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

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

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming
Distributionschef
Layout/korrektur
Layout/skribent
Skribent
Hjemmeside (www.lokalbladet.net)
Annoncer/layout
Kasserer/indbetalinger
Skribent
Skribent
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober

Er der brug for Lokalbladet?
Redaktionen har fået en hel del positive tilbagemeldinger på ovennævnte spørgsmål og heldigvis også i form af indbetalinger, så vi dermed har fået en økonomisk indsprøjtning til bladets videre drift.
Der er siden 1. januar blevet indbetalt 17.470 kr. i alt fra 62 husstande. Desuden er der kommet 4.500 kr. i alt fra 4
foreninger. Vi siger 1000 TAK for opbakningen, som vi vil bestræbe os på at få til at række længst muligt, bl.a. ved at
benytte os af billigst mulige trykning.
Der er også kommet kommentarer til bladets regnskab. Bl.a. har nogen undret sig over, at vi bruger 16.776 kr. årligt
på omdeling af bladet, for efter deres mening måtte det være muligt at finde nogen, der ville gøre det gratis. Vi har 5
faste omdelere, som modtager 4 kr. pr. blad for by-omdeling og 8 kr. pr. blad for land-omdeling. Det er en meget stor
besparelse i forhold til at bruge Post Danmark, og det er mest store børn med hjælp af forældre, der har opgaven, og
som dermed har mulighed for at tjene en skilling 4 gange om året. Nogle af ruterne er meget lange og kræver bil for
at nå rundt inden for den fastsatte frist. Fidusen med at lønne vores omdelere er også, at vi kan stille krav om omdelingstidspunkt og klage over mangelfuld levering (heldigvis sjældent!). En enkelt af vores omdelere har valgt at lade
sin løn gå i Lokalbladets kasse, men skal heller ikke så langt omkring. Der giver mere ro og stabilitet at have lønnede
omdelere fremfor at skulle satse på nogle frivilliges tid og velvilje.

Annoncørerne

er det stabile fundament for Lokalbladets økonomi, og vi vil derfor på det kraftigste opfordre vores læsere i lokalområdet til at bruge de forskellige brancher, der er repræsenteret, for de er selvfølgelig de bedste og de billigste inden for
deres felt! Brug Lokalbladet som telefonbog, når I mangler en fagmand!

Foreningerne

er også en rigtig god støtte og meget villige til at give et bidrag til Lokalbladet på opfordring. Lige som annoncørerne
er de også afhængige af omgivelsernes opbakning som f.eks. medlemsskab og deltagelse i arrangementer, så tænk på
det næste gang der inviteres til et eller andet!

Blade retur

Vi har desværre fået 8 blade retur fra Post Danmark, fordi adresse-etiketten var faldet af. Vi beklager den dårlige limkvalitet og håber, at de der mangler bladet vil give besked. Så sender vi gerne igen.

Redaktionen

er altid modtagelig for ris og ros og især for gode ideer til bladets indhold. Vi er meget afhængige af bidrag fra vores
omgivelser, f.eks. angående mærkedage, tilflyttere og nyfødte, for vi kan ikke holde øje med alt, hvad der sker, så vi
er meget taknemmelige for henvendelser. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at vi ikke nævner
nogen i bladet, som ikke selv har godkendt det, så det gælder ikke at angive naboen, hvis naboen ikke selv er med på
ideen!
Lokalbladet vil fortsat være afhængig af økonomiske håndsrækninger, og det er tilladt hele året at tænke velvilligt på
os, når man har lidt i overskud. Derfor vil vi lade opfordringen fra sidste blad stå:
Send et beløb til Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531 mærket ”frivillig indbetaling” + navn eller anonym. Det koster ikke noget at bruge netbank, så få hjælp af gode venner eller naboer, hvis du ikke selv har
netbank. Du er også velkommen til at lægge en kuvert med beløbet i postkassen hos et redaktionsmedlem.
På forhånd tak og venlig hilsen
Redaktionen
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Gade

Velkommen til !

spejlet
Velkommen til !

Tøndborgvej 47
Inga og Svend Lørup er flyttet til
Kjellerup og har solgt ejendommen
Solsikkevej 17 b
Tøndborgvej 47 til Anne og Max
Ella Pedersen har solgt sit hus på
Øgendahl Rønde.
Haurbakvej 14 og er flyttet til SolsikAnne er 30 år og arbejder ved Jyske
kevej 17 b.
bank i Silkeborg. Max er 38 år og arbejder som maskiningeniør ved UNIKAN i Ans.
De har boet i Aarhus de sidste par
år, men da de gerne ville have mere
luft omkring sig, fandt de ejendommen på Tøndborgvej. Det er dog ikke
noget nyt for Max, da han oprindelig kommer fra landet omkring Ans.
Anne derimod er vendelbo.
Anne kan godt lide at løbe og har
også været til aerobic i Vinderslev,
men tiden bruges i øjeblikket på at få
Haurbakvej 14
skabt sig et hjem til dem selv og deres
Andreas Bech har så købt Ellas hus kommende barn.
og er flyttet hjemme fra mor og far
på Vinderslevholmvej. Andreas er 23
år og arbejder som tømrer på Entrepenørgården i Silkeborg.

Vinderslevvej 25
Helle Sehested og Brian Laursen er i fuld gang med at sætte huset i stand. De regner med
at flytte ind i midten af juni.
Helle arbejder ved Silkeborg
Kommune, og Brian arbejder
ved en entreprenør i Holstebro.
Desuden omfatter familien også
Celine på 5 år og Cassander på 1 år.
Heller og Brian har tidligere boet på
Silkeborgvej.

Så fik Vinderslev
sin multihal!

Den årlige forårssuppe indtages ved Bydammen den 17. marts
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Nyfødte

edaG

teljeps
Tillykke med dagen
Ella Winfred Bennett blev født den
24. marts kl. 05.46 på Viborg Sygehus, 52 cm lang og 4100 g stor. Forældrene Jeanne og Chris Bennett bor
på Brokhusvej 25, som de overtog i
januar 2012. Chris, som er tilflyttet fra England, arbejder på Karup
Flyvestation som flymekaniker, og
Jeanne, der er opvokset på Mausing
Mark, er på barsel fra sit job som
kundekonsulent hos Energimidt i Silkeborg.
Ella blev døbt den 4. maj i Sinding
Sascha Pape Borum, datter af Hanne Kirke, hvor Jeanne og Chris blev viet
og Allan Borum, blev født den 17. i 2011.
marts på Viborg Sygehus. Hun vejede 3270 g og målte 52 cm.

Blue Berry Hill – Susan Kjærgaard
Kristian Halkier Kjærgaard blev født
d. 7. januar 2013 kl. 22.52 i Viborg.
Han vejede 4700 g og var 59 cm lang

Ny hønserace

Karl Erik Knudsen, Holmsløkkevej
6, bliver 60 år den 8. juli
Knud Sørensen, Malmhøj, bliver 90
år den 3. august
Søren Guldborg, Vinderslevvej 40,
bliver 70 år den 18. august
Rasmus Østerby, Lundgårde 13,
bliver 50 år den 23. august

Nyt monument i Mausing:
Fredes Sten

Karoline blev storesøster, og Solveig
og Frank Würtz, Vinderslevvej 58
blev forældre søndag den 19. maj kl.
03.22 til lille Frida på 3684 g og 52
cm.
Lørdag den 25. maj blev der præsenteret en helt ny race høns med navnet
”Vinderslev Nord-racen”. Der var en sand kaglen og aktivitet blandt de
mange nyudrugede kyllinger.
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Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. klasse 1989 / 90

Forreste række fra venstre:
Søren Michelsen, Lisbeth A. Andersen, Heidi Hvam, Maj-Britt Hansen, Nils D. Winther.
Anden række fra venstre:
Andreas Pretzmann (lærer), Connie Nørskov, Jens Michael Lauritsen, Christian Sørensen, Mikael Laursen, Hans
Møller, Anne K. Fisker, Helle B. Pedersen, Knud Poulsen (lærer).
Tredie række fra venstre:
Thomas M. Pedersen, Brian Jakobsen, Mette K. Christensen, Jette Iversen, Karen Iversen, Thomas B. Pedersen,
Stefan Mikkelsen, Dennis Jensen.

Hvor blev de af ? - Anne Fisker Jokumsen
En sommerdag i 1990 havde vi sidste skoledag på Vinderslev Skole, og
det var med en vis bævren, at vi næsten alle startede på Kjellerup Skole
i august.
Vi var blevet delt i 2 klasser og blandet med elever fra Kjellerup Skole –
og det var slet ikke så tosset, for så fik
vi automastik udvidet vores horisont.
Det blev til 2 gode år på skolen – en
tid der også handlede meget om hygge med veninderne og fritidsarbejdet
hos Folmer, hvor vi var en integreret
flok tøser, der troligt i en del år plukkede champignoner, både i de sjove
weekender og de weekender, hvor
det var noget hårdt at komme op!!
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Efter 9. klasse gik turen til Viborg vores Grundfos selskaber i Tyskland,
Handelsskole.
Holland og Østrig.
I 1994 mødte jeg Michal. Han arbejdede på det tidspunkt i Nordjylland på en gård, som en del af sin
landmandsuddannelse, så når det
ikke stod på venindehygge og ture
på El Diablo i weekenderne, så gik
turen nordpå i min Morris 1000.
1995 var året, hvor jeg blev HH-student, og pr. august startede jeg som
kontorelev på Grundfos i Bjerringbro.
Jeg blev udlært 2 år senere og fik fast
job i kundeservice-afdelingen. Her
havde jeg hovedsagligt kontakten til

I mellemtiden flyttede Michal og jeg
til Almind ved Viborg i et lille hus. Det
var også i disse år, jeg brugte meget tid
som gymnastiktræner og i bestyrelsen i Kjellerup Gymnastik Forening.
Men alligevel var det ligesom, der
var noget, jeg manglede … som om
jeg måske var gået lidt for meget
den lige vej frem. Så i 1999 flyttede
vi til Kjellerup i en lejlighed, Michal tog på landbrugsskole og gjorde landmandsuddannelsen færdig
– og jeg fik orlov fra Grundfos og
tog på Idrætshøjskole i Brønderslev.

I år 2000 gik jeg fra frk. Fisker til fru Jokumsen på en smuk september dag i Serup
Kirke – og samme år blev vi medejere af
vores nuværende landbrug med malkekøer,
som er beliggende i Serup ned til Hinge Sø.
Det er Michals fødehjem, og vi ejer den sammen med hans forældre. De byggede et hus
lidt længere henne ad vejen, og i 2003 flyttede
vi ind.
Her bor vi dejligt sammen med vores 3 børn
– Andreas på 11, Ditte på 9 og Sofie på 6 år.
Som hos alle andre forældre går der meget tid
med børnenes skole og fritidsaktiviteter.
Vores børn går i Skægkær Skole, og det er også
der, fritidsaktiviteterne foregår. Jeg har valgt at
gå aktivt ind i både skolebestyrelsen og i vores
lokale idrætsforening IF Centrum. Det er lærerigt – og dejligt at være med til at gøre en forskel.
Selvom vi har et landbrug, prøver vi så vidt
muligt at prioritere at komme på sommerferie
hvert år. De sidste par år er turen gået sydpå, ned
til varmen og bare være sammen uden at skulle
tænke på malkerobotalarmer, eller om det nu
er for vådt eller tørt i DK - bare lige en uges tid!
Det var et skønt ½ år, hvor jeg lærte en masse om mig selv og
andre mennesker.
Tilbage på Grundfos fik jeg siden nye udfordringer og sidder i dag
som logistik co-ordinator til vores selskab i Dubai, der er bindeled til
hele Mellemøsten. Et spændende arbejde, hvor ikke to dage er ens.

Ude er godt, men hjemme er nu bedst. Glæder
os til de smukke danske sommeraftener på terassen … og udsigten er heller ikke værst!
Anne Fisker Jokumsen
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Portræt af Stenholt Træ + Have
Alle drenge elsker motoriseret legetøj – det gør Flemming Stenholt fra
Stenholt træ+have også.
Flemming bor på Tøndborgvej 27 i
Pederstrup. Han blev uddannet skovarbejder med speciale i vanskelig træfældning i 1997 ved Naturstyrelsen i
Silkeborg. I 2007 valgte han at starte
sit eget firma, Stenholt træ+have.
At fælde træer giver ikke nok at lave,
så firmaet tilbyder også havepleje.
Det vil sige beskæring af træer med
hensyn til højde og facon, fjerne
døde grene og tynde ud i grenene,
så der kan komme mere lys igennem. Grenene fires forsigtigt ned,
således der ikke opstår skade på tag,
græsplæne, buske eller lignende.
Træerne fældes uden problemer, uanset om de står tæt på huse m.m. Efter
fældning skæres træet op i brænde eller tømmer alt efter kundens ønske,
og alle spor efter træet fjernes ved
knusning eller stubfræsning. Firmaet
tilbyder blandt andet også flishugning, mindre flisearbejde, lugning af
ukrudt, fræsning af urtehaven, beskæring af frugttræer og hækklipning.
At klatre i træerne er ikke det værste for kroppen, det er oprydningen.
Derfor er der nu indkøbt en minilæsser på 90 cm i bredden, så den kan
benyttes i villahaver. Denne benyttes til at køre haveaffaldet ud til tiptraileren. Et stort birketræ kan give
1½ tons affald, så det er vigtigt at
benytte alle de hjælpemidler, der er
muligt, så kroppen belastes mindst
muligt. Firmaets stubfræser er heller
ikke specielt stor, men den kan fræse
alle stubbe uanset størrelse – blot
man evt. investerer den tid, det tager.
Men selvfølgelig skal der også være
store maskiner i firmaet, så Flemming
har bl.a. en 121 kubik motorsav med
sværd på godt en meter. Den er stor
og tung, men sådan én må man have
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ifølge Flemming! Flemming er begejstret for motorsave, og den interesse
deler han med mange andre mænd.
Flemming har et meget stort udvalg
af motorsave – ikke alle benyttes så
tit, men de er rare at have.
Problemet for private folk, når de arbejder med en motorsav, er at det ofte
skal gå for stærkt, og derfor slækkes
der på sikkerheden. Flemming slækker ikke på sikkerheden. Han er altid
iført sikkerhedsudstyr fra top til tå,

når han arbejder med motorsaven,
og når han kravler op i træerne, er
han iført 2 liner, hvoraf den ene er
en stålwire, som ikke kan saves over.
Flemming har heldigvis aldrig været
uheldig, men han fortæller, der allerede i år er slået 4 privatpersoner ihjel
ved træfældning. Flemming pointerer, det er vigtigt at vide, hvordan
træet reagerer, og ikke være for dus
med opgaven. Man skal have respekt,
for der er tale om store kræfter, når

Intet job er for lille, og intet job er
for stort for firmaet, og er der mulighed for at få gang i et af de motoriserede hjælpemidler, så er der
lidt ekstra glæde i Flemmings øjne.
Firmaet Stenholt træ+have er beskrevet på hjemmesiden www.
stenholthave.dk og kan kontaktes
på tlf. 22463692 eller via mail på
f.stenholt@mail.dk
Ingerlise Olesen

et træ vælter - og Flemming har stor
respekt for arbejdet.
Flemming hygger sig med sit job
uanset, om det er hækklipning eller træfældning, og han er bevidst
om, det kan være en stor beslutning
for folk at få et træ fældet – måske
har de kigget på netop det træ i 30
år. Han oplever derfor også ofte,
der er tilskuere til træfældningen.
Kommer der større projekter ind,
samarbejder Flemming med andre
entreprenører, og sommetider lejer han også en mand ind i firmaet.

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening
Tennisbanen i Hauge er nu klar til brug
Hvis du har lyst til at prøve tennisspillet, kan du kontakte
Lis Bjørn på mail: lisogbirger@hotmail.com eller tlf. 86888178.
Du behøver ikke købe ketcher, da klubben råder over
2 voksenketchere, 2 juniorketchere og en børneketcher, til fri afbenyttelse.
Du skal selv medbringe bolde.
Mandag aften arrangerer klubben singleturnering, og torsdag aften arrangerer klubben doubleturnering.
Øvrige dage kan banen frit benyttes af medlemmerne.
Prisen for hele sæsonen er 450 kr. for voksne.
For børn under 15 år er prisen 200 kr. for hele sæsonen.
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Skolebestyrelsen
Skoleåret er omme, og en dejlig sommerferie ligger og venter.
En af de sidste opgaver skolebestyrelsen havde inden sommerferien, var at byde forældrene til børnene i den nye
0.kl velkommen til skolen. Det gør vi ved at invitere forældrene til en hyggelig aften, hvor vi starter med at spise
sammen og bagefter sidder i mindre grupper og snakker om, hvordan man får skabt et rigtig godt forældresamarbejde og fællesskab i klassen. Det blev igen i år en rigtig dejlig aften med stor opbakning fra forældrene.
Samspil betyder gensidig påvirkning mellem flere indbyrdes afhængige størrelser.
Et af temaerne i Silkeborg Kommunes Lærings- og Trivselspolitik er netop samspil.
Hvordan er det med samspillet mellem Vinderslev Skole
og lokalområdet?
Skolen er afhængig af lokalområdet for at få nogle elever
(helst mange), og omvendt bliver det jo langt mere attraktivt at flytte til området, når der er en lokal skole for
de mindste.
Ud over at det forhåbentlig kan ses på huspriserne, giver
det også et mere levende lokalområde, hvor der er større
alsidighed i beboersammensætningen. Men kan vi og vil
vi udbygge det samspil til at omfatte mere konkrete opgaver til gavn for både skole og lokalområde?
Kan vi bringe skolen mere ud i det omgivende miljø, og
kan vi få omgivelserne med ind på skolen?
Hvilke muligheder er der i vores områder?
Hvordan kan frivillige og foreninger bidrage til at øge
læring og trivsel i skolen?
Hvordan udnytter vi læringsrum i naturen, i kulturen, i erhvervslivet?
Hvor har vi det gode samspil? Hvordan kan vi få mere samspil?
Er der barrierer der hindrer samspil? – hvordan kan vi bryde dem ned?
Mange spørgsmål som vi forhåbentlig i fællesskab kan prøve at finde svar på. Skolebestyrelsen vil meget gerne høre
fra alle, der har gode ideer til, hvordan vi kan styrke samspillet.
Skolebestyrelsen ønsker alle en rigtig god og dejlig sommerferie!
Hanne Bak

Stemningsbillede fra VIF børneloppemarked
10

Børnehjørnet
Fra Børnehjørnet sender vi en hilsen
for at fortælle om nye oplevelser fra
vores klubarbejde.
Børn og voksne mødes stadig i Sognehuset hver tirsdag eftermiddag til
nye bibelfortællinger og nye udfordringer med leg, opgaveløb, samvær
og kreativitet.
Den sidste tirsdag i hver måned spiser vi sammen, og det er altid spændende, hvad menuen står på. Sidste
tisdag i maj måned havde familien fra
Syrien lavet mad til os. Vi fik MAKLOBE, som er en klassisk ret fra
Mellemøsten, der består af lange ris
samt kylling, mandler, nødder og salat med et spændende krydderi. Forårsløg spises
hele, som I kan se på billedet.
Maden smagte supergodt, og
vi fik prøvet noget nyt.

nye parkeringsplads ved kirken, for
nu kan vi sjippe og hoppe i bue lige
så meget, vi har lyst.
I sommerferien er børnene inviteret
med på lejr på Kjelsølejren ved Ans,
og det glæder vi os til.

Vi nyder alle disse tirsdage,
hvor der er tid til at være sam- Børnehjørnet, der er tilsluttet Danmen på en anderledes måde. marks Folkekirkelige Søndagsskoler,
starter op igen efter sommerferien,
Børnehjørnet nyder også den og der er altid plads til flere børn, der
gerne vil være med.
Programmer kan fås ved henvendelse til Helle Frølund eller Anne
Marie Najbjerg (Krokusvej, Vinderslev).
Børnehjørnehilsen
Anne Marie Najbjerg
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Gudstjenester
23. juni		
30. juni		

4. søndag e.Trinitatis		
5. søndag e.Trinitatis		

Thorning 10.30 (Juma Kruse)
Thorning 9.00, Grathe 10.30

7. juli		
14. juli		
21. juli		
28. juli		

6. søndag e.Trinitatis		
7. søndag e.Trinitatis		
8. søndag e.Trinitatis		
9. søndag e.Trinitatis		

Thorning 10.30
Thorning 9.00, Grathe 10.30
Thorning 10.30 (Juma Kruse)
Thorning 9.00 (Juma Kruse), Grathe 10.30 (Juma Kruse)

4. august		
11. august		
18. august		
25. august		

10. søndag e.Trinitatis		
11. søndag e.Trinitatis		
12. søndag e.Trinitatis		
13. søndag e.Trinitatis		

Thorning 10.30 (Juma Kruse)
Thorning 9.00, Grathe 10.30
Thorning 10.30
Thorning 9.00 (Juma Kruse), Grathe 10.30 (Juma Kruse)

Hvor intet andet står anført, er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten.

Sæt kryds
i kalenderen!
Konfirmander
Høstgudstjeneste og indskrivning af
årets kommende konfirmander bliver
søndag den 15. september kl. 10.30 i
Thorning Kirke.
Konfirmander og forældre vil efter
sommerferien få særskilt indbydelse.
Alle er velkomne!
Minikonfirmander
Årets kommende minikonfirmander
vil i begyndelsen af det nye skoleår
med posten få indbydelse til at deltage i minikonfirmandundervisning,
som begynder midt i september måned.

Til lykke

til årets konfirmander med henholdsvis den 26. april og den 5. maj.
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester
23. juni		
30. juni		

Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

7. juli		
14. juli		
21. juli		
28. juli		

Vinderslev 9.00 (Degnetjeneste), Hinge 11.00 (Knud Ove Mandrup) (Nadver)
Hinge 9.00 (Degnetjeneste), Vinderslev 11.00 (Knud Ove Mandrup) (Nadver)
Vinderslev 9.00 (Johs. Østerlund Nielsen), Hinge 10.30 (Johs. Østerlund Nielsen)
Hinge 8.00, Vinderslev 9.30

4. august		
11. august		
18. august		
25. august		

Vinderslev 8.00, Hinge 11.00
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
Hinge 10.30, Vinderslev 19.00
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

Vinderslev 8.00, Hinge 11.00
Hinge 9.00, Vinderslev 14.00 (Nadver)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.30 (Høstgudstjeneste)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (Høstgudstjeneste)
Vinderslev 9.00 (Degnetjeneste), Hinge 10.30

6. oktober		

Vinderslev 10.30, Hinge 19.00 (Nadver)

Nye medarbejdere ved
Vinderslev Kirke

Morten ved kursus og lignende. Helle
har heller ikke erfaring med jobbet,
men også hun drives af lyst og enDen 2. april startede de to nye medgagement, og hvad vintersæsonen må
arbejdere ved Vinderslev Kirke, Morbyde på af arbejde, ser Helle frem til
ten Bitsch, graver og Helle Frølund,
med frisk mod.
gravermedhjælper.

vekslende job. Jobbet indebærer at
være kirketjener, grave og dække
grave, klippe kilometerlange hække,
vedligeholde gravsteder og kirkegård,
vinterdækning, rengøring af kirke og
Sognehus o.s.v.
Morten og Helle føler sig godt modBåde Morten og Helle fortæller, at taget. De er glade for jobbet og glæMorten bor i Kjellerup og er uddandet er et godt job for sjælen at være der sig til fremtiden som gravere ved
net maskinsnedker. Han har også
graver. Det er et job med masser af Vinderslev Kirke.
arbejdet som landmand. Morten har
frihed under ansvar og et meget afIngerlise Olesen
ikke erfaring med graverfaget, men
hans kone er gravermedhjælper ved
Hørup Kirke, så han kender til jobbets udfordringer. Morten skal inden
for de to første år gennemføre et 5
ugers obligatorisk anlægskursus, men
han skal også på andre kurser bl.a.
et kursus i vinterdækning. Et kursus
som både han og Helle skal deltage i.
Helle bor i Vinderslev og har bl.a.
været dagplejemor i flere år. Helle er
gravermedhjælper og dermed sæsonansat, hvilket betyder færre timer i
vinterperioden. Dog skal hun afløse
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.
23. juni		
30. juni		

4. søndag efter Trinitatis		
5. søndag efter Trinitatis		

INGEN
Levring kl. 10.30

7. juli		
14. juli		
21. juli		
28. juli		

6. søndag efter Trinitatis		
7. søndag efter Trinitatis		
8. søndag efter Trinitatis		
9. søndag efter Trinitatis		

Vinderslev kl. 10.30
INGEN
INGEN
INGEN

4. august		
11. august		
18. august		
25. august		

10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis

Vinderslev kl. 10.30
Hørup kl. 14.00
Vinderslev kl. 10.30
INGEN

1. september		
14. søndag efter Trinitatis
							
8. september		
15. søndag efter Trinitatis
15. september		
16. søndag efter Trinitatis
22. september		
17. søndag efter Trinitatis
29. september		
18. søndag efter Trinitatis
6. oktober		

19. søndag efter Trinitatis

Hørup kl. 10.30. Spillemandsgruppen FairFolk medvirker.
Derefter grillfrokost og koncert i Valgmenighedens have.
INGEN
Vinderslev kl. 10.30 (Høstgudstjeneste)
Levring kl. 10.30
INGEN
Hørup kl. 10.30

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirkegård.
Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer man til Thorning Taxa,
tlf. 86880175 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed

er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses
på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan
man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på
generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt
nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens
formand.
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup 				
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg, 		

tlf. 86 88 19 41
tlf. 86 80 40 52 (bedst aften)

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk		
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk			
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk			

tlf. 86 88 88 26
tlf. 86 89 37 38
tlf. 86 88 67 89
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Program for kommende arrangementer

Der er fri deltagelse i arrangementerne, men der betales kr. 40,- for kaffebordet i Valgmenighedens sal.
Pris for spisning ses ved datoen.
Til alle gudstjenester og arrangementer og afgangsstedet for busture kan man nemt bestille Valgmenighedens gratis
mødebil fra og til egen dør ved, at man - helst dagen før - ringer til Thorning Taxa på 86 88 01 75.
Tirsdag den 27. august kl. 19.30
Deltagernes idéaften i Litteraturkredsen i Alhuset, der afholdes i samarbejde med Aktive Kvinder i Kjellerup
under ledelse af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravn. Deltagerne er velkomne til at komme med eller uden
forslag til valg af i alt 4 af de 6 bøger,
som skal drøftes i den kommende
sæson. Der er i år datosat – ud over
indledningsaften - yderligere 6 aftner,
alle kl. 19.30.
Tirsdag den 24. september
Tirsdag den 22. oktober - til den
dag er på forhånd bestemt roman af
Grethelise Holm ”Jesus, pengene og
Livet” - idet hun er inviteret af Kjellerup Bibliotek til at komme og holde
forfatterforedrag den følgende dag.
Torsdag den 21. november
Torsdag den 16. januar 2014
Tirsdag den 4. marts
Torsdag den 3.april - til den dag er
på forhånd bestemt roman af Kim
Leine: ”Profeterne i Evighedsfjorden”, idet det er lykkedes trods efterspørgsel at få bogen til udlevering
til holdet, så den kan læses til denne
aften.

Søndag den 1. september kl. 10.30
Grundtvig til fælles bedste - en dag
for alle aldre med spilllemandsgruppen FairFolk, der medvirker ved
gudstjenesten i Hørup Kirke og efter
grillfrokost i valgmenighedens have
giver koncert med bl.a. nye melodier
og rytmer til 7 af Grundtvigs salmer og sange. Det bliver første gang
i mange år, at haven ved det gamle
ting- og arresthus i Hørup giver plads
til en rigtig folkefest!

indvandrerlærer, der til eget akkompagnement på luth og guitar synger
gamle danske viser og sange. Der
smutter nok også et par franske og
italienske sange med - foruden nyere
sange af Halfdan Rasmussen, Tove
Ditlevsen og Frank Jæger.

Efter koncerten arrangeres leg og anden aktivitet foruden, at der også bliver mulighed for snak i et roligt hjørne. Kaffe og kage serveres undervejs.
Tilmelding: Inden onsdag den 21.
august til tlf. 86 88 11 10 eller karenmarieravn@gmail.com.
Pris: Voksne kr. 200,-.
Deltagere under 18 år: kr. 50,-.
Drikkevarer kan købes

Det bliver en fin
lejlighed til at samles for dem, der
helst ikke går ud
om aftenen. Enhver er velkommen.

Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 –
fællespisning kl. 18
Krig og Exit – hvordan og hvorfor
var danske soldater i Afganistan?
- foredrag i Valgmenighedens sal ved
Kristian Massey Møller, historiker,
forfatter og sognepræst. Øjenvidneberetning blandt mennesker tæt på
Torsdag den 26. september kl. 14 døden som feltpræst i 2008 og 2011
”Underlige aftenlufte” - musikalsk bl.a ved ISAF6.
foredrag i Valgmenighedens sal ved
Jeannet Ulrikkeholm, cand.mag. i Man kan komme direkte til foredrafransk og italiensk, universitets- og get kl. 19.30, men der er fællesspisning kl. 18 til kr. 100,- inkl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig (kun til
spisningen) inden torsdag den 3. oktober til tlf. 86 88 11 10 eller karenmarieravn@gmail.com.

Spillemandsgruppen FairFolk
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Brugerrådet ved Malmhøj
Forårets
tøjdemonstration

I de senere år har brugerrådet holdt
tøjdemonstration på Malmhøj både
efterår og forår. Men ved dette forårs
demonstration var det så uheldigt, at
hjemmet var ramt af sygdom, og det
var kun ganske få af beboerne, der
kunne komme. Der kom heldigvis
nogle stykker udefra, så firmaet, Pasgaards Tøjservice, alligevel var ganske
godt tilfreds med salget!

løbne år. Bagefter fortalte Malmhøjs
leder, Else Jensen, lidt om, hvad der
sker på hjemmet i øjeblikket.

Kommende aktiviteter
i brugerrådet:

Efter generalforsamlingen har rådet •
•
konstitueret sig således:
Formand: Flemming Grønkjær
Næstformand: Inga Guldborg
Kasserer: Agnes Hansen
Sekretær: Birthe Clausen
Menige medlemmer:
Ruth Jensen og Børge Stenholt

•

•

Løvspringstur gennem
Gjern Bakker

I år lod foråret jo vente på sig, og skoven var ikke sprunget helt ud, men
vi var så heldige, at det var en af de
første rigtige forårsdage med både
solskin og varme, vi havde valgt til
turen, og det var et meget smukt forårslandskab, vi kørte igennem på vejen til Gjern Kultur- og Idrætscenter,
hvor kaffen ventede. I år havde Bent
Kragh taget sin harmonika med, så
han kunne spille både til de sange, vi
sang ved kaffebordet og lidt i bussen.
Vi var i alt ca. 50 deltagere i turen.

Generalforsamling

Der var godt fremmøde til årets generalforsamling. Sammen med formandens beretning blev der vist et
lysbilledshow af de arrangementer,
brugerrådet har stået for i det for16

Sct. Hans torsdag den 20. juni
I juli vil der for Malmhøjs beboere som sædvanligt være gåture
i Vinderslev og nærmeste omegn. I år er det hver mandag, dvs.
i alt 5 gange, hvor vi går en tur
og drikker kaffe et sted, inden vi
går tilbage igen. Vi får brug for
hjælp til at skubbe kørestole og
nok også for biler til dem, der
skal køres.
Løvfaldstur torsdag den 19.
september, hvor vi igen tager på
en to-timers sejltur med en hjejlebåd, og brugerrådet serverer
kaffe undervejs. Der køres i små
busser til kørestolene og ellers i
private biler, så vi håber på stor
opbakning!
Efterårs-tøjdemo fredag den
18. oktober. Her kan man se og
evt. prøve sidste mode i efterårets farver såvel som lidt mere
traditionelle eller specielle modeller. Der serveres en kop kaffe
og en småkage for dem, der har
lyst til det, og alle er meget velkomne.
Birthe Clausen

Mit maleri

Gunhild Sørensen, Vinderslev
”Jeg kan ikke tegne – og det hæmmer og når hun kommer
mig faktisk” siger Gunhild, da jeg be- hjem fra kursus elsøger hende.
ler ind fra sin elskede have, finder hun
penslerne frem. Så
skal der udtrykkes.
Og hun skal gerne
finde den rigtige
stemning. Både noget, hun kan stå inde
for og noget der udtrykker personlighed.
”Andre kan godt sige
gerne skal kunne fornemmes.
til mig om et billede, at det er flot,
men jeg skal selv kunne mærke, at jeg Om sit sidste maleri ”Livstavlen” (på
har ramt noget rigtigt”.
forsiden), der er et meget personligt
billede, siger Gunhild:
Gunhild lader sig inspirere af gode ”Her er der ikke noget, der skal ligne
billeder i aviser og blade. Hvis hun noget andet. Mit mål er at få fyldt lærsynes, at der er noget, der fænger, får redet med billeder fra mit liv sådan, at
Man må ellers sige, at hun ikke har hun lyst til selv at male det. Gunhild de også symbolsk fortæller noget om
problemer med at male. Både det at forklarer om den oversættelse, hun mig. Det er en proces, som tager tid.
blande farver og få motivet til at ligne, vil gengive. Alle de smukke stemnin- Det er som at gennemleve det hele
har hun helt styr på.
ger og naturens frodighed fascinerer igen. Det er et unikt projekt, som jeg
hende tydeligvis.
er tilfreds med på en helt anden måde
end mine andre billeder. Det er samGunhild har tidligere sunget me- tidig også et udtryk for, at jeg er tilget, og det har lige som maleriet freds med mit liv; jeg har haft sjælen
været en måde at udtrykke sig på med i det, jeg har foretaget mig. Det
for hende. Det smukke inden i skal symboliserer det røde hjerte. Og så er
ud, og de indre billeder skal gengi- det fyldt af de minder, der er uden
ves. På den måde bliver et maleri om”
mere end det, øjet ser. Det bliver
Marianne W. Kristensen
også et spejlbillede, hvor ens sjæl
Gunhild gik i gang med at male i en
sen alder. Hun var til en fødselsdag,
hvor alle gæster skulle male deres hilsen på et stort lærred. Det er nu 8 år
siden – og umiddelbart efter forærede hendes søn hende nogle pensler.
Hun har malet lige siden. ”Der var
lige som en verden, der åbnede sig
der. Jeg havde før betragtet smukke
landskaber og motiver, men nu blev
jeg optaget af at føre dem ud gennem
min pensel”.
Ved at følge kurser i Silkeborg er
Gunhild blevet dygtigere. Hun nyder
samtidig at male sammen med andre,
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Windir Spejderne
Høstmarked

Traditionen tro – ja for tredje år i træk
afholder Windir, KFUM-spejderne i
Vinderslev høstmarked på Mausing
Mølle. Mausing Mølle skaber en helt
fantastisk ramme for høstmarkedet
med de smukt bevarede bygninger,
mølledam og fantastisk skovareal.
I år afholdes markedet lørdag den
10. august kl. 10 – 17. Der vil blive
høstet på gammeldags manér med
maskiner, sandsynligvis også med heste, og selvfølgelig skal der også høstes med le.
Der vil være mulighed for en køretur
i hestevogn, og på gårdspladsen samt
i møllebygningen vil der være diverse
boder med husflid. Der kan handles i
tombolaen, og der sælges kaffe med
hjemmebag, grillpølser m.v.
På gårdspladsen vil der ud over boder
bl.a. også være et harmonikaorkester
til at sætte stemningen, og et gammelt tærskeværk vil kunne ses i brug.
Rundt i skoven vil der være diverse
spændende spejderaktiviteter.
Der vil være parkeringsplads tæt ved
markedet, og det koster 20 kr. pr. bil.
Dog vil veterankøretøjer og hestevogne kunne parkere gratis.

Landslejr i Stavanger

Det gode vejr er selvfølgelig bestilt De store spejdere tager på landslejr
igen i år til markedet!
i Stavanger den 6.-13. juli, en stor
international lejr arrangeret af NorKom til et marked med overskuelige ges Speiderforbund med deltagelse
priser, og hvor overskuddet går til af mange lande. Lejren har plads til
Windir-spejderne.
max. 15.000 spejdere, så det bliver
spændende.
Der er tilmeldt 8 fra Windir
Gruppen.
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Loppemarked

En anden vigtig begivenhed i Windir
Gruppen er loppemarkedet på Mausing Marked lørdag den 27. juli kl. 9.
Det er også et marked med overskuelige priser, hvor overskuddet går til
spejderarbejdet, så støt det både med
gode loppesager og god handel.
Loppesagerne kan afleveres i stalden
på Pederstrupvej 66, men kan også
hentes, hvis man ringer til Arhøj, tlf.
86888430 eller 29715842. Vi modtager ikke hvidevarer, tøj og gamle
fjernsyn/computere.
Thomas Olesen

Vinderslev og omegns Lokalråd
Allerede i slutningen af 2012 var arbejdet i fuld gang vedrørende Silkeborg Kommunes
kommuneplanforslag 2013-2025.
Der var og er stor fokus på især to forhold – nemlig placeringen af et biogasanlæg og
placeringen af vindmøller i Silkeborg Kommune.
Disse to emner har uden tvivl givet anledning til gode diskussioner om byudvikling, grøn
energi og trafiksikkerhed både internt i lokalrådet og i vores lokalområde. I skrivende
stund er der ikke taget endelige officielle beslutninger vedrørende placering.
Lokalrådet indgav et høringssvar til kommuneplanforslaget, som kan læses på vores
hjemmeside www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk.
Vi fremhævede ønsket om og behovet for, at kommunen aktivt støtter vores foreningsliv ved at stille gode betingelser for dets arbejde og virke. Også i vores lokalområde er vi dybt afhængige af det frivillige arbejde, for det er her
fælleskaber trives og udvikler sig. I høringssvaret kom vi også ind på trafiksikkerheden og de bekymringer, vi har.
Vi har efterfølgende haft et møde med vejchef Flemming Christensen og formanden for Vej- og Trafikudvalget
Frank Borch-Olsen, hvor vi fik mulighed for at fremlægge konkrete trafikale udfordringer i området. Der er i kommunens trafiksikkerhedsplan nævnt forhold angående Vinderslevvej, som ønskes forbedret, men derudover ligger
der også et stort ansvar hos os selv, når det handler om at overholde fartgrænser og parkere efter regler og forhold.
Silkeborg Kommune lægger op til en ny ’Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune’, hvor der bl.a. gives mulighed for lokalt at udarbejde en udviklingsstrategi (afløser for de tidligere huskesedler)
– som er en fælles strategi for et lokalområdes udviklingsønsker, drømme og idéer for, hvordan lokalområdet skal
udvikle sig i de kommende år. Dette arbejde ønsker lokalrådet at gå aktivt ind i, da vi her har gode muligheder for, at
vores mange foreninger kan arbejde sammen og sikre et fortsat højt aktivitetsniveau i Vinderslev og omegn.
Vi indkalder derfor vores mange foreninger i efteråret til et fælles møde vedrørende dette arbejde som optakt til et
borgermøde i slutningen af året.
Husk du altid kan kontakte Lokalrådet – enten via mail: vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com
eller ved at kontakte Jane Vibjerg, tlf. 29671203.
Følg os på facebook!

Uddeling af en Rose
Kære Carl Ejner og Kurt
Tak for jeres initiativ med veste til alle børn på Vinderslev Skole!
Dejligt at I vil være med til at højne sikkerheden i vores lokalsamfund.
Børnene bliver ikke kun set; de ved også, at der bliver taget hånd om dem og
draget omsorg – og det er da en dobbelt gevinst.
Der er også signalværdi i at vise, at der er sammenhold om trafiksikkerheden.
At være barn på Vinderslev Skole er godt. Og endnu bedre med vest på i
mørket!
Tak fordi der ikke er langt fra tanke til handling!

Hilsen Lokalbladet
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Ung på lokalbladsegnen - Kunstskøjteløb
Hvad skal man være god til for at
starte til kunstskøjteløb? Man skal
i hvert fald kunne stå på skøjter, siger Ditte. Og man skal være smidig. Derudover træner man kondition og koordination. Vi øver
spring og piruetter, men har også
legeminutter på isen og sjipper, altså
Ditte startede, da hun var 10 år. Ef- uden skøjter for at øve smidighed.
ter 2 gange var hun sikker på, at
det var noget for hende. Det første
år, hun gik til det, handlede det om
at blive sikker på skøjterne. Inden
for denne sportsgren går man op til
prøver for at få DSU´s støvlemærker. Disse er afgørende for, om man
kan gå videre i sin træning, og om
man kan stille op til konkurrencer.
Det er ens træner, der indstiller en
til disse prøver, og efterfølgende kan
man pryde sin dragt med mærkerne.
Ditte Sprogø er 13 år. Hun bor over
for det gamle mejeri Økilde lidt uden
for Vinderslev.
Hun går i 6 klasse i Silkeborg og bruger meget af sin fritid på kunstskøjteløb. 3 dage om ugen træner hun i SSF
på holdet Team Fun Skate.

Skøjte-disco: Alkoholfri fest på og
uden for isen for børn og helt unge.
Isen i skøjtehallen er ét stort dansegulv med musik, lysshow, røg og
sjov. Det koster 50 kr. at deltage, og
der kan købes drikkevarer, slik, is og
meget mere til små priser.
Der er åben for alle, og typisk er der
børn i alderen 8-16 år. Forældre må
gerne kigge med, og der er kaffe og
kage.
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Hvorfor er dette din yndlingsbeskæftigelse? Jeg er glad, når jeg er på isen.
Ligesom andre, der bliver glade af at
løbe, bliver jeg glad, når jeg løber på
skøjter. Jeg synes, det er en sej sport
at gå til. Det motiverer mig, at jeg hele
tiden skal og kan blive bedre. Det er
fantastisk at kigge på de ældre piger,
når de laver piruetter; og jeg tænker,
at det vil jeg også kunne.
Mit mål er at opnå at få mærket basic
1 - det er mærket efter de 7 støvlemærker (Ditte er nået til mærke 5).
Er der sidegevinster ved at gå til
kunstskøjteløb? Ditte: Ja, de nye venner, jeg har fået og det sammenhold,
der er på holdet. Selvom vi træner individuelt, er det alligevel en holdsport.

Senere handler det også om at kunne
præsentere sig. Det er vigtigt at smile,
og at ens bevægelser fremstår yndefulde. Yndefuld? Det er et sjovt gammelt udtryk, er det ikke? Ditte svarer,
at i hendes verden er det et udtryk,
som trænerne opfordrer dem til at
være. Desuden er der til konkur- Vi kæmper mod hinanden til konkurrencer et bedømmelsespunkt, hvor rencer, men uden for banen er det
man får point for at ”præsentere”. vigtigt, at vi har det godt med hinanden.
Derudover er det hyggeligt at være
med til skøjte-disco.

Kom og prøv:

Alle er velkomne til at komme og prøve
kunstskøjteløb på klubbens ”pingolinehold” for nybegyndere i alle aldre. De
første gange er gratis, og man kan låne
skøjter af klubben.

Klubbens website er
www.ssf1896.dk.

Ung på lokalbladsegnen - Ishockey
Asger er snart 11 år. Han er lillebror
til Ditte og er også faldet for SSF.
Hans yndlingssport er bare ishockey,
og han har gået til det 1 år.
Han startede i løveskolen. Her kan
man få lov at prøve, om det er noget
for en. Det var det for Asger: ”Det
ser sjovt ud. Før gik jeg til gymnastisk,
men efter en skade kunne jeg ikke det
mere. Så jeg er glad for at have fundet
denne sport i stedet.” Der bliver trænet 3 gange om ugen. Træningen er
disciplineret, for man kommer let til
at fjolle, som Asger siger – og så kan
man ikke koncentrere sig.
Kodeordene er krydstræning, puckøvelser, styrketræning og kamptræning. Man behøver ikke have særligt
talent for at stå på skøjter, men man
skal have en god kondi.
I kampe spiller man 1½ min. ad gangen. Så bliver ”kæden”skiftet ud, og
en ny kommer ind. På den måde er der
hele tiden 2 kæder på hver 6 i boksen.

for voldsom kan være alt mellem 2 og
10 min. – afhængig af overtrædelsen.
En kamp er 3 x 20 min. 1 mål er 1
point.

Modsat søsterens ”yndefuldt udtryk”, skal Asger fremstå voldelig,
dvs. at hans sport handler om at gå
”lige til grænsen”, som Agser udtrykker det – uden at gøre skade på
andre. Men man må gerne tackle,
og det må gerne gøre lidt ondt.
En udvisning for bl.a. at have været

Asger nævner som sin søster kammeratskabet som en bonus ved at gå til
ishockey; det at kende og stole på hinanden har betydning for holdsporten
på banen.
Det er ikke så dyrt at komme i gang,
som man skulle tro. Man bør have
sine egne skøjter, da de skal passe
godt. I starten kan man låne udstyr
eller købe brugt udstyr billigt.

Fakta om SSF
(Silkeborg Skøjte Forening)
SSF har ca. 100 unge under 18 år
i kunstskøjteafdelingen og 220 ishockeyspillere, hvoraf de ca. 130 er
under 18 år.
Lørdage fra 9.45-10.30 er der ”Pingvin hockey” træning for nye og let
øvede.
Begynderkursus i Ishockey kaldes
”Løve Skole” og finder sted hver
lørdag formiddag fra 10.30-11.00.
Marianne W. Kristensen
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Bypa

Spejdern

Fernisering af skolebørnenes flotte maleri
22

arken

ne har tændt op i bålet og sat popcorn over

Børn i fuld gang med at teste motorikbanen
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Byparken
Så blev Vinderslev Bypark endelig
opført og indviet!
Som beskrevet i tidligere artikler blev
etableringen udskudt til april måned
grundet frost og udmatrikulering.
Tirsdag d. 9. april kom hovedentreprenøren på parken, NaturligLeg.
dk, og så tog etableringsfasen fart.
På blot 3 uger fik de opført alle
parkens elementer, og de to sidste weekender i april samt den første weekend i maj var omkring
25-30 frivillige fra Vinderslev og
Omegn MEGET flittige med diverse opgaver på det grønne område.

overraskelse og en helt fantastisk oplevelse at se mere end 300 borgere –
unge som gamle – troppe op lørdag
formiddag d. 25. maj kl. 10.
Indvielsen blev indledt med en velkomst af Borgerforeningens formand, Henrik Jakobsen, og dernæst var der tale ved viceborgmester,
Steen Vindum og formanden for
LAG, Kirsten Kruckow.
Efter talerne blev den røde silkesnor
på indgangsportalen til byparken
klippet af Kirsten Kruckow flankeret af Steen Vindum og Henrik
Jakobsen – som igen var flankeret af

Sascha Pape Borum (2 mdr. gammel og repræsentant for yngste borgergeneration), og Knud Sørensen
(90 år til august og repræsentant for
ældste borgergeneration). Det blev
til et flot billede af de fem, som alle
holdt ved det røde silkebånd, da det
blev klippet.
Herefter strømmede alle ind i parken,
hvor der var reception med kaffe,
kage og frugt samt øl, vand og juice
(tak for hjælpen til Vinderslev Lokalråd!). I bålhuset tændte Windir
Spejderne op i grillen, så børn og
unge kunne lave snobrød og popcorn.
En fysioterapeut fra NaturligLeg.dk
gav undervisning på fitness redskaberne, og motorikbanen samt småbørnsområdet blev godt og grundigt
testet igennem. kl. 10.45 var der afsløring af det store maleri som børn
fra Vinderslev Skole har lavet under
vejledning af pædagogerne i SFO’en.
Maleriet hænger til pynt i parken på
det lange plankeværk, som nabo til
parken, Peter Hye Jensen, venligst
har ladet opføre, så det passede med
åbningen af byparken. Afsløringen
af det flotte maleri blev fulgt af en
kort præsentation af pædagogmedhjælper, Rikke Daldof fra SFO’en.

Den officielle åbning af parken
Borgerforeningens formand, Henrik
Jakobsen, førte an og var med alle
dage!
Det frivillige arbejde var vigtigt,
fordi det fuldender parken, at det
grønne område fremstår pænt, og
desuden cementerer det den solide lokale opbakning om projektet.
I starten af maj måned stod alt færdigt,
og dagen for indvielsen nærmede sig.
Indvielsen er et kapitel for sig.
Vi havde i Projektgruppen og Borgerforeningen håbet på stor opbakning ved indvielsen, og da vejret så
ud til at ville arte sig, turde vi godt
forvente op mod hundrede deltagere.
Med dette in mente var det en kæmpe
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Kirsten Kruckow, Henrik Jakobsen, Knud Sørensen (siddende)

Byparken
lægsfonden, Silkeborg Kommune
og Friluftsrådet – viser det sig, at det
virkelig kan betale sig at engagere sig,
og det er netop gennem denne slags
projekter, at vi sammen kan påvirke
Vinderslev og Omegns udvikling og
fremtid! Der rettes en særskilt tak til
Lokalbladets redaktion for deres
store arbejde med dette blad, igennem hvilket blandt andet projekter
som dette kan blive synliggjort.

Projektgruppen: Lone Sandberg Skovdal, Bente Hundevad Pedersen, Freddy Hansen,
Jens Ole Erlandsen, Lars Mølgaard, Henrik Jakobsen og Anja Westhoff
Efter ferniseringen holdt Lokalrådsformand, Jane Vibjerg en tale på
bakken og overrakte en stor æske
chokolade til projektgruppen som
lykønskning. Slutteligt blev der rundet af ved Henrik Jakobsen, og
Lone Sandberg Skovdal fra projektgruppen overrakte en meget fin
kurv til undertegnede, som var meget
rørt og taknemmelig. Jeg vil i denne
forbindelse gerne rette en personlig
tak til de personer, der velvilligt har
brugt tid og energi på at støtte op om
idéen og projektet! Disse personer er
(nævnt i tilfældig rækkefølge): Lone
Sandberg Skovdal, Freddy Hansen, Bente Hundevad Pedersen,

Lars Mølgaard, Jens Ole Erlandsen, Henrik Jakobsen, Lisbeth
Christensen, Charlotte Vindum,
René Borup, – samt bestyrelserne
i Vinderslev Borgerforening, Vinderslev Idrætsforening og Vinderslev Forsamlingshus. Endvidere
skal der rettes en tak for godt samarbejde til LAG Silkeborg, Silkeborg
Kommune, Vinderslev Skole &
SFO, Windir Spejderne, Dagplejergruppen, Børne- og fritidsgården, Malmhøj samt naboerne til
byparken.
Med realiseringen af projekt ’Vinderslev Bypark’ – som er finansieret
af LAG Silkeborg, Lokale- og An-

Vinderslev og Omegn er et område
i udvikling alene, fordi der er talrige
personer, der er villige til at lægge
timer og engagement i vores dejlige
lokalområde! Tilbage står nu arbejdet
med regnskabet, som, grundet lang
sagsbehandlingstid ved LAG, først
forventes endeligt afsluttet i efteråret.
I mellemtiden vil der forhåbentlig
være rigtig mange, der bruger parken
og føler sig hjemme der. Husk at passe godt på den, så vi kan have glæde
af den i rigtig mange år.
Som afslutning på denne artikel vil
jeg, på vegne af projektgruppen
og Borgerforeningen, gerne sende
en stor TAK til alle de MANGE
mennesker, der har hjulpet undervejs i projektet samt alle, der viste opbakning ved indvielsen!!!
Rigtig god sommer.
Anja Quuistgaard Westhoff

Rigtig mange venter spændt på, at Byparken åbner
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Dagplejerne
Heldagslegestue
i Mausing

Fredagen før påskeferien var vi igen
i heldagslegestue i Mausing. Dagen
startede stille og roligt med, at alle
mødte ind, nogle til fælles morgenmad. Op ad formiddagen fik vi frugt
og boller, før vi samledes om sangkufferten og fik sunget nogle sange og
fik hygget os sammen.

Når legen er
slut, vaskes det
nemt af, og når
det er helt tørret
ind, er det nemt
at støvsuge op.
Nogle af børnene brugte rigtig lang tid på at
lege med det og
hyggede sig.
I forhold til ”De grønne
spirer” havde vi også
valgt at så karse, så alle
børn fik en tallerken med
noget vådt vat og så blev
der puttet karsefrø på.
Alle fik deres tallerken
med hjem, og så var det
en spændende proces
igennem påsken at se
karsefrøene spire og blive
grønne og endda blive til
noget, der kunne spises
oven på ens rugbrødsmadder. Endnu en gang
havde vi alle en dejlig dag
i heldagslegestuen.

Dernæst var det tid til dagens planlagte aktiviteter, som Hanne og Anni
Susanne, Lotte
havde planlagt. Der var rørt en stor
skål med kartoffelmel og vand til en og Lene på
grødagtig masse, som man kan lege
efteruddannelse
med på bordet. Det kan formes og
Vores
kursus
tages op i hænderne. Det er sjovt at
med rytmik, sang
røre ved og sætter fantasien i gang.
og
bevægelse
på Den kreative
Skole er nu slut,
og den har bragt
fornyelse og nye
sange til vores
samlinger med
sangkuffer ten.
Vi har fået stor
ros for vores
sangkuffert, og
den har givet inspiration til andre
dagplejehold.
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del 2

Fredag den 5. april havde vi igen lånt
det røde rum i SFO’en til en halv times rytmik, hvor personalet på en
lockout-ramt skole var glade for at se
børn i lokalerne igen, og vores lærer
Tove var igen på besøg for at give os
tilbagemelding på vores arbejde og
formidling til børn og kollegaer. Børnene er engagerede og følger med, så
godt de kan i de forskellige sange og
sanglege, og også rasleæg og trommerne er et hit.
Vi har været glade for at få muligheden for at gå på dette kursus, og det
har givet os ny inspiration til at bringe
rytmikken mere ind i vores samlinger,
idet vi altid har brugt at synge rigtig
meget med børnene. Musik og rytmik bevæger sig i alle de læreplanstemaer, vi hver dag beskæftiger os med
i dagplejen og skaber spontanitet og
glæde hos os alle.

Dagplejerne
Heldagslegestue i børnehaven i Vinderslev

Fredag den 19. april havde børnehaven inviteret os 6 dagplejere fra
Vinderslev-holdet til at komme og
prøve at holde heldagslegestue oppe
hos dem.
Vi havde fået tildelt Spurvestuen som
vores basisrum, og Spurvene flyttede
så ned på Mejsestuen, og Mejser og
Flagermus havde booket gymnastiksalen og var så dernede om formiddagen.

Spurvebørnene syntes, at det var rig- ring, omsorg og trivsel er i fokus.
tig hyggeligt sådan at finde tilbage til
deres gamle dagplejer.
Her på Vinderslev-holdet markerer vi
selvfølgelig også denne dag, og selvDernæst fik vi formiddagsmad og om denne dag lagde temmelig regnfejrede Isabel og Laura med kage, fuldt ud, mødtes vi alle i Lenes have
som de havde med, da de denne dag iklædt regntøjet.
fyldte 2 år. Så var vi ude på den store
legeplads, før det var frokost og mid- Her fik vi først boller og frugt, og
dagssøvnstid.
medens børnene legede lidt, blev der
pustet helium i en masse balloner,
Over middag var de store børn til- hvori vi havde puttet en lille seddel
bage i børnehaven, og der var godt med et mobilnummer, så vi er spændgang i legepladsen, så ikke alle fik lige te på, om vi hører fra nogen, som har
meget ro til middagssøvnen. Efter kl. fundet en af vores balloner. Kl. 10.30
2 maden blev børnene efterhånden sendte vi nemlig ballonerne af sted
hentet igen efter en lidt anderledes over Vinderslev, og flot så det ud, da
heldagslegestuedag.
de steg til vejrs.

Børnene mødte ind, som de plejer,
nogle lidt forsigtigt, for hvor var vi
nu kommet hen, og det var et stort
sted for de fleste, men stille og roligt
Vi siger tak til børnehaven, fordi vi
indtog vi legesagerne, og de større
måtte være gæster hos dem og prøve
søskende hjalp dem hurtigt til rette.
af, hvordan en heldagslegestue kunne
fungere der, og det var naturligvis
Op ad formiddagen holdt vi samling
rigtig hyggeligt at hilse på alle vores
med vores sangkufferet, og nogle af
gamle børn igen.

Dagplejens dag

Vi siger tusind tak til Vognmand
Henrik Andersen for sponsorering
af en flaske helium.
Dernæst blev der ristet pølser og
brød, og så sad vi i tørvejr i Lenes garage og fik vores frokost: Pølser og
brød med ketchup og remoulade.

For de kommunale dagRegnen til trods havde vi en hyggelig
plejere er dagplejens dag
formiddag, og vi fik igen i år fejret
en landsdækkende dag,
dagplejens dag på behørig vis.
som finder sted den anden onsdag i maj med det
På dagplejens vegne
formål at synliggøre dagSusanne Vad Westergaard
plejen og slå et slag for et
pasningstilbud, hvor læ-
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Vinderslev IdrætsForening
Sidste år valgte vi at afholde en pinsefest. Det gjorde, at en del var forhindret grundet øvrige aktiviteter i
den traditionsrige pinseferie. Belært
af dette valgte vi at tage en anden
weekend og så kalde den for en forårsfest. Det var god beslutning, så lad
mig allerede sige det nu: Det var en
helt igennem fantastisk dag med meget stor opbakning og godt humør.

hold at køre ind på stadion. Det
skete under stor interesse fra de
fremmødte tilskuere og øvrige deltagere. Alle hold havde gjort utroligt
meget ud af udsmykningen af deres
vogne og deres udklædning.
Da alle hold var samlet, startede paradekørslen rundt i byen. I år var der

blev afviklet i god ro og orden under
dommer Asp og med en positiv stemning.
Et hold gik ubesejret igennem og blev
derved de suveræne vindere. Da præmieoverrækkelsen skulle ske, var det
debutanterne fra Vinderslevholmvej,
også kaldet Nøddepatruljen, der var
årets vindere. Et stort tillykke til dem!
Pokalen for årets bedst udklædte hold
var lidt sværere for juryen at placere.
Mange hold havde gjort fantastisk
meget ud af deres udsmykning, tre
hold lå meget tæt i dette opløb.
Pokalen endte med at gå til et meget glad hold fra Vinderslev Nord,
også kaldet Kyllingerne. Der skal
også lyde et stort tillykke til dem!

Børnene spillede fodbold og legede i det gode vejr
Dagen startede kl. 10:00, hvor vi
sammen med Projektgruppen og
Borgerforeningen var med til at indvie byparken. For at nå det hele i løbet
af dagen havde vi besluttet at flytte
børneloppemarkedet ned til forsamlingshuset, så børnene kunne få solgt
noget. Med alle de mennesker, som
var mødt op til åbningen af byparken, var der i hvert fald rig mulighed
for, at det skulle lykkes.

væsentligt flere mennesker, der havde stillet sig ud til vejen for at nyde
synet af de deltagende hold. Dejligt,
at byen viser interesse og opbakning.
Da holdene igen var landet sikkert
på stadion, begyndte gadefodboldturneringen. Der var i år 7 hold, så
der blev spillet en turnering, hvor
alle spillede tre kampe. Kampene

Efter bad og omklædning skulle alle
mødes igen kl. 18.00. Da var der
nemlig kaldt til forårsfest i teltet.
149 personer havde tilmeldt sig festen,
hvilket var super flot. Det var sådan set
udsolgt. Det var da også til stor lettelse for bestyrelsen, da det giver positive tal på bundlinjen frem for negative.

Kl. 12:00 startede aktiviteterne på
stadion. Støttepillerne var klar med
deres bod, hvor der blev solgt pølser,
slush ice, popcorn og meget mere.
Støttepillerne havde endvidere sponsoreret en oppustelig forhindringsbane og to oppustelige fodboldbaner til byens børn og unge. Begge
dele blev brugt flittigt hele dagen.
Var man ikke til grillpølser, så holdt
Minna og Leif også kiosken åben.
Da klokken nærmere sig 13:00, begyndte de forskellige gadefodbold28

Holdene kører optog gennem byen

Vinderslev IdrætsForening
op til dans. Der blev danset til langt
ud på natten og skålet et par gange,
måske flere gange i løbet af aftenen.
Hvis der er borgere, der ikke fik
deres nattesøvn p.g.a. for høj musik, så beklager vi naturligvis.

Vinderne af bedste udkædte, kaldet Kyllingerne fra Vinderslev Nord
Igen i år havde Jens Pedersen brugt
dagen på at grille to pattegrise, som
ikke mindre end smagte fantastisk.
Louise Bech leverede tilbehøret, der
som altid er en udsøgt oplevelse.
Christian Lange fra Old boys havde
i år tilbudt at lave hjemmelavet islagkager til dessert. Tak for det – det
smagte også helt suverænt!

Rigtigt godt vejr og feststemte deltagere gjorde, at dagen blev en meget stor
succes – en god dag at være en del af.
Sådan en dag bliver selvfølgelig ikke
til uden en masse arbejdsomme mennesker.
Ud over de allerede nævnte, så tak
til Radiomanden for lån af maskiner
og musikanlæg, Jens Jørgen Kylling

Efter maden var der Amerikansk
lotteri, der p.g.a. Mette og Lottes
ihærdige indsamling gav gevinster til
mere end hver tredje person i teltet.
Mange tak for alle de privat personer og firmaer der i disse krisetider
valgte at donere en gevinst. Og tak til
dem der allerede har meldt ud, at de
gerne vil donere en gevinst næste år.
Efterfølgende spillede bandet Excited

Vinderne af gadefodbold, kaldet Nøddepatruljen
for opstilling af alt el, alle de øvrige
hjælpere, der passede baren, dækkede bord osv., VIF bestyrelsen for
deres indsats og til sidst, men ikke
mindst alle deltagere og besøgende.
Endnu engang tak for den store
opbakning – vi ses igen næste år!
Bjarne Madsen
Formand

Teltet var fyldt med festglade mennesker
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Vinderslev IdrætsForening
Hvad er der ellers
sket i klubben?

Sæsonen er kommet rigtig godt i
gang for vores forskellige fodbold- i august til udgangen af marts.
Gymnastikafdelingen har afholdt hold. Medlemstallene er igen stigenderes opvisning, som markerer af- de, hvilket har gjort, at vi i foråret Gymnastikafdelingen starter også op
slutning på endnu en god sæson med har tilmeldt flere hold end normalt. igen. Det sker i starten af oktober.
Når hold og tider er endeligt fastendnu flere medlemmer end sidste
år. Super flot, men mere om det på Hvis du skulle have lyst til at begynde lagt, vil de fremgå af hjemmesiden.
at spille, så se holdene og deres konnæste side.
taktpersoner på vores hjemmeside. Skulle der være et par instruktører,
der har lyst til at hjælpe, så tag konDer har været opstart for både ungInden
vi
får
set
os
om,
begynder
takt til Lotte Anckersen på 31790052.
doms- og seniorafdelingen i fodbold.
Begge dage havde mange valgt at sæsonen for diverse spil i gymnatrodse det kolde vejrlige og møde op til stiksalen. Igen i år er der booking God sommer til alle!
Bjarne Madsen
en let gang træning, afsluttet med lidt af baner ved Bjarne Madsen på
24484070.
Sæsonen
går
fra
midt
Formand
godt til ganen og hygge i klubhuset.

Der bliver hilst på fanen

Der laves øvelser for en fyldt gymnastiksal
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Vinderslev IdrætsForening
Gymnastikopvisning i Vinderslev IF den 23. marts 2013
I flot forårssol og en kold vind røg flaget helt i top.
Det var tid til årets opvisning i gym., spring og hop!
Børn, forældre, unge og gamle
mødte frem for i gym.salen sig at samle.
Høj musik, indmarch og hilsen til vort flag,
jo, alt tegnede til at blive en hyggelig dag.
Børn i alle aldre, kom og viste lidt af hvert,
hop, sang, salto og spring, havde mange af dem lært.
Bold-børn kom og løb rundt med bolde i fuld fart,
for til sidst at kaste balloner ud over os alle, - godt klar´t!
Dameholdet gjorde det flot og fik os alle op at stå,
Der laves springøvelser på den nyindkøbte Airtrack
for med armene over hovedet at klappe, - både store som små.
Airtracken blev pustet op og fyldte det halve af salen,
så springpiger og drenge ku’ springe højt, - og lande blødt på halen!
Diplomer og blomster blev delt ud i stor stil,
og til sidst ku’ alle spise frugt og kage og ta’ et lille hvil…
Tak til alle der mødte op, hjalp til eller bagte kage.
Vi håber, at næste sæson bliver lige så god, og at børn og frivillige vender tilbage!
På vegne af gymnastikken,
Alice Grene Friis

De mindste og deres forældre laver øvelser med faldskærm

Lotte takker de frivillige instruktører
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God morgen, sol!
God morgen, morgensol!
som skinner ned på bellis og viol
og ned på Jens og Karl,
de frække fyre,
der står og tisser på en tissemyre.
Men myren skal man ikke tisse på,
og derfor råber jeg: la vær og stå
og tis på myren, men gå hjem igen
med jeres tissemyretissemænd!
(Halfdan Rasmussen)

Endelig forår, sommer
og trivsel i Vinderslev

Kyllinger

På samme vis har vi traditionen tro
lagt 24 hønseæg i rugemaskinen i
starten af maj måned. Æggene er blevet lyst flere gange. Børnene undres,
og begejstringen stiger, når de ved
selvsyn kan konstatere, at der efter få
dage i rugemaskinen kan ses ”spindelvæv”. For hver gang ses det, at æggene bliver mørkere og mørkere, og
når de bliver lagt i vand, bevæger de
sig. Det betyder, at der er noget i alle
24 æg.

høre det pippe under rugemaskinens
låg. Der må ”fødselshjælp” til et par
af de små. To fuldbårne kyllinger
klækkes desværre ikke. Resultatet
er alligevel over vores forventning,
nemlig 20 friske kyllinger. Begejstringen er ikke til at tage fejl af. Børnene
insisterer på at vise deres forældre
kyllingerne. I år har Jørn Christensen, Skovvej 12 og Erik Vestergård,
Skovvej 20, begge fra Engesvang
sponseret æg. Vi siger tusinde tak.

Ugen efter Pinse bliver spændingen Havetid
Siden sidst har vi haft dagplejen på udløst. Allerede inden den første Da foråret endelig kom, fik vi styrbesøg. Alle børn mødte ind og blev kylling bryder sin skal, kan børnene tende travlt. Højbede fik ny muld, og
hentet i børnehaven. Der var ”voldsom trængsel og alarm”, men på
samme tid glæde, hygge og kollegial
vidensdeling hele dagen lang. Naturligvis var der visse praktiske udfordringer forbundet med det at være
mange flere børn i børnehaven på
samme tid, men størst var glæden ved
at mødes. Havde vejret nu vist sig fra
den pæne side, så havde det hele også
været lidt lettere. Jeg håber virkelig at
det er et arrangement der kan dannes
tradition for.
Æg i maskinen

Kylling

Falkeæg

Falkeparret har ruget på 6 æg siden den 5. maj. Flere gange om
ugen bærer vi fjernsyn og batteri
ned til falkekassen for at iagttage
rugningen. I vil høre mere om falkene senere. Vi følger traditionerne.
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Spurvene

Børne- og Fritidsgården
og udkæmpes drabelige kampe med
store kæppe. Ellers bliver der spillet magtede ikke at passe dem. Mimmi
bold eller udforsket biller og kryb og er hurtigt blevet en populær ven for
snegle. Helt fantastisk dragende er børnene, og processen med at lære
børnene omgang med dyr er igen
en realitet. I et filosofisk øjeblik kan
jeg drømme om igen at opleve børns
glæde ved hønse - og gedehold…

Arbejdsdag
børn og voksne såede gulerødder, radisser, rødbeder, salat og squash. Den
megen nedbør og den lunere temperatur har bevirket, at afgrøderne er
kommet op på rekordtid, - ja vi kan
næsten se dem gro time for time. Det
samme gør sig gældende for vores
gamle bærbuske. Pludselig har de et
væld af blade og bærstande. Bærbuskene har altid børnenes opmærksomhed. De er fantastiske at gemme
sig under, og deres blomster, blade og
begyndende bær er foretrukne ingredienser i ”børnenes kogekunst”, og
det er problematisk, - forstået på den
måde, at vi gerne vil opleve at høste
dejlige bær senere på sommeren, men
børnene er alt for begejstrede for at
lege med bærstandene, og i ubevogtede øjeblikke spiser de de hvinende
sure små bær, - så chancerne for at
høste bær til husholdningen er forsvindende lille. Vi voksne er taknemmelige for, at æbletræerne er gamle,
og forholdsvise robuste, for ellers
havde de heller ikke holdt til børnenes høje aktivitetsniveau.
Vi gør meget for at få børnene til at
forstå, at buske og træer er levende
organismer, som skal behandles nænsomt. Alt det levende må naturligvis udforskes og bruges, men ikke
misbruges eller ødelægges. Med det
mildere vejr er børnenes aktivitetsniveau hævet anseeligt. Der klatres
i træer, graves huller, bygges huler

Lørdag den 4. maj blev det endelig
muligt at sætte hinanden stævne til
”arbejdsdag” i børnehaven. Tilmeldingen var beskeden, men fremmødet og aktiviteten var til gengæld
overvældende flot. Tusinde tak for
en dejlig aktiv lørdag.
vandpytter og mudder eller græs, som
kan samles i store bunker og transporteres på traktorer, efter at Poul
Erik har været omkring på terrænet
med plæneklipperen, når den ellers
kan køre…

Mimmi

Forældreklubben

Senest har forældreklubben været arrangør for karneval, som fandt sted
fredag d. 24. maj fra kl. 16.10. de sidste forlod stedet kl. 20.30. Et festligt
og hyggeligt indslag med 125 tilmeldte til spisning. Jeg venter mig meget
af netop forældreklubben, fordi jeg
ved at det er afgørende for en selvejende institution, som vores, at der
er lokale kræfter til at holde hjulene
i gang og bakke op om stedet. Klubben kan måske være medvirkende i
forhold til, at skaffe penge til ”noget
af det sjove” og til at hjælpe med
noget af det, som der desværre ikke
længere er samme mulighed for, at de
ansatte kan afsætte tid til.

Sluttelig vil jeg gerne beskrive noget
som jeg er meget optaget af og som
Her har været tradition for at holde jeg ønsker skal være kendetegnende
kaniner i sommerhalvåret. Den tra- for Vinderslev Børne-og Fritidsgård
dition har vi fastholdt, og måske kan mange år ud i fremtiden.
der på sigt udvikles på tanken om
børn, dyr og natur… det håber jeg. Den voksnes rolle
Kaninen Mimmi flyttede ind samme Børn har brug for sikre voksne,
dag, som vi havde arbejdsdag, og der tør slippe legen fri, voksne der
hun var sat til at føde dagen efter. er aktivt til stede, gør en forskel og
Måske var det for overvældende for alligevel ”blander sig udenom”.
Mimmi med al den opmærksomhed?
Hun fødte tre velskabte unger, men
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Sikre voksne er i denne sammenhæng
voksne, som:
• Ved noget om børns sansemotoriske udvikling, om at færdes i naturen, og som vil noget med det
• Er gode til at iagttage og beskrive, hvordan børn løser forskellige
motoriske udfordringer
• Kan skabe et anerkendende miljø, hvor børn kan mestre på forskellige niveauer
• Kan lege og tumle
• Er åbne og lytter til børnenes
ideer og initiativer, så børnene
oplever, at de bliver vist tillid, bliver accepteret, har indflydelse og
bliver taget alvorligt
• Tør holde fast i at børns egen
handling har konsekvens

Voksne skal blande
sig – udenom

Når legen slippes fri, skal de voksne
give slip på styringen. De skal finde
sig i ikke at være styrende og i stedet
tage rollen som vejleder, tryghedsgivere, praktiske hjælpere og naturligvis
opdragere.
Den voksne må være tålmodig, skabe et tillidsfuldt miljø, hvor børnene
ikke er bange for at begå fejl, og igen
og igen må de voksne opmuntre børnene til at afprøve mulighederne.
Opdragelse og læring kan ikke adskilles, og de voksnes personligheder,
normer og handlinger har stor betydning for børnenes lyst, mod og vilje
til at lege. Børn er forskellige og har
forskellige forudsætninger.
Den voksnes vigtigste opgave er
at blande sig udenom og samtidig
hjælpe børnene til at forstå og turde
handle på egen hånd. Derfor må den
voksne være et godt forbillede og
optræde som en ligeværdig samtalepartner samt tage hensyn til, at børnene er forskellige og har forskellige
forudsætninger. Det tager tid at lære.
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Motivation – en passende udfordring
Naturen som
Man lærer bedst, når man selv vil, når legeplads
man motiveres, og når man arbejder
på grænsen af sin formåen.
Det motorisk sikre barn skal ikke
have den samme udfordring som

Man kan lege når som helst, hvor som
helst og med hvem som helst. Men i
modsætning til indendørs legerum og
konstruerede legepladser i det fri, er
naturen aldrig den samme. Naturen
er i konstant forandring. Forandringen følger vejrets, årstidernes og døgnets skiften. Naturens foranderlighed
gør den konstant udfordrende. Den
giver hele tiden anledning til forundring og nye lege.
Naturen er skæv, lige, varm, kold,
kildrende, aende, våd, tør, blød,
hård, osv. Den er det ”rum”, der
indeholder flest variationer i miljøet. Så naturen giver os, der færdes i den, et uforudsigeligt, massivt
den, der har færre erfaringer, men og varieret sansemotorisk input.
de to kan sagtens lege sammen
og få noget ud af det begge to – I naturen – i det rette
hvis udfordringerne er varierede. miljø – kan børn få:
• Stimuleret sansemotorikken optimalt,
•
Brugt bevægelsesapperatet optiDen største udfordring
malt,
for den voksne er at finde
• Øvet sig i socialt samspil,
en passende udfordring
• Styr på den konkrete verden –
til hvert enkelt barn
den verden, man kan sanse sig til
erfaringer i.

Initiativ - tør du
eksperimentere?

Er man bange for at begå fejl, tager
man ikke chancer eller prøver noget
nyt. Man vælger det sikre. Det gør
børn ikke … de eksperimenterer på
livet løs. Hvis de ved, at det er i orden
at fejle, så tør de for eksempel besejre
en forhindring på en anden måde,
end de tidligere har gjort. De voksnes vigtigste opgave er at opmuntre
børnene til at bøvle, tage initiativ og
ansvar.
Det kunne være sjovt at eksperimentere med at vende fejlfindingskulturen på hovedet og
værne om retten til at bøvle.

Slip legen fri, god sommer!
Linda Mortensen
Leder v/Vinderslev Børne-og Fritidsgård

Mausing Marked
PROGRAM 2013
ONSDAG DEN 24. JULI
Kl. 19.00
Stort lotterispil i teltet.
Gevinster for ca. 18.000 kr.
FREDAG DEN 26. JULI
Kl. 19.00 - 01.30
Sommerbal i dalen. Stort teltbal.
Menu: Marineret spareribs og hamburgerryg med tilbehør, salat og hjemmebagte flutes.
Æble- og jordbærkage til dessert.
Musik: Under spisningen underholder Per Villekjær.
Efter spisningen spiller Bjørn & Okay op til dans.
Entre: Med spis hvad du kan: 225 kr. Uden spisning: 100 kr.
Bordbestilling senest den 23. juli på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
LØRDAG DEN 27. JULI
Kl. 09.00 		
Mausing Marked åbner.
Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle markedsbøffer i forsamlingshuset.
kl. 10.00 – 16.00
Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
Underholdning i teltet: Anker Svendsen
Kl. 11.00 – 17.00
Helikopterrundflyvning over pladsen og lokalområdet
Kl. 11.00 – 18.00
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kl. 19.00
Markedsbal i forsamlingshuset, musik: Per Villekjær
Entre: 60 kr.
Kl. 21.00
Teltbal i det Store telt, Musik: 3 Crown Alley
Entre: 60 kr.
ARR: Vinderslev I.F.
SØNDAG DEN 28. JULI
Kl. 09.30
Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
kl. 11.00 –
Jens Oluf underholder i teltet
Kl. 11.00 – 16.00
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kl. 11.00 – 16.00
Helikopterrundflyvning over pladsen og lokalområdet
Kl. 14.00 & 16.00
Kim Larsen kopien Ole ”Gas” optræder i det store telt.
Kl. 17.30
Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.
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Nyt fra Lottes private dagpleje
Denne udgave af fortællingerne om
livet i dagplejen skal starte med, at
Mads er kommet til, og det er bare
dejligt. Han er lige så skøn som de
andre, og vi er rigtigt glade for at få
ham som legekammerat.

Bedsteforældrebesøg

I den forgangne periode har vores
bedsteforældre-arrangement været
mindeværdigt. Vi havde inviteret alle
børnenes bedsteforældre med en tur
i gymnastiksalen. Vi mødtes kl. 8,

klar til tummel og leg. Børnene kom
med deres bedsteforældre, så jeg var
smuttet i salen i god tid for at stille en
tumle-bane klar, til de kom. Og alle
børn var bare klar. Der blev rigtigt
leget og stolt vist bedsteforældrene,
hvad hvert barn kunne. Kl. 9 dækkede jeg op på gulvet med boller,
frugt, kaffe og (i dagens anledning)
saftevand.
Da klokken blev 10 og oprydningen
overstået, tog vi hjem i haven. Desværre var det lidt koldt, så legen ude
gav lidt småkolde bedsteforældre.
Dagen gik super godt, og jeg er meget imponeret over opbakningen og
deltagelsen i arrangementet. Tak for
det!

Dagplejens dag

spiste vi, inden turen gik hjem. DejDen 8. maj fejrede vi dagplejens dag. lig, dejlig dag.
Jeg har haft lidt overvejelser vedrørende datoen, da der er nogle private Dagplejerforening
dagplejere, der fejrer dagen den 2. maj. Et par kollegaer og jeg har i den
Jeg blev nu enig med mig selv om, at senere tid arbejdet på, at de private
for mig er dagplejens dag, Dagplejens dagplejere i Silkeborg Kommune
Dag - kommunal eller privat.
kan blive en forening. Der er nogle fordele ved, at vi er en forening
Lene og jeg havde besluttet, at vi ville fremfor at være enkeltstående pertage en tur i Aqua. Vi havde pakket soner. På den ene side åbner det
en madkurv, eller det vil sige to mad- muligheder for at kunne leje forskelkurve. Formiddagsmaden spiste vi i lige faciliteter gratis, og på den anskoven omkring Aqua. Det havde reg- den side kan vi få kurser og foredrag
net en del om målrettet os til en god pris.
morgnen, men
heldigvis fik vi Vi har haft de første officielle bestygodt vejr, lige relsesmøder, og vi er bestemt glade
som vi kom for udviklingen. Og for mig er det
frem. Sidden- sjovt at være med til at starte sådan
de på poser noget op. Der går selvfølgelig en
og træstubbe i del af min fritid med det, men jeg
skovens bund synes, det er spændende, og erfaring
spiste vi bol- kan man jo aldrig få for meget af.
ler og frugt. I
barnevognen
bag os sov Ny hjemmeside
Mads sin for- Lidt tid har opbygningen af min nye
middagssøvn hjemmeside også taget. Jeg ønskede
at skifte udbyder, og det betød jo så,
lige så fint.
at jeg måtte lave hjemmesiden helt
Klokken 10 gik vi ind i Aqua. Vi kig- forfra. Der er stadig enkelte smågede på alle fiskene og forsøgte også justeringer og ændringer, men i det
lige, om vi kunne fange en i rørebas- store hele er den færdig.
sinet. Ude ved odderne fik vi lov til at
hjælpe med at fodre. Børnene lavede Ladcykel
store øjne, da de så fiskene og den Til slut vil jeg fortælle, at når dette
døde kylling!
blad udkommer, håber jeg at kunne
vise dagplejens nye ladcykel frem. Jeg har lææænge
ønsket mig en cykel og har
forgæves forsøgt at finde
sponsorer. Nu har jeg så
været så heldig, at der findes to fantastiske mennesker, der vil forære mig og
dagplejen en, jubiii!!!
Så stod den på leg på legepladsen og Jeg har undersøgt markedet, for der
et besøg hos gederne. Middagsmaden er mange forskellige, og priserne er
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mange. Jeg har haft en på prøve og
venter i skrivende stund på at få en
leveringsdato. Sidst i maj eller midt
i juni hvis alt går vel. Der er mange
sikkerhedsregler, der skal overholdes,
når man kører med børn. Den største
udfordring har været, at lovgivningen
på dette område ikke tillader kørsel
med mere end 5 personer på cyklen.
Dvs. 4 børn i ladet og mig på cyklen.
Jeg har derfor haft kontakt til færdselsstyrelsen og fået en godkendelse
eller tilladelse til, at jeg må sætte en
cykeltrailer efter. Det løser problemet
med antallet. Selvfølgelig stiller jeg
også krav til cykeltrailerens opbygning, sikkerhed og siddekomfort. Alle forældre i min børnegruppe er spurgt om ”lov”
til at bruge cyklen.
Det var alt for nu.
Rigtig god sommer til jer alle!
Med venlig hilsen
Lotte Anckersen
www.lottesprivatedagplejevinderslev.dk
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Sjov i Mausing
MG22 afholdt fredag den 7. juni havetraktortræf.

Der følges et fast planlagt program
med indlagt besigtigelse og klipningsritualer. I år var det udvidet
med plænetraktorringridning inden
den obligatoriske drive-in-bio.
Marianne W. Kristensen

Støt vores annoncører de støtter
LOKALBLADET!
Forsikring af hele familien
og alt hvad I holder af...
Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

22 46 36 92
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Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

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

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

Dennis Rasmussen, Hauge

86 82 90 44

39

HØJ PRIS
GIVES
Nåletræ og løvtræ købes
til savværksindustrien
Tømmer - emballage
cellulose - energitræ

Til flis købes læbælter
og al slags træ i tynding

Tømrermester

Jens Peder Koch
Liljevej 9, Vinderslev
8620 Kjellerup
Mobil tlf. 23 44 28 24
Tømrer-, snedker- og
montagearbejde

Salg af halbyggeri og
bygningstømmer
Salg af brænde
Kløvet eller 3m.

VEDSKOV
Træsalg og Skovservice
Vedskovvej 6, 8883 Gjern,
Tlf. 40 58 38 26 - 22 11 80 72
mail@vedskov.dk www.vedskov.dk
www.hjoellundsavvaerk.dk Tlf. 40412305

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

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 styringstekniske 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

Advokat Torben F. Pedersen
Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08
torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk

Hauge Forsamlingshus

Plads til ca. 100 personer.
For udlejning kontaktes Hauge
Minnimarked, 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

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Vestergade 23A, 3 etage,
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: zika.mausing@mail.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

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
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www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195

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

Vognmand

Henrik Andersen

Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup
• 4 - 8 pers. taxi
• 12-20 og 50 pers. busser
• Godkendt kørestolstaxi

Tlf. 86 88 01 75

Borgerforeningen for

Mausing Forsamlingshus

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

Vinderslev Valgdistrikt

86 88 85 13

Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90

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

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

Telefoni tilpasset dit behov
Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

www.fonet.dk

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

Mæglerne

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Udlejning v/ Jan Storm
Kaj Andersen
86 88 80 03

Telt-service - borde og stole
Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Brugerrådet på Malmhøj

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården

Leder Linda Mortensen			 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50			 Tlf: 86880688

Børnehjørnet

Alice Friis, Vinderslevholmvej 50
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27

Tlf. 86880688
Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 45941716

Dagplejere

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

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30

Tlf. 86888178

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

Tlf. 86867476

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

Tlf. 86888165

Malmhøj

Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack

Mausing Sportsplads - KFUM

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6

Tlf. 86841483
Tlf. 86888147
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Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Støttepillerne

Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2

Tlf. 86880002
Tlf. 86888392
Tlf. 86886005
Tlf. 86888445
Tlf. 86888157

Tlf. 86888902

Søndagsskolen - Mausing		
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37
Tlf. 86867459
Valgmenigheden				
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13
Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30
Tlf. 86881941
Venstre Vinderslev-Kjellerup		

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 20425133
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50
Tlf. 51501646
Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33

Tlf. 20878597

Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup
Tlf. 24484070
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

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

Tlf. 26303732

Tlf. 35266010

Tlf. 86867459

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 41418988

Vinderslev Vandværk				

Tlf. 86888101

Skolebestyrelsen				

Fmd.: Hanne Bak, Vinderslevvej 37

Sognemenigheden, Vinderslev

Vinderslev Skole

Pensionistforeningen				

Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6

Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Mausing Forsamlingshus			
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Sognemenigheden, Grathe

Tlf. 25169111

Fmd.: Niels Brink, Haurbakvej 19

Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479
Tlf. 20458222

Windir Spejderne				
Fmd.: Dorte Kvistgaard Jakobsen, Lundgårde 2

Tlf. 22160909

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. august.
INDRE MISSION, MAUSING
2. juli kl. 19.30 hos Alise & Uffe
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde (Johs. Åb. 3)
16. juli kl. 18.40 v/Vinderslev Mh
Afgang m/fælleskørsel til Lystruphave Bibelcamping
6. august kl. 19.30 hos Bodil & Jakob Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde (Johs. Åb. 4)
20. august kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/missionær Heri Elttør,
Aulum
3. sept. kl. 19.30 i Mausing Mh
Møde v/fritidsforkynder Peter Bo
Christensen, Bording
24. sept. kl. 19.30 i Mausing Mh
Høstfest v/missionær Villy Sørensen, Hammel
INDRE MISSION,
VINDERSLEV
25. juni kl. 19.00 i Vinderslev Mh
Møde v/missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg om ”Jesu genkomst og
de sidste tiders tegn”
16. juli kl. 18.40 v/Vinderslev Mh
Afgang m/fælleskørsel til Lystruphave Bibelcamping
13. aug. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Årsfest v/missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev
27. aug. kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær
Christen P. Olesen, Ejstrupholm
10. sept. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Indre Missions fødselsdagsfest v/
missionær Henrik Dideriksen, Skive

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

26. sept. kl. 14.30 i Vinderslev Mh 28. juli
Eftermiddagsmøde
v/missionær kl. 9.30: Mausing Marked fortsætter.
Boderne er åbne.
Henri Alex Jensen, Silkeborg
Kl. 11- : Jens Oluf underholder i teltet.
MALMHØJ
Kl. 11-16: Henning Pedersen spiller i
19. september
forsamlingshuset.
Løvfaldstur
Kl. 11-16: Helikopterflyvning over
pladsen og lokalområdet.
18. oktober
Kl. 14 og kl. 16: Kim Larsen kopien
Tøj-demo
”Ole Gas” optræder i Det store Telt.
Kl. 17.30: Vinderslev I.F. serverer
MAUSING MARKED
helstegt pattegris i teltet.
24. juli kl. 19.00
Stort lotterispil i teltet. Gevinster for
VALGMENIGHEDEN
ca. 18.000 kr.
27. august kl. 19.30
Litteraturkreds i Alhuset
26. juli kl. 19.00-01.30
Sommerbal i dalen. Stort teltbal.
Menu: Marineret spareribs og ham- 1. september kl. 10.30
burgerryg med tilbehør, salat og Grundtvig til fælles bedste v/Fairhjemmebagte flutes. Ostelagkage til Folk i Hørup Kirke
dessert.
Musik: Under spisningen underhol- 24. september kl. 19.30
der Per Villekjær. Efter spisningen Litteraturkreds i Alhuset
spiller Bjørn & Okay op til dans.
Entre med spis hvad du kan: 225 kr. 26. september kl. 14.00
”Underlige aftenlufte” v/Jeannet UlUden spisning: 100 kr.
rikke Holm i Valgmh. sal
Bordbestilling senest 23. juli på
tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05
9. oktober i Valgmh. sal
Kl. 18.00 fællesspisning
27. juli
Kl. 9.00: Mausing Marked åbner. Fra Kl. 19.30 foredrag v/Kristian Maskl. 11 serveres de traditionelle mar- sey Møller
kedsbøffer i forsamlingshuset.
Kl. 10-16: Gæt ”Møffes” vægt og få VINDERSLEV
BORGERFORENING
grisen i fryseren.
Underholdning i teltet: Anker Svend- 23. juni
Sct. Hans i dalen ved Mausing Forsen.
Kl. 11-17: Helikopterrundflyvning samlingshus
over pladsen og lokalområdet.
Kl. 11-18: Henning Pedersen spiller i WINDIR SPEJDERNE
27. juli kl. 9.00
forsamlingshuset.
Kl. 19: Markedsbal i forsamlingshu- Loppemarked på Mausing Marked
set. Musik: Per Villekjær.
10. august kl. 10-17
Entre: 60 kr.
Høstmarked på Mausing Mølle
Kl. 21: Teltbal i Det store Telt.
Musik: 3 Crown Alley
Entre: 60 kr. Arr: Vinderslev I.F.
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Den officielle åbning af byparken

Vinderne af bedst udklædte hold
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