag med godt humør og masser af
besøg af byens indbyggere. Vi håber

på endnu flere besøgende til novem- Tak til alle i Vinderslev og spejdernes
ber igen.
familier for opbakning om de nye tiltag, vi har foretaget og de gamle traUlvene har også haft et travlt efterår. ditioner, vi selvfølgelig vil holde fast
Vi har op til halloween været i det ved.
kreative hjørne, da vi skulle have lavet pynt til vores græskardag. Efter De tjente penge er blevet brugt på
græskardagen holdt vi vores egen indkøb af materialer til kreativitet,
halloweenfest en torsdag aften. Alle støvsuger og starten på lettere renobørnene var i super humør og væl- vering af spejderhuset. Derudover
digt opstemte. Vi havde et lille af- kommer der nye bord/bænkesæt i
tenløb med brygning af heksebryg, det nye år, og vi skal på en større lejr
smags-kimsleg og føle-kimsleg. Vi fik til sommer.
smagt på øjne (vindruer), snaskede
orme (våde vingummier), og vi følte Vi vil gerne takke:
på tarme (pasta), rotteafføring (rosi- • Brd. Kjeldahl for sponsering af
ner) og lever (gele). Derefter var der
græskar.
aftensmad til alle de forventningsful- • Ry Murerforretning for nye flide børn. Vi skulle have de bryggede
ser til toilettet samt pudsning af
heksebryg, blodsuppe med afrevne
vægge i gangen.
arme (tomatsuppe m/brød), tarme • Borgere for loppeting til Mausing
m/fingre (pasta og pølser). Til desMarked
sert var der øjne med sovs og mud- •
der samt elefantsnot (fersken m/va- Rigtig godt nytår til jer alle!
niljesovs, chokoladebudding og grøn
gele). Det var ikke meget, børnene
Spejderhilsner
kunne spise, da de hellere vil hygge.
lederne
Gangen efter måtte vi i gang med
at gøre klar til julemarked. Vi skulle
have lavet julepynt til spejderhuset
samt pyntet op. Der skulle også laves
dekorationsposer med alt det, der var
indsamlet og lagt til tørre. Derudover
blev der lavet fuglefoderkugler til
spejdersalget.
Den sidste mødeaften i 2014 blev
afholdt i Mausing Forsamlingshus,
hvor vi havde
juleafslutning
for alle spejdere
og deres familie.
Der blev lavet
risengrød til alle
knap 90 voksne
og børn. Vi lavede krybbespil
og gik luciaoptog for alle familierne. Igen blev
det til en rigtig
hyggelig aften.

Julepyntet spejderhus

Ulvenes Luciaoptog
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Dagplejerne
Bedsteforældredag i
heldagslegestuen

Fredag den 28. november havde dagplejerne fra Vinderslev holdet inviteret til bedsteforældredag i Legestuen.
Denne dag, hvor vi var ca. 50 forsamlet, bestod af en masse
hyggebørn, bedsteforældre og dagplejere
imellem, og så blev der
lavet juledekorationer.
Vi dagplejere havde
været på julefrokost/
hyggetur i Lottes sommerhus i Tranum, og
der havde vi samlet en
masse naturmaterialer i

Juletræ i Mausing

Fredag den 12. december holdt vi
juletræ i Mausing Forsamlingshus.
Efter endt morgenmad kom juletræet ind, og der kom lys og stjerne
på. Alle dagplejere havde hjemmefra klippet et julehjerte og et juletræ
til hvert barn, så alle, der havde lyst,
kom op at tegne og klistre pailletter på, før pynten blev hængt på juletræet. Hanne og Susanne havde
sammen med nogle af børnene bagt
julesmåkager til juletræet, så de kom
også op at hænge, og det blev et rig-

skoven, som skulle bruges til juledekorationerne, og gran var i år sponseret af Peter Lindberg fra Mausing,
hvilket vi vil sige tusind tak for.
Da bedsteforældrene var ankommet,
holdt vi sangsamling, hvor vi sang
forskellige julesange, og bagefter gik
børn og bedsteforældre i gang med
at lave juledekorationer. Hvert barn

måtte lave 2 dekorationer, og alle gik
i gang med stor entusiasme. Dernæst
var der hygge med æbleskiver, kaffe/
te og i dagens anledning pebernødder og saftevand. Der blev snakket
og hygget, og der var også tid til leg,
før end de fleste af børnene tog med
deres bedsteforældre hjem.
De tilbageblevne børn havde madpakker med, som de fik efter endt
oprydning, og så var det tid til middagslur.
Tusind tak til bedsteforældrene for en
rigtig hyggelig dag i heldagslegestuen.
Vi er utroligt glade for den store opbakning, der er til vores arrangementer.

tigt flot juletræ. Ann-Britt og hendes børn havde pakket kufferten til
sangsamlingen. Vi sang de forskellige julesange, vi havde øvet os på, og
pludselig var der nogen ved døren.
Hvem var det mon? Vi prøvede at
råbe ”Julemand - julemand”, og ind
kom sørme selveste julemanden, som
i dagens anledning havde taget sin
kone med. De havde en lille godtepose til alle børnene i julesækken. De
fleste børn tog godt imod dem, kun
de mindste var en smule betænkelig
ved julemanden og hans kone. Efter
en lille smagsprøve fra godteposen
fik vi julemanden og hans kone til at
gå med rundt om juletræet, mens vi
sang nogle julesange. Julemanden og
hans kone havde heldigvis også tid
til at få en kop kaffe hos os, og børnene syntes, at det var hyggeligt. Der
blev givet krammere og kigget godt
op under skæget, inden det blev tid
til at vinke farvel til Julemanden og
hans kone. Vi siger tusind tak til Lis
og Henry Lund, fordi de ville komme
og være Julemanden og hans kone.
Det var en stor og god oplevelse for
børnene. Til frokost fik vi julefrokost
med diverse julemad, og så var alle
trætte og klar til middagsluren. Det
var en dejlig dag i heldagslegestuen

med masser at fortælle mor og far
ved afhentningen. Daglejerene ønsker alle børn og forældre en glædelig
jul og et godt nytår!

Julegudstjeneste

Tirsdag den 16. december var vi i
Vinderslev Kirke med Karen Marie
Ravn. Vi sang forskellige julesalmer
og hørte fortællingen om Jesusbarnets fødsel. Der er meget at kigge på
i kirken og en dejlig tradition for børnene at komme ind og se og mærke
stemningen i det store kirkerum her
op til jul.
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Dagplejerne
Små synger sammen

”Små synger sammen” er en årlig sangdag for alle
landets dagtilbud. Sangdagen er den anden torsdag
i september og i år altså den 10. september og årets
tema ”skoven”. Vi mødtes alle i Byparken, hvor vi
startede med boller og æbler og fri leg for børnene.
Vi samledes så alle i sandkassen og sang de sange,
som vi hver især havde medbragt. Alle dagplejere
havde valgt 2 sange omhandlende skoven. Vi sang:
”Hvor skoven dog er frisk og stor”, ”I en skov en
hytte lå”, ”I skoven skulle være gilde”, ”Solen er så
rød mor”, ”Langt ude i skoven lå et lille bjerg”, ”Nu
falmer skoven”, ”Vil du med i skoven”, ”Heksemutter”, ”Højt på en gren en krage sad” og ”Er du langt ude i skoven”.
Børnene kendte ikke alle sangene lige godt, og ind i mellem var det svært at holde koncentrationen, men vi synes, at
det er vigtigt at bakke op om sådanne arrangementer, idet internationale undersøgelser viser, at sangen har stor indflydelse på sprogdannelsen. Det styrker børns sociale kompetencer. Sang opbygger selvværdet og kommunikerer på
tværs af køn og kultur. Sang er bare herligt, og vi hygger os sådan en formiddag.

Fokus på håndhygiejne uge 38

I uge 38 satte Silkeborg Kommune fokus på håndhygiejne, og vi fik alle udleveret en lamineret sang med
”Vaske hænder sangen” og vejledning i god håndvask. Vi fik også historien om ”Prinsessen, der ikke
ville vaske hænder”, som vi kunne læse for børnene
og et lille kort, som vi udleverede til forældrene. Dette for at beskytte børnene og os selv fra blive syge og
for at få brudt smitteveje.
Vi blev ligeledes opfordret til at lave små events ud
af håndhygiejnetemaet, så vi var nogle dagplejere,
der mødtes i en have, hvor vi tog nogle baljer med
vand og håndsæde ud, og der fik børnene lov til at
øve sig lidt ekstra i kunsten i at vaske hænder, alt
imens vi sang ”Vaske hænder sangen”. Børn elsker at lege med vand, og de fleste børn vil gerne vaske hænder. Det
vigtigste er, at vi voksne husker på det og lærer børnene det, så det bliver en vane allerede fra barnsben at vaske hænder, når man har været på toilettet eller har været ude og lege før frokosttid. Børnene hyggede sig, og der blev også
tippet et par baljer vand på jorden, som der jo også kunne hoppes i.

Mariehønen den 19. september

Denne dag var der 4 dagplejere i Mariehønen, og dagens tema var ”Krible-krable dag” planlagt af Ann-Britt og Pia.
Efter morgenmaden var der fodmassage til de børn, der havde lyst, mens der blev smurt mad til frokosten og frugt
klar til formiddagsmaden. Sangsamlingen havde også fokus på krible-krable dyr, og der blev sunget ”Mariehønen
Evigglad”, ”Godmorgen sol”, ” Sommerfuglen”, ”Sur sur lille bi omkring” ”Larvesangen”, ”Lille frø i mosen”, ”Lille
Peter edderkop” og ”I min mosters hus”. Derefter gik alle ned bagerst på børnehavens legeplads. Her prøvede vi at
trampe regnorme op af jorden. Når man tramper på jorden, kommer regnormene op. De tror, det regner og kommer
så op, før deres gange evt. styrter sammen på grund af regnen. Samme teknik bruger mågerne for at få regnormene
op af jorden. Børnene samlede regnorme og tusindben op. Nogle så endda en frø, der hoppede væk i græsset. For
nogle børn var det en stor oplevelse at røre/holde en regnorm i hånden. Vi nåede også lidt leg i sandkassen og ture
på rutsjebanen, før det var frokost og middagssøvnstid.
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Heldagslegestue i Mausing

Pia Skjødt Iversen har søgt nye udfordringer
og har fået nyt job som pædagogisk assistent på
Dybkær Specialskole fra 1. oktober. Vi ønsker Pia
held og lykke i det nye job og siger tak for samarbejdet i det sidste års tid.

Fredag den 10. oktober var vi i heldagslegestue i
Mausing. Dette var første gang for nogle af vores
nye små, men det gik rigtig godt. De nød den gode
plads, og alle havde en god dag i legestuen. Dagen
var planlagt med indendørs aktiviteter. Der var fodmassage før formiddagsfrugten, og bagefter holdt
vi sangsamling med diverse sange. Denne dag var
der også fysisk aktivitet, idet vi satte Kaj og Andrea
med ”Bom-tikke-bom” på Ipad’en, og så blev der
ellers danset for fuld damp. Hanne og Lotte har været på kursus med Ipad’en, så denne formiddag var
der fokus på, hvad de har lært, og børnene fik lov
til at prøve diverse spil. Nogle børn var mere kendte
med Ipad’en end andre, og det bliver spændende,
hvordan vi på forskellig vis kan integrere den i arbejdet med dagplejebørnene, når vi skiftes til at have
den i de forskellige hjem. Vi sluttede en dejlig dag i
heldagslegestuen af med at ønske alle en god efterårsferie.

Anni Borum er blevet opsagt pr. 31. december
på grund af faldende børnetal. Anni har de seneste måneder været i praktik på Solbo i Resenbro,
så vi har reelt sagt farvel til hende som arbejdende
dagplejer pr. 1. september, da hun ikke har haft
nogen børn indskrevet siden. Vi ønsker Anni
alt mulig held og lykke fremover og siger tak for
mange gode års samarbejde.

Aftenkursus
for dagplejere

Også dette efterår har alle vi dagplejere fra Vinderslev holdet deltaget i et
aftenskursus udbudt af Lotte Krarup
på SOSU Skolen i Silkeborg. Denne
gang var emnet ”Sårbare børn og deres familier”.
Kurset har givet os mulighed for at
opfange signaler og negative sociale
påvirkninger hos børn for at medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats og for bedre forståelse
af dets reaktionsmønstre. Derved
kan vi bedre hjælpe barnet og dets
familie og allerede i et tidligt stadie
medvirke i det tværfaglige samarbejde vedrørende barnet.
Dette kursus har også givet debat vedrørende andre problematikker i dag-

plejen. Ifølge Ole Henrik Hansens
rapport om ”Dagplejen i Danmark
2013” er det nemlig mest optimalt
at passe tre børn i en dagpleje. I den
kommunale dagpleje i dag passes der
4 børn til dagligt og kun 5 i gæsteplejesituationer, hvilket giver mere tid til
det enkelte barn, hvorimod de private
dagplejere næsten alle passer 5 børn
hver dag. Den kommunale dagpleje
er derfor ifølge Lotte Krarup og Ole
Henrik Hansen et skridt foran, idet
tiden til det enkelte barn i hverdagen har stor betydning for børnenes
relationsdannelse både i den enkelte
dagpleje og i de større sammenhænge
som heldagslegestuen, hvor vi alle er
sammen bl.a. også for at få en bedre
overgang til børnehaven. Alle børn
kender hinanden, og vil derfor hurtigere falde til i børnehaven og finde
nogle legekammerater.

Mediepædagogik, Innovation,
leg, læring og trivsel – for dagplejere i Silkeborg Kommune
Hanne og Lotte har været på et 2
dages kursus her i september for at
kunne arbejde med digitale medier
som en integreret og naturlig del af
hverdagen. Hvert dagplejehold har
fået udleveret en Ipad, som kan bruges sammen med børnene for at udvikle deres evne og lyst til at udtrykke
sig kreativt og opleve digitale medier
som en naturlig del af deres hverdag.
Lotte og Hanne har så givet deres viden videre til Ann-Britt og Susanne,
og vi har brugt Ipad’en i en heldagslegestue. Vi har derefter alle været på
et 3½ timers aftenkursus for at dele
viden og erfaringer med arbejdet med
Ipad i legestuegrupperne.
Susanne Vad Westergaard
33

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

Neder Kjærsholm
Hovedgaard

Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

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

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

Hans Henrik Schnoor.

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

Velvære for krop og sjæl

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

Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

KJ

PORTE

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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

Garageporte - på specialmål

Kjellerup

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

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

86 88 85 13
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Mæglerne

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Dennis Rasmussen, Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

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

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

61348671

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Klovbeskæring
K.V. Andersen ApS
v/Kaj Andersen
Tlf. nr. 40289204
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK WWW.KUSK.DK

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

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

Ring på

40 59 90 45

eller

86 82 90 44

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

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

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

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

-med 12 års erfaring i løsninger af styringstekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

www.landhandlen.dk

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

Tlf. 86 88 88 32

KYLLINGS EL-SERVICE

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

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

TLF. : 26 16 43 12

PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING

Andersen Ejendomme

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Kontor 86 88 81 70 Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk
Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.
Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord

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

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

Borgerforeningen for

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

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Brugerrådet på Malmhøj

Soldatervennekredsen

Vinderslev Børnegård

Støttepillerne

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421
Leder: Linda Mortensen			 Tlf. 89703290
Best.fmd.: Susan Danielsen, Trekronervej 18			 Tlf: 86888510

Børnehjørnet

Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

Dagplejere

Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58
Tlf. 61540730
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Marie Simon, Gl. Revlvej 3
Tlf. 31235564

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

Tlf. 51599648

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

Tlf. 86867476

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

Tlf. 86888165

Malmhøj

Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack

Tlf. 86841483

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

Tlf. 61690615

Seniorklubben				
Fmd.: Henry Lund, Tulipanvej 1

Sognemenigheden, Grathe

Præst: Juma Kruse, Blichersvej 32
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39

Sognemenigheden, Vinderslev

Tlf. 86812767

Tlf. 86888902

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

Tlf. 86881110
Tlf. 86881941

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

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50

Tlf. 20425133

Tlf. 23666950
Tlf. 51501646

Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50
Tlf. 51501646
Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

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

Vinderslev Skole

v/ Jane Vibjerg, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 26247804
Tlf. 26303732
Tlf. 35266010
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Fmd.: Marianne W. Kristensen,
Engholmsvej 2

Tlf. 86893738

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

Tlf. 86880002
Tlf. 86888392

Præst: Søren Peter Villadsen, Østergårdsvej 30
Ugelbølle, 8410 Rønde
Tlf. 30241558
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38
Tlf. 86888445
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Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2

Tlf. 86888157

Skolebestyrelsen				

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Susanne Møller Smed
Mausing Skolevej 11

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

Tlf. 86880008

Aktivitetskalenderen

Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. februar.
BORGERFORENINGEN
19. februar kl. 19 på Vinderslev Skole
Café- og Vinterstemningsaften med fællessang og generalforsamling
GRATHE SOGNEMENIGHED
1. februar kl. 14 i Grathe Kirke
Kyndelmissegudstjeneste
INDRE MISSION, MAUSING
10. februar kl. 19.30 hos
Edith Eriksen, Tøndborgvej 43
Samtalemøde - Johs. Åb. 19
24. februar kl. 19.30 i Mausing Mh
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller,
Ans ”De 10 bud”
3. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/2 volontører fra ”Ordet og
Israel”
16. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/missionær
Preben Sørensen, Viborg
17. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/missionær
Preben Sørensen, Viborg
18. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/landsdelssekr.
Niels Jørgen Holm Larsen, Skødstrup
INDRE MISSION, VINDERSLEV
27. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Sangaften v/Lene Lange, Pederstrup
30. januar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder
Henning Hollesen, Aulum
2. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj
3. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev
4. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

5. februar kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
Missionsuge m/Gudstjeneste v/sognepræst Jørn Andreas Pedersen, Bjerring
6. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær
Svend Taulborg, Struer
24. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller,
Ans ”De 10 bud”
26. marts kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær Finn
Najbjerg, Vinderslev m/samtale over
teksterne til næste søndag
MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 10
Lotterispil
Mandage i ulige uger kl. 10.00
Sang
SENIORKLUBBEN
14. januar kl. 14.30 på Malmhøj
Foredrag v/Knud Erik Mark: ”Et menneske der sætter spor uden pletter”

21. februar kl. 10.00 i Klubhuset
Hovedrengøring
28. februar kl. 14.00
Opstart for seniorafdelingen
15. marts kl. 10.00 på Vinderslev
Skole
Gymnastikopvisning
12. april kl. 10.00
Opstart for ungdomsafdelingen
VINDERSLEV SKOLE
29. januar kl. 18.30
Skolefest
VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
17. februar kl. 19.30 i Sognehuset
Sogneaften v/Klaus Højgaard Laursen,
Gjern
10. marts kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Ejnar Stobbe

VALGMENIGHEDEN
23. februar kl. 19.00
Foredrag v/Esben Lunde Larsen
11. marts kl. 19.00
Generalforsamling
31. marts kl. 13-15
Påskelotto for Valgmenighedens børn
fra 3. - 6. klasse
9. april kl. 19.00
Caféaften med Fars Grise
VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
17. februar kl. 19.30
Generalforsamling
VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
2. februar kl. 19.00 i Klubhuset
Generalforsamling
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Vinterstemning i mosen ved Tøndborgvej

Landsbyjulefrokost i Vinderslev Forsamlingshus, side 15

