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spejlet

Gade

Karin (50) og Per Persson (50) flyt-
tede til Lundgårde 23 den 1. august 
2015. I huset bor også Nicklas (19), 
der går på Silkeborg Produktionssko-
le. Familien tæller yderligere 2 voksne 
børn samt 2 børnebørn. Familien har 
før boet i Resdal.
Karin arbejder som social- og sund-
hedshjælper i Område Nord, Silke-
borg, og Per arbejder som entrepre-
nør ved P&H Entreprise.
De har valgt stedet, fordi de ønskede 
at komme på landet, og da de så hu-
set, vidste de, at det skulle være det. 
Der er også god plads til hunden Bul-
ler.

Hanne Thomsen (37) og Heinrich 
Lund (38) flyttede til Mausing Sko-
levej 5 den 15. september 2015. De 
har før boet i henholdsvis Ulstrup 
og Grauballe. Dette er parrets første 
hjem sammen.
Hanne arbejder som social- og sund-
hedshjælper i Thorsø. Heinrich arbej-
der som it-supporter ved Energi Midt 
i Silkeborg.
De har valgt Mausing, da de gerne 
ville på landet. Desuden havde de 
hørt godt om sammenholdet i byen. 
Ud over de to bor der 3 store inden-
dørs katte i huset.

Maria Louise Olesen er flyttet ind 
ved Thomas Olesen, Solsikkevej 14. 
Maria er social- og sundhedshjælper 
og arbejder ved Midtjysk Pleje & Er-
hverv, Viborg. Maria er oprindelig fra 
Silkeborg, men har boet 13 år i Brøn-
derslev.
Maria har børnene Julie, 11 år, Marti-
nus, 7 år og Julius, 5 år.
At efternavnene er ens, er en tilfæl-
dighed.

Velkommen til!
På Trekronervej 25 bor Martin Kri-
stensen (24) og Julie Bräuner Birkfeld 
(23). Julie har før boet i Stenrøgel, og 
Morten kommer fra Hauge.
Julie er elev som sikkerhedsvagt 
og har tidligere arbejdet 7 år på 
Silkeborg-Bådene, hvor hun nu er 
afløser og giver den bl.a. som Sørøver 
Sally i efterårsferien.
Morten er i lære som anlægsgartner. 
Fritiden bruger de på at indrette 
ejendommen, som de gerne vil have 
den.

Flot æresport til Margrethe Bech fra 
Forsamlingshuset, da hun blev 60 år.

Vinderslevvej 10
Familien kommer fra Litauen, men 
har boet 7 år i Fauerskov. 
Gintaras Salkauskas er 40 år og 
arbejder ved Viking Gas i Thorsø.
Sidas er 18 år og går på gymnasiet 
i Silkeborg. I sin fritid dyrker han 
fitness i Kjellerup.
Jurgita er 40 år og hedder Salkauskiene 
til efternavn, da kvinder får ”iene” 
i stedet for ”as”. Hun arbejder i 
Fauerskov Kommune.
Sidas kan tale dansk. Faderen kan lidt, 
men forstår det meste, mens Jurgita 
har lidt sværere ved det.
De har som så mange andre, der 
flytter i et ældre hus, travlt med at 
renovere det.
Vi besøgte dem den 13. december, og 
da stod der et flot pyntet juletræ med 
en masse pakker under.
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spejlet

Gade Nyfødte

René & Christina Lorentzen, Vinder-
slevvej 57, fik den 30. august 2015 kl. 
10.11 en dreng med en kampvægt på 
3638 g og en længde på 52 cm på Vi-
borg Sygehus.
Oliver Saltofte Lorentzen navngives 
han den 16. januar 2016

Trine og Michael Nielsen, Krokusvej 
23 fik lille nytårsaften den 30. decem-
ber kl. 15.08 på Viborg Sygehus en 
datter på 3528 g og 51 cm. 
Mallie ses her sammen med storebror 
Mikas.
Trine fortæller, at hun vågnede om 
morgenen med veer, men måtte vente 
på Michael, som var på døgnvagt 
i Thyholm, så de først kunne køre 
mod Viborg 11.30. Det var lidt 
nervepirrende, men mor, far og datter 
kom sig hurtigt efter fødslen og fik 
lov at komme hjem dagen efter, så de 
sammen kunne fejre nytåret i vante 
rammer.

Tillykke med dagen

Jørgen Laursen, Vinderslevholmvej 
15 bliver 50 år den 7. februar

Kirsten Haugaard, Lundgårde 1, 
bliver 60 år den 8. februar 

Poul Nielsen, Tøndborgvej 7, bliver 
50 år den 16. februar 

Vagn Nielsen, Mausing Skolevej 2, 
bliver 75 år den 23. februar

LOKALBLADET ønsker alle 
et GODT NYTÅR med denne 
lille sang:

Fyld hver dag i din kalender
med det bedste du kan gi’,
sig hver dag til dem du kender,
det er dig som jeg kan li’.
Bli’r det regn, så lad det regne,
solen venter bag en sky,
overalt og alle vegne
bli’r det grønt hvert år på ny.

Lad en gul erantis spire
i dit vintertunge sind,
og lad sommerfugl og bier
lukke junidagen ind.
Tag imod de gyldne skove,
lad det sne til det bli’r vår,
tag imod, så vil jeg love,
at det bli’r et dejligt år.

Snehvid ligger din kalender
her på årets første dag.
Fyld hver dag med gode venner,
gør de ting du holder af.
Der er nok der følger strømmen,
vi har brug for kolorit,
du skal virk’liggøre drømmen,
du skal ta’ det første skridt.

Tekst: Karen Zubari, 2012
Musik: Maria Nyboe
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Til alle jer mænd, som har lavet mo-
tionsnytårsforsæt, og til alle jer, der 
bare gerne vil i gang med at få jer rørt 
lidt, har jeg valgt at starte vores egne 
”rigtige mænd” i Lokalbladets dæk-
ningsområde. 

Det er tanken, at vi skal starte første 
møde ved Mausing Forsamlingshus, 
hvor jeg fortæller, hvad planen er med 
at lave dette fælles projekt. Overord-
net skal man tage udgangspunkt i sig 
selv, og hvad man selv godt kunne 
tænke sig at give sig i kast med. 

For nogle vil det at løbe 5 km være 
en udfordring. For andre skal der en 
½ Marathon til. Kan man ikke løbe, 

Som afslutning på 2015 udsendte 
museumsforeningen i begyndelsen 
af  december for 36. gang årsskriftet 
”Brudstykker fra Blicheregnen” til 
alle foreningens medlemmer. Årets 
udgave indeholder meget forskellige 
lokalhistoriske artikler fra fortid og 
nutid – mest fortid.

”Brudstykker fra Blicheregnen 2015” 
kan købes på Blicheregnens Museum 
og hos Bøger og Papir i Kjellerup.

Udstillingen ”Hvad blev der af  for-
klædet” på Blicheregnens Museum 

er blevet lidt forsinket, men vises fra 
den 16. januar til den 13. marts 2016.

I efteråret 2015 blev der afholdt to 
aftener i en studiekreds om St. St. 
Blicher og forfattere i hans skandi-
naviske samtid. De kommende stu-
diekredsmøder finder sted torsdag 
den 28. januar og torsdag den 25. 
februar. Det er muligt at deltage, selv 
om man ikke var med til de to første 
møder.

Forår og sommer 2016 byder på nye 
spændende udstillinger på museet.

Tirsdag den 23. februar afholdes 
foreningens årlige generalforsamling 
på museet.

Følg med i, hvad der ellers sker på 
www.museumsilkeborg.dk
Blicheregnens Museum.

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

kan man cykle, gå eller måske noget 
helt andet. Det vigtige er at sætte sig 
et mål, f.eks. gennemføre et løb ved 
motorvejsåbningen gennem Silke-
borg. De, som har samme mål, går 
sammen i grupper på ca. 5 personer, 
som kan hjælpe med at holde hinan-
den i gang, så målet kan nås i fælles-
skab. Er man i tvivl om, hvordan man 
skal gribe det an, og hvad et realistisk 
mål vil være, vil man kunne få hjælp 
til dette.

Der vil blive lavet nogle særlige ud-
fordringer gennem året, hvis der er 
stemning for det. Hvad det bliver 
planlægges efter niveau.

Mødetidspunkt den 9. februar, kl. 
19.00 ved Mausing Forsamlingshus.
Har man spørgsmål eller er forhin-
dret denne dag, kan jeg kontaktes 
på chavskov@gmail.com eller 4052 
8580.
Der vil blive lavet opdateringer på 
FB. 
Søg efter gruppe: lokalbladetsmænd

Jo flere vi bliver, des sjovere er det!
Med venlig hilsen 

Carsten Havskov (Mausing)

Fastelavnsfest
Søndag den 31. januar fra kl. 14.30 til kl. 17.00 holder vi fastelavnsfest for 
børn. Der er præmier til de 10 bedst udklædte børn samt til kattekonge og 
-dronning for små og lidt ældre. 
Forældre og andre kan købe kaffe, fastelavnsboller, øl, vand og røde pøl-
ser. OG så skal der jo danses, leges og bare fræses rundt, indtil vores mu-
siker stopper. Der skal også lige være tid til at få udleveret en slikpose. SÅ 
KOM OG VÆR MED!

Venlig hilsen 
Bestyrelsen f/Mausing Forsamlingshus

Mausing Forsamlingshus
Lotterispil
3., 17. og 31. januar
14. og 28. februar
13. marts 
3. og 17. april
 
Alle dage kl. 19.00 
Alle nye spillere er meget velkommen. 

Lokalbladets mænd

Blicheregnens Museumsforening
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Nyt fra bestyrelsen
I det forgangne år har der været gan-
ske god opbakning til vores aktivite-
ter, og jeg vil på bestyrelsens vegne 
benytte lejligheden til at takke dem, 
som har bakket op om huset, både 
gæsterne og dem, som har været med 
til at planlægge og afvikle aktiviteter, 
ikke mindst dem som har hjulpet 
med at lave ting ved huset. 

Vi glæder os til, at vi ses i et forhå-
bentligt lige så aktivt 2016.

Fællesspisning har været et kæmpe 
hit med udsolgte pladser, og julefro-
kosterne var super hyggelige med  
glade og tilfredse deltagere.

Mortensaften
Det er bare rigtig dejligt at arrangere 
noget i forsamlingshuset, når der er 
så stor en opbakning.
Det gik meget hurtigt med at få ud-
solgt (150 pers) til gammeldaws an-
desteg med hjemmelavet rødkål, 
surt/sødt, hvide og brunede kartof-
ler samt andesauce, efterfulgt af  ris-
alamande med kirsebærsauce og en 
kop kaffe.
Både ældre, unge og børn var kom-
met til Mortensaften i Vinderslev 
Forsamlingshus. Der var en super 
stemning og masse glade mennesker.
Det er andet år, jeg afholder Mor-
tensaften, og med så mange, som var 
mødt op, kommer det selvfølgelig 
igen til næste år.

Vinderslev Forsamlingshus
Det er flot med så stor en opbakning 
fra alle de lokale, og det var en helt 
igennem dejlig aften.
Håber vi ses igen til næste år!

Landsbyjulefrokost 2015
Den 21. november afholdt jeg den årlige landsbyjule-
frokost, hvor vi havde pyntet vores forsamlingshus op 
til jul. Vi serverede en dejlig traditionel julebuffet med 
sild, fisk, tarteletter og en masse lune retter og selvføl-
gelig risalamande.

Derefter fik vi besøg af  vores lokale tryllekunster, 
Jesper Grønkjær, som underholdt os lidt af  aftenen. 
Bagefter var det PopCrawl, som spillede op til dans. 

De spillede masser af  god musik, og dansegulvet var fyldt resten af  aftenen.
Det var en rigtig god aften med masser af  godt humør og glade gæster. Tak 
for den gode opbakning!

Med venlig hilsen
Louise Bech

2016 byder pt. på følgende aktivite-
ter:

Lørdag den 6. februar kl. 10.00 
starter dagen med fastelavnsfest for 
børn. Præmier til kattekonge/-dro-
ning og for bedste udklædning. Den-
ne dag vil som noget nyt også stå i de 
voksnes tegn. Kl. 18 er der spisning 
med efterfølgende musik og fest, og 
der vil ligeledes være præmier til de 
bedst udklædte. Nærmere info om 
menu osv. vil komme senere.

Tirsdag den 23. februar kl. 19.30 
afholdes der generalforsamling. Kom 
endelig ud af  busken, hvis du evt. har 
lyst til at give en hånd med. Vi kan 

godt bruge lidt nye kræfter, da flere 
af  den nuværende bestyrelses med-
lemmer er lidt hårdt ramt af  arbejde 
ude i samfundet.

Torsdag den 17. marts fællesspis-
ning. Menuen vil bestå af  stegt flæsk 
med hvad dertil hører.

Skulle der sidde en derude med en 
god ide, eller en som har lyst til lidt 
spændende bestyrelsesarbejde, er I al-
tid velkommen til at kontakte under-
tegnede på 61 36 54 72!

På bestyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen
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v/ Else Johannesen. Navnet stam-
mer fra den glasdisk, der står midt i 
butikken. Det har fra barnsben været 
synonymt med det en dag at udleve 
sin drøm.

Butikken, der ligger på Søndergade i 
Kjellerup, har åbent hver dag fra 9.30 
-17.30, til 18.00 fredag, 9.30–13.00 
lørdag.
Else åbnede dørene til butikken den 
20. september 2014. Det var en gam-
mel drøm, der skulle udleves samtidig 

med, at Else var et sted i sit liv, hvor 
der skulle ske noget, der kunne gøre 
hende gladere.
Som uddannet dekoratør har tilgan-
gen til brugskunst været naturlig for 
Else. I butikken er der både varer, der 
kan bruges og pynte, mærkerne Ib 
Laursen og Bovictus er repræsente-
ret. I den ene ende af  butikken er der 
en afdeling med det danske mærke 
”Girl power”, der er pigetøj i str. 8 
– 16. Tøjet bliver syet i England, og 
ca. hver 2. måned kommer der nyt på 
hylderne i butikken.
Kundegruppen er bred – her kom-
mer alle aldre: Unge, der skal flytte 
hjemmefra, børnefamilier og bed-
stemødre, der skal købe gaver – eller 

købe noget til sig selv. For tiden (no-
vember–december) er der mange, der 
køber julepynt.

Else er 2 gange om året på 
Formland Messe. Dette fore-
går om aftenen og om sønda-
gen, og her har hun med sin 
sælger mulighed for at blive 
præsenteret for de sidste nye 
varer og for at bestille hjem. 
De fleste ordrer skal falde her 
og nu, så det er med at holde 
tungen lige i munden, så det 
er de rette varer og mængder, 
der kommer med til Kjellerup. 
Mange varer sælges i kolli; dvs. 
at man er nødt til at købe flere 
eksemplarer af  en vare. Derud-
over deltager Else i in-houses, 
hvor man besøger sine leve-
randørers showrooms. Det er 
også her, at bl.a. årets julevarer 
bliver bestilt i forårs-
månederne.

Kunderne i Kjellerup har 
taget godt imod Glasdisken. 
De synes om butikken og er 
godt tilfredse med udvalget 
af  varer. Da det er en selv-
stændig butik og ikke en del 
af  en kæde, finder de ofte 
noget, de kan bruge; der er 
ikke mange efterspørgsler 
på varer, der ikke er repræ-
senteret.

Et par gange om året in-
viterer butikken til kunde-
aftener. De plejer at være 
populære. De 30 pladser er 

fyldt op. Aftenen foregår i butikken, 
hvor der er en gæstesælger og et lille 
modeshow med børnemodeller til at 
vise børnetøjet frem. Butikken er på 
facebook og der er en smsklub i for-
bindelse med børnetøjet.

Marianne Kristensen
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Jeg var 15 år gammel og glad for ud-
fordringer. Jeg havde aldrig tænkt på 
at rejse ud i verden, indtil jeg en dag 
hørte en dreng holde oplæg om sit 
år som udviklingsstudent i Argen-
tina med organisationen AFS. Det 
var en ganske spontan idé, som jeg 
gik videre med til mine forældre, der 
normalt altid bakker mig op, uanset 
hvilke skøre ideer jeg får. Her blev 
jeg mødt af  min mors utroligt mange 
spørgsmål: ”Har du nu tænkt det her 
igennem”, ”Er du sikker på, at du 
kan holde til at være væk så længe?” 
”Hvad nu hvis du ikke kan lide den 
familie, du skal bo ved?” 

Heldigvis skræmte ingen af  disse 
spørgsmål mig væk. Jeg var helt op-
sat på at skulle af  sted, og det kunne 
kun gå for langsomt! Alle de prak-
tiske ting blev ordnet i løbet af  året 
inden afrejse, og den 22. august 2013 
stod jeg i Københavns Lufthavn og 
skulle tage afsked med min familie 
for et helt år. Det var en hård afsked, 
men jeg var simpelthen så spændt på, 
hvad der skulle komme til at ske, at 
jeg nærmest ikke opfattede, hvad der 
egentlig skete.

Rejsen var utrolig lang, først 14 timer 
i fly til hovedstaden Buenos Aires, 

hvor udvekslingsstu-
denter fra hele verden 
blev samlet, der lige 
som jeg skulle tilbrin-
ge et år i Argentina. Vi 
blev delt op i mindre 
grupper, og jeg var 
pludselig den eneste 
dansker i det område, 
hvor jeg befandt mig. 
Adrenalinen pum-
pede rundt i kroppen 
på mig, så jeg kiggede 
rundt og tog en hurtig 
beslutning om at sætte 
mig ved siden af  en 
lyshåret pige. 

Vi faldt hurtigt i snak, 
og med den sjoveste og stærkeste fin-
ske accent fortalte hun mig, at hun 
var fra Finland, hed Jessika og skulle 
bo i byen Rio Cuarto, den samme by 
som jeg skulle til. Vi blev enige om 
at holde sammen i al kaosset, der var 
opstået i lufthavnen. Ingen af  de fri-
villige argentinske AFS’ere, der skulle 
holde styr på os og sende os med 
forskellige busser, kunne snakke en-
gelsk, så forvirringen var stor blandt 
den store mængde unge mennesker. 

Vi fandt til sidst ud af, at vi kl. 23, 
altså 17 timer efter vi landede i Ar-
gentina, skulle med en bus mod en 
by på størrelse med Aarhus, som hed 
Rio Cuarto. Jeg var dødtræt og faldt 
hurtigt i søvn i den behagelige lang-
distancebus, der skulle køre os ca. 8 
timer nordvest fra hovedstaden. 

Tidligt morgenen efter var det blevet 
tid til at møde vores nye familier. I 
det sekund jeg stod af  bussen, var det 
som om alting gik i stå. ”Hvad fanden 
er det du har gang i, Sidsel?” tænkte 
jeg. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
reagere, når jeg for første gang skulle 
hilse på min værtsfamilie, der består 
af  to brødre, to søstre, far og mor, 
men uden overhovedet at sige et ord 
gav min nye værtssøster mig det stør-

ste kram, som talte for sig selv og 
gjorde ord ubetydelige. I det øjeblik 
vidste jeg, at dette år ville blive fan-
tastisk.

Allerede få dage efter min ankomst 
startede jeg i skole. Første dag skulle 
jeg bare lige op og hilse på mine nye 
lærere og den klasse, jeg skulle gå i, så 
jeg tog derhen i et par jeans, læderjak-
ke og et par solbriller. I samme øje-
blik jeg trådte ind ad den store port, 
opstod der komplet kaos. Jeg blev 
omringet af  skrigende børn, der var 
sikre på, at jeg var en berømthed fra 
Disney Channel, så de første 20 mi-
nutter stod jeg og skrev autografer og 
fik taget billeder af  den simple grund, 
at jeg simpelthen ikke kunne finde ud 
af  at forklare dem, at jeg ikke var en 
fra Disney Channel. Jeg fik heldigivs 
min skoleuniform og passede lige 
pludselig meget mere ind. Skolen 
startede kl. 7:05 og sluttede de fle-
ste dage 13:45. Denne tid brugte jeg 
for det meste på at skrive dagbog om 
ting, jeg oplevede eller lytte til mu-
sik, for ingen af  lærerne ud over en-
gelsklæreren kunne snakke engelsk, 
så jeg blev overladt til mig selv.

Som månederne gik, blev jeg bedre 
og bedre til spansk. Efter cirka fire 
måneder snakkede jeg så godt som 
flydende og forstod alt der blev sagt. 
Vennekredsen blev større og større, 
men et venskab der overgik alle var 
med Jessika, som jeg mødte i luft-
havnen. Vi forstod hinanden, da vi 
begge var i den samme situation og 
hang derfor ud konstant. De første 
4 måneder, hvor vi ikke talte spansk, 
havde vi næsten kun hinanden, for 
det behøvede ikke tage 10 minutter at 
forklare et simpelt problem via tegn-
sprog og enkelte spanske ord, når vi 
begge snakkede engelsk. Vi shoppede 
og gik på café så meget, at butikkerne 
i byen vidste hvem vi var og sørgede 
for, at så snart vi trådte ind ad døren, 
var der en, der var klar til at hjælpe 
med at finde tøj. Vores forskellige 
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stamcafeer vidste også lige præcis, 
hvad vi skulle have at spise, når vi gik 
derind. Alt dette var en kæmpe om-
væltning, men vi nød det i fulde drag 
og konkluderede ofte, at det nærmest 
var et helt års ferie.

I modsætning til Jessika, der havde 
svært ved at føle sig som en del af  sin 
værtsfamilie, var jeg endt i den bedst 
tænkelige familie. Jeg blev lynhurtigt 
en del af  familien og betragter dem 
den dag i dag stadig som værende 
min anden familie. Jeg skulle dele 
værelse med min dengang 18 årige 
værtssøster Carolina, hvilket jeg var 
utroligt glad for. Det betød, at jeg 
aldrig var alene og altid havde en at 
snakke med. Ud over Jessika var Ca-
rolina klart den vigtigste person i mit 
argentinske liv. Jeg fik pludselig den 
søster, jeg altid har drømt om at få 
samtidig med, at jeg fik en ny ven for 
livet. Forholdet mellem min værtsfa-
milie og mig blev så godt, at jeg endte 
med at kalde mine værtsforældre ”Ma 
og Pa”, der er forkortede ord for mor 
og far.

Julen var en helt speciel oplevelse 
for mig. Vi skulle samles med hele 
familien til ”god” mad den 24. de-
cember. Selvom jeg godt vidste, at 
jeg ikke ville få min flæskesteg eller 
brun sovs, ændrede det ikke på, at jeg 
syntes, at julemaden var katastrofal. 
Savnet til Danmark blev pludselig 
stort, og for første gang mærkede jeg 
lysten til at komme hjem, bare for en 
time eller to. I Argentina spiser man 

først aftensmad et sted mellem 22-
23, så nærmest intet var forberedt 
inden juleaften, fordi der var så god 
tid op ad dagen til at få købt maden 
og drikkevarerne. Jeg havde aftalt, 
at jeg skulle skype med min familie 
hjemme i Danmark, inden de skulle 
i gang med deres julemiddag, men i 
hele vores del af  byen var der strøm-
svigt hele morgenen, hvor typisk! Så 
tog jeg min computer på nakken og 
løb ind til centrum, hvor jeg satte mig 
op i min værtsfars ejendomsmægler-
firma for at kunne snakke med dem 
derhjemme. 

Efter en lang og hård samtale var 
klokken blevet omkring 17:30, men 
hvad skulle jeg så lave nu? Jeg vidste, 
at folk enten sov siesta eller gjorde 
klar til juleaften, så jeg endte med at 
sætte mig på en café, hvor kæresten 
til min ældste værtsbror arbejdede. 
Her fik jeg lidt at spise og drikke helt 
gratis, da hun godt kunne se, at jeg 
savnede Danmark. Da klokken blev 
mange, gik jeg hjem og gjorde mig 
klar sammen med resten af  familien, 
og kl. 22 var det blevet tid til vores ju-
lemiddag. Humøret var i top, selvom 
maden ikke var noget at prale af. Jeg 
havde glædet mig længe til at opleve 
en argentinsk jul. 

Kl. 00 kom julemanden til Argentina, 
og folk fyrede fyrværkeri af  i hele 
byen. Der var kun gaver til børnene, 
men det gjorde ikke noget, for at se 
smilet på deres ansigter var gave nok 
for mig. Senere ud på natten tog vi 

unge i byen, hvor vi festede til den 
lyse morgen. Det var en underlig, 
men sjov oplevelse.

Da der var gået 11 måneder, var det 
tid til at rejse tilbage til Danmark, 
hvilket jeg slet ikke følte mig klar til. 
Jeg kunne blive i Argentina i flere år, 
før jeg blev træt af  det, men hjem 
skulle jeg. Den sidste weekend inden 
min afrejsedato holdt mine klasse-
kammerater og resten af  mine venner 
surpriseparty for mig. Det hele var 
surrealistisk, og det var den bedste af-
slutning på et fantastisk og lærerigt år, 
jeg overhovedet kunne få. Afskeden 
med alle de betydningsfulde menne-
sker er det hårdeste, jeg nogensinde 
har prøvet, for man ved ikke, hvor 
lang tid et ’vi ses snart igen’ er.

Sidsel Hassing Hvolgaard

Min skoleleder
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Det er en glæde for mig at skulle skri-
ve om centralen i Vinderslev. Den er 
blevet bestyret af  min bedstemor og 
af  min mor. At skulle ”spole tilbage” 
i hukommelsen er en god oplevelse.

I 1916, den 1.7., blev der oprettet te-
lefoncentral i Vinderslev. Den første 
bestyrer var min bedstemor, Kirstine 
Bondrup Nielsen.  Hun var i 1911 
i en alder af  35 år blevet enke efter 

skomager Kristen Bondrup Nielsen, 
som kun blev 33 år. De havde tvil-
lingerne Karen og Andreas, som på 
det tidspunkt var 3 år. Kirstine drev 
skomagerværkstedet videre med an-
sættelsen af  en svend. Da man så i 
1916 besluttede, at der skulle være 
central i Vinderslev, blev hun tilbudt 
stillingen. Før den tid var der et om-
stillingsbord i brugsforeningen med 
32 abonnenter. Selv om hun blev 
bestyrer, fortsatte hun stadig med 
skomagerværkstedet med hjælp af  en 
svend. På et tidspunkt overtog hen-
des søn, Andreas, ”skomageriet”.

I ansættelseskontrakten med Jydsk 
Telefon-Aktieselskab står der, at ”der 
er et Beløb på 15 kr. aarligt for hver 
Abonnent, der har direkte Linie til 
Centralen”. Desuden står der, at ”der 

er et Beløb på 25 kr. aarligt for hver 
Abonnentlinie, hvor der er 2 eller 
flere Abonnenter”. Der skulle også 
underskrives et tavshedsløfte, hvori 
man lover ikke at fortælle noget om, 
hvad man evt. hører i samtaler.

Kirstine var bestyrer fra 1.7.1916 til 
1.11.1943.  Hun var blevet syg og 
til Jydsk Telefon anbefalede hun, at 
hendes datter, Karen, og svigersøn, 
Kristian, overtog centralen i Vinder-

1. Vinderslev ca. 1920-22. Stående Kirstine Bond-
rup Nielsen, centralbestyrer 1916-1943. Siddende: Datte-
ren Karen Marie Bondrup Nielsen (gift Pedersen). Senere 
centralbestyrer 1943-1970. Bagved et kik i skomagerbutik-
ken/værkstedet, som Kirstine Bondrup Nielsen også havde.

2.  Vinderslevvej 29. Huset er bygget i 1906. Til venstre for 
døren er der skomagerbutik/værksted. Til højre for døren er stuen, 
hvor det første centralbord blev opstillet.

3. Vinderslevvej 29. Verandaen er bygget til. På hver side af  døren er der et skilt. 
Det ene henviser til centralen. Det andet viser et skilt for arbejdsgivernes ulykkesforsikring, 
som min far var assurandør for. 

Af  Ruth Bondrup Pedersen slev. De havde på det tidspunkt køb-
mandsforretning i Resdal. Den blev 
solgt, og de blev de nye bestyrere. 
Det var dog kun Karen, der stod på 
den nye ansættelseskontrakt. Kristian 
arbejdede som assurandør for Ar-
bejdsgivernes Ulykkesforsikring.
Det følgende er, hvad jeg husker fra 
min opvækst med en central i stuen:
Vi havde ung pige i huset, for centra-
len skulle jo passes dag og nat. Der 
var en klokke i soveværelset og på pi-



11

geværelset på loftet. Den blev sat til, 
når vi gik i seng.

Der var mange, der ikke havde tele-
fon. Når f.eks. en landmand havde 
brug for dyrlæge, blev min mor væk-
ket ved, at han bankede på vinduet i 
soveværelset for at kunne ringe efter 
hjælp. I forgangen havde vi en tele-
fon, som blev brugt af  dem, der ikke 
havde telefon.
Vi havde en lille ruhåret terrier, som 

4. Fra venstre: Skomagersvend. Dernæst Kirstines 
børn, tvillingerne Andreas og Karen. En ung pige i huset. 
Skiltet bag den unge pige viser, at her er der en central

5. En af  de unge piger, vi havde. Hun hed Åse 
og kom fra Sinding. Centralbordet står i stuen. Åse 
havde vi forbindelse til i mange år.

6. En anden af  de 3 unge piger. Hende her ar-
bejdede sammen med Åse fra det forrige billede.

var den fredelig-
ste hund om dagen, 
men når der kom 
nogen om natten, 
var den meget arrig. 
Den skulle holdes i 
snor for ikke at bide. 
Den må helt ubevidst 
have mærket, når der 
skulle passes på. Når 
der havde været bal 
i forsamlingshuset, 
blev vi også vækket, 
hvis der var nogen, 
der skulle køres hjem. 
Her var det måske 

på sin plads med en vagt-
hund! Dyrlæge Boesen, 
Kjellerup, kom somme 
tider forbi, når han var 
på egnen for at høre, om 
der havde været opkald til 
ham. I så fald var der ble-
vet lagt besked på centra-
len.

Juleaften måtte vi gå fra 
centralen fra kl. 18-24. 
Vi gjorde det en enkelt 
gang, hvor vi var hos mor-
bror Andreas (”mo´bror 
Drejs”) og tante Edith 
(”moster Edith”) for at 
fejre juleaften sammen 
med dem og deres 2 piger, 
Anna og Birgit. Min mor 
havde dårlig samvittighed 
hele aftenen, for hun be-
kymrede sig om, at folk 
jo også kunne blive syge 
juleaften. De kunne ikke 
ringe efter hjælp. Det var 
den eneste gang, vi ikke 

var hjemme juleaften.

I de første år var centralbordet inde i 
stuen, hvor vi også opholdt os. Stuen 
ligger til højre, når man kommer ind 
i forgangen. Til venstre ligger et rum, 
som tidligere var skomagerværksted. 
Dette rum blev i 1950-51 indrettet til 
centralstue og verandaen blev bygget 
til. I starten var der kun ét central-
bord, men efterhånden som der kom 

flere abonnenter, måtte man udvide 
til 2 centralborde. Der kunne således 
i spidsbelastningsperioder sidde 2 
til at betjene samtalerne. Et central-
bord bestod af  snore med 2 propper, 
som skulle forbindes, når man opret-
tede en samtale. De, der ville have 
en samtale, ringede op. På centralen 
var der en klap, som gik ned, således 
at man kunne se, hvem der ringede. 
En prop blev sat i. Der blev nævnt 
det nummer, som man ville tale med. 
Den anden prop blev forbundet med 
modtageren. Vi ringede op og skulle 
vente på, at opringningen blev mod-
taget. Derefter blev de små ure, som 
sad øverst oppe på centralbordet, 
aktiveret. På centralbordet havde vi 
også et fint lille lommeur, som viste 
klokkeslettet. De kuponer, vi note-
rede samtalerne på, skulle også vise 
hvilket tidspunkt, der blev ringet op 
på. Nogle gange blev der kun sagt 
den person, man ville tale med. Te-
lefonistinderne havde mange numre 
i hovedet.
På Elmuseet i Tange kan man se et 
centralbord.

Centralen var ”lukket” fra kl. 24-7. 
D.v.s. at det kostede ekstra at ringe i 
dette tidspunkt.
Der var partstelefoner, d.v.s at der 
kunne være op til 4 abonnenter om 
ét nummer. Disse abonnenter måtte 
løfte røret, inden de ringede op, for at 
høre om der var ledig på linien.
Disse abonnenter havde et bogstav 
efter deres nummer, f.eks 72y, 72x 
o.s.v.

Kl. 7 var det med at være parat, for der 
begyndte samtalerne. Vi skulle sætte 
propperne i og have tilsyn med, hvor 
længe samtalerne var. Der var kupo-
ner, som blev udfyldt med hvem, der 
havde ringet og til hvilket sted. Når 
en samtale startede, blev der sat et ur 
i gang. Efter 3 minutter skulle vi bry-
de ind og sige: ”3 minutter. Ønsker 
De at fortsætte?”. Hvis man ønskede 
at fortsætte, blev uret sat i gang igen, 
og der blev sat en streg på kuponen 
for samtalen. Således fortsatte man 
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7. Min mor, Karen ved centralen i 1966. Skabet på væggen var det skab, vi lagde 
kuponerne vedr. samtalerne i. Telefonbordene er i stuen ved siden af  verandaen. Vi kaldte 
stuen for centralstuen.

Butikker og erhverv 
i Vinderslev
I forbindelse med at jeg har skre-
vet om livet på centralen i Vinder-
slev, har jeg ikke kunnet lade være 
med at tænke på alle disse butikker 
og aktiviteter, der i min barndom 
var her:

Ved boldbanen/anlægget var der 
en hjemmesyerske, som syede 
vores tøj. Hvis vi fortsætter op i 
byen, kommer vi til maler Hinner-
skov. Gartner Kjeldsen. Dernæst 
var der en tømrer/snedker. Jeg hu-
sker ikke hvem. Lillebilvognmand 
Würtz, som blev kaldt ”Kyt”. 
Hvor mon dette kaldenavn kom-
mer fra ? 
Brugsen, som havde benzinstation 
overfor, vistnok BP. Tømrer Vig-
go. Barber Johannes på hjørnet. 
Hans kone, Ninna, havde slikbutik. 
Skrædder Anker Rasmussen (jeg 
husker ham siddende på bordet i 
skrædderstilling). Hans kone, Inga, 
bestyrede forsamlingshuset. Her 
overfor lå centralen, Vinderslev-
vej 29. Slagter Nielsen. Vognmand 
Olsen over for slagteren. Cykel-
handler Hans Jensen. Han pas-
sede også vandværket. Skomager, 
Andreas Bondrup Nielsen, værk-
sted samt senere handel med nye 
sko (Vinderslevvej 19. Det høje 
hvide hus lige rundt i det lille høj-
resving). Smedje, som også havde 
benzintank, vistnok Shell. Hjem-
mesygeplejerske, frøken Pedersen 
(”Pers”). Sparekasse. 
Foderstofforretning. Bødker, som 
lavede dritler til mejeriet Økilde. 
Købmand Jørgensen. Damefrisør 
Astrid Hede. Bager. 
Skole (jeg gik i skole hos Anna og 
Knud Sørensen). Missionshus.

Ruth Bondrup Pedersen
 (årgang 1945) Hedelyngen 16

8643  Ans By

for hvert 3. minut. Om aftenen blev 
kuponerne samlet og hver abonnent 
havde et rum, hvor disse blev opbe-
varet. Kuponerne blev sendt ind til 
Jydsk Telefon hver måned. Ligeledes 
blev de penge, man havde fået ind for 
samtalerne i forgangen talt op og af-
regnet med Jydsk Telefon.
Der var forskellige takster alt efter, 
hvor lang distance man havde ringet. 
Nogle gange skulle man over flere 
centraler for at nå slutabonnenten. 
På den måde skulle man vide lidt om, 
hvor i landet man skulle kontakte de 
forskellige centraler.

Vi havde til sidst 17 ledninger til 
Kjellerup. Vi ringede Kjellerup op, 
og de viderestillede til den næste cen-
tral, som man skulle have kontakt til. 
Jeg tror, at bl.a. Ans blev viderestil-
let via Kjellerup. Nabocentralerne, 
bl.a. Thorning, Kragelund, Serup, 
Skægkær, Demstrup, mener jeg, at 
vi havde direkte forbindelse til. Der 
var ledninger til Silkeborg, som vi-
derestillede til f.eks. Herning. På den 

måde kom man ud i landet for at få 
kontakt.

I disse travle tider især om morgenen 
var der mange, som skulle ringe op 
til læge/dyrlæge. Når disse numre 
var optaget, sagde vi: ”Der er opta-
get. Ønsker De at vente?” Hvis man 
ønskede at vente, lyttede vi med på 
en del af  samtalen for at kunne fange 
lægen/dyrlægen, inden røret blev lagt 
på, således at vi kunne give samtalen 
til den, der ventede. Det kunne man-
ge gange være svært at få forbindelse 
igen til disse personer. På den måde 
fik vi hørt noget, som absolut ikke 
måtte komme videre.

I dag er der jo en automatstemme, 
der siger, hvilket nummer man er i 
køen. ”Vent venligst”.

Fortsættes i næste nr.
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Det hele startede i efteråret 2007, 
hvor jeg, Kaj Andersen, klovbeskæ-
rer fra Mausing, blev ringet op af  min 
lillebror, Flemming Andersen, der 
spurgte mig, om jeg ville være med-
hjælper til Prins Joachims og Maries 
bryllup året efter.

Det kunne da være spændende, så jeg 
sagde, at det ville jeg gerne. Grun-
den til, at han spurgte så lang tid før, 
var at politiets efterretningstjeneste 
(PET) skulle godkende mig inden 
brylluppet, og det gjorde de heldigvis.

Grunden til, at min bror var involve-
ret, er at han har et udlejningsfirma, 
og da slottet ikke var stort nok, havde 
prinsen valgt at leje et stort telt, så de 
kunne holde festen i slotshaven, og 
det jeg skulle hjælpe med, var at få 
de sidste detaljer på plads lige inden 
festen og under festen at sørge for, at 
toiletterne, som var Royal toiletvog-
ne, fungerede som de skulle.

Den 24. maj 2008 drog jeg så til Mø-
geltønder, og jeg havde fået at vide, 
at jeg skulle køre til en nabogård til 
slottet, hvor vi havde hovedkvarter. 
Det kunne jeg så ikke, da PET stop-

pede mig en kilometer før, hvor de 
oplyste mig om, at man skulle have 
et adgangskort for at komme nær-
mere. Det havde jeg ikke fået endnu, 
så jeg måtte pænt vente, til min bror 
kom ud til os med det. Da ham PET 
manden så det, sagde han, at det jo 
var det helt rigtige, da det var et rødt 
adgangskort, som gav adgang til at 
komme overalt på slottet. Der var 
jo ingen grund til at fortælle ham, at 
det var for, at jeg kunne komme ned i 
kælderen på slottet for at vaske op o.l.

Da jeg så endelig kom til slottet, blev 
jeg lidt overrasket over at se, hvor 
mange mennesker der var i gang. 
Det var imponerende! Bare lige for 
at nævne nogle af  dem så godt som 
jeg nu kan huske det, så var der 52 
tjenere, 12 kokke, 20 musikere og en 
masse politi og PET folk, så der var 
god aktivitet.

Teltet var bygget op som en vinkel, 
hvor der var spisesal i den ene vinge 
og danseafdeling i den anden. Orke-
stret var placeret i hjørnet mellem de 
to vinger, og det hele var hævet op i 
en halv meters højde med gulvtæppe 
i spiseafdelingen og egeparket i dan-
seafdelingen. Det var lavet fantastisk 
flot med lysekroner, runde borde 
med kæmpe blomsterdekorationer 
osv.

Midt på eftermiddagen kom de to 
prinser, Nikolai og Felix, om til os, da 
de kedede sig, mens de ventede på, 
at gæsterne skulle ankomme til aften. 
De slap for at komme med til kaffe et 
eller andet sted, så de syntes, det var 
meget sjovere at være omme bagved 
hos os, hvor de kunne lege på mini-
læsser og palleløfter osv.

Jeg fik bl.a. mulighed for at lege mu-
sketer med dem, hvor vi fægtede med 
paprør, og hvad vi ellers lige kunne 
finde på, for på det tidspunkt var vi 
klar, så vi ventede bare på gæsternes 

ankomst.

Ca. kl 17.00 opstod der et problem, da 
ceremonimesteren spurgte min bror, 
hvor portvinsglassene var henne. 
Min bror svarede blot, at det havde 
ceremonimesteren ikke bestilt. Det 
var han helt uenig i, så han måtte lige 
tjekke sine papirer og måtte konsta-
tere, at det havde han glemt. Vi havde 
et seriøst problem, for hvor skulle vi 
lige skaffe 300 portvinsglas lørdag ef-
termiddag? Min bror spurgte, hvor-
når glassene skulle bruges. Det skulle 
de kl. 22.00. Han ville så kontakte sin 
medhjælper hjemme i Thisted for at 
få dem bragt til Møgeltønder.

”Det er fint nok!”, sagde en PET 
mand, der stod lige ved siden af  os, 
”men han kan ikke komme ind på 
området, da det er sweepet” (under-
søgt for bomber o.l.). Min bror var 
hurtig og spurgte ceremonimesteren, 
om han ikke bare kunne låne en af  
kronebilerne, og den lidt desperate 
ceremonimester sagde straks ja til 
det, så brormand kørte kronebil ud 
efter glas, hvilket han mente var lidt 
sejt.

Gæsterne ankom i busser hen sidst 
på eftermiddagen, og vi kunne stå i 
slotskøkkenet og se dem komme op 
ad den røde løber. Jeg vidste ikke, 
der var så mange adelige i Danmark. 
Jeg kendte ikke så mange af  dem, 
men det var da lidt sjovt at stå inden 
for murene og se det hele på tætte-
ste hold. Prinsernes barnepiger stod 
sammen med os, og de kunne fortæl-
le, hvem mange af  dem var.

Festen kom i gang, og min opgave 
var på forhånd, at jeg skulle sørge for, 
at toiletterne var pæne og rene hele 
aftenen, men på grund af  det kolde 
forårsvejr blev opgaven ændret til, 
at jeg skulle stå inden for teltåbnin-
gen for at lyne op og ned, når folk 
skulle ud og ind, og det var trods alt 
lidt sjovere, da man jo så var inde i 
festlokalet, hvor jeg kunne følge med 
i det hele.
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Det er bestemt ikke hver dag, man 
oplever, at der kommer 52 tjenere 
ind på en lang række, for at alle fik 
serveret på samme tid. Det var meget 
specielt, og jeg måtte da lige en gang 
imellem knibe mig selv i armen for at 
vide, at det var lille mig der stod der.

Jeg vil lige nævne et par små episoder, 
som jeg syntes var lidt sjove. I må lige 
forstå, at der jo selvfølgelig var  en 
meget højtidelig stemning, men det 
var jo en fest, så lidt gas kunne man 
godt slippe afsted med. Da den sven-
ske prinsesse Madeleine (flot pige) 
kom uden for teltet, udbrød hun: 
”Uhh, der er kalt herude”, hvortil jeg 
så svarede, at det var for, at hun ikke 
skulle blive hængende for længe. Det 
syntes hun var sjovt, og da prins Ni-
kolai skulle ud på wc, lynede jeg bare 
lidt op, hvorpå han hurtigt opfattede 
det og sprang på maven ud igen-
nem åbningen. Det fik så en del af  
gæsterne til at klappe i hænderne, og 
det havde jeg nok ikke lige tænkt på. 
Kronprins Frederik blev også træn-
gende i løbet af  aftenen, og da han 
nærmede sig, sagde han: ”Nå, De står 
bare her”, hvortil jeg svarede, at jeg 
ikke lige havde andet for den dag. Så 
gav han mig et venligt klap på skulde-
ren, inden han gik ud.

Grev Ingolf  henvendte sig på et tids-
punkt til mig, da han var løbet tør for 
smøger og spurgte, om han måtte 

få en af  mig. Jeg havde fået forbud 
af  overtjeneren mod at ryge, så jeg 
sagde til ham, at det var ok, hvis jeg 
kunne ryge en sammen med ham, og 
så måtte han tage balladen med over-
tjeneren. Det var han helt med på, så 
vi stod udenfor og smøgede den sam-
men.

Efter spisning blev festen flyttet ind 
i danseafdelingen, hvor den enorme 
bryllupskage skulle skæres for. Den 
var ca. to meter høj, og Prins Joachim 
skar den for med sin sabel. Jeg stod 
på første parket til seancen, ca. tre 
meter derfra.

På et tidspunkt stod 
min store barndoms-
helt fra TV-serien 
”De uheldige helte”, 
Roger Moore, lige 
ved siden af  mig og 
snakkede i en halv ti-
mes tid. Det var lidt 
stort, selv om han er 
blevet lidt gammel.

I løbet af  aftenen/natten blev gæ-
sterne lidt mere løsslupne, så da fyr-
værkeriet gik i gang, stod vi alle imel-
lem hinanden udenfor, og det var et 
fantastisk fyrværkeri, imponerende 
flot med bl.a. et stort rødt hjerte lige 
ned ad den store allé.

Festen sluttede ved, at der blev kørt 

to pølsevogne frem på terrassen, og 
de kongelige kan godt lide en hotdog 
som natmad.
Efter natmaden var min opgave fuld-
ført, og temmelig træt blev jeg så kørt 
over til nabogården for at skifte tøj 
og drage hjemad, men på vej ud fra 
slottet, hvor vi jo kørte bagom, blev 
jeg meget overrasket. Da vi passerede 
slotsmuren, var der pludselig blitzlys 
hele vejen rundt om bilen, så nu fik 
papparazierne da nogle billeder af  
klovbeskæreren fra Mausing!

Som tak for hjælpen fik vi en lille por-

celænsting, hvor dronningen havde 
håndmalet Prins Joachims og Maries 
våbenskjold.

Jeg er nok ikke den største royalist, 
men er glad for, at vi har kongehuset, 
så det var absolut en stor oplevelse at 
være med, og da pressen ikke havde 
adgang, er det her nok den første ar-
tikel om festen fra en, der har været 
der.

Kaj Andersen
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I oktober havde vi et flot rejsefore-
drag om Argentina. Det var Sidsel 
Hassing Hvolgaard fra Pederstrup, 
der fortalte om sit ophold hos en 
argentinsk familie. Sidsel gjorde det 
så professionelt, så man skulle tro, 
at hun ikke lavede andet. Det var en 
spændende og meget personlig for-
tælling. Som lovet var der argentinske 
specialiteter i løbet af  aftenen i form 
af  vin fra Argentina og en snack bagt 
med chili-salsa og mandler efter ar-
gentinsk opskrift. Til kaffen fik vi 

Vi ønsker godt nytår 
til alle!

Kontakt Lotte Kragh, tlf. 51723698, 
e-mail: kragelykken@energimail.dk

Find Vinderslev 
Borgerforening 

på facebook18. februar kl. 18.30: Suppe efterfulgt af  generalforsamling.

Bemærk dato er ændret i forhold til tidligere program.

En aften i marts: ?Vi har et arrangement i støbeskeen, men har endnu ikke alle aftaler på plads.

En dag i april: Forårsklargøring af  Byparken.

Vi mødes i Byparken iført arbejdstøj og med trillebør 

og redskaber. Når dagen er fastsat, skriver vi det på 

Byparkens og Borgerforeningens facebook-sider.
30. april kl. 13.30: Skovtur fra Mausing Forsamlingshus 

til Mausing Mølle.Efter mange opfordringer gentager vi succesen. Vi glæ-

der os til at se det nye møllehjul i sving.
23. juni: Sct. Hans Aften
Forhåbentlig får vi mere held med tænding 
af  bålet end i 2015. 

En søndag i september: Byvandring i Pederstrup.

Efter den store succes med vandring i Vinderslev, vil 

vi arrangere en lignende guidet tur i Pederstrup. 

6. november: Børneteateret ”Kraba-

sken”. Vi håber at kunne præsentere 

endnu en fantastisk spændende og sjov 

forestilling på skolen. En aften eller to i november: REVY
Der har i flere år været ønske om at ”genoplive” revyen, og nu er det lige før 
det sker. Idéerne er i hvert fald begyndt at dukke op i visse folks hoveder. 
Har du lyst til at være med, så kontakt os.

kager. Den ene havde Sidsels mor, 
Anne-Grete bagt med karamel hjem-
bragt fra Argentina. Endnu en gang 
tak til Sidsel for en god og interessant 
aften.

Vi havde fornøjelsen af  at være med 
som hjælpere ved skolens jubilæum. 
Det var fantastisk at opleve den gode 
stemning og overvære folks gensyn 
efter måske mange år.

Årets sidste begivenhed i vores for-
ening var som vanligt Børneteater. 
Over 100 små og store mødte frem 
for at komme på eventyr med ”Me-
sterdetektiven Kalle Blomkvist”.

Igen i år havde ”Krabasken” forbe-
redt en sjov og spændende forestil-
ling. Børnene på scenen gjorde det 
godt, og der var velfortjente roser til 
alle og stående bifald. Efter forestil-

lingen kunne tilskuerne snakke om 
forestillingen over en kop kaffe, juice 
og kage. Børnene hyggede sig på le-
gepladserne i det dejlige vejr.

Det lykkedes ikke at komme ud til 
alle for at sælge medlemskort i år, 
men hvis man vil, kan man endnu nå 
at købe et inden generalforsamlin-
gen. Ring til Lotte Kragh på tlf. 5172 
3698, så finder vi ud af  det, eller mød 
bare op til generalforsamlingen!
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Julemarked
Som optakt til julemarkedet har bru-
gerrådet siden først i november må-
ned solgt dørkranse, gravkranse og 
anden gravpynt fra en salgsbod op-
stillet ved indgangen til Malmhøj, og 
salget fra den har endnu en gang slået 
foregående års rekord. Selve julemar-
kedet blev holdt den 28. november, 
og til det kom mange af  hjemmets 
beboere og deres pårørende samt be-
boere fra omegnen, som er flinke til 
at bakke os op i vores arbejde med at 
skaffe midler til at holde forskellige 
arrangementer til glæde for beboerne 
på Malmhøj. Markedets tombola var 
som sædvanligt det helt store træk-
plaster, og der var hurtigt udsolgt af  
lodder. Der blev også solgt mange 
juledekorationer, adventskranse, ju-
lekort og julepynt. Gevinster kunne 
man også være heldig at vinde i det 
amerikanske lotteri, mens man sad 
og hyggede sig med kaffe, gløgg el-
ler sodavand og æbleskiver i løbet af  
eftermiddagen. 

Malmhøj

Bilen ankommer til tøjdemoen

Størrelsen tjekkes

  -og så var der naturligvis kaffe

Henny og Ester studerer tøjet

Der arbejdes i juleværkstedet

Der arbejdes i juleværkstedet

Markedet åbnes med ”Vær velkommen 
Herrens år”, med Else Holm ved klaveret

Trængsel ved tombolaen

Kunder ved dekorationerne

Gevinsten studeres

Størrelsen tjekkes

Tøjdemonstration
I oktober havde vi tøjdemonstration 
på Malmhøj. Foruden hjemmets be-
boere kom der også en del udefra for 
at se, prøve og evt. købe noget – eller 
måske bare for at hygge sig med en 
kop kaffe!
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Julefrokost
Det sidste arrangement på Malmhøj i år, som brugerrådet stod for, var 
julefrokosten. Den blev holdt den 10. december, og den fulgte alle traditio-
nerne fra de foregående år, både hvad angår menu og underholdning, såvel 
som tilslutning.

Alvilda Jacobsen
Anonym
Avisen
Boligforeningen Sct. Jørgen
Bredsgaard
Camilla
Centerrevision
CK Hair, Søndergade
Collection
Designa
Din Købmand
Din Tøjmand
EDC mæglerne
Elkær Anlæg og Entreprenør
Else og Arne Holm
Falck
Forever, Britta Ankersen

Funder El-service
Gardin Laugesen
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
JL Auto
Jyske Bank
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bøger og Papir
Kjellerup Dyreklinik
Kjellerup Fodplejeklinik, Nørregade
Kjellerup Kraniosakral, Jytte Krogh
Kjellerup Pejse- og Energicenter
Kjellerup Porte
Kjellerup Stenhuggeri
Kjellerup Tandlægecenter
Kjellerup VVS
Kjellerup Væveri
Klinik for fysiurgisk massage, 
v/ Zita Agerskov
Klinik Masé, Tanja Aagaard
Kloster Sølv
Klovbeskærer, K.V. Andersen
Knuds Hvidevareservice
Kurt Knudsen
Kusk Hvidevarer
Kyllings El-service

Der spises Bent Kragh underholdt
TAK
Der bliver gjort en meget stor indsats 
for at holde udgiftsniveauet til jule-
markedet så langt nede som muligt, 
så markedet kan give et pænt over-
skud, og vi er meget taknemlige over 
at så mange - mere eller mindre lo-
kale – bidrager til det ved at forære 
os forskellige slags materialer, hjælper 
ved fremstilling af  produkter, som vi 
kan sælge i boderne, eller simpelthen 
tilbyder deres hjælp med de praktiske 
ting, hver gang vi har brug for det!

Sidst – men ikke mindst – skal der 
bringes en tak til alle vore sponso-
rer i 2015:

Lux Styling
Malerfirma Domino, Anni Domino
Malermester Helle Krogh
Martin Poulsen
Morgenbassen
Murermester Jørgen Brødløs
Nordea
Profil Optik
Radiomanden
Rema
Salon Demuth
Shell, Vestergade
Siam frisørsalon
Silkeborg Uldspinderi
Sparekassen Kronjylland
Sportigan
SuperBrugsen
Søndergades Auto, Harry Damgaard
Sørens Rejser
Tandlægerne i Vestergade, 
Charlotte Præstmark) 
Telka, Martin B. Madsen
Tømrer og snedker Munk
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Wittrups malerforretning
Zjoos
Økilde Pil

Birthe Clausen
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- et møde i Valgmenighedens hus 
med Morten Asbjørn Christensen 
onsdag den 28. oktober 2015.

”Mon I bliver lige så begejstrede, 
som jeg var?” Sådan starter Morten 
sit foredrag. Aftenen bliver en god 
blanding af  historie, internationale 
oplysninger og personlige betragtnin-
ger. Der er mange på tilskuerrækker-
ne denne aften, og de bliver helt fra 
starten guidet efter en dagsorden, der 
sikrer at vi bliver præsenteret struktu-
reret for Mortens oplevelser - både i 
ramme og indhold.

En rig samling af  billeder understøt-
ter denne aften det levende ord og 
får os til at se det hele for os. Der 
er blikfang på, og de udvalgte bille-
der er stemningsmættede og skæve, 
også videoklip, sange og ekstra farve 
forstærker den visuelle oplevelse. Et 
højt informationsniveau og en im-
ponerende grafik understøtter med 
kontraster og detaljer, hvor intet er 
overladt til tilfældighederne. Morten 
er god til at fortælle, god til at holde 
kunstpauser og til at betone sit sprog. 
Der går ikke lang tid – og den holder 
hele vejen igennem – før vi er begej-
strede. Det er beundringsværdigt, når 
et ungt menneske er SÅ smækfyldt af  
oplevelser.

Vi bevæger verden! 
(eller sagt på engelsk: We move the 
world, som Verdensholdets slogan 
hed i 2014).

I Danmark er holdet mest kendt for 
at lave opvisninger, men på verdens-
plan signalerer begrebet sund og ak-
tiv livsstil, foreningskultur og frivil-
lighed. Dette udmønter sig konkret 
i workshops for børn og unge. Ord 
som improvisation, drama, motiva-
tion når de unge gymnaster er inspi-
ratorer og forbilleder.

Introduktionen til ”Hvem er jeg” 
starter med en stående salto! Gymna-
stik kan laves alle steder, som Morten 
hermed får overbevist alle tilhørere i 
den gamle arrest om. Han er vokset 
op på en gård i Pederstrup. Den spæ-
de barndom blev tilbragt ved dagple-
jemor Birthe og med sine egne ord 
”i en trillebør”, senere i Vinderslev 
Skole og Lemming Friskole. Drøm-
men om at ”rejse med gymnastik” - 
at komme på Verdensholdet, blev i 
følgende prioriterede rækkefølge: Et 
mål, en mulighed, en realitet. Efter 
1. forsøg om optagelse i 2012, lykkes 
det i anden omgang i foråret 2014.

Udtagelsen er et nåleøje i sig selv, 
som 200 gerne ville igennem. Gen-
nem flere timers træning bliver man 
(med et papirnummer fæstnet på ma-

ven) iagttaget og bedømt af  de kvali-
ficerede, der står på sidelinjen. Efter 
første runde bliver numrene på dem, 
der er gået videre råbt op. Herefter 
starter næste runde. Til sidst er der 
21 piger og 21 drenge tilbage, og nu 
følger den personlige samtale, hvor 
man nærmest bliver krydsforhørt. Til 
sidst står de 28 udvalgte tilbage, og i 
det næste års tid er man under DGI´s 
vinger.

Ren forelskelse
Inden Take off  skal der lige trænes 
500 timer...!

Psykologer beskriver den første fase 
i gymnasternes liv for ”forelskelses-
fasen”. Man er optaget af, hvem de 
andre er. Hvem er de, der nærmest 
skal være ens familie det næste år? 
De indledende øvelser i DGI-lejren 
handlede om at komme ud i sko-
ven og forestille sig, at man var far-
ven blå, dernæst orange for til sidst 
at kramme et træ. Dagene bestod af  
10 timers daglig træning, ømhed fra 
top til tå, hvor 3. dagen er den vær-
ste samt seancen at tape sig ind for at 
pleje de overbelastede led.

Undervisningen er afvekslende; der 
er morgengymnastik med boldspil 
og stafet. Herefter følger spring, ryt-
misk ballet eller fysisk træning. Der-
udover er der den vigtige sociale del: 
De små pauser, hvor man kan koble 
lidt af  med kaffe og begrebet ”fru-
strationsslik”. Efter vaccinationer og 
ikke mindre end 11 opvisninger på en 
måned er gymnasterne ved at have 
samlet en euforisk spænding og ner-
vøsitet i de trænede kroppe.

Verdensholdet klar til 
verden
Holdets opvisning hedder ORBITA, 
der er en fantasirejse gennem plane-
ter.

28 gymnaster – udtaget til Verdensholdet 2014 – det 10. af  slagsen 
(Morten er nr. 4 fra højre)
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Verdensrejsen bringer holdet til:

Sydkorea: Propagandamuseum, pig-
tråd og opvisning ved et tempel.

Taiwan: 800 elever til dansk gymna-
stik og leg, workshop med retarde-
rede og handicappede børn, besøg på 
hospital med kørestolsbrugere uden 
engelsk.

Japan: Besøg i Hiroshima, militær-
gymnastik uden musik, men med 
kontraordrer.

Indonesien: Høj luftfugtighed, bo-
ede ved en milliardær, bakterier og 
ondt i maven, jul i varmen uden fami-
lien, konfekt og ris, fægtet med arme 
og ben for at skabe julestemning.

Bali: Små piger sælger postkort, hul-
let halgulv lappet nødtørftigt, glæde 
over lidt, gæstfrihed, imødekommen-
hed, opvisning i vandpark, øjenvip-
pefabrik.

Singapore: Nytår, samme seng 10 
dage i træk (ofte har det været 1-3 
nætter), Mammen ost, forbud mod 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Verdensholdet er kælenavnet for National Danish Performance Team, 
der forkortes NDPT. De tre første hold gik under navnet National Danish 
Gymnastics Team, forkortet NDGT. Holdet er et gymnastikhold, som rej-
ser verden rundt for at præsentere den danske folkelige gymnastiktradi-
tion. Holdet er stiftet af  Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og 
består af  28-30 danske gymnaster. Siden 1994 har holdet lavet 6 rejser af  
en varighed på 10 måneder. Deltagerne på et verdenshold betaler selv en 
del af  rejsen og er således ikke professionelle gymnaster. Traditionen med 
gymnastikrejser blev oprindeligt startet af  Erik Flensted-Jensen, som rejste 
ud første gang i 1939 under navnet Danish Gym Team.

tyggegummi.

Costa Rica: Rekla-
mefolk fra Danmark 
som optakt til tour 
i Danmark, smukke 
koreografier, spring 
aldrig set før.

Argentina, Urugu-
ay, Chile: Dale 100 

m, flyskræk, korruption, gymnastik-
redskaber i tolden i en måned, kød 
nok, fulde chauffører, kaffe og små-
kager.

USA: Skulder af  led og forstuvet nak-
ke, bagud med træning, tid til at spise 
ordentligt, gang i træningen, mange 

skader, længsel efter at komme hjem, 
Martin Luther King, borgerrettighe-
der, gospel, møde med gidseltager, 
Kentucky foreningskultur.

Danmark: Hjem! Danmark, mit 
fædreland, efter 6 måneder, bobbel 
sprunget et øjeblik, boet i kuffert – 
og naboens, fri i påsken, gensynsglæ-
de, nabolande.

Hjemme igen
Efter 1 år, hvor det har handlet om 
Verdensholdet, er Morten hjemme 
igen; der er sket SÅ meget. Noget 
er først blevet fordøjet i forbindelse 
med forberedelsen til dette foredrag, 
fortæller Morten. Nye detaljer og 
erindringer bliver ved med at dukke 
op.

Hvad er der sket? En ung mand er 
blevet formet og tømret, som han 
selv siger. Han har om nogen lært 
andre at kende på tæt hold. Han har 
lært sig selv at kende og fundet sine 
grænser.

Og blev vi, der lyttede, begejstrede? 
Ja, for søren! Det er et af  de foredrag, 
som man med glæde kunne lytte til en 
gang til. Verden bragt helt ind i Valg-
menighedens hus – og præsenteret 
med sådan et engagement og entu-
siasme.

Marianne Kristensen



20

VIF
Et travlt 2015 er gået. I gymnastik-
salen, på fodboldbanerne og i klub-
huset har der igen i år været fart på. 
Opvisning, kampe, træning, marked 
og fester er gået godt, og mange har 
haft gode timer i forbindelse med 
idrætsforeningen.

Som skrevet tidligere valgte vi sidste 
år at investere i Conventus i et forsøg 
på, på sigt, at spare tid og ressourcer. 
Et program til styring af  foreninger, 
bl.a. med hensyn til økonomi, holdre-
gistrering og tilmelding. Det var og er 
stadig en stor udfordring for mange. 
Vores naboklubber har brugt det læn-
ge og er meget godt tilfredse, så det 
må kunne lykkes for os. 

Lad dette være en opfordring til spil-
lere og forældre til at få dem selv el-
ler deres børn meldt på holdene ved 
opstart. 

Vi vil i bestyrelsen meget gerne bruge 
vores tid på at udvikle og lave nye til-
tag, men når vi skal bruge alt for me-
get tid på at få folk til at betale deres 
kontingenter, ja, så rækker vores tid 

som jeres heller ikke længere. Nok 
om det! 

Vi har i år måttet sige farvel til 2 tro-
faste hjælpere gennem mange år. Mi-
chael Døssing og Holger Buus har 
valgt at sige stop, og det kan de også 
med god samvittighed, når man som 
dem har brugt så mange frivillige ti-
mer. Fra foreningen skal der lyde en 

stor tak for ind-
satsen! 

Vi arbejder på at 
finde trænere og 
holdledere til alle 
hold, men vi vil 
gerne se nye an-
sigter. 

Siden sidste blad 
har vi haft et par 
arrangementer:

Ungdomsafslut-
ningsfesten var 
igen i år delt op, så 
der var fest både i 
forsamlingshuset 
og i klubhuset. 
Det virkede godt, 

og deltagere roste arrangementerne. 

Seniorafslutningen i Mausing For-
samlingshus var også en god fest. 
Dog var det ærgerligt, at kun 36 per-
soner incl. bestyrelsen deltog i sæson-
afslutningen.

Når fodbolden holder vinterpause, 
begynder aktiviteterne i gymnastiksa-
len. Der spilles badminton, lidt fod-
bold og laves gymnastik. 

Se mere om holdene, kontaktperso-
ner og træningstiderne for gymna-
stikafdelingen på vores hjemmeside 
www.vinderselv-if.dk .           

Seniorafslutning

Krudtuglerne
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Onsdag den 7. oktober inviterede Se-
nior klubben til høstfest på Malmhøj. 
Vi havde besøg af  fhv. Borgmester i 
Kjellerup  Kommune, Hans Jørgen 
Hørning, som fortalte lidt om sit poli-
tiske liv i hhv. Kjellerup  og  Silkeborg  
Kommune på en virkelig interessant  
måde. Vi fik indblik i,  hvordan  det  
har ændret  sig  i  løbet af   de  30 
år, Hørning  har  været med i politik, 
men  det  er  stadig  spændende og  
udfordrende. 
Hørning er vokset op  på  landet i 
Randers/Mariager området, hvor han 
som barn og ung deltog i høsten på 
de vilkår, der var på den tid (1950erne 
og  1960erne), begyndende med he-
ste, selvbindere og mejetærskere/tær-
skemaskiner. Meget  forskelligt  fra i 
dag. I hans tid var der en udvikling fra 
den første lille Ferguson til nutidens 
mastodonter. 
Hvad angår  selve høsten, var det 
netop i den periode, at der skete  en 
kæmpe  udvikling fra selvbindere  til 

Seniorklubben

På hjemmesiden kan der endvidere 
ses de kommende aktiviteter, men vil 
lige nævne de første i året 2016. 

Den 1/2-2016 kl. 1900 er der gene-
ralforsamling i klubhuset, mød op og 
vær med til at få indflydelse på beslut-
ningerne i foreningen eller bare hør 
hvordan året er gået. I år skal der væl-
ges nye medlemmer til bestyrelsen, så 

Ungdomsafslutning

skulle man have lyst til at være en del 
af  en god bestyrelse i en forening i 
fremgang, samt give lokalsamfundet 
en hjælpende hånd, så kontakt besty-
relsen.  

Den 6-2-2016 kl. 1000 skal klubhuset 
have årets hovedrengøring, herunder 
reparation af  diverse små ting både 
inde og ude. Kom og giv en hånd 

med. Henset til rundstykkerne, så skal 
der tilmeldes til Jan Bay på 24274101.
   
Fodbolden starter igen. Der er op-
start for seniorafdelingen den 27-2-
2016 kl. 1400 og for ungdomsafde-
lingen den 2-4-2016 kl. 1000. Find 
støvlerne frem og mød op fra starten 
af  sæsonen. 

Gymnastikken skal også rundes godt 
af, det sker med en afslutning den 13-
3-2016 kl. 1000. 
Hold øje med opslag vedr. arrange-
mentet. 

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens 
vegne takke alle i og omkring klub-
ben for et godt år. Uden jer er det 
ikke muligt at få klubben til at fun-
gere. Vi glæder os til at være en del af  
klubben i 2016.  

På bestyrelsens vegne
Henning Fisker

kæmpe mejetærskere. 
Spændende var det at høre om,  da vi 
jo alle har  minder om den tid. 

Onsdag den 2. december Julecafé 
med sang og historiefortælling ved 
Bente Sørensen.
30 medlemmer var mødt op til en 
hyggelig eftermiddag/aften, hvor vi 
først sang nogle julesange - og der 
blev virkelig sunget igennem! Bente 
styrede på sin sædvanlige friske facon 
valget af  sange og fortalte derefter 
en hyggelig/opbyggelig julehistorie, 
hvorefter der blev serveret et par snit-
ter med div. drikkevarer. Snakken gik 
livligt, indtil vi igen sang nogle sange 
og salmer, inden der blev takket af  og 
ønsket GOD JUL.

Onsdag den 4. november var der 
foredrag ”Jysk lune og lune jyder” 
med Leif  Fabricius, som viste sig at 
være ham, der har leveret tekster til 
”Karl Ejnar’s booking” og mange an-

dre tekster til Finn Nørbygård, som 
han har gået på gymnasiet med. Des-
uden har han skrevet tekster til div. 
revyer og tillige været instruktør.
Leif  fortalte levende og humoristisk 
om sine oplevelser og gav den også 
som Karl Ejnar.
Forskellen på ”Köwenhavnere” og 
jyder blev ridset op, så der ikke var 
noget at misforstå - til vores fordel, 
forstås! (selvfølgelig).
Leifs fortællinger gav anledning til 
mange grin, så vi næsten fik ondt i 
maven. En herlig dag.

Arrangementer i  foråret 2016
13. januar 
Emne: ”De hvide busser ” v/Arne 
Doktor, Ans
10. februar
Emne: ”Bedstemor med barnevogn 
fra Skagen til grænsen”
9. marts
Engesvang Seniororkester 
6. april
Generalforsamling  med sang/spil 
og oplæsning 

Hanna Bjerre
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Nyt fra 
Lokalrådet
Det var især to begivenheder, som 
optog Lokalrådet i efteråret 2015.

Først var det skolens jubilæum i star-
ten af  oktober. Her havde vi tilbudt at 
tage køkkentjansen i forbindelse med 
åbent hus på skolen samt sponsorere 
jubilæumskringlen. Der blev knoklet 
i køkkenet med at varme kringler, 
men det var samtidig en fornøjelse 
af  være med til jubilæet på sidelinjen. 
Der blev snakket, givet krammer og 
delt minder overalt på skolen. Bor-
gerforeningen hjalp også til, og det er 
jo lige præcis det, vi kan her på eg-
nen – mange bakker op og flere giver 
gerne en hånd med for at få lokale 
arrangementer til at lykkes.

I november havde vi vores årlige 
stormøde – i almindelig tale kaldet 
’generalforsamling’ – hvor vi i år 
havde satset alle pengene og booket 
en fremtidsforsker. Birthe Linddal 
(f. 1974) har en Master i Sociologi 
fra University of  Amsterdam og er 
Cand. Scient. Soc fra RUC (historie 
og socialvidenskab) – kort sagt so-
ciolog, historiker, fremtidsforsker, 
foredragsholder, debattør, moderator 

og samfundskritiker. Fremtiden er en 
fleksibel størrelse og på baggrund af  
de valg, vi træffer, har vi mulighed 
for at påvirke den. Birthe Linddal var 
derfor den helt rigtige til at inspirere 
og udfordre os angående fremtidens 
lokalsamfund.

En af  de store trends i disse år er 
uden tvivl individualiseringen, men 
som reaktion på dette er der faktisk, 
ifølge Birthe Linddal, en lige så stor 
modtrend – nemlig at flere og flere 
aktivt vælger fællesskabet og navnlig 
det fællesskab, som er i de mindre 
lokalsamfund. Så selvom tendensen 
er, at alt flytter til byen, så er der hel-
digvis også borgere, som ønsker det 
modsatte. Hun refererede til under-
søgelser, hvor naturen er den væ-
sentligste årsag til, at folk flytter fra 
byen – derefter fulgte boliger til gode 
priser samt håbet om fællesskab. Hvis 
fællesskab efter en rum tid endnu 
mangler, så er det samtidig grunden 
til, at folk flytter tilbage til byen.

Birthe Linddal var skarp i sin opfor-
dring til de mindre landsbysamfund 
– sørg for at værne om de borgere, 
som bor her, men lige så vigtigt er 
det, at nye borgere bliver inviteret ind 
i fællesskabet. Her påpeger hun dog 
en modsætning, idet mange unge er 
født ind i den individuelle tidsånd og 
derfor ikke har mange erfaringer med 
at begå sig i lokale fællesskaber – de 
skal inviteres mere end en gang, og 
de skal lære det, men de har heldigvis 
en tro på, at fællesskabet har en stør-
re værdi end det, de kan skabe alene.

Hun kom også omkring skolens af-
gørende betydning som et sted, hvor 
fællesskab skabes. Det var et utroligt 
spændende oplæg, som bestemt også 
gav anledning til gode drøftelser ef-
terfølgende. 

Stormødet sluttede med forman-
dens årsberetning, fremlæggelse af  
regnskab samt valg af  nyt medlem til 
Lokalrådet. Morten Revsbeck genop-
stillede ikke til Lokalrådet. Der skal 
lyde en stor tak til ham for hans ind-
sats – og som nyt medlem blev Niels 
Kristian Jørgensen valgt ind. Lokalrå-
det mangler på nuværende tidspunkt 
to suppleanter – kontakt os endelig, 
hvis du har lyst til at være med på si-
delinjen. 

Lokalrådet mødes først igen i det nye 
år og har derfor endnu ikke konstitu-
eret sig.

Byrådet har haft forslag til en ny sko-
lestrategi i høring her i efteråret. Her 
sendte Lokalrådet et kort høringssvar 
ind, idet vi savner en politisk ambiti-
on om at bevare skolerne i de mindre 
lokalsamfund og derved give fælles-
skabet de bedste forudsætninger for 
at leve videre og vokse.

I Lokalrådet er vi meget glade for vo-
res 122 ’venner’ på facebook – det er 
nemlig her vi fortæller om nye lokale 
og kommunale initiativer. Begejstrin-
gen var dog endnu større, da et enkelt 
opslag nåede ud til over 1000 – vi er 
på vej!

Jane Vibjerg
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Valgmenigheden

Søndag den 10. januar
I bestyrelsen for Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed er man meget 
glad for den store interesse, der har 
været om stillingen som præst for 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed. 
Bestyrelsen modtog 6 skriftlige an-
søgninger og har haft 3 ansøgere til 
en personlig samtale og har herefter 
indstillet Johan Christian Nord til 
at være Kjellerup og Omegns Valg-
menigheds kommende præst. Dette 
skal godkendes af  menigheden på en 
ekstraordinær generalforsamling søn-

dag den 10. januar umiddelbart efter 
Valgmenighedens søndagsgudstje-
neste kl. 10.30, hvor Johan Christian 
Nord vil holde prædiken.

Johan Christian er 27 år og fra Mårslet, 
men bor i øjeblikket i København. 
Han er gift med Anna, og sammen 
har de en lille datter på ca. 3. måne-
der. Johan Christian Nord er uddan-
net cand.mag. i religionsvidenskab 
og tysk. Han er for tiden ansat som 
ph.d.-studerende ved Aarhus Univer-
sitet, hvor han er ved at færdiggøre 
en afhandling om brydninger mellem 
ateisme og religiøsitet i skandinavisk 
litteratur omkring år 1900. Johan er 
bl.a. medlem af  Københavns Valg-
menighed og den grundtvigske stu-
denterforening Studenterkredsen.

Onsdag den 13. januar kl. 19
kommer Anders Kjærsig, sogne-
præst i Nr. Lyndelse-Heden sogn på 

Gudstjenester i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Hvor ikke andet anføres er gudstjenesten altid kl. 10.30 ved Karen Marie Ravn

17. januar        Ingen
24. januar   Septuagesima    Hørup
31. januar        Ingen

  7. februar   Fastelavnssøndag   Vinderslev
14. februar   1. søndag i fasten   Levring
21. februar        Ingen
28. februar   Fortælleeftermiddag i salen kl. 14 med Ernst og Bossen

  6. marts   Midfaste    Vinderslev
13. marts        Ingen
20. marts   Palmesøndag    Vinderslev
23. marts   Pensionistgudstjeneste kl. 14  Hørup Kirkecenter
24. marts   Skærtorsdag    Levring
25. marts   Langfredag    Hørup (Salmesangsgudstjeneste)
27. marts   Påskedag    Vinderslev

Fyn og holder foredrag med emnet: 
At rejse er at perspektivere.

H.C. Andersen sagde: At rejse er at 
leve, men aftenens foredrag siger: At 
rejse er at perspektivere. 

Når man perspektiverer, spiller man 
det hjemlige og fremmede ind mod 
hinanden, så vi lader begge dele kom-
me til sin ret, belyst fra den andens 
vinkel.

Anders Kjærsig var i øvrigt opstil-
let til det seneste bispevalg i Odense 
Stift, men besluttede - nok som den 
eneste bispekandidat nogensinde - at 
trække sig, før valgkampen gik i gang, 
fordi det alligevel var andet, han ville 
med sit liv og arbejde.
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Valgmenigheden
Onsdag den 10. februar kl. 19
er der i Valgmenighedens sal gang i 
skærm og projektor foruden det le-
vende ord.
Vi får besøg af  jour-
nalist Per Hansen, 
som mange kender 
fra hans udsendelser 
som programmedar-
bejder ved TV 2.

Noget, der stadig bliver husket fra de 
seneste 25 år i TV Midt/Vest er Per 
Hansens portrætter af  midt- og vest-
jyder, som han denne aften selv præ-
senterer for os under titlen: Blandt 
originaler og andet godtfolk.

Det drejer sig om mennesker, der 
tør være anderledes og skille sig ud 
fra mængden, mennesker der er helt 
sig selv - og hviler i sig selv. Det er 
folk der er med til at sætte livet i per-
spektiv - ofte med rammende og præ-
cise bemærkninger – f. eks. Anna og 
Arne, Thyboen, Marie fra Vedersø, 
Bulder og manden i høstakken.

Alle er som sædvanlig velkommen.

Søndag den 28. februar kl. 14
holder Kjellerup og Omegns Valg-
menighed denne sæsons fællesarran-
gement for børn og voksne sammen, 
og vi har bedt Ernst og Bossen, 
som vi havde besøg af  sidste år, om 
komme igen. Det er pianist Helene 
Ernst og forstander ved Gudenåda-
lens Efterskole Jesper Emil Sørensen.

I år kalder de eftermiddagen Sang og 
fortælling – og lidt om den gamle 
kælling. Vi, der var med sidste år, 
glemmer ikke ”Agurkehunden” og 
”Pigen med søstjernerne”, så mon 
ikke vi er nysgerrige på nogle flere 

gode fortællinger? Også denne gang 
skal vi høre enkle og håndgribelige 
fortællinger, som mindre børn kan se 
for sig, og som samtidig har et dyb-
deperspektiverende indhold også for 
de voksne.

Ind imellem fortællingen synger vi 
sammen både kanons, klassikere fra 
højskolesangbogen og nye sange til 
Helles inciterende klaverakkompag-
nement, der får enhver til at synge.

Valgmenigheden er vært for trakte-
mentet. HUSK tilmelding inden tirs-
dag den 23. februar til formanden 
på email sv.aage.thomsen@hotmail.
com eller tlf. 40 58 19 41 og angiv an-
tal børn og antal voksne.

Onsdag den 9. marts kl. 19
Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
holder ordinær generalforsamling i 
valgmenighedens sal med dagsorden 
efter vedtægterne.

Der vil ud over generalforsamlingens 
sædvanlige punkter blive orienteret 
om forårets begivenheder, bl.a. af-
sked for vores gamle præst søndag 
den 1. maj kl. 14 - og senere på en 
anden dato indledningen til et nyt ka-
pitel i Kjellerup og Omegns Valgme-
nigheds historie med indsættelse af  
menighedens nye præst.

Efter denne aftens generalforsamling 
er Valgmenigheden vært for trak-

tementet med øl/vand og kaffe, og 
sidst på aftenen viser Karen Marie 
Ravn med korte kommentarer bille-
der fra året, der gik .

Tirsdag den 22. marts kl. 13 – 15
holder Karen Marie Ravn traditionen 
tro påskelotto i Valgmenighedens sal 
for Valgmenighedens børn fra 3. – 6. 
klasse med brikker til bibelske fortæl-
linger fra både Det gamle Testamente 
og Det nye Testamente med fælles-
sange til, og undervejs er der serve-
ring foruden påskeæg til at tage med 
hjem.

Denne eftermiddag på tværs af  år-
gangene i påskeugen, som også er 
skolernes påskeferie, er samtidig en 
god lejlighed for den kommende 
konfirmandårgang til at gense Valg-
menighedens hus og salen, hvor kon-
firmandundervisningen foregår fra 
september. 

Der sendes invitation med brev og 
email til Valgmenighedens familier 
med børn i årgangene 3. til 6. klasse. 

Tilmelding til 
karenmarieravn@gmail.com 
eller tlf. 86881110
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Vinderslev Sognemenighed
Vinteren 2016 byder på følgende sog-
neaftener i Sognehuset.
 
Torsdag den 4. februar kl. 19:30 er 
der en aften med professor Dr. The-
ol., Kurt E. Larsen, Aarhus om "De 
kirkelige retninger i Danmark". 

Han er kendt og værdsat som en jævn 
og folkelig fortæller og for sin store 
viden om dansk kirkeliv og dets hi-
storie. Det er derfor med forvent-
ning, vi ser frem til aftenen.

Kurt Larsen er født i 1955 og vokset 
op på et statshusmandsbrug i Vol-
dum ved Randers. Han har i en år-
række været sognepræst i Skarrild syd 
for Herning, inden han i 1998 blev 
underviser i kirkehistorie ved Menig-
hedsfakultetet i Aarhus. Han har ta-
get ph.d. i 2000 og doktorgrad i 2015 
ved Århus Universitet. 

Et større arbejde har han lagt i ”Ud-
valget om en mere sammenhængen-
de og moderne styringsstruktur for 
folkekirken”, under Ministeriet for 
Ligestilling og Kirke, fra 2012. Han 
er udgiver af  en række bøger og artik-
ler, samt skribent ved en række aviser 
om kirkelige emner.

Tirsdag den 8. marts kl. 19:30 får vi 
besøg af  formand for etisk råd, Jacob 
Birkler, Esbjerg. Emnet er: "Menne-
skesyn til eftersyn".
Hans særlige interesse er emner om 
livets begyndelse og livets afslutning.

Jacob Birkler (født 1974) er en dansk 
filosof, forfatter, debattør og fore-
dragsholder og har været medlem 
af  Det Etiske Råd siden 2010 samt 
været formand for rådet siden 2011. 
Birkler er cand. mag. i filosofi og psy-
kologi fra Århus Universitet i 2000, 
AC-underviser på Ribe Amts Syge-
plejeskole fra 2000 til 2005, lektor på 
jordemoderuddannelsen, UC-Syd fra 
2005, ph.d. i medicinsk etik fra Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet i 2009.
 

Det er med stor forventning, vi ser 
frem til aftenerne med disse to faglige 
sværvægtere på hver sit område.

Til aftenerne er der fri entre, men 
kaffen koster 25 kr. pr. kuvert.

Vi håber på stor tilslutning, både fra 
tidligere gæster og nye ansigter.

Børne- 
hjørnet

Børnehjørnet er for børn i alle aldre 
og har ÅBENT HUS hver tirsdag 
kl. 16.15-17.30. Børn og voksne er 
velkommen til bare at møde op. Bør-
nehjørnet er for børn fra 3 år og op-
efter, og vi tilstræber, at der er plads 
til de forskelige aldersgrupper. Vi lyt-
ter til bibelfortælling på forskellige 
måder. Vi leger, vi synger, og vi går 
på besøg i kirken, m.m. 

Det koster kun kr. 75,- pr. barn om 
året i kontingent at være med i Bør-
nehjørnet. Betales i foråret.

Forældre er altid velkommen til at 
være med. Vi starter med lidt frugt 
og saft. Derefter synger og leger vi. 
Vi hører små fortællinger fra biblen 
og maler, klipper og klistrer.

Vi skal til at gå frem efter et nyt ma-
teriale, der hedder BØRNEFRØ, og 
det glæder vi os til, da materialet læg-
ger vægt på: Kreativ forkyndelse for 
børn, på tværs af  alder.

I efteråret deltog vi i Høstgudstjene-
sten sammen med spejderne, og for 
første gang kunne vi stå med vores 
egen fane i kirken. Det var virkelig 
festligt. DER ER PLADS TIL BØR-
NENE I KIRKEN!

Her ind til jul fik vi øvet et julekryb-
bespil, som I kan se på billedet. Vi 
mødte den Hellige Familie i Betle-
hem, og vi bagte julekager og lavede 
juledekorationer.
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Januar
5.  Englen Gabriel på besøg hos den gamle præst Zakarias. 
 Hvad mon Zakarias får at vide?
12. En gammel kone skal have et barn.  
 Hvordan kunne det lade sig gøre, at Johannes Døber blev født?
19. Jesus i templet og hvem møder han der? 
26. Jesus kalder sine disciple og han skulle ikke engang råbe!
Februar
2. Jesus fristes i ørkenen og består testen.
7.  Fastelavnsgudstjeneste i Vinderslev Kirke kl. 14. Du må gerne  
 komme udklædt. Fastelavnsboller, kaffe/sodavand i Sognehuset.
9. Vi har fri.
16. Vinterferie 
23. Vi inviterer til bryllup i Kana. Fællesspisning.
Marts
1. Den blinde Bartimæus får Jesus at se!
8. Den eneste søn, en fattig enke har, dør,
 men Jesus kan gøre drengen levende igen.
15 Peter vil ikke kendes ved Jesus. Hvordan skal det dog gå?
22.  Påskeferie 
29. Påskedag – Jesu opstandelse. Halleluja! (Årsfest.)
April
5.  Hvad sker der, når Jesus bliver vred?
12. Vil Jesus tilgive, når vi svigter ham?
19. Bede? Hele dagen?
26. Okker gokker gummiklokker! At vælge Gud.
Maj
3. Kristi himmelfart, kommer han mon ned igen?
10. Hvorfor er Pinsedag rød?
17. ABC… I discipelskole. DEFG…   
24. I tjeneste. (Hvem har brug for hjælp?)
31. Skal man hjælpe hinanden?
Juni
7. At tjene hinanden. (Hvem har brug for hjælp?)
14. Kan man give andet end penge til Guds rige? 
21. At blive set af  Jesus. Skal vi have reflekser og lys på?
I juli holder Børnehjørnet sommerferie, men vi ses på Kjelsø lejren.  
Program senere.

I efteråret fik vi solgt en del lodsed-
ler og tusind tak til børnene for jeres 
flotte arbejde og tak til jer, der købte 
af  sedlerne. Det er en fornøjelse at gå 
rundt i Vinderslev på den måde sam-
men med Børnehjørnebørnene.

Børnehjørnet nyder godt af  de æld-
ste børn, som er gode hjælpere på 
flere måder. De hjælper os ledere, og 
de hjælper de yngste deltagere, så de 
også kan få noget ud af  det. Det er 
så dejligt.

I foråret har vi lidt forskelligt på pro-
grammet, og vi skal blandt andet være 
med ved FASTELAVNSGUDSTJE-
NESTEN, hvor vi bagefter skal slå 
katten af  tønden og spise fastelavns-
boller.

NYHED
Tag en ven med til BØRNEHJØR-
NE-FEST den 23. februar fra kl. 
16.15-18.30, og inviter voksne + sø-
skende til FESTMIDDAG i Sogne-
huset. (Gratis aftensmad fra kl.17.30 
til 18.30).
Hvor mange kan vi blive til leg og 
Pita-Pasta-dag?
Børnene skal selv pynte festsalen i 
Sognehuset og hjælpe ved at lave mad 
til alle festdeltagere.
KOM OG VÆR MED, så vi kan 
holde en superfest med forskellige 
indslag og hygge.
Der er plads til ret mange i festsalen.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

 61 77 74 54 
Helle Frølund 

51 89 05 74 

Program for Børnehjørnet 2016
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Klub Juniorsjov
ÅRETS MINIKONFIR-
MANDER 2015
Fra den 23. september til og med den 
25. november har der været minikon-
firmandundervisning i Vinderslev 
Kirke og Sognehus.

10 elever fra 3. klasse på Vinderslev 
Skole har kigget ind og set, hvad det 
der minikonfirmandundervisning var 
for noget. 
De har mødt trofast op til 2 timers 
undervisning, forkyndelse og leg ved 
Søren Peter Villadsen, Anna Grethe 
Larsen og Helle Frølund hver onsdag 
i ovennævnte periode.

I love minikonfirmand, stod skre-
vet på sognehusets tavle. Det er da en 
dejlig besked, at gå hjem på. Tak for 
det!

Vi sluttede af  med en rigtig festlig 
Pasta- og Luciagudstjeneste i samar-
bejde med Windir spejderne og Bør-
nehjørnet. 

Vi har haft nogle hyggelige timer 
sammen, hvor vi har gået på opda-
gelse i Vinderslev kirke. Spist Toves 
hjemmebagte boller. Uhm.

Nu håber jeg, at rigtig mange børn 
har lyst til at møde op til Klub Ju-
niorsjov, som foregår i Sognehuset 
hver onsdag frem til skolernes som-
merferie.

Juniorerne skal have nogle sjove og 
hyggelige timer sammen, hvor de får 
fortalt bibelske fortællinger på en nu-
tidig og nærværende måde. Danmark 
er et kristent land, men hvad vil det 
egentlig sige at være kristen? Hvor-
dan bliver man kristen? Hvad tror vi 
på? Det går vi på opdagelse i. Vi kal-
der det dåbsoplæring. Undervisnings-
materialet er fra Børnefrø.

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, bru-
ge hammer og søm, bage, klippe og 
klistre og meget mere. Der vil hver 
gang blive bedt Fadervor og sunget 
en velsignelsessang til afslutning. 
Klub Juniorsjov er en del af  folkekir-
kens juniorarbejde.

Alle børn, som går i 3., 4., 5. og 6. 
klasse er meget velkomne. Vi mødes 
hver onsdag kl. 14.30- 16.00 i Vinder-
slev Sognehus.

Juniorsjov er tilsluttet dfs.
Det er gratis at komme i Klub Ju-
niorsjov.

Leder
Helle Braüner Frølund 

Tlf. 51 89 05 74
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Grathe Sognemenighed
Dato Thorning Grathe Vium
17. januar 2.s.efter Helligtrekonger Lukket 9.00(K) 

SPV
24. januar  3.s.efter Helligtrekonger Lukket 19.00 Stille-

gudstjeneste
10.30

31. januar 4.s.efter Helligtrekonger Lukket 9.00
2. februar Kyndelmisse Kyndelmisse-

gudstjeneste 
kl. 19.00.
Thorningkoret 
medvirker.

7. februar 5.s.efter Helligtrekonger 10.30 SPV Fastelavn
14. februar Sidste.s.efter Helligtre-
konger

10.30 9.00 (K)

Kirkekoret medvirker.
21. februar Septuagesima. 10.30 19.00 Stille-

gudstjeneste
25. februar 17.00 SPV
Spagettigudstjeneste
28. februar Seksagesima. 9.00 Erik Bjørn
6. marts Fastelavnsøndag. 16.30 Spagettigudstje-

neste
10.30

SPV er Søren Peter Villadsen. De andre gudstjenester varetages af  sognepræst Jørgen Løvstad.
Husk! – det er muligt at benytte kirkebilen – blot ring til Thorning Taxi & Turist, tlf. 86 88 01 75 senest dagen før.

Kyndelmissegudstjeneste i 
Grathe Kirke 
tirsdag den 2. februar kl. 19.00
I lighed med de seneste år fejrer 
vi igen kyndelmissegudstjeneste i 
Grathe Kirke, denne gang på selve 
kyndelmissedag, den dag, hvorom 
det i det gamle bondesamfund hed:

Kyndelmisse knude, som vil tude,
holder derude med sine stude 
og ryster sine klude, 
da er den halve vinter ude. 

I det gamle bondesamfund repræsen-
terede kyndelmisse midvinter, som 
det fremgår af  rimet ovenfor. På kyn-
delmissedag skulle man helst have 
halvdelen af  sit vinterforråd tilbage.

Stillegudstjenester i Grathe Kirke
Der er mulighed for at komme til 
Stillegudstjeneste i Grathe Kirke føl-
gende dage:
Søndag d. 24. januar kl. 19.00.
Søndag d. 21. februar kl. 19.00.
Langfredag d. 25. marts kl. 19.00.

Stillegudstjenesterne vil forme sig 
med enkelte salmer/Taizé sange til 
dæmpet musikledsagelse eller a cap-
pella. Skriftlæsninger og læsninger af  
bønner fra tidligere perioder i kristen-
heden. En kort indføring i et billede 
eller ikon med efterfølgende stilhed 
til eftertænksomhed eller meditation.
Tænde et lys. Kirken vil være oplyst 
af  levende lys. Gudstjenesten begyn-
der kl. 19.00 – og man bliver, så længe 
man vil.

I den katolske kirke indvier man på 
denne dag vokslysene og tænder lys 
til ære for Jomfru Maria, som netop 
på kyndelmissedag havde overstået 
sin 40-dages barselsperiode og derfor 
igen kunne indledes i menigheden. 
Hos os i Grathe fejrer vi også dagen 
med masser af  lys og sang, ikke for 
at ære den katolske kirkes frommeste 
helgen, men i glæde over Kristus, der 
tænder lys i verden - at lyset endnu 
engang sejrer over mørket, at vinte-
ren vender, og det nu går mod lysere 
dage. 
Som et festligt indslag medvirker 
Thorningkoret under ledelse af  Eli-
sabeth Tøttrup. Efter gudstjenesten 
sørger menighedsrådet for våbenhus-
kaffe.

IM.
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Lottes private dagpleje
Jeg har arbejdet som dagplejer i snart 
5 år og har lige modtaget mit barn 
nummer 14 i rækken. Det er vildt, 
som tiden går. Jeg er både glad og 
stolt over den tillid, jeg er blevet vist 
ved de mange henvendelser fra for-
ældre, der ønsker plads til deres guld 
hos mig. Tiden giver erfaring, og er-
faringen er en herlig ting, men med 
tiden og årene med de små poder, 
udvikler sig også dejlige traditioner. 
Og netop traditioner er julen fuld 
af. Jeg elsker julen med alt, hvad der 
hører til. Lige fra julebag til gran og 
gaveindkøb. I dagplejen er julen også 
en speciel tid. Vores kreative syslerier 
omhandler alle julen, vi bager, laver 
dekorationer, julebilleder og julega-
ver. Hver ting er udvalgt, så den pas-
ser målgruppen, og der indtænkes læ-
ringshjul over hvert projekt. Men det 
absolut vigtigste er nærvær og hygge.

En af  de traditioner, jeg ser mest frem 
til i julen, er vores heldagslegestue 
med julehygge som tema. Lene fra 
Kjellerup, Gitte fra Ans og jeg afhol-
der hvert år en dag i julen, hvor vi er 

sammen 
fra mor-
gen til 
e f t e r -
middag.

Det er 
et større 
p u s l e -
spil at 
t i l r e t -
telægge 
en vel-

fungerende og givende dag for 15 
børn og 3 voksne. Men når alt arbej-
det er gjort, er dagen virkelig værd at 
arbejde lidt ekstra for.

Vi afholder dagen hos mig, da jeg har 
mest plads – også når der skal soves. 
Vi står hver især for et af  dagens mål-
tider. Jeg står for morgenmad til de 
morgenfriske og frokosten, som be-
står af  risengrød. Det er ikke mange 

af  børnene, der har brug for noget 
supplerende mad. Alle spiser med 
stort velbehag.

Efter formiddagsmaden deles børne-
ne lidt. De store børn går med i køk-
kenet for at bage pebernødder, mens 
de små leger. De små kommer op til 
bordet lidt ad gangen, så der hele ti-
den er en voksen til at hjælpe dem.

Vejret var ikke det bedste den dag, 
og derfor valgte vi at dele børnene 
igen. De store børn fik tøj på og gik 
med mig ud, mens Lene og Gitte blev 
inde med de små. Dog havde jeg min 
lille nye dreng med ude i barnevogn. 
Både Lene og Gitte har nogle store 
drenge, som er vilde med traktor, så 
derfor skulle vi selvfølgelig lige en tur 
i maskinhuset. Der blev ”sparket lidt 
dæk” og prøvet maskiner. Tror de 
syntes, det var en stor oplevelse. Bag-
efter gik vi i stalden for at se kalvene. 
30 køer har vi p.t., hvoraf  der er 7 
små kalve. Vi tog lidt gulerødder med 
om til dem, så børnene kunne prøve 
at fodre køerne. De to kattekillinger 
fik også en godbid.

Efter frokosten opstår som regel et 
lettere kaos, for mit pusleområde 
passer rigtig fint til 5 børn, men er 
nok liiiige småt nok til 15. Vi skiftes 
og tog de små først, og faktisk gik det 

rigtig fint.

14 børn ude i barnevogne og en på 
madras inde. Og så skal der ryddes 
lidt op, gulvet skal vaskes efter risen-
grød og pebernødbagning, der skal 
pakkes pebernødder til børnene, så 
de kan få dem med hjem, eftermid-
dagsmaden skal forberedes, og så skal 
de voksne have frokost!

Dagen slutter af  med eftermiddags-
mad. Nogen børn bliver hentet hos 
mig, mens andre tager med deres 
voksen hjem.
En rigtig fin dag, som beriger både 
børn og voksne.

Nu ser jeg frem til julehyggearrange-
mentet med børnenes familier. Også 
en tradition som gentages hvert år – 
en dag jeg altid nyder.

Afslutningsvis vil jeg lige aflive det 
rygte, der florerer om, at jeg stop-
per som dagplejer. Jeg har sat mine 
højstole til salg, fordi jeg har købt et 
væghængt bord med bænke. Salget 
af  stolene har åbenbart sat rygter i 
gang? De er hermed aflivet!

Rigtig glædelig bagjul og godt nytår 
til jer alle.

Med venlig hilsen
 Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-vin-
derslev.dk
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På skovtur i Mausing Skov
Fredag den 4. september var vi på 
heldagstur i Mausing, og Ann Britt 
havde denne dag planlagt en natur-
ekspedition i Mausing Skov. 

Naturens dag var i år søndag d. 13. 
september, så vi dagplejere havde 
altså  taget forskud på denne dag. 
Naturens dag er Danmarks Natur-
fredningsforening og Friluftrådets 
mærkedag for naturoplevelser. For-
målet er at åbne naturen for børn og 
voksne. Hvert år har et tema. I år var 
temaet ”Naturen hvor du bor”. Na-
turens dag er støttet af  Nordea fon-
den. Børn i dag tilbringer mindre end 
halv så meget tid i naturen, som deres 
forældre og bedsteforældre gjorde. 
Derfor afholdes der hvert år Natu-
rens dag for at give børnene og deres 
forældre inspiration til at genopdage 
naturen og dens muligheder.
Børn, der bruger naturen, er nem-
lig sunde, glade og kloge børn, som 
vokser op som ansvarlige voksne der 
beskytter naturen. 

Vi fik tidlig formiddagsfrugt og bol-
ler, og så er det med at komme i regn-
tøjet. Vejret var heldigvis med os, så 
det holdt tørvejr hele formiddagen, 
mens vi var ude. Alle børn havde 
selv medbragt madpakker, så de blev 
pakket i taskerne, og så gik turen i 

Dagplejerne
skoven. Vi havde alle et tæppe med, 
og da vi var kommet et stykke ind i 
skoven til en lille lysning, lagde vi os 
på tæpperne og kiggede op i træerne, 
så skyerne på himlen og lyttede efter 
forskellige fuglefløjt. (Ann Britt hav-

de en lille app på 
telefonen, så vi 
også kunne ”sny-
de” lidt og høre 
mange forskelli-
ge stemmer). Når 
der kom en lille 
blæst, mærkede 
vi regndråberne 
falde ned oppe 
fra træerne.

Ann Britt havde 
baljer med, så vi 
ledte efter små-
kravl, som vi 

kunne se nærmere på. Vi fandt regn-
orme, diverse biller, edderkopper og 
en lille frø, 
som Su-
sanne tog 
mod til 
sig og tog 
op med 
hånden, så 
den kunne 
hoppe lidt 
rundt i 
baljen, før 
vi sagde 
farvel til 
den, og 
den hop-
pede ud i 
naturen til 
sin familie igen. Vi fandt en flot ræve-
grav med 2 indgange, som vi kiggede 
nærmere på, og børnene gik selv lidt 
omkring og udforskede skoven. 
Vi sang et par sange om dyr, som 
Lotte havde med, en om ræven, ed-
derkoppen og frøen. 

Da vi ikke helt stolede på vejret, valgte 
vi at gå tilbage mod forsamlingshuset 

og nød de medbragte madpakker på 
tæpper på marken over for forsam-
lingshuset. Nydelsen var stor. Det er 
altid sjovt at have sin egen madpakke 
med. Bagefter legede børnene lidt på 
bakken, og nogle var modige og tog 
turen hele vejen op og ned, inden vi 
gik tilbage til forsamlingshuset for at 
blive skiftet og få en middagslur. 

Det havde været en dejlig dag i sko-
ven. Benene var lidt trætte, for der 
var gået meget i det ujævne terræn.

I byparken til 
”Små synger sammen”
”Små synger sammen” er en del af  
projektet Sanglyst, som er støttet 
af  både Undervisnings- og Kultur-
ministeriet. Sanglyst har til formål 
at få børn og unge til at synge mere, 
synge sammen og forholde sig til mu-
sik. Med fokus på sang og sangglæde 
arrangeres der derfor hvert år ”Små 
synger sammen”. I år var det torsdag 
den 10. september med temaet Ven-
ner. Vi havde bestilt plakater og flag, 

så alle kunne få et flag med hjem. 

Vi mødtes i Byparken kl 9.30, hvor 
vi startede med Hannes nybagte bol-
ler, og så var det tid til lidt leg, før 
vi samledes på tæpperne og sang de 
sange, vi havde valgt. Vi sang: ”Nav-
nesang”, ”Lille Lise” (hvor vi sang 
om alle børn, som hver ønskede sig 
en ting, og det var alt lige fra en duk-
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ke, fisk, traktor, flyvemaskine og me-
jetærsker), ”Koen i skoven”, ”Kaj og 
Andreas vennesang”, ”Mariehønen 
evigglad”, og så hørte vi ”Oscar og 
Bodil” på Ipad, før vi sluttede med 
”Farvelsangen”. Så var det igen tid 
til leg i det herlige efterårssolvejr, og 
da det nærmede sig frokost, fandt vi 
madpakkerne frem. Vi havde en dej-
lig sangdag i Byparken og glæder os 
til at deltage i ”Små synger sammen” 
igen til september 2016.

Bedsteforældredag den 30. okto-
ber i heldagslegestuen i Mausing
Denne fredag havde vi inviteret bed-
steforældrene til at komme og op-
leve et par timer sammen med os i 
heldagslegestuen i Mausing Forsam-
lingshus, og igen denne gang var der 
stor opbakning, så vi var ca. 40 for-
samlet til et par hyggelige timer.

Vi startede med sangsamling, hvor 
vi præsenterede os og sang lidt vel-
kendte børnesange. Dernæst havde vi 
en maleaktivitet. Børnene fik udleve-
ret en træplade, og så var der frugt/
grøntsager på et fad til at male med, 
og koncentrationen var stor børn og 

bedsteforældre imellem.

Der blev fremstillet 
nogle flotte og anderle-
des malerier.

Så var det tid til læk-
re hjemmebagte bol-
ler med smør, frugt og 
kaffe. Der blev hygget 
og snakket ved bordene. 
Dernæst gik vi over til 
de mere fysiske aktivi-
teter. Vi sang og legede 
nogle forskellige sang-

lege. Der kunne kravles i en tunnel, 
eller man kunne gå/køre på scooter 
på balancebrættet, som Hanne havde 
medbragt hjemme fra haven. Så pu-
stede vi balloner op, venligst spon-
seret af  Netto, som vi kunne slå på/
efter med fluesmækkerne. 

Børn og bedsteforældre morede sig, 
og vi havde nogle hyggelige timer 
med de dejligste stjernestunder for 
alle.

Kl. 11 var arrangementet slut. Mange 
tog med deres bedsteforældre hjem, 
for de tilbageværende var der frokost 
og middagslur.

Vi siger tusind tak til bedsteforæl-
drene for deres opbakning til vores 
arrangement og glæder os allerede til 
næste gang!

Juletræ i Mariehønen
Fredag den 11. december havde vi ju-
letræ i Mariehønen. Vi var tre dagple-
jere med børn denne dag, da Hanne 
er på 1. del af  dagplejeuddannelsen i 
december. 

Det var en mørk og meget regnfuld 
dag, endda med nogle ordentlige tor-
denbrag, så det var godt, vi ikke skul-
le ud denne gang.

Da børnene var mødt ind, lavede vi 
lidt julepynt til juletræet. Det blev rig-
tig flot.

Lidt over ni samledes vi om sangkuf-
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Besøg af  Lillian fra fa-
bulatoriet ved Den Kre-
ative Skole. 

Vi synger, danser og 
spiller på trommer. 
Børn og voksne har væ-
ret glade for besøget. 

Børnene har været ak-
tivt deltagende, og vi 
oplever musik og sang-
glæde blandt børnene, 
hvilket bidrager til en 
dejlig hverdag.

ferten. Ann Britt havde valgt nogle 
julesange, som vi sang, og vi tog også 
remsen om Nissegrå og Nisserød. 

Pludselig bankede det på døren, og 
der stod julemanden med sin sæk, og 
minsandten om han ikke også havde 
taget julemor med. Alle børn fik en 
lille godtepose af  julemanden, som 
vi hyggede lidt med, og så var flere 
af  børnene oppe og fortælle, hvad de 
ønskede sig juleaften. Da julemanden 
og julemor havde fået en tår kaffe og 
en pebernød, var de med til at danse 
om juletræet. Vi sang nogle julesange, 
og det var rigtig hyggeligt, før vi sag-
de farvel og tak for besøget til dem. 

Vi siger tusind tak til Lis og Henry 
Lund, fordi de igen i år havde tid og 
lyst til at være julemand og julemor.

Til frokost fik vi julefrokost med sild, 
fiskefileter, frikadeller, leverpostej, 
æg, rejer mm., så det var det rene guf, 
og det var nogle trætte børn, da det 
blev tid til middagslur, og der var nok 
at fortælle forældrene efter endt dag i 
heldagslegestuen. 

Susanne Westergaard
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På opdagelse i majsmarken 
Vi oplever, at majsen vokser, og vi pluk-
ker og ser på majsens udvikling. Sidst 
i uge 41 fjernede vi vores indhegning, 
og turene var forbi for i år. Lotte havde 
købt majs, som vi kogte og smagte. Det 
har været en stor oplevelse at gå i maj-
sene. Børnene har talt meget om det 
og virkelig oplevet meget ved at gå og 
gemme sig i de høje majs. Vi var hel-
dige at se, de høstede majsmarken. Vi 
så, de kørte et par omgange, og så var 
alle de majs, vi havde gået på opdagelse 
i, pludselig væk. Det var spændende at 
se de 3 traktorer, der høstede. Endnu 
en gang tak til Hans Henrik, fordi vi 
måtte låne et stykke at marken.

Besøg ved Niels Brink
Vi så de store kornbjerge. En 
traktor stod udenfor, og der 
blev kørt korn til tørreriet med 
en gummiged. Vi så kornet 
komme ud af  tørreriet. 

Det var en stor oplevelse og 
det gav en masse at tale om.

Vi havde besøg af  arbejds-
miljøkonsulent fra Falck 
(fysioterapeut Lene Juste-
sen Hansen) til ergonomi-
dag med fokus på aktivitet 
og sundhedsfremme. Lene 
medbragte bevægelseslege 
af  ca. 10 minutters varig-
hed og fulgte ellers vores 
hverdag med sangsamling 
og leg på legepladsen. I 
middagsstunden talte vi 
om børnenes motoriske 
udvikling, ergonomi og 
arbejdsmiljø samt sund-
hedsfremme og lovgivning 
inden for emnet.
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Michael Valbjørn
Tlf. 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

www.arosforsikring.dk

Kontakt din lokale assurandør 
og få et uforpligtende besøg...

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

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

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

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

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

Boligejernes bank
Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50
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Hauge Forsamlingshus

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

      Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

 
   Klovbeskæring
 
 
               K.V. Andersen  ApS
              v/Kaj Andersen
          
              Tlf.  nr.  40289204

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

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

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

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

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

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

Mausing Forsamlingshus
 

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

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

TLF. : 26 16 43 12

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Lars Laursen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf.  86 88 23 66               Vestergade 17

www.kjelleruptand.dk 8620 Kjellerup
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Lotte Kragh ,    

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

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

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

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

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

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

Dagplejere, private
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Birgit Frank, Haugevej 32  Tlf. 21297007
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

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

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53    Tlf. 22643677

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

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

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

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

Støttepillerne
Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

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

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

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

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

Vinderslev Børnegård
Leder: Hanne Larsen   Tlf. 89703290

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

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

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

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

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

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

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

Windir Spejderne    
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf. 86880008



39

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

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
16. januar - 13. marts på museet
Udstilling: ”Hvad blev der af  forklædet?”

28. januar og 25. februar på museet
Studiekreds om St.St. Blicher og forfattere i 
hans skandinaviske samtid

23. februar på museet
Generalforsamling

BORGERFORENINGEN
18. februar kl. 18.30 på Vinderslev Skole
Suppe efterfulgt af  generalforsamling

GRATHE SOGN
24. januar, 21. februar og 25. marts 
(Langfredag) kl. 19.00 i Grathe Kirke
Stillegudstjenester

2. februar kl. 19.00 i Grathe Kirke
Kyndelmissegudstjeneste

HAUGE FORSAMLINGSHUS
Hver tirsdag kl. 19
Square dance

IM, VINDERSLEV/MAUSING
19. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
”At bære byrder i fællesskabet” v/undervis-
ningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm, 
Børkop

26. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Generalforsamling

2. februar kl. 19.30 hos Edith Eriksen, 
Tøndborgvej 43
Samtalemøde i Mausing-Kredsen - Markus 
kap. 6

11. februar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Ellen & Tom Ander-
sen, Thorning - ”Arcotkirken i Indien”

16. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Sangaften v/Lene & Martin Poulsen, Char-
lottenlund

1. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Bibelforedrag v/pastor Frede Møller, Ans

15. marts kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Seniorsanggruppen 
Alderslyst - ”Optakt til Påske”

15. marts kl. 19.30 hos Elly & Jens Sten-
holt, Mausingvej 39
Samtalemøde i Mausing-Kredsen - Markus 
kap. 7

MALMHØJ
Mandag i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandag i ulige uger kl. 10.00
Sang

MAUSING FORS.HUS
31. januar kl. 14.30-17.00
Fastelavnsfest for børn

3., 17. og 31. januar kl. 19
Lotterispil

14. og 28. februar kl. 19
Lotterispil

13. marts kl. 19
Lotterispil

3. og 17. april kl. 19
Lotterispil

23. februar kl. 19
Generalforsamling

13. april kl. 17.30
Fællesspisning

SENIORKLUBBEN
13. januar på Malmhøj
”De hvide busser” v/Arne Doktor, Ans

10. februar på Malmhøj
”Bedstemor med barnevogn fra Skagen til 
grænsen”

9. marts på Malmhøj
Engesvang Seniororkester

6. april på Malmhøj
Generalforsamling med sang/spil og oplæs-
ning

SOGNEMENIGHEDEN
4. februar kl. 19.30 i Sognehuset
”De kirkelige retninger i Danmark” v/
professor Dr.Theol Kurt E. Larsen

8. marts kl. 19.30 i Sognehuset
”Menneskesyn til eftersyn” v/formand for 
etisk råd, Jacob Birkler

VALGMENIGHEDEN
10. februar kl. 19.00
Billedforedrag v/journalist Per Hansen

28. februar kl. 14.00
Fællesarrangement for børn og voksne

9. marts kl. 19.00
Ordinær generalforsamling

22. marts kl. 13.00-15.00
Påskelotto for 3.-6. klasse

VINDERSLEV FORS.HUS
6. februar kl. 10
Fastelavnsfest for børn

6. februar kl. 18
Fastelavnsfest for voksne

23. februar kl. 19.30
Generalforsamling

17. marts
Fælllesspisning

VIF
1. februar kl. 19.00 i Klubhuset
Generalforsamling

6. februar kl. 10.00 i Klubhuset
Årets hovedrengøring

27. februar kl. 14.00
Opstart for seniorafdelingen

13. marts kl. 10.00 på Vinderslev Skole
Gymnastikafslutning

2. april kl. 10.00
Opstart for juniorafdelingen

VINDERSLEV SKOLE
28. januar
Skolefest

WINDIR SPEJDERNE
17. januar kl. 14
Nytårsparade og generalforsamling



Fra den kommunale og den private dagpleje, side 29 og 30


