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spejlet

Gade

Vi har været så heldige at få et nyt 
medlem i redaktionen og siger her-
med hjerteligt velkommen til Jytte 
Krogh!

Jytte er 54 år og bor sammen med Pe-
der og deres piger, Julie på 18 og Ma-
rie på 13, på Tøndborgvej 58, hvor de 
har boet siden 1985.

Jytte er uddannet sygeplejerske, men 
arbejder nu som kraniosakralterapeut  

Tøndborgvej 44
Her er Tina (46) og Bjarne (52) Vis-
gaard Hansen sammen med sønnen 
Thomas (22) flyttet ind.

De kommer fra Silkeborg, men hav-
de brug for mere plads, da de hjem-
mefra driver firmaet GeoTeknik. De 
foretager bl.a. jordprøver, jordbunds-
undersøgelser og holder opsyn ved 
fundamentstøbning. Bjarne kører i 
hele Jylland og på Fyn, og Tina pas-
ser kontor og laboratorium. Kunde-
kredsen er både private og firmaer.
I fritiden står den på hundetræning 
og golf.

Fra redaktionen
i Klinikhuset i Kjellerup. Fritiden går 
med familien, en god bog, gåture 
med hunden. 

Hun glæder sig til at deltage i arbejdet 
med Lokalbladet, hvor hendes opga-
ver bliver opsøgende journalistik og  
artikler.

I redaktionen glæder vi os også til 
mange års godt samarbejde med Jytte 
om Lokalbladet.

Velkommen til!

Trekronervej 2

Martin Nielsen er 31 år og har boet 
i Vinderslev de sidste 4 år, men det 
er først nu, han bliver præsenteret i 
Lokalbladet. Han er stolt af, at det 
egentlig lykkedes.
Martin købte Trekronervej 2 i fe-
bruar.

Vinderslevholmvej 26
Katrine Henriksen på 24 og Michael 
Gamborg på 28 har købt Vinderslev-
holmvej 26.

Katrine læser til SOSU assistent i Sil-
keborg, og Michael er voksenlærling 
ved Kjellerup VVS.
Michael kommer fra Viborg og Ka-
trine fra Fårvang. Deres fritid bruger 
de til at få styr på deres hus og have.

Vinderslevholmvej 47
Preben V. Christiansen har haft en 
entreprenørforretning i Kjellerup, 
men på grund af  dårlig ryg har han 
valgt ikke at være selvstændig mere. 
Han arbejder nu ved Nord Kabel i 
Aarhus. 

Preben, som er 49 år, bor alene nu, 
men har en datter på 9 år samt 2 
voksne sønner og et barnebarn.

Preben har en motorcykel, som han 
tager en tur på af  og til, men ellers er 
det huset, der står for tur, og han hå-
ber på, at han en dag kan holde høns 
og andre smådyr. 

Ellers er Preben interesseret i at kom-
me i kontakt med byens borgere og 
var bl.a. med til sommerfesten, som 
han roste meget.
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spejlet

Gade Tillykke med dagen
Hans Jørgen Hansen, Tøndborg-
vej 30, bliver 70 år den 6. juli
Ester Nielsen, Vinderslevholmvej 
42, bliver 80 år den 8. juli
Inge & Rasmus Østerby, Lund-
gårde 13, har sølvbryllup den 26. juli
Børge Nielsen, Mausingvej 18, bli-
ver 70 år den 12. august
Ella Pedersen, Solsikkevej 17b, bli-
ver 90 år den 22. august

NyfødteVelkommen til!

Tulipanvej 7
Tove og Johannes Lauritsen er flyttet 
fra Haugevej 38 til Tulipanvej 7. De 
nyder begge tilværelsen i Vinderslev 
med forskellige gøremål. Johannes er 
bl.a. formand for menighedsrådet.

Mausing Skolevej 13
I december flyttede Anna Grethe 
og Jens Benner Larsen ind i deres 
nybyggede hus. Stedet er Jens’ fø-
dehjem og har været i familiens eje 
siden 1918. Herfra driver de maskin-
station og har derfor også bygget en 
stor maskinhal.
Før boede de på Komosevej, men 
valgte at sælge til Energinet, da de 
nye elmaster kom meget tæt på deres 
hus.
I fritiden er Anna Grethe glad for 
pileflet, og Jens cykler en tur i om-
rådet. Besøg af  børn og børnebørn 
står også højt på listen.

Tøndborgvej 41
Familien Bækgård Kokfelt flyttede 
ind i december. Den består af  Silke 
på 1 år, Sofia på 3, Helle på 27 og Si-
mon på 28 og i slutningen af  august 
forøges familien med en ny lillesøster.

Helle er hjemmegående, og Simon 
har grundlagt firmaet ”Kæmp for 
livet”, som udbyder førstehjælps-
kurser. Desuden har han en ugentlig 
døgnvagt på en institution i Thy, hvor 
han stammer fra. Helle er fra Isen-
vad, men de boede i Aarhus, før de 
kom til Pederstrup.

Sofia går til fodbold i Vinderslev og i 
legestue i Silkeborg.

Silkeborgvej 142
Henrik Jakobsen var så uheldig, at 
hans lejede bolig på Pederstrupvej 50 
brændte i februar. Nu har han igen 
fået tag over hovedet på Silkeborgvej.

Mailo på 3 år viser stolt sin lillebror 
frem. Han hedder Marcello og blev 
født den 15. april på Viborg Syge-
hus. Han vejede 3126 g og målte 51 
cm. Forældrene er Melisa og Michael 
Vishoff  Nguyen Fisker, og de bor på 
Hønholtvej 2 i Pederstrup.

Viktoriia og Tudor-Florian Ciurariu, 
Pederstrupvej 68, fik den 25. maj en 
søn på Viborg Sygehus på 3090 g og  
49 cm. Han hedder Tudor-Christian 
og er et meget nemt og fredeligt barn.Flotte forårsfarver
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Uddrag fra en beretning skrevet af  
Anton Krogh, Silkeborg, hvori han 
skriver om sin ungdom. Uddraget 
beskriver tiden som smedelærling i 
Vinderslev.

Smedelærling
Melllem jul og nytår 1954 fortalte 
min far, at smeden i Vinderslev søgte 
en lærling. Jeg var straks fyr og flam-
me. Vi havde ikke telefon, så min far 
gik over til naboen og ringede til sme-
den. Det blev aftalt, at vi skulle cykle 
til Vinderslev og snakke om lære-
pladsen, og aftalen blev, at jeg kunne 
komme i smedelære, og de ville gerne 
have mig til nytår. Det satte min hus-
bond sig imod. Han ville beholde mig 
en måned mere og sådan blev det.

1. februar 1955 kom jeg i 
lære hos Vinderslev Sme-
de- og Maskinforretning 
ved Chr. Nielsen og Søn. 
Smedemester Chr. Niel-
sen var en ældre mand. 
Smedjen var bygget i 
1907, og i oktober 1908 havde han 
overtaget den. Da jeg kom i lære, var 
hans søn Elis Nielsen blevet medejer. 

LÆREKONTRAKTEN
Lærlingen er antaget til oplæring i 
Smede- og Maskinfaget fra d. 1.2.1955 
at regne og læretidens varighed be-
stemmes til 4 år, således at læretiden 
udløber d.1.2.1959, de første 6 måne-
der anses for gensidig prøvetid. Før-
ste læreår er lønnen 200 kr., andet år 
280 kr., tredje år 310 og fjerde år 365 
kr., og mester måtte endda holde 75 
kr. tilbage hvert år til feriepenge, til 
når jeg var udlært, men dem ville han 
give mig ekstra. Der blev også sagt, at 
der på mit svendebrev ville komme til 
at stå Klejnsmed.

Forholdene
Jeg skulle bo hos min læremester og 
have kost og logi. Derfor var løn-
nen meget lille. Smedemesteren Chr. 
Nielsen var en ældre mand. Han og 
hans kone boede ved siden af  smed-
jen, og hos dem fik jeg et meget lille 
kvistværelse. På loftet havde de et 
stort badeværelse med badekar, og 
hver lørdag når ugen var slut, måtte 
jeg få et bad. Ellers var det en kedel 
varmt vand fra køkkenet og så ud i 
smedjen og vaske sig. 

Deres søn Elis Nielsen, som var med i 
firmaet, boede sammen med sin kone 
Margrethe i et hus længere henne ad 
gaden. Hos dem skulle jeg spise. 

Familien var medlem af  Indre Missi-
on, og dette fællesskab afspejlede sig 

også i en vis grad i deres kundekreds.
I august 1956 overtog Elis og Mar-
grethe Nielsen Vinderslev Smede- og 
Maskinforretning.  På samme tid byt-
tede de huse, så Margrethe og Elis 

kom til at bo lige ved smedjen. Og 
ca. samtidig kom der en forbundter 
Egon Larsen. En forbundter er en 
lærling, der har haft noget læretid et 
andet sted først, så nu var vi to lærlin-
ge. Kosten var god og mere varieret 
end den, jeg havde fået hjemme. Der 
blev holdt Silkeborg Avis og ugebla-
de. Havde Margrethe læst om en ny 
opskrift, skulle den lige prøves. Det 
var lige noget, der passede os. Var vi 
på arbejde længere væk, var det nor-
malt, at vi fik vores middagsmad der, 
hvor vi arbejdede.

Om lørdagen arbejdede vi til kl.12,00, 
og efter middagen skulle Egon og jeg 
rydde op og feje smedjen. Det tog en 
time, når vi skyndte os, og så var det 
weekend. 

Arbejdet
Det var en ganske almindelig lands-
bysmedje, som lavede alt forefalden-
de smedearbejde; sko heste, tynde 
plovskær mm., reparere landbrugs-
maskiner, lave VVS-arbejde som 
vandværker, centralvarme og sanitet. 

I smedjen var der: esse, ambolt og 
forhammer. Langs væggen en lang 
filebænk med tre skruestik. Og af  
maskiner var der: Søjleboremaskine, 
koldsav og en smergelsten. De blev 
alle trukket af  den samme motor, 
som sad oppe under loftet. Der skul-

le skiftes rem, når der 
skulle skiftes maskine. I 
et andet lokale stod en 
gammel drejebænk med 
fladvanger. Den havde 
egen motor. 

Den gamle smedeme-
ster lærte mig at smede, også med 
forhammer og sko heste. Det sidste 
kunne jeg ikke lide. Jeg var lidt bange 
for hestene, men at smede blev jeg 
helt god til. En forhammer er en stor 
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hammer, hvor hjælperen skal bruge 
begge hænder. Mester slår for med 
en håndhammer og har en tang til 
at holde det glødende jern med. Der 
hamres skiftevis - der hvor mester 
slår, skal hjælperen også slå.
På den tid var svejsning af  jern helt 
almindelig. Til elektrodesvejsning 
havde vi en svejsetransformer, og til 
svejsning af  rør og skærebrænding 
var det acetylen vi brugte.
 
Af  sønnen Elis Nielsen lærte jeg 
VVS-arbejde. Det var dengang ble-
vet moderne med centralvarme og 
oliefyr. Næsten alle rørsystemer blev 
skruet sammen med fittings. Til det 
arbejde havde vi bl.a. følgende med 
i bilen: En rørholder på trefod og en 
rørgevindskærer med håndtag. Det 
er mange år siden, at rørlæggere be-
gyndte at bruge elektriske gevind-
skærere samt forskelligt håndværktøj. 
Elektriske håndboremaskiner fandtes 
ikke. 

Kom vi ud til en brønd, der skulle re-
pareres, så skulle en af  os sænkes ned 
i den. Det var meget vigtigt først at 
hejse en spand ned i brønden med et 
tændt stearinlys. Gik lyset ud, kunne 
vi ikke gå ned, da der så ikke var ilt 
i brønden den dag. Ellers havde jeg 
ikke problemer med at blive sænket 
ned. Foroven stod der en trærulle 
med et håndtag. På rullen var et reb 
og i enden af  det var et sæde af  træ, 
hvor på man sad og arbejdede. Værk-
tøjet blev så hejst ned i en spand for 
sig selv. Bagefter har jeg tænkt over, 
at der ikke var noget med at have en 
hjelm på for at gå ned i en brønd den-
gang. Elis var dog meget omhyggelig 
med, at der ikke var løse sten eller 
ting foroven, der kunne falde ned og 
ramme den, der var nede i brønden.

På Vinderslev Kirkegård er der en 
dobbelt låge, lavet i fladjern som skal 
ligne små kors. Den har jeg lavet og 
svejset sammen, skønt jeg ikke selv 
mener, jeg var alt for skrap til at svej-
se på det tidspunkt – men den holder 
stadig.

Fritiden
Jeg havde været Grøn Spejder i Al-
derslyst. Noget af  det første, Elis 
Nielsen, som selv var spejder i Kjelle-
rup, sagde til mig, var ”vi har bestemt, 
at der i Vinderslev skal være spejdere, 
og du skal være patruljefører”. Sådan 
blev det. Vi blev ti, og patruljen kom 
til at hedde ”Støverne”, og hos gart-
ner Jens Frederik Kjeldsen fik vi et 
lokale. 

Jeg var også med i KFUM i Vinder-
slev, hvor der var et ugentligt møde. 
Formanden Ejner Just ville have mig 
med på vinterlejr. Så kunne jeg have 
fået et lille emblem til at sætte på re-
verset, men det ville jeg ikke. 

Jeg var også med til ungdomsmøder 
og -gilder rundt på gårdene. Ung-
domsgilder var med sang, kaffe og 
sanglege. Om sommeren spillede jeg 
håndbold, og om vinteren gik jeg til 
husflid hos Jens Frederik Kjeldsen.

Mit lille værelse blev kun brugt til at 
sove i. De aftner jeg var hjemme, sad 
jeg i deres stue. De havde radio, men 
ikke fjernsyn. Jeg læste og fik min 
aftenkaffe. Særligt månedsmagasinet 

”Det Bedste” blev læst grundigt. 

Min værtsfamilie fik en lille pige, og 
det skete, at jeg også var barnepige. 
Hjemme havde vi aldrig haft en te-
lefon. Jeg var ikke fortrolig med at 
ringe - sæt der var nogle i røret, jeg 
ikke kendte. En aften havde Margre-
the og Elis bestemt, at de skulle til 
Silkeborg i Kino sammen med deres 
naboer. Elis var kørt ned til Jern & 
Stål i Silkeborg i et ærinde, men var 
ikke kommet hjem. Margrethe kørte 
med naboerne til Silkeborg og reg-
nede med, at han så ville støde til. 
Pludselig ringede telefonen, og jeg 
måtte jo tage den. Det var fra sygehu-
set. Elis var kørt galt og lå på sygehu-
set. Nu måtte jeg jo så ringe til Kino 
og give beskeden. Margrethe fortalte 
bagefter, at de havde stoppet forestil-
lingen og meddelt beskeden, hvoref-
ter Margrethe med flere var kørt op  
til sygehuset til Elis.   

Jeg havde næsten ingen penge. De 
sidste to år fik jeg 2 kr. i timen for 
overarbejde. For at strække lomme-
pengene lidt lånte jeg et stykke jord i 
smedens have, hvor jeg dyrkede kar-
tofler. Dem solgte jeg til grisehandler 
Alfred Pedersen. Jeg var syg for at få 
en knallert, men det var der ikke råd 
til, så jeg måtte klare mig med min cy-
kel med to gear. 

Den 1. april 1956 kom min broder 
Niels Peder Krogh til egnen. Jeg hav-
de skaffet ham en plads i Pederstrup 
hos gdr. Krægpøth. Den dag i dag si-
ger han, at det var den bedste plads, 
han har haft.  

Fra vi var små, havde vi selv gået ned 
på Borgergade i Alderslyst for at bli-
ve klippet. Vi blev skuffet, hvis ikke 
der var ventetid, for så kunne vi ikke 
nå at se hans Billed-Blade igennem. 
Hjemme holdt vi ikke ugeblade. An-
derledes på en anden måde var det, 
da jeg kom til Vinderslev. 

Johannes ”Barber” havde salon på 
hjørnet over for Brugsen, og hans 

Det er Villy Just på cykel til højre, mig til 
venstre og i midten Svend Just
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Brudstykker fra en 
landsbydrengs dagbog

Som et kuriosum til det spændende indlæg om tele-
foncentralen i Vinderslev vil jeg komme med et par 
eksempler på serviceniveauet i de gode gamle dage.

Det var kort tid efter krigen, at min ældste storesøster 
var ganske lille. 

Mine forældre boede på ejendommen lidt vest for 
Mausing Mølle og var inviteret til kaffe hos Frida og 
Marinus i Møllen.

Det ville være noget bøvlet at pakke tøsen med tilbe-
hør ned, for at hun kunne komme med. Da der kun er 
et par hundrede meter over marken, blev løsningen, 
at min far ringede til Karen Central: ”Vi skal ned i 
Møllen. Nu lægger vi ungen ved telefonen og røret 
ved siden af. Kan du så ikke lytte en gang imellem, og 
hvis hun skriger for meget, kan du så ikke ringe ned 

i Møllen?”.

Det kunne Karen Central godt, så hun var også ”tele-
barnepige”, og jeg tvivler på, at der er mange, der kan 
bryste sig med en sådan titel.

Da jeg var helt bette, kunne jeg selv ringe op til min 
bedstemor. Jeg løftede røret og drejede på håndsvin-
get. 

Kort efter spurgte Karen Central, hvem jeg skulle tale 
med. ”Jeg skal snakke med bedste”. Karen kunne jo 
se, at opkaldet kom fra nr. 23, men hun var så lokal-
kendt, at hun ikke behøvede spørge, om det var Bed-
ste i Vinderslev eller Bedste i Mausing; jeg blev uden 
videre stillet om til Bedste i Mausing.

Karen kunne med rette være kaldt Karen Service 
Central.

God sommer
Lars Mølgaard

kone Nina havde slikbutik lige ved 
siden af. Fredag aften skulle karlene 
klippes. Så sad man på en lang bænk 
og ventede, til det blev ens tur. Når 
man så var blevet klippet, satte man 
sig hen på bænken igen og snakkede 
videre - så gik den aften.

Om sommeren, når det var rigtig 
varmt, badede vi ved Hinge Søbad. 
Min læremester Elis Nielsen og tøm-
rersvend Viggo Jakobsen skiftedes til 
at køre. Smeden havde en lukket VW 
varebil, et såkaldt Rugbrød. Det stør-
ste af  værktøjet kom ud, og så blev 
bilen fyldt op. Tømrersvenden havde 
en lille rød varebil med åben trælad, 
og den hed Pinocchio. På den kom 
der så dem op på ladet, der var plads 
til. Sådan noget kunne slet ikke have 
gået i dag. 

På teknisk skole
De første to år gik jeg på Teknisk 
Skole i Kjellerup tirsdag eftermiddag 
i vinterhalvåret. Vi blev undervist i 
geometri og fagtegning. 

De to sidste år gik jeg på Teknisk 
Skole i Silkeborg. Det var to aftener 
om ugen i vinterhalvåret. Nu måtte 
jeg være på Kjellerup station kl. 17 og 
herfra med skinnebus til Silkeborg, 
som holdt ude på gaden foran Silke-
borg Station. Herfra var det nemt at 
gå hen på Skoletorvet, hvor skolen lå. 
Vi blev undervist i fagtegning og ma-
terialelære mm. 

Kl. 21 var jeg i Kjellerup igen. Når 
jeg kom hjem, havde Margrethe sat 
en tallerken med smørrebrød til mig, 
og derefter var der kaffe i stuen. 
I december 1958 udførte jeg mit 

svendestykke, et stort ”A” lavet af  en 
16 mm jernplade. Det skulle bores, 
saves og files på mål, og så kom der 
en skuemester og bedømte det.

Smedesvend
Den 1. februar 1959 var jeg udlært.

I svendebrevet står der:
Klejnsmed
Karakter: Vel udført. 
København 1959

Senere læste jeg til maskinmester i 
Odense.

Anton Krogh
Silkeborg
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Blicheregnens Museum har i foråret 
fået lagt nyt tag på. Det har givet lidt 
roderi rundt om museet; men resulta-
tet er blevet flot.

Først i juni åbnede en ny udstilling 
ved Jørgen Rønnau. Udstillingen er 
kaldt: ”Huse i træ og skrevne bille-
der”, hvor kunstneren viser lidt af  
sine arbejder med kunst og natur. 
Han har lavet flere skulpturparker i 
træ og har vundet en inviteret kon-
kurrence om en ny opgave i Trond-
heim.

Torsdag den 18. august indbyder 
Blicheregnens Museumsforening alle 

Blicheregnens Museumsforening

museets frivillige og museumsfor-
eningens medlemmer til en hyggelig 
aften på museet. Andre interesserede 
er også meget velkomne.

Lørdag den 20. august er der ar-
rangeret en udflugt til Museum Thy 
i Thisted. Her vil museumsdirektør 
Jytte Nielsen fortælle om museet og 
dens udstillinger. 

Der er tilmelding til turen, som ko-
ster 250 kr. inkl. bus og en let frokost.

Lørdag den 3. september er der en 
vandretur til Ulvedal.

Tirsdag den 11. oktober bliver Bli-
chers fødselsdag fejret ved en sam-
menkomst på museet.

Nærmere om alle nævnte og øvrige 
arrangementer på Museum Silke-
borg kan ses på museets hjemmeside: 
www.museumsilkeborg.dk. Museet 
kan kontaktes på tlf. 87205030 eller 
pr. mail: info@blicheregnensmuse-
um.dk.

Gunhild Kjærsig Sørensen

Mausing Forsamlingshus
Så er lotterispillet holdt op for denne gang, men få nu ikke stress og hjertebanken af  det! 

Vi starter op igen søndag den 11. september kl. 19.00 - og vi glæder os helt vildt til at komme i gang igen. Håber 
vi ses igen! Det kan være vi ses til markedsspillet inden?
 
Lotterispil 11. og 25. september 
Lotterispil 9. og 23. oktober
Lotterispil 6. og 20. november
Lotterispil 4. og 18. december

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Mausing Forsamlingshus 

Seniorklubben
Siden sidst har vi haft generalforsamling. Vi var glade for at få posterne besat. Henry Lund er stadig formand og 
styrer tropperne. 

Vi holder nu sommerferie og starter op igen i oktober. Den 5. oktober kl 16.30 er der Høstfest ved Bent Kragh. 

God sommer! 
Hanna Bjerre 



9

Hauge Forsamlingshus
Den 17. marts afholdt vi fællesspis-
ning. Der var atter mange, der ville 
spise sammen. 35 kom for at nyde 
den kogte skinke med flødekartofler 
og spidskålssalat med appelsin og 
rosiner. Det sidste var der stor afsæt-
ning på, så allerede inden første om-
gang var forbi, var skålene tomme. 
Det ved vi til næste gang, så vi laver 
nok til begge serveringer.

Igen var der kaffe og kage sponsore-
ret af  Hauge Minimarked efter mid-
dagen.

Som noget nyt var der udstilling af  
Aloe Vera produkter, som Britta An-
kersen sælger.

22. maj afholdt vi loppemarked. Det 
var første gang i denne bestyrelses 
regi, og det var rimeligt besøgt, når 
vi tænker på, at vi var oppe mod et 
stort arrangement i Kjellerup samt et 
bagagerumssalg i nærheden.

Alle boder havde nogle gode og hyg-
gelige timer i Hauge forsamlingshus.

Forsamlingshuset har stadig de pæne 
spisestuestole med blåt uldbetræk 
til salg for 35,00 kr. 

Skal du bruge mange, taler vi om pri-
sen! Hvis du ikke kan huske, hvordan 
de ser ud, så gå på facebook og se un-
der Hauge Forsamlingshus. Der er et 
billede.

Næste aktivitet er Sct. Hans den 23. 
juni kl 19. Vi mødes ved søen, som 
vi plejer, hvor bestyrelsen har varme 
pølser og brød samt kolde øller til 
salg.

Birgit Frank

Forsamlingshusets aktivitetsliste

Juni  Sct. Hans  den 23.  kl. 19
September Fællesspisning den 15.     kl. 18.30
November Fællesspisning  den 3.     kl. 18.30
December Lotterispil   den 1.       dørene åbner kl. 18

For deltagelse i fællesspisning: Tilmelding til Birgitte, tlf. 29 65 67 33 senest 4 dage før.
Booking af  forsamlingshuset: Hauge Minimarked, tlf. 86 88 80 13
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Årets første aktivitet var en dejlig 
skovtur til Mausing Mølle den 30. 
april. Vi mødtes ved forsamlingshu-
set og gik sammen med Anne Marie 
og Hans Henrik Christensen gennem 
skoven til deres hjem, Mausing Mølle. 
Det var en dejlig solskinsdag. Fuglene 
sang, og skovbunden var fuld af  ane-
moner. 
Da vi kom til skyttehuset i skoven, 
fortalte Anne Marie og Hans Henrik 
om dets historie. Ligeledes fortalte de 
om vandmøller igennem historien og 
især deres egen. 
Vi sluttede af  med kaffe og bestyrel-
sens hjemmebag. Alle deltagere nød 
turen, og det var interessant at høre 
fortællingerne. Vi ville bare gerne 
have haft nogle flere med. Ud over 
arrangørerne var der kun to!

Byparken
På Facebook har der været en ”tråd” 
om rutsjebane i form af  plastrør på 

højen. Vi vil kontakte kommunen 
for at finde ud af, om det kan lade 
sig gøre. Alle legeredskaber skal god-
kendes af  kommunen, fordi det er en 
offentlig plads.

Den anden aften satte bestyrelsen 
hinanden stævne i Byparken med-
bringende diverse redskaber og kaffe. 
Ukrudt blev jagtet. Der blev sået græs 
i de bare pletter i græsplænen. Og el-
lers gik tiden med at samle skrald 
og rydde op. Anja kom forbi med is 
til os! Vi håber, at alle, der kommer 
i Byparken og leger, vil hjælpe med 
at holde orden og måske rykke lidt 
ukrudt op, når man alligevel er der.  

Når sommeren går på hæld, vil vi 
indkalde til en arbejdsdag, hvor der 
skal laves have- og vedligeholdelses-
arbejde. Er du interesseret i at hjælpe, 
så giv gerne en melding til mig, så vil 
jeg skrive til dig, hvornår vi mødes. Vi 
vil også skrive det på Facebook. 

Sct. Hans Aften
Når det her blad udkommer, så har 
vi fejret Sct. Hans Aften i Mausing. 
Forhåbentligt i skønt vejr og sammen 
med mange mennesker.

Lørdag den 17. sept. kl. 13.30-16.00
Byvandring i Pederstrup
Vi har ikke mere nyt om dette ar-

rangement, men der er en flok, der 
arbejder på at lave en interessant tur 
for os. Vi mødes på p-pladsen ud for 
Pederstrupvej 66. 

Pris for rundvisning inkl. kaffe og 
kage: 30 kr. (voksen), 20 kr. (3-12 år), 
gratis (u. 3 år).

Torsdag den 13. okt. kl. 19.00-22.00
Foredrag af  Henning Christensen 
Det foregår i fællesrummet på Vin-
derslev Skole. Henning vil fortælle 
om sit liv og virke.

Det var ham, der grundlagde DE-
SIGNA i 1992. Mon ikke vi også 
kommer til at høre om Hennings 
store interesse for sport?
Entre: 30,- kr. med kaffe og kage. (Vi 
sælger øl, vin og vand)

Børneteater
Jeg er sikker på, at vi kunne fylde sko-
lens gymnastiksal ligesom vi plejer, 
men KRABASKEN fra Kragelund 
har kun hørt fra et par børn, som er 
interesseret i at spille teater, så de må 
desværre aflyse. 

Jette fra KRABASKEN håber, at der 
kan blive en forestilling til næste år. 
Hun vil meget gerne høre fra børn, 
der er interesserede i at være med. Jeg 
kan formidle kontakten.

Revyen 
er på vej! Du kan nå at være med, hvis 
du vil.

I skrivende stund forbereder vi Revy 
(sæt kryds i kalenderen ved 12. no-
vember).

Du kan nå at være med på scenen el-
ler hjælpe med nogle af  opgaverne 
”bagved scenen”. Vi hører også ger-
ne fra dig, hvis du har ideer eller sjove 
historier, vi kan bruge.

Formand Lotte Kragh 
tlf. 51723698.

Bestyrelsen på arbejde!
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MAUSING MARKED 2016

ONSDAG DEN 13. JULI
Kl. 19.00  Stort lotterispil i teltet.    
   Gevinster for ca. 18.000 kr.
 

FREDAG DEN 15. JULI
Kl. 19.00 - 01.30 Sommerbal i dalen. Stort teltbal
   Menu: Marineret spareribs og kalkunbryst med 
   flødekartofler, salat og hjemmebagte flutes.
   Daim-dessert.
   Musik: Under spisningen underholder Per Villekjær. 
   Efter spisningen spiller  Jan og Sunny Boys op til dans
   Entre med spis hvad du kan: 225 kr.
   Uden spisning: 100 kr.
   Bordbestilling senest 12/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
 

LØRDAG DEN 16. 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.
Kl. 10.00 -  17.00 Underholdning i teltet: Anker Svendsen
Kl. 13.00 & 15.00 Lars Love Louise. Det rimer på køer og grise
Kl. 11.00 – 17.00 Per Villekjær spiller i forsamlingshuset
   Kaj Hansen spiller i Markedsteltet
Kl. 19.00 - 01.00 Markedsbal i forsamlingshuset  
   Musik: Kaj Hansen
   Entre: 65 kr.
Kl. 21.00  Teltbal i det Store telt   
   Musik: Acoustic Heaven
   Entre: 65 kr.
   Arr: Vinderslev I.F.

SØNDAG DEN 17. JULI
Kl. 09.30  Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Kl. 11.00 – 17.00 Jens Oluf underholder i teltet
Kl. 11.00 - 16.00 Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kl. 14.00 & 16.00 Gry optræder i det store telt. 
Kl. 17.30   Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.

         Vi ses til 

   Mausing  Marked

   Markeds Udvalget.



12

I er altid velkomne til at kontakte os 
med spørgsmål og undren – gerne 
på mail til vinderslevogomegnslokal-
raad@gmail.com. Husk I også kan 
følge os på facebook – søg efter ’Vin-
derslev og Omegns Lokalråd’.

Har du lyst til at være suppleant i 
Lokalrådet, så hører vi også gerne 
fra dig. Som suppleant afgør du selv, 
hvorvidt du ønsker at deltage i mø-
derne. Vi holder 8-10 møder om året. 
Er du nysgerrig, kan du læse mere om 
Lokalrådet på vores hjemmeside.

Vi er netop ved at opdatere vores 
hjemmeside. Hvis du er med i en 
lokal forening, så tjek gerne vores 
hjemmeside http://vinderslev-lokal-
raad.silkeborgkommune.dk/ og send 
os en mail, hvis der er ændringer i 
kontaktoplysningerne til netop din 
forening.

Både foråret og efteråret i 2016 hand-
ler meget om kommuneplan 2017. 
Silkeborg Kommune skal i gang med 
en revidering af  kommuneplanen, 
og her inddrager de både Lokalrådet 
og kommunens borgere. Som borger 
har man også ret til at give sin me-
ning til kende og komme med forslag 
til, hvordan netop vores lokalområde 
skal udvikles samt kommunen ge-
nerelt. Via kommunens hjemmeside 
kan du finde link til kommuneplans-
arbejdet.

Trafikområdet
Cykeltælling
Lokalrådet deltog i marts i et møde 
med Silkeborg Kommune om tra-
fiksikkerhed, hvor der specielt var 
fokus på cyklister i kommunen. Det 
er vigtigt for kommunen at få infor-
mation om, hvor mange cyklister der 
bevæger sig rundt, og derfor var der 
cykeltælling den 2. maj. I vores om-

råde talte vi i krydset ved Haurbak 
samt på Vinderslevvej i tidsrummet 
07.30 til kl. 08.30. Desuden forhørte 
vi os på skolen om, hvor mange der 
var cyklet til skole denne dag. Det 
er ikke mange elever, som cykler til 
skole i Vinderslev og Kjellerup sådan 
en mandag morgen, hvilket der kan 
være flere grunde til. Uanset årsager 
til dette lægger vi stadig pres på hos 
kommunen i forhold til at sikre bedre 
forhold for også de bløde trafikanter 
i området.

Kommuneplan / trafik
Vi har i Lokalrådet besluttet os for, 
at vi vil ”kæmpe en kamp” for at få 
lavet ordentlige forhold i krydset ved 
Haurbak både for cyklister og andre 
trafikanter. Det er nærmest umuligt 
for trafikanter fra både Vinderslev 
og Kjellerup at komme ud på Kjel-
lerupvej – og ét er sikkert: Der bliver 
ikke færre bilister på Kjellerupvej, når 
først motorvejen åbner 11. septem-
ber. Der er ganske få cyklister, der be-
nytter krydset – uden tvivl grundet de 
ekstremt dårlige sikkerhedsforhold. 
Der blev talt 130 biler på en time, 
som skulle fra Silkeborgvej og ud på 
Kjellerupvej (fra Kjellerupsiden).

Uheldsregistrering
Når der sker ulykker i trafikken, er 
det ikke alle uheld, der bliver regi-

streret hos kommunen. Alle ulykker, 
hvor politiet bliver indblandet, bliver 
registreret, men øvrige gør ikke. For 
at kommunen kan danne sig et over-
blik over, på hvilke strækninger der 
sker ulykker, opfordrer de nu borger-
ne overalt i kommunen til at gå ind og 
hente en app (appstore/google play) 
eller evt. kontakte kommunen og 
oplyse om de uheld, som er hændt. 
Besvarelsen er 100% anonym og be-
nyttes udelukkende som hjælp til at 
målrette indsatsen for bedre trafiksik-
kerhed i kommunen.

Kørekursus for seniorbilister
Trafiksikkerhedsudvalget i Silkeborg 
Kommune tilbyder kørekursus for 
alle seniorbilister i alderen 63 og op-
efter. Kurset er for bilister, der blot 
ønsker at få genopfrisket teori og 
kørsel. Det foregår på Viborg Køre-
tekniske Anlæg. Det er vigtig at un-
derstrege, at der ikke er risiko for at 
miste sit kørekort, hvis man ikke helt 
klarer de prøver, man bliver udsat for. 
Eneste ”risiko” er, at man bliver bed-
re til at køre bil! Kurset koster 200,-. 
Tilmelding sker til Silkeborg Kom-
mune – Teknik og Miljøafdelingen på 
Søvej eller på Teknisk@Silkeborg.dk.

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Forrest f.v. Niels Kristian Jørgensen, Inge Würtz, Hanne Pinholt, Benny Schläger 
Bagest f.v. Jane Vibjerg, Hanne Møller Jensen (ny formand), Susanne Nordquist
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Brugerrådet 
ved Malmhøj

Tøjdemonstration
Ved forårets tøjdemonstration var 
der som sædvanligt pænt fremmøde, 
dels af  hjemmets beboere, dels af  
interesserede fra omegnen. Der blev 
studeret modeller og priser, der blev 
prøvet tøj, og der blev handlet. Tøj-
firmaet ”Damernes Butik” kunne ved 
middagstid pakke sammen og tage af  
sted igen efter et tilfredsstillende salg.

Swingtime igen – for fuld musik
- var titlen på kabareten, som Potte-
mageregnens amatører optrådte med 
på Malmhøj i år. De er meget dygtige, 
og deres forestilling var ligeså fest-
lig og underholdende som sidste år. 
Der indgik en hel del sange fra vores 
yngre dage, som kunne vække min-
der, og som vi kunne synge med på. 
Der var fuldt hus, idet rigtig mange 
fra omegnen mødte op og morede 
sig sammen med Malmhøjs beboere. 
Efter forestillingen var der kaffe med 
hjemmebagte boller og småkager.

Årets sejltur
I år var det sjette gang, brugerrådet 
inviterede på sejltur på Silkeborgsøer-
ne. Denne gang havde vi besluttet, at 
det skulle være årets løvspringstur, og 
det var en betagende smuk tur gen-
nem foråret. Bent Kragh havde har-

monikaen med, og han spillede til en 
del sange, både forårssange og sø-
mandssange, og ellers brugtes tiden 
på at drikke kaffe og hygge sig, mens 
de flotte panoramaer passerede forbi.
Vejret var meget passende, ret lunt og 
stille, så de, der havde lyst, kunne op-
holde sig ude – indtil vi næsten var 
tilbage i Silkeborg, og der kom en 
voldsom regnbyge. 

Kommende arrangementer:
Gåture
Hver mandag i juli måned er der gå-
ture rundt i byen og nærmeste om-
egn for Malmhøjs beboere, hvor vi 
undervejs skal ind og drikke kaffe et 
sted! Der er hjælpere til at skubbe kø-
restole, og der bliver desuden tilbudt 
kørsel i privatbiler. 

Gårdbesøg
I september skal vi sammen med 
beboerne på hjemmet igen på gård-
besøg hos Inga og Søren Guldborgs 
datter Sanne og hendes mand Car-
sten på Pinnebjergvej. Samtidig får 
vi lov til at se alle hestene hos deres 
nabo Knud Aage Lindberg. 

Løvfaldstur den 20. september
Turen går ad hyggelige veje til Re-
staurant Rørbæk Sø, hvor kaffen skal 
drikkes. Til dette arrangement er eg-
nens beboere også meget velkomne, 
men tilmelding er nødvendig. Vi kø-
rer i en stor og to små busser, der alle 
kan tage kørestole.

Birthe Clausen
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VIF
VIF Informerer
Foråret er gået strygende i foreningen. 
De forskellige fodboldhold er kom-
met rigtig godt i gang med sæsonen. 
Der er god tilslutning i seniorafdelin-
gen, hvor serie 5 tordner derudaf. De 
har mildest talt haft et godt forår, og 
sammen med deres nye træner, Tho-
mas Leth, viser de viljen til sejr. 

Serie 6 er også velkørende og har 
god tilslutning. Oldboys har været en 
anelse mere svingende, men har efter-
hånden fundet rytmen med de mange 
skader og nye spillere. Veteranholdet 
med deres trofaste spillere har også 
en fin sæson med flere flotte sejre. 

Dameholdet er også på banen i år, 
hvilket er herligt. Så lad os se om det 
fortsætter lige så godt efter ferien.

Ungdomsafdelingen er desværre lidt 
nede i år grundet få hold. Vi har kun 
4 hold i år, nemlig U9 piger, U14 
piger, U8 drenge og de små Krudt-
uglerne. Trods det at de er få, er alle 
godt i gang med sæsonen. Dog jagter 
både U8 drenge og U14 piger deres 
første sejr i 2016. 

Vi håber på større opbakning og til-
slutning til ungdomsafdelingen næste 
år. Både i form af  træner/holdledere 
og ikke mindst spillere. Vi må kunne 
mønstre mere i denne fodboldby.

Forårsfesten 2016 
blev afholdt lørdag den 28. maj. Dog 
var der også gang i den fredag aften i 
forbindelse med serie 5 kampen. 

Lørdag startede vi med noget nyt 
nemlig ”den store bagedyst”. Der var 
god opbakning til dysten og mange 
utroligt flotte kager. Sejren i kagedy-
sten gik til Tina Damsted med en flot 
forårsfestkage.

Efter kagedysten afholdtes vanen 
tro optog inden turnering i høvdin-
gebold. Der var virkelig gået til den 
med udsmykning i år, hvilket var dej-
ligt at se. Der var 6 hold tilmeldt, hvil-
ket er godt, men vi ønsker gerne flere 

hold til næste år. Alle havde gjort et 
stort nummer ud af  deres temaer, og 
vi takker for den store ildhu og det 
store engagement, som folk kommer 
med. 

Vinderen af  bedste udklædning var 
ikke nem at finde frem til, men efter 
store overvejelser og en udvælgelses-
komité gik sejren til Piraterne fra Pe-
derstrup. 

I høvdingebold blev turneringen af-
viklet, så alle mødte alle, hvilket holdt 
festen og kampene mere samlet end 
andre gange. Det fungerede rigtig 
godt, og der var rigtig mange men-
nesker samlet på pladsen. 

Vi tager gerne imod idéer eller for-
slag til turneringen. Det er rart med 
tilbagemeldinger om godt og skidt. 

Forårsfesten er jo til for jer, så sig til 
hvis I har nogle ønsker eller idéer. Så 
vil vi tage det med i overvejelserne til 
næste år. 

I år løb Vinderslevholmvej af  med 
trofæet efter flere intense kampe. Til-
lykke til dem!

Hoppeborgen var et hit som altid, 
og Støttepillerne solgte pølser, chips, 
kage og kaffe samt slush ice ved deres 
bod. En stor tak til dem for det!

Der var i løbet af  dagen blevet til-
beredt 2 styk helstegt pattegris, som 
blev kyndigt overvåget og kræset om 
af  Christian og Niels Würtz. De skul-

le serveres sammen med tilbehør fra 
Louise Bech til selve festen om afte-
nen, hvor godt 110 mennesker havde 
tilmeldt sig. Desserten blev leveret af  
Christian Lange fra Pederstrup. En 
helt igennem rigtig god middag, som 
efter vores mening passer godt til ar-
rangementet. 

Acoustic Heaven gik på scenen midt 
på aftenen. Igen leverede de varen 
og fyldte dansegulvet fra start til slut. 
Sidst på natten lukkede de sidste gæ-
ster teltet efter en hyggelig og fest-
stemt dag, aften og nat.

Efter søndagens oprydning og hurti-
ge evaluering var alle enige om, at det 
var en succes. Dog ser vi meget gerne 
flere deltagere specielt om aftenen!  
Tak til de fremmødte til oprydnin-
gen. Det er skønt I kan og vil hjælpe!
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Nyt tiltag 
i foreningen

Vinderslev Idrætsforening starter 
Zumba-hold 

Tirsdage kl. 19-20 
i gymnastiksalen på Vinderslev Skole

Opstart i uge 39.

Følg med på hjemmesiden!

Vi glæder os til at se jer til dette 
nye og spændende tiltag!

 
Sådan en dag bliver selvfølgelig ikke 
til uden en masse arbejdsomme men-
nesker og foreninger. Vil derfor ger-
ne takke Spejderne for deres indsats 
ved arrangementet, Støttepillerne for 
deres aktiviteter, Borgerforeningen 
for lån af  stole og højtaleranlæg, Jens 
Jørgen Kylling for opstilling af  alt el, 
Radiomanden for lån af  musikanlæg 
m.m., Niels Würtz for støtte til at 
grille grisene, Jens Pedersen for lån af  
kølevogn og grill, alle de øvrige hjæl-
pere vedrørende teltet, baren, dem 
der dækkede bord, Amerikansk lot-

teri, osv. Tak til virksomhederne der 
sponserede gaver, VIF bestyrelse og 
deres familie for deres indsats og til 
sidst, men ikke mindst, alle deltagere 
og besøgende. 

Tak for en god dag!

Kort efter sommerferien 
starter indendørs fodbold i gym-
nastiksalen. Sæsonen går fra midt i 
august til udgangen af  marts. Book-
ning af  baner ved Christian Riis-

Larsen på tlf. 2521 2976 eller mail til 
c.larsen80hotmail.com.

Gymnastikafdelingen starter også op 
igen. det sker i starten af  oktober.

Når hold og tider er endeligt fastlagt, 
vil de fremgå af  hjemmesiden. 

Skulle der være et par instruktører, 
der har lyst til at hjælpe, så tag kontakt 
til Lotte Anckersen på 3179 0052.

På bestyrelsens vegne 
Christian Riis-Larsen
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Windir
Spejderne

Vi startede det nye år ved ulvene med 
eventyr. Her opførte ulvene skuespil, 
var på eventyrløb, lavede Gæt og Gri-
masser samt en masse hygge i den 
mørke tid.

Ved påsketid blev der klippet og kli-
stret og sået karse i de hjemmelavede 
holdere, og der blev lavet plancher 
om forskellige dyr. 

I starten af  april lavede vi dyrehuler 
af  ler og ting fra naturen og begyndte  
med at bygge huler af  naturmateria-
ler i spejderskoven, som vi fortsatte 
med hen over foråret. 

Vores weekendfamilietur i Vranum 
Bakkehus var lidt våd og kold, men 
med masser af  godt humør. Her var 
vi heldige at se flere dyrehuler. Te-
maet  for familieturen var alverdens 
lande, som gav sig til udtryk i både 
aktiviteterne og maden.

Her i maj var det tid til at gøre plante-
kasserne klar og få dem tilsået. Lige-
ledes har vi fået lavet små bede foran 
spejderhuset med forskellige løg og 
sommerblomster. Vi har fået lavet 
vores egen kompost og regnvands-
tønde til opsamling af  regnvand, så vi 
kan vande vores afgrøder, som vi skal 
bruge hen over sommeren til vores 
bålmad.

Der er flittigt blevet fulgt med i fug-
lekasserne i spejderskoven og sat in-
sektfangere i jorden, som er blevet 
undersøgt. Vi har været en tur ved 
åen for at fange haletudser og andre 
vanddyr.

I Kristi Kimmelfartsferien var ul-
vene på sommerlejr til Hummelmo-
sen i Ramten Skov. Her var det stadig 
koldt om natten, men dejligt vejr om 
dagen. Vi var af  sted i tre dage, hvor 
Hummel-robin havde brug for vo-

res hjælp mod den onde skovfoged. 
Vi skulle igennem forskellige prøver, 
bl.a. skrive med usynlig skrift til trold-
kvinde Morgana, finde sølvmønter 
og kæmpe om sække med korn, der 
skulle bruges til at befri kongen, der 
gav flødeboller som belønning til alle 
de 137 spejdere, der var med på lejr. 

Det var en super tur, 
hvor flere fik prøvet 
deres grænser af  og 
overvandt sig selv.

Nu er vi ved at gøre 
klar til vores Sct. 
Hans, som afholdes 
ved spejderhuset tors-
dag den 23. juni kl. 
16.30, hvor alle er vel-
kommen! 

HUSK vi er på vores 
stand ved Mausing 
Marked, og vi har stadig plads til fle-
re loppeting i stalden på Pederstrup-
vej 66. 

Hvis der er nogen, der kunne have in-
teresse i at hjælpe spejderne til Mau-
sing Marked - en hel dag eller et par 

KOM 
og besøg vores årlige 

loppemarked på 
Mausing Marked 

lørdag den 16. juli kl. 9! 
Vi har MASSER af  

”guld” og spændende ting 
mellem loppesagerne.

Aktiviteter resten af  2016
Uge 27 - Troppens sommerlejr
Lørdag den 16. juli - Loppemarked på Mausing Marked
Lørdag den 20. august - Høstmarked på Mausing Mølle
September - Blicherdysten
Lørdag den 29. oktober - Halloween / græskarudskæring

Torsdag den 24. november - Spejderjuleafslutning

timer, vil vi rigtig gerne tage imod 
hjælpen. 

I kan kontakte en af  spejderlederne 
for flere informationer.

Spejderhilsen 
Ulvemødrene
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Børnehjørnet
Forårsprogrammet i Børnehjørnet er 
godt igang. 

Vores første projekt har været at male 
påskemotiver og pynte påskeglas med 
lys til kirken, så der kunne være lys, 
fest og farver ved alle påskegudstje-
nesterne. I ser kun et lille udsnit af  
malerierne her, men alle børnenes 
kreativiter var med til at skabe liv i 
kirkerummet.

Pinsedag var de fleste Børnehjørne-
børn også i kirke, da deres forældre 
skulle læse bibelteksten op på forskel-
lige sprog, og det blev til 8 forskellige 
sprog.
 
Som I kan se på billederne, har vi 
modtaget gaver til vores Klub, for vi 
har blandt andet købt et staffeli + et 
bål- og grillsæt samt nye bolde. Pen-
gene har vi modtaget fra SuperBrug-
sen i Kjellerup, og vi glæder os over 
dette flotte initiativ med at støtte det 
lokale foreningsliv.

Børnehjørnet har taget afsked med 
tre trofaste børn, som er flyttet til 
Skanderborg, men vi glæder os over 
de nye børn, der kigger indenfor tirs-
dag eftermiddag.

Flere børn er velkommen til at smut-
te forbi en gang imellem.

Børnehjørnet ønsker at være et FRI-
RUM, hvor børnene og de voksne 
kan lege, lytte, synge, og snakke sam-
men. Her er der plads til forskellige 
aldersgrupper, men også forskellige 
sprog og forskellige ideer.

Som I kan se, er vores Møde-træ fyldt 
med forskellige knapper, som gen-
nem halvåret er blevet limet på vores 
grene. Et billede på at her trives for-
skelligheden, men også et billede på, 
at vi deler liv, sorg og glæde med hin-
anden, ligesom vi deler vores tanker 
og tro ud fra bibelens historier.

Sommerhilsen fra 
BØRNEHJØRNET

v/ Anne Marie Vejen Najbjerg
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I begyndelsen stak jeg fingeren i jor-
den. I begyndelsen er vi i lære. Det 
gælder både i arbejdet og i livet. 

Da jeg som 33-årig var blevet ansat 
som præst i Kjellerup og Omegns 
Valgmenighed,  kom jeg i lære i me-
nigheden. Til intervieweren havde  
jeg i Midtjyllands Avis den 26. marts 
1983 sagt inden indsættelsen: ”Vi vil 
så gerne forstå alt, og det kan vi ikke.  
Men når man tror på, at menneskeli-
vet er noget, Gud har skabt, kan man 
også gennem samværet i øjeblikke 
opleve meningen med livet. Jeg vil 
nu her i min gerning stikke fingeren i 
jorden og se, hvordan man kan bruge 
mig!” 

Jeg så mig selv som  lærling i forhold  
til valgmenighedens bestyrelse og 
dens øvrige medlemmer - og også i 
forhold  til organisten. Traditionen 
inspirerede mig gennem både menig-
heden og organisten.

Selvom jeg var en smule ældre end 
Johan Christian Nord, der siden 1. 
maj 2016 er valgmenighedens præst 
efter mig, så var jeg ved ansættelsen 
også ung af  alder og kunne alders-
mæssigt være barn af  både Knud 
Primdal, Thorvald Bjerrum, Kjeld 
Lassen, Laurits Drengsgaard, m.fl. og 
nærmest være barnebarn af  mange 
andre af  dem, der på det tidspunkt 
udgjorde menighedens helt gamle ge-
neration.

Man var i valgmenighedens søndags-
menighed vant til en tidehvervsk 
forkyndelse hos min forgænger, Ed-
mund Frederiksen, med en skarp 
frontstilling over for Indre Mission.  
Til Frederiksens gudstjenester kunne 
man komme i kirke udefra og gå ud  
igen med det fulde budskab hver søn-
dag. Hans udmelding var klar: Hvis 
der sidder en på kirkebænken, som vil 

gå ud og tage sit eget liv om eftermid-
dagen, så skal han ved enhver guds-
tjeneste have direkte at vide, at han 
har sine synders nådige forladelse.

Selv er jeg af  gemyt ikke den, der 
fremsætter hensigtserklæringer. Min 
energi kommer normalt mere ud 
gennem sidebenene end ud i front.  
Jeg holdt som litteraturuddannet 
mere tekstnære prædikener end min 
forgænger. Det var fortællende præ-
dikener ud fra et centralperspektiv.  
Søndagens evangelieberetning var set 
mere indefra og for at få noget ud 
af  mine prædikener og af  mit tit po-
etiske billedsprog, skulle man kunne 
sætte sig selv ind som aktør i det, der 
blev fortalt.

Alligevel var søndagsmenigheden, 
der dengang i begyndelsen kunne tæl-
le op til 60 kirkegængere på  en almin-
delig og god søndag, blevet ved med 
at komme trofast i kirke efter, at jeg 
var kommet. Når jeg læser tilbage, er 
det egentlig ikke forkyndelsen, men 
min løsere form, som var anderledes,  
end hvad menigheden var vant til, 
og det var nok også derfor kerneme-
nigheden holdt ved: at gudstjenesten 
fortsat havde sit evangeliske budskab 
med vægt på dåb og nadver. Ved 
samværet med dem, som var vant til 
den karske forkyndelse af  den gratis 
nåde,  var jeg sat i lære til at holde mig 
til den klassiske forkyndelse – dog fra 
min side med en større vægt på tredje 
trosartikel om Helligånden.

Også i forhold til organisten var især 
den første årrække en læretid for 
mig. I 1980erne havde valgmenig-
heden Edith Bertelsen fra Thorning 
som organist. Hun var et følsomt 
menneske, og fra hende kom inspi-
rationen også indirekte. F.eks. sagde 
Edith blot henkastet i den lange te-
lefonsnak, vi fik om torsdagen inden 

søndagens gudstjeneste: ”Ja, vi plejer 
jo her i Thorning altid at have Det er 
så yndigt at følges ad hvor banet vejen er 
på det jævne som afslutning på gudstje-
nesten Skærtorsdag aften”. Thorning 
Sogn havde nemlig dengang en stærk 
grundtvigsk salmetradition, som – 
nok også på grund af  Edith Bertel-
sen - var fortsat ind i Jesper Langbal-
les præstetid. 

Nok kommer inspiration udefra, men 
noget har jeg altid haft i mig.

Inden jeg overhovedet blev klar over, 
at det var præst, jeg skulle være,  hav-
de jeg gudstjenesten i kroppen.  Gan-
ske vist havde jeg været kirkesanger i  
Vistoft på Mols i halvandet år umid-
delbart, inden jeg blev ansat i Kjelle-
rup og Omegns Valgmenighed, men 
helt fra lille pige var jeg jævnligt kom-
met i kirke med især min mor i An-
dreaskirken i København, der lå lige 
rundt om hjørnet, hvor vi boede på 
3. i Frederiksborggade 48.

Jeg havde således gudstjenesten og et 
trygt trosforhold med mig fra barn-
dommen. Jeg husker, at når jeg ene-
barn kunne finde på at folde hæn-
derne til Fadervor under radioens 
gudstjenestetransmission, som vi af  
og til lyttede til søndag formiddag  
ved spisebordet, sagde min mormor 
engang kærligt til mig: ”Hvor du da er 
en from lille sjæl!” Men der var ellers 
ikke noget fromt ved hustanden. 

Min farfar og farmor havde før 1920  
drevet efterskole i Sønderjylland, og 
da de som pensionerede  flyttede til 
hovedstaden, meldte de sig ind i den 
grundtvigske Københavns Valgme-
nighed (i Immanuelskirken, der i dag 
har præst fælles med Vartov, hvor 
Grundtvig selv havde været præst). 
Men vi var ikke i valgmenigheden 
hjemme hos os i Frederiksborggade.  
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Min far var imod, hvis noget kunne 
blive for sammenspist, og han havde 
sagt ja til at være med i menigheds-
rådet i vores tætbefolkede storbysogn 
– hvad der nok var kommet i stand, 
fordi den kirkebogsførende sogne-
præst boede i samme opgang i lejlig-
heden lige oven over os. 

Der skal mod til at gå ind 
ad døren og få sine indtryk
Hvordan fik jeg mod til at have med 
mennesker i et landområde at gøre?  
Og mod til at være åben for indtryk,  
når nu jeg var opvokset i en lejlighed 
i ret snævre omgivelser uden nogen 
bred kontakt udadtil??

For den, der ikke er gået ind og ud ad 
ret mange døre i barndommen, er der 
noget fascinerende ved ligefrem at 
være ansat til at have fri adgang til en 
hel menigheds og forenings husstan-
de. Og modet til at bruge adgangen 
til andres hjem havde jeg fået som 
attenårig elev på Rødding Højskole. 
Det var også først på det tidspunkt, 
jeg opdagede, at jeg har stemme til at 
synge.

Men jeg fik også modet til at gå ind ad 
døre i det livskapitel, jeg havde igen-
nem ti år på Mols i første ægteskab, 
inden min ægtefælle døde, og jeg kort 
efter flyttede til Kjellerup med datter 
og kat. Min mand dengang gjorde i sit 
sprog tit en dyd ud af, at han var jyde  
og guidede mig automatisk gennem 
et landsbysamfunds uskrevne regler. 
Han var på det tidspunkt, hvor vi var 
kommet i kontakt, på sin egen måde 
blevet interesseret i sin bondeslægts 
baggrund i det sydøstjyske. Der var 
historier, som skulle fortælles, og de 
svarede til noget af  det, jeg havde 
hørt af  min far derhjemme på 3. sal.  
For der er historier om virkeligheden 
set indefra, som belyser livet og ikke 
absolut behøver at være korrekte i 
alle detaljer.

Billedet viser mig sommeren 1983 
på altanen til valgmenighedens præ-
stebolig over for Hørup Kirke et par 
måneder efter indsættelsen som valg-

menighedspræst i Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed.

I lære hos menighedens 
ældre generation 
Vel ankommet til Kjellerup lå et land 
åbent for mig – et land med åbne 
døre. Ikke fordi Kjellerup og Midtjyl-
land just er karakteriseret ved særligt 
åbentstående døre, men fordi mit 
job i sig selv gjorde det muligt, at jeg 
uden videre gik ind ad dørene. 

Efter ordination og indsættelse i 
marts 1983 havde jeg straks kon-
stateret, at valgmenighedens aktive 
medlemmer for mig at se allesammen 
lignede hinanden – altså de især æl-

dre medlemmer, som aktivt mødte 
op til Kjellerup og Omegns Valgme-
nigheds gudstjenester og foredragsar-
rangementer ud af  medlemskredsen 
på dengang i alt ca. 500 personer i 
alle aldre (dengang ca. 100 flere end 
i 2016). 

Jeg havde svært ved at skelne perso-
nerne fra hinanden, for de havde alle 
det pæne jakkesæt på om søndagen, 
og de havde samme permanentede 
hår og brillestel og tweedfrakke med 
pelskrave. Så jeg var nødt til at kunne 
se deres hjem for mit indre blik som 
baggrund for deres ansigter, når jeg 
mødte dem i kirkedøren og i salen.
Derfor bestemte jeg mig den første 
sommer i 1983 for systematisk at 
møde medlemmerne hjemme hos 
dem selv. Og det har jeg så gjort lige 
siden gennem mine 33 års ansættelse  
– også de medlemmer, som jeg aldrig 
har været sammen med i kirken eller  
i salen.

På den måde har jeg fortsat været i 
lære hos menigheden. Og selvom jeg 
aldrig er blevet mester i samtalens 
kunst og altid har været nødsaget til 
at skifte mellem enten at lytte eller 
selv snakke løs, så håber jeg, at det 
er kommet til at hænge sammen: at 
det daglige liv helt nede på det lokale 
plan for nogle af  menighedens med-
lemmer er kommet til at hænge sam-
men med de forløb, som vi præsen-
teres for i gudstjenesten med dåb og 

Jeg uddeler nadveren under afskedsgudstjenesten 1. maj 2016 i Hørup Kirke 
sammen med  valgmenighedens nuværende præst Johan Christian Nord
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nadver, fortællinger og sprogbilleder.
For mig selv er det blevet en helhed. 
Og jeg håber naturligvis, at det også 
er kommet til at hænge sammen for 
nogle af  kirkegængere, for brugere af  
kirkelige handlinger, for konfirman-
der, for minibørn og for de børn og 
voksne, som gennem godt 10 år hvert 
halve år deltog i salen i Persillesovsen, 
der blev mit folkelige koncept for 
børn sammen med deres voksne. 

Fornyelse ud fra traditionen 
Efter de første små ti års ansættelse 
blev det klart for mig, at der måtte 
korrigeres i valgmenighedens frem-
gangsmåde, hvis den elementære 
kristendom skulle føres videre til 
børne- og oldebørnene af  den med-
lemsgeneration, som jeg efterhånden  
havde begravet mange af, og som tro-
fast var mødt op i kirken og til møder  
– ikke mindst til de eftermiddagsmø-
der, vi havde 3 gange årligt de første 
mange år med mig som fortælleren 
og med Frida Pedersen, tidligere 
Mausing Mølle, ved klaveret. 

I grundtvigske kredse har der her-
sket en vis blufærdighed, så man ikke 
direkte har forkyndt kristendom for 
sine børn. Det gjaldt uanset, om man 
som grundtvigsk hørte til i en valg-
menighed eller i en sognemenighed.

I stedet har de grundtvigske vir-
ket ved eksemplets magt, når man, 
inden man gik til kirke, spurgte de 
store børn: ”Tager I med i dag?” og 
med aftensbønnens ritual. Ellers har 
de grundtvigske ikke haft så mange 
andre ritualer i hverdagen. Men hvis 
familien bare var lidt talrigere end i 
mit barndomshjem,  har man i mange 
hjem sunget af  Højskolesangbogen, 
som jo er en blanding af  sange og 
salmer på både folkelig og kristelig 
grund. Til og med mine skole- og 
gymnasieår i 1960érne har disse san-
ge jo sammen med skolelæreres og 
andre fortælleglade personers histo-
rier givet den opvoksende generation 
et sprog med sprækker til en større 
dimension end lige det håndgribelige. 

Og den ældre grundtvigske generati-
on har ud fra dåbens gode løfte givet 
de næste generationer frihed under 
ansvar - i tillid til, at det ender godt,  
men den tillid, som ellers havde sat 
mange unge fri på en god måde, fik jo 
i 1970erne med en ny skolelov ret så 
alvorlige konsekvenser for de grundt-
vigske kredse, fordi samfundets seku-
larisering var sat ind sideløbende.

Jeg mærkede i mine første år i valg-
menigheden, at nybagte forældre i 
1980érne var skeptiske over for det 
åndelige. Og til konfirmandforældre-
møder måtte man som præst være 
belavet på at gå i offensiven, hvis det 
blev nødvendigt. Op gennem 90érne  
og nullerne ændrede dåbsforældre-
nes holdning sig imidlertid til en ny 
og bredere åbenhed for det åndelige. 
Men da var en hel generations viden 
om kirke og kristendom skrumpet 
meget ind. 

Vi skal blive ved at syn-
ge i tillid til, at de andre 
også synger med
Kan man forny sig ud fra tradi-
tionen? og kan man også gøre 
det, når traditionen er tabt af  
en forudgående blufærdig ge-
neration? Ja, det mener jeg, at 
man kan. Vi skal frejdigt for-
tælle og tage det som en selv-
følge, at de andre, som vi sidder 
sammen med,  bare vil stemme i som 
den naturligste ting i verden. Vi skal 
synge, også når vi ikke på forhånd har 
rede på, hvad der står i versene. Efter 
min opfattelse rummer det klassiske 
repertoire stadig nye muligheder. 

Ganske som jeg stædigt har holdt fast 
i lokalplanet, har jeg også holdt fast i,  
at de klassiske sange og fortællinger 
virker af  sig selv - sammen med nye 
sange og fortællinger af  kvalitet. For 
ordene skaber, hvad de nævner. Det 
gælder både, når vi selv tager dem i 
munden - og når vi lytter til dem.

Da vi var kommet forbi årtusindskif-
tet, havde vi i Kjellerup og Omegns 

Valgmenighed fået slået hul på den 
grundtvigske blufærdighed. Vi be-
gyndte i 1991 med julegudstjeneste 
for børn, i 1992 med børnefamilie-
gudstjenester, i 1997 med minifor-
tælling for valgmenighedens børn i 2 
klasse og senere i stedet for i 3. klasse, 
og i 1999 begyndte vi med Persille-
sovsen.

Til Persillesovs - med spisning og 
derefter fortælling, børnesange og 
enkelte salmer - var målgruppen i vir-
keligheden lige så meget de voksne,  
som det var børnene – på samme 
måde som de voksne er den egentlige 
målgruppe i babysalmesangen, som 
jeg var en af  de første, der indførte i 
vores lokalområde, og som jeg kørte  
sideløbende med de sidste godt 10 
års arbejde i valgmenigheden. 

Billedet: Et babysalmehold fra 2014 
i Vinderslev Sognehus 

Disse tiltag skete ikke uden skepsis fra 
dem i inderkredsen, der ikke mente, 
at man skulle efterligne andre kirke-
lige miljøers tiltag. Men det var heller 
ikke det, vi gjorde. Babysalmesangen 
er om noget udtryk for en grundt-
vigsk kerneværdi: Den personlige 
stemme, der lyder ansigt til ansigt fra 
den myndige voksne til barnet - med 
den lilles smil og lyd som gensvar.

Lærling hos generationen 
efter mig
Trods min stædige tiltro til, at tradi-
tionen kan vise os nye veje, har jeg 
også  bekymret mig om fremtiden. 
Ikke mindst her i de seneste par år 
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inden, at jeg fandt ud af, at med-
lemskredsen havde vilje til at føre 
valgmenigheden med næsten 100 års 
foreningsvirke videre - og at det også 
blev praktisk muligt at gøre det.

Billedet: På prædikestolen under af-
skedsgudstjenesten i Hørup Kirke 
den 1. maj 2016   

Da har jeg på det seneste også været 
i lære hos valgmenighedens nuvæ-
rende yngre voksengeneration, der er 
gamle konfirmander eller på mit eget 
barns alder: Lad være med at bekym-
re dig og at ville foregribe tingenes 
gang! Slap nu af. Vi skal nok stemme 
i med at synge, når tid er!

Karen Marie Ravn
Præst i Kjellerup og 

Omegns Valgmenighed
1983 - 2016

Efter 3 års pause er det atter lykkedes 
at samle en kreds af  egnens aktive 
folk, der arrangerer høstmarked på 
Mausing Mølle.

Det er et høstmarked, der rummer 
forskellige tiders høstmetoder, så på 
en mark vil der blive høstet med le, 
selvbinder og forskellige årgange af  
mejetærskere. Kornet bliver bundet 
i neg, som køres til laden, hvor det 
gamle tærskeværk vil komme i om-
drejninger og udsende både støj og 
støv.

I år vil det også være muligt at se 
vandhjulet i funktion.

KFUM-spejderne i Vinderslev er 
inviteret til at deltage med forskel-
lige spejderaktiviteter. Formålet med 

høstmarkedet er bl.a. at vise, hvad 
spejderliv går ud på i håb om, at 
flere børn får lyst til at blive spejder, 
og flere forældre får lyst til at gå ind 
i arbejdet med at holde gruppen i 
gang. Der vil blive god mulighed for 
en snak med lederne om det at være 
spejder. Spejderne har aktiviteter ved 
møllen og i skoven med bl.a. sejlads 
på mølledammen, bueskydning, an-
deløb i bækken, tovbane og det mun-
tre køkken. Der bliver også bål, så 
man kan lave sine egne pandekager 
og popcorn.

På gårdspladsen og i møllehuset vil 
der være forskellige boder med hus-
flid, som man både kan kigge på og 
købe af. Der bliver forskellige arbej-
dende værksteder: Spinding af  uld, 
trædrejning, smedearbejde, renove-

ring af  træværk 
og renovering af  
malerarbejde. På 
engen over for 
møllen saves træ-
stammer op til 
tømmer og bræd-
der. Desuden 
bliver der heste-
vognskørsel.

Der vil selvfølgelig også være rig lej-
lighed til at købe forplejning af  gane 
og mave.

I løbet af  dagen bliver der fortalt om 
Mausing Mølles historie. Skyttehuset, 
som ligger idyllisk i skoven, har helt 
sin egen historie, og det er absolut et 
besøg værd. Det tager højst 10 mi-
nutter at gå derud. 

Vel mødt til en hyggelig dag med 
mange aktiviteter!

Windir Spejdernes Venner
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Valgmenigheden
Ny præst og den nære fremtid
Som nogle vil vide, har valgmenighe-
den fået en ny præst, nemlig mig, der 
har skrevet disse linjer. Hvem jeg er, 
vil man kunne finde ud af, hvis man 
selv har lyst til det, og hvis man skulle 
støde på mig – for eksempel ved årets 
Sankt Hans-fejring i Vinderslev Bor-
gerforening, hvor jeg er blevet ind-
budt som årets båltaler. Så her skal 
jeg ikke trætte læseren med den slags. 
Langt vigtigere er det at få nævnt, at 
arbejdet i egnens grundtvigske kir-

3. juli 6. søndag efter Trinitatis Hørup
10. juli 7. søndag efter Trinitatis Ingen
17. juli 8. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 14.00 Kurt V. Andersen
24. juli 9. søndag efter Trinitatis Levring
31. juli 10. søndag efter Trinitatis Hørup

7.august 11. søndag efter Trinitatis Vinderslev
14. august 12. søndag efter Trinitatis Hørup Kirke  Solveig Bøye
21.august 13. søndag efter Trinitatis Ingen
28. august 14. søndag efter Trinitatis Hørup  Kurt V. Andersen 
4. september 15. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 9.00  Herefter Løvspringstur kl. 10
11.september 16. søndag efter Trinitatis Hørup
18. september 17. søndag efter Trinitatis Ingen
25. september 18. søndag efter Trinitatis Lemvig kl. 10.00 Hans Nørkjær Efterårsmøde i de midt- og 

vestjyske valgmenigheder

2. oktober 19. søndag efter Trinitatis Vinderslev

Tirsdag d. 6. september kl. 19.00: 
Aftenforedrag v/Niels Arne Iversen: Kjellerup er 
mere end det, man ser fra omfartsvejen…
Hvordan er Kjellerups puls her blot 3 år forud for by-
ens 150 års ”fødselsdag”? 
Nostalgien vil fylde rummet denne aften, hvor lokal-
historien vil være i fokus. Nils Arne Iversen har været 
i arkiverne og vil fortælle om gamle billeder fra byen, 
om indflydelsesrige personer, om andre personer, som 
har præget bybilledet og om vigtige begivenheder og 
muntre hændelser fra ”de gode gamle dage”. Medbring 
eventuelt selv billeder eller andre materialer, som kan 
være af  fælles interesse. 

keliv og folkelige fællesskab fortsæt-
tes med fuld kraft, og at alle – både 
medlemmer og ikke-medlemmer – er 
hjerteligt velkomne ved valgmenighe-
dens gudstjenester, foredrag og hvad 
vi nu ellers finder på. Nedenfor kan 
man se vores gudstjenesteplan for 
sommertiden og vores foredragspro-
gram, der går i gang til efteråret, når 
vi er på den anden side af  den som-
merlige dvaletilstand, hvor tiden er 
bedre brugt med lyse nætter og åben 
himmel end i en foredragssal. 

Vel mødt – og glædelig sommer!

Johan Christian Nord

Søndag d. 25. september: 
Efterårsmøde i de midt- og vestjyske 
valgmenigheder
Vi arrangerer bustransport til Lemvig, hvor årets ef-
terårsmøde bliver afholdt. Vi begynder kl. 10.00 med 
gudstjeneste i Lemvig valgmenighedskirke, hvor Hans 
Nørkjær har tjenesten. Herefter er der frokost, kaffe-
bord og foredrag ved Johan Christian Nord under titlen 
Holger Danske og fredens engel – nogle tanker om folkelig hård-
hed og kristelig mildhed. Dagen slutter omkring kl. 16.00. 
Et detaljeret program og oplysninger om tilmelding og 
busafgang fra Kjellerup følger i efterårsbladet.
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Vinderslev Sognemenighed
Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm
Anden Pinsedag var der fælles gudstjeneste for Vinderslev og Hinge sogne på Vinderslevholm Gods. 
Trods ustadigt vejr smilede pinsesolen fra en skyfri himmel i hele gudstjenestetiden. Guds storslåede natur med Hinge 
Sø i baggrunden lagde kirkerum til de knap 100 fremmødte. Den medbragte udsmykning var et simpelt trækors, et 
el-klaver og et højtaleranlæg.

Konstituerede sognepræst, Søren Peter Villadsen, holdt sin første udendørs gudstjeneste om det brød, som kommer 
ned fra himlen og giver verden liv.

Blandt deltagerne blev der udtrykt stor taknemmelighed over arrangementet, som flere kunne ønske gentaget. Efter 
gudstjenesten var der mulighed for at nyde den medbragte frokost i parken, og se sig lidt omkring i naturen ved godset 
og søen.

Sogneaften i Sognehuset:
 
Tirsdag den 20. september kl. 19.30
Vi får besøg af  sogne- og sygehuspræst Preben Kok, som siden 1986 har været sygehuspræst ved Vejle Sygehus. 

De mange års erfaring har ført til, at han har været initiativtager til et supervisionsrum på kræftaf-
delingen på sygehuset. Han har mange års erfaring i supervision af  medarbejdere, præster, læger, 
sygeplejesker og faglige ledere. 

For nogle år siden blev han kendt da han udgav bogen ”skæld ud på Gud”. Bogens titel og emne 
er også emnet for aftenen.

Preben Kok er kendt som en levende og formidlende foredragsholder, hvorfor en god aften er i udsigt. 

Tidligere sognepræst Frede Møller, Hinge udgiver sine erindringer.
Den 3. juni udkom Frede Møllers bog ”Kaldet”, hvori han fortæller fra sit liv. 

Hans baggrund og opvækst pegede ikke i retning af, at han skulle blive præst. Men en søndag morgen i 1963, da han 
var 15 år gammel, vågnede han og hørte kirkeklokken kalde: »Kom nu! Kom nu!« Det gjorde han så. Og lige siden har 

kirken og den kristne tro været omdrejningspunktet i hans liv.

I bogen fortæller Frede Møller om sin opvækst i det sønderjyske, om det afgørende møde 
med den højkirkelige præst Urban Schrøder, studietiden i Aarhus, ægteskabet med Inge, 
om embederne i blandt andet Vissenbjerg, Nexø og Hinge-Vinderslev og om nogle af  de 
mange mennesker, han mødte undervejs, der kom til at præge ham som præst og som men-
neske.

Bogen er på 298 sider og koster 249,95 kr. Bogen kan købes hos boghandlerne eller hos 
Finn Najbjerg, tlf. 2747 3498. 

Finn Najbjerg
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Vinderslev 
Skole

Kodning
- hvad søren er det nu for noget?

Vi besøgte Vinderslev Skole for at 
høre mere om begrebet, der skal få 
børn og unge til at interessere sig for 
computerkoder, it og videnskab.

Computerkoder og 
programmering
”I fremtiden bliver efterspørgslen 
større og større efter personer, der 
kan kode programmer. Derfor vælter 
det frem med tilbud til børn og unge 
om at lære at programmere i både 
skoler og klubber”.

I nogle matematiktimer i løbet af  de 
næste 3 år er de nuværende børn i 2. 
kl. heldige: De kan få lov til at pro-
grammere og lave computerkoder. I 
daglig tale siger de, at de giver kom-
mandoer – deres bee bots kodes, så 
de kan gå frem, tilbage og til siden.

Skolen har lånt forskellige underlag, 
som bierne kan gå rundt på: Et med 

bogstaver, geometriske figurer, tal, 
et skattekort, en by og en skov

Klassen er udvalgt som 1 ud af  6 
mindre skoler til projektet, der løber 
fra august 2016 og 3 år frem. For klas-
sen i Vinderslev er der både en mate-
matisk og social gevinst. Kompeten-
cen samarbejde udvikles gennem 
arbejdet med at kode til 
hinanden. I klassen fun-
gerer arbejdet i mindre 
grupper, hvor man stiller 
spørgsmål til hinanden, 
som de andre skal løse 
via deres bee bots bevæ-
gelser.

Det første år i projektet 
skal børnene stifte be-
kendtskab med bee bots 
og derudover legorobot-
ter. 2. år skal der videre-
udvikles på det lærte, og 
børnene skal tegne mo-
deller. 3. år rummer at 
bygge sine egne robotter i 
et eller andet omfang.

Læring og færdigheder
Ud over brugen i matematiktimer 
bruges kodning som en del af  SFO 
og klub, hvor man med apps og ipads 
leger videre med tankegangen at pro-
grammere en genstand – fx en bil, 

der bliver kodet via en ipad for der-
efter at kunne køre. For alle børn, der 
stifter bekendtskab med det, håber de 
ansatte på skolen, at det vil give en 
øget forståelse for:

- hvad skete der ved den kommando?
- hvordan gik det galt?
- hvordan kan jeg gå tilbage?

Den mere avancerede udgave af  den 
forklaring er, at børnene gerne skal 
udvikle deres overblik, deres sans for 
at tælle og styrke deres hukommelse. 
Disse færdigheder kan på lang sigt 
bruges ikke alene i matematik, men 
i andre læringssituationer, hvor det 
også er vigtigt at bruge både sin logi-
ske og visuelle sans.

Børnene selv?- De har let ved det! 
De leger sig igennem og lærer næsten 
uden, de ved det, noget om koordi-
natsystemer, retninger og geometri. 
De ser og forstår ved at gøre, gentage 
og afprøve. De efterligner, og de fin-
der på.

Håbet på skolen er, at kodning kan 
udbredes til flere fag, fx dansk og en-
gelsk

Marianne W. Kristensen

Bee bot er en bi med knapper, der kan 
blinke med øjnene. Efter en kommando-

omgang på underlaget, kan koden 
slettes og en ny kan kodes.

Børnene stiller opgaver til hinanden fx find skatten, 
find hvor jeg er eller stav mit navn. 

Det handler om at finde på og udfordre hinanden
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Cobra
Vi har i 2. klasse arbejdet med Cobra 
kunst, altså set på noget af  den kunst, 
som en gruppe kunstnere lavede op 
igennem 70’erne og 80’erne. Vi har 
blandt andet studeret og talt om bil-
ledet ”Trolden og Fuglene” af  Asger 
Jorn, som skolen har hængende for 
enden af  gangen. 

Bagefter skulle børnene i gang med 
at tegne ”kruseduller” og se, hvad 
de kunne finde af  motiver i disse – 
trække dem frem og farvelægge. Den 
måde arbejdede Jorn ofte på.

Resultaterne af  børnenes arbejde ses 
her. 

Bibi Holm

Mellemtrinnet på tur 
til Kjellerup
Fredag den 20. maj cyklede hele mel-
lemtrinnet (4. – 6. klasse) af  sted mod 
Bjerget i Kjellerup. En dejlig cykeltur 
der gav sved på panden og desværre 
også enkelte punkteringer.

Vi skulle cykle ud til Bjerget, hvor der 
i skovkanten er tre shelters og noget 
skov. Her blev vi delt i fire grupper. 
Alle fire grupper skulle besøge fire 
værksteder, som de voksne havde 
planlagt.

I snitteværkstedet snittede vi smør-
knive, køller og svampe. Når man 
var færdig med at snitte, skulle man 
bruge sandpapir. Det sad vi alle og 
hyggede med.

Ved bålstedet skulle man lave pop-
corn, og ellers var der tid til at snakke 
og hygge. Der var også nogen, som 
legede med vand på græsmarken.

Det tredje værksted var rundbold 
og fodbold, og holdene var 6. klasse 
mod 4. - 5. klasse, pigerne mod dren-
gene, eller blandede hold. De hold 
brugte vi i rundbold og fodbold, og 
det var sjovt. 

I det sidste værksted legede vi i sko-
ven med bind for øjnene. Vi gik 
to og to sammen, og den ene havde 
bind for øjnene, og den anden førte 
den blinde hen til et træ, og så gik de 
tilbage, og så skulle man tage sit bind Snitteværkstedet

af  og finde det træ, som makkeren 
havde ført en hen til. 

Hver fredag og onsdag  har 4., 5. og 
6. klasse timer sammen. Det er sjovt, 
fordi man kan snakke med nogen fra 
de andre klasser og på den måde ska-
be nye venskaber.

Skrevet af  
Mark Stenholt Winkler 

Lasse Grene Friis 
Silke N. Mathiasen

og Lucas Bølcho 
5. klasse
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Børnegården

Forårstid på Børnegården er det sam-
me som mere udeliv for alle på går-
den, både små og store. Der er altid 
noget meningsfyldt arbejde, der skal 
gøres på en gård her i forårstiden, og 
vi er godt i gang med det hele.

Der er blevet ryddet op mange steder 
udenfor, ligesom der er flyttet rundt 
på forskelligt inden døre. Udenfor 
har vi haft brug for skovle og vand-
kander, for vores rabarber har f.eks. 
holdt flyttedag, så nu tror vi på, de 
kan vokse sig store og flotte.

Vi er i det hele taget selvforsynende 
med lidt af  hvert, men det betyder, 
at vi engang imellem selv må arbejde 
for føden.

Vi har her i april og maj forsøgt at 
spise af  vores ukrudt, både lidt for 
sjov, men også fordi det smager godt 
og er fyldt med gode næringsstoffer. 
Børnene går til den, og de har flere 
gange plukket skvalderkål, som er 
endt på frokostbordet som salat eller 
pesto.

Der er flotte mælkebøtter, tidsler og 
bellis rundt omkring på arealet, som 
er velegnet til supper og salat. Det ser 
smukt ud som pynt på pålægsfadene, 
og børnene må gerne spise af  pynten.

Fra æg til kylling
Et af  interesseområderne har været 
æggene i rugemaskinen. Det har væ-
ret spændende at følge kyllingernes 
liv inde i ægget, og der er blevet stillet 
mange spørgsmål i den forbindelse. 
Æggene er blevet gennemlyst for, at 
vi kunne følge deres udvikling. 

Kyllinger er meget punktlige, så ef-
ter præcis 21 dage i rugemaskinen 
begyndte de at prikke hul på skallen 
indefra. Kyllingerne er nu kommet 
ind under den varme lampe i deres 
hønsegård i værkstedet, men inden 
længe kan de komme ud i det store 
hønsehus. 

Vi har derfor både høns og kaniner, 
der skal passes, og vores små fugle 
nede i skoven skal vi også følge nøje, 
så vi tager på skovtur ind imellem for 
at se til fuglekasserne; men ØV! Vo-
res falke er forsvundet, selvom de har 
været på besøg hos os i år. Vi håber 
meget, de kommer tilbage næste år.

Bedsteforældredag
Den 20. maj var der stort ”Ryk Ind”, 
for hele Børnehaven havde Bed-
steforældredag. Det var en besøgs-
dag, hvor der blev plantet blomster 
rundt omkring, og vi takker for alle 
de smukke planter, der blev givet den 
dag. Vi vil forsøge at passe godt på 
alle planterne og det nye æbletræ.

Tak til jer bedsteforældre for delta-
gelse og medleven. Det betyder mere, 

end I aner for børnene, men også for 
stedet i det hele taget.

Børnene havde selv været aktive i 
dagene inden bedsteforældredagen 
og trillet 325 boller. Der blev gjort et 
pænt indhug i forsyningerne på be-
søgsdagen, men vi bager gerne igen 
til en anden god anledning, for det er 
så hyggeligt at få besøg af  bedstefor-
ældre, der kan lege med Lego, tegne,  
snakke og komme med planter, drik-
ke kaffe og spise af  vores boller.

Arbejdsdag på legepladsen
Den 27. maj havde vi den årlige ar-
bejdsdag, og der var blevet lavet en 
liste med alle de små og store pro-
jekter, der trængte til en kærlig hånd. 
Fantastisk, at forældre vil sætte nogle 
frivillige timer af  til praktisk arbejde i 
Børnehaven. Det har stor værdi, når 
forældre bakker op om stedet på den 
måde. 

Tak fordi I tog arbejdstøjet og det 
gode humør på den dag. I fik gjort 
kål på ukrudt og planter i haven. Skil-
lehuset blev sat i stand, og det har vi 
ventet på længe, for nu kan børnene 
igen stå vagt ved hegnet. Der var 
nogle forældre der gjorde rent i selve 
huset, og andre sørgede for forplej-
ning. 

Heldagslegestuen
En gang hver måned er der heldags-
legestue, hvor dagplejerne med børn 
kommer og deler huset, legesager og 
sandkasse med os. Det giver endnu 
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mere liv i alle kroge, og det betyder 
samtidig, at de mindste dagplejebørn 
får lært stedet at kende. Børnehave-
børnene lærer at dele legetøj og rum 
med dem. Faktisk er nogle af  bør-
nene meget opmærksomme på hin-
anden, især hvis de har små søskende 
i dagplejen.

En god ordning, som vi håber alle 
kan føle sig trygge ved, og hvor vi 
lærer, at der skal tages hensyn til de 
forskellige aldersgrupper.

Høstfesten 
Reserver allerede nu datoen for årets 
høstfest: Torsdag d. 1. september.

Ferielukning
Børnegården har ferielukket i uge 
28 – 29 – 30. Der vil være mulighed 
for pasning i børnehaven Troldhøj i 
Vium. Tilmelding er nødvendig.

En god nyhed
Den 1. juni fik Børnegården en ny le-
der. Det er 37-årige Dorte Christen-
sen fra Viborg, og det er vores håb, at 
Dorte må føle sig velkommen iblandt 
os alle, så der kan blive et frugtbart 
samarbejde fremadrettet.

Vi glæder os til samarbejdet med 
Dorte, så VELKOMMEN, siger vi.

Anne Marie Vejen Najbjerg
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Lottes private dagpleje

Dette indlæg skal denne gang starte 
med en gentagelse af  et indlæg, som 
jeg skrev på min side på facebook. 
Jeg skrev:

“Jeg forsøger at arbejde ud fra en tro 
på, at en barndom, fyldt med gode 
dage, giver solid grobund for det 
barn, der senere skal ud og møde ver-
den. I dag har vi haft en af  de dage, 
der med sikkerhed lagres i hvert af  
mine børn. Ikke i hukommelsen som 
sådan, men derinde hvor det virkelig 
gør gavn”.

Og teksten er en god start for dette 
indlæg, for det giver diverse arrange-
menter, store som små, den helt rigtig 
indgangsvinkel og grund.

Dagplejens dag blev fejret i stor stil. 
Jeg havde lånt gymnastiksalen på 
skolen hele formiddagen og inviteret 
kollegaer fra området til en dag med 
masser af  hop og leg. Vi mødtes kl. 
8.30 og kørte først hjem efter fro-
kosten lidt over 12. Det blev en dag, 
hvor vi virkelig gav den gas med hop 
og rul på airtrack og andre redskabs-
baner. Vi trænede balance på rulle-
bræt, øvede på kolbøtter og en helt 
masse andet. Det er så dejligt med 
gode venner og kollegaer til at dele 
sådan en dag med.

Nu hvor foråret har givet os nog-
le dage med dejligt vejr, har vi haft 
årets første ture til Hinge Sø. Lene 
fra Kjellerup havde lånt en cykel og 
sammen cyklede vi en tur til søen. 
Med spande og skovle og madpakker 
indtog vi strandkantens dejlige sand. 
Det blev også en formiddag med højt 
humør og et væld af  snakkende og 
grinende børn.

Vi har haft praktikant på besøg. Han-
ne, som går i 7. klasse på Kjellerup 
Skole, var i dagspraktik i dagplejen. 
Hanne kom helt fra morgenstunden 
og var derfor med til at tage imod da-
gens første barn. 

Da alle børnene var kommet og for-
middagsmaden indtaget, gik vi en tur 
ud. Vi skulle en tur i skoven, men 
også lige om i stalden et smut. 

I skoven legede vi med grankogler 
og pinde, og der blev ivrigt pustet til 
mælkebøttens frø. Vi gik ned til “de 
store sten”, som er et eftertragtet sted 
for børnene. Det er dejligt at kravle 
på stenene. Denne dag kunne vi også 
se på en gravemaskine, som havde 
travlt ude på marken. Vi gik også en 
tur op på højen - bare lige for at nyde 
udsigten en stund.

Hanne fulgte med hele dagen, og det 
var rigtigt hyggeligt at have hende 
med.

Bedsteforældredag er bestemt også 
en af  de dage, der har givet børnenes 
rygsæk en god oplevelse. Vi havde 
inviteret børnenes bedsteforældre en 
fredag formiddag til at komme og se 
dagplejen og til lidt fælles hygge. 

Da gæsterne kom, spiste vi de bol-
ler og knækbrød, som vi havde bagt 

dagene i forvejen. Der var heldigvis 
også en smule risengrød tilbage fra 
dagen før, og den blev til skønne klat-
kager. 

Vi havde dækket op ude i værkstedet, 
for der er der bare meget mere plads, 
og så er det så hyggeligt at spise et 
andet sted, end man plejer. Vejret var 
bare vildt godt denne dag, så vi trak 
straks efter maden om i haven for at 
lege. Bedsteforældrene skulle natur-
ligvis også se køerne, så vi gik i stal-
den, selvom den er forholdsvis tom, 
nu hvor de fleste af  køerne er lukket 
på græs.

Isabella og jeg havde også lavet mo-
dellervoks til dagen. Vi tog borde og 
stole med om i haven og fandt mo-
dellervoksen og tegnesager frem. Der 
blev trillet sjove snegle og tegnet fine 
tegninger til børnenes mapper. 
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Jeg elsker bedsteforældredag. Det er 
så hyggeligt, og de største af  børnene 
glæder sig sådan til, at der kommer 
gæster, og der er da ikke noget mere 
givende end forventningens glæde.

Til slut skal vores nye gynger da lige 
præsenteres. Gerda og Tage har fået 
en god plads på gyngestativet og gør 
meget lykke. De er faktisk også mæg-
tig sjove, og det er altid dejligt med 
små forandringer i ny og næ.

Nu ser vi frem til at skulle en tur i 
cirkus og selvfølgelig vores årlige tur 
til landsskue.

Rigtig dejlig sommer til jer alle!

Med venlig hilsen
Lotte Anckersen

 - Lottes private dagpleje
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Dagplejerne
Aftenkursus: 
For tidligt fødte børn
Hanne og Susanne har gennemført 
et aftenkursus vedrørende for tidligt 
fødte børn. Også denne gang på Sosu 
Skolen i Silkeborg udbudt af  Lotte 
Krarup fordelt over fem aftner.

Vi arbejdede med, hvordan vi skaber 
et udviklende og trygt pasningstilbud 
for det for tidligt fødte barn og dets 
forældre på baggrund af  den viden, 
vi får om de fysiske og psykiske kon-
sekvenser ved for tidlig fødsel. Der-
ved kan vi understøtte det for tidligt 
fødte barns fysiske, psykiske, sociale 
og sansemotoriske udvikling, så 
eventuelle senfølger modvirkes.

Det var et spændende kursus, hvor vi 
fik vigtig viden og redskaber til arbej-
det med for tidligt fødte, ofte meget 
sårbare børn og deres forældre på 
bedst mulige måde.

Faldende børnetal
Børnetallet er desværre igen faldende 
for Vinderslev området, så Ann-Britt 
er desværre blevet opsagt pr. 30. sep-
tember 2016. Vi ønsker Ann-Britt og 
hendes familie held og lykke frem-
over og siger tak for 10 gode års sam-
arbejde.

Forældre i heldagslegestuen 
i Mausing Forsamlingshus
Fredagen før påskeferien havde vi i år 
valgt at holde forældredag i heldags-
legestuen i Mausing. Vi var omkring 
34 forsamlet til nogle hyggelige timer 
denne formiddag. En forældredag gi-
ver forældrene mulighed for at få ind-
blik i deres barns hverdag i dagplejen, 
og hvert år planlægger vi dagplejere 
den ud fra forskellige temaer. Denne 
gang havde vi valgt at sætte fokus på 
sanserne. 

Vi startede med sangsamling. Lotte 

og hendes børn havde pakket 
sangkufferten med forskellige san-
ge, og også her får forældrene mu-
lighed for måske at lære nogle af  
de sange, som barnet synger/øver 

på derhjemme. I anledning af  påsken 
sang vi naturligvis om påskehønen, 
som har lagt et lille æg og tænk, denne 
gang et lille chokoladepåskeæg til alle. 

Efter sangsamling fik vi lækre nybag-
te boller og frugt og grønt samt kaffe, 
te og vand. Der var hyggelig snak de 
voksne imellem, og så var alle klar 
til de næste udfordringer med ud-
forskning af  sanserne. Der var fod-
bad med glaskugler og fodmassage 
med creme. En weekendseng fyldt 
med bolde og et badebassin med avi-
ser. Baljer med ris, korn, grankogle, 
lecakugler og træpiller, som børnene 

kunne gå i. En bane med forskellige 
underlag til at gå på og en balje med 
koldt vand og en med varmt vand. Et 
bord med kartoffelmelsblanding til at 
tegne/lege i samt en sansegynge og 
en hængekøjegynge. 

Der var stor aktivitet, og børnene nød 
at prøve de forskellige ting af  og vise 
forældrene, hvad de syntes om det. 

Kl. 11.00 var arrangementet slut, og 
det var nogle trætte børn, der tog 
med forældrene hjem til en god lang 
påskeferie eller fik frokost og mid-
dagslur, godt mætte af  formiddagens 
indtryk. Tak til alle der kom og bak-
kede op om vores arrangement!

Der er 3 primære sanser: Labyrint-
sansen, taktilsansen og kinæstesisan-
sen som er grundlaget for vores vi-
dere udvikling. 

Vi havde valgt at sætte fokus på san-
ser, da sanseintegration er den neu-
rologiske proces, som organiserer 
sanseindtryk fra ens krop og fra om-
verdenen og gør det muligt at bruge 
ens krop effektivt. Det var især tak-
tilsansen, vi udfordrede ved at lade 
børnene få strømperne af  og gå i 
de forskellige ting i baljerne. På fød-
derne sidder sansecellerne tættest. De 
aktiveres ved berøring, og vi mærker 
forskel på de ting, vi går på. Følesan-
sen er også vigtig for en god balance, 
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idet der registreres trykforskelle på de 
forskellige underlag. Massage stimu-
lerer også den taktile sans. Den vir-
ker afslappende på muskulaturen og 
giver børnene en bedre fornemmelse 
af  deres krop.

Heldagslegestue 
i børnehaven
Fredag den 1. april var vi i heldags-
legestue i børnehaven. Denne gang 
med fuldt hus af  alle børn og voksne. 
Børnene er nu godt vant til huset og 
går i gang med at lege med de mange 
spændende ting. 

Efter formiddagsmad og sangsam-
ling var det bare med at komme ud 
og nyde det gode forårsvejr. Da vi 
kom ud, var børnene alle vegne på 
den store legeplads og flere i leg med 
børnehavebørnene. 

Til frokost fik vi solskinssuppe sup-
plereret med lidt rugbrød, da ikke alle 
dagplejebørnene havde lige let ved 
at håndtere suppe. Så var det mid-
dagslurstid. Det blev ikke til så me-
get søvn denne gang. Der var mange, 
der skulle sove inde, så det blev lidt 
tæt. Efter eftermiddagsmaden og op-
rydningen gik vi ud igen i det skønne 

forårsvejr med de børn, der endnu 
ikke var afhentet.

Heldagslegestue i Mausing
Fredag den 15. april var vi i heldags-
legestue i Mausing. Det var en rigtig 
regnvejrsdag, så dejligt at vi skulle i 
heldagslegestue og lave indendørsak-
tiviteter. 

Frokosten bestod denne dag af  pa-
stasalat med diverse grønt og kylling, 
og det grønne skulle børnene hjælpe 
med at skære i stykker. Koncentra-
tionen var stor med kniven i hånden, 
og det var tydeligt at se, hvem der 
havde prøvet at håndtere en kniv før 
og hjælpe til i køkkenet. Efter for-
middagsfrugt og sangsamling satte 
vi gang i bevægelserne, alt sammen 
med inspiration fra nogle af  ”rend 
og hop” kortene. For at styrke sam-
arbejdet mellem de 2 hjernehalvdele 

og øje/hånd-ko-
ordinationen spil-
lede vi bold med 
forskellige typer 
bolde, nemlig blø-
de bolde og de lidt 
lettere badebolde. 

Der blev trukket 
børn på tæpper 
og givet svingture 
for at stimulere 
følesansen og mu-
skel-/ledsansen. 
Der blev slået 
masser af  kolbøt-
ter og trillet for at 
stimulere den ve-
stibulære sans, og 
ikke mindst dan-
sede vi til f.eks. 
Kajs og Andreas 
”Bom tikke bom” 

sang. Kropsstammen og muskel/led 
sansen trænes når barnet skal stoppe 
sin bevægelse og holde en positur i 
f.eks. en stopdans. Det var en dejlig 
formiddag og frokosten blev spist 
med velbehag (dog supplerede med 
lidt rugbrød for det plejer vi jo at få). 
Så var det sovetid før børnene så småt 

blev hentet hen af  eftermiddagen.

Dagplejens dag 2016
Den 2. onsdag i maj er det dagplejens 
dag, og denne gang havde vi valgt at 
være i Byparken. Vores tema i år var 
indianer, så vi havde lavet indianer-
dragter af  lagner og pandebånd med 
fjer til alle. 

Vi mødtes ved Lotte og gik i optog 
gennem byen til Byparken, alle iklædt 
vores flotte indianerdragt, imens vi 
sang den første indianersang, Lotte 
havde skrevet i dagens anledning: 
”En indianer kom marcherende hen 
ad gaden her i Vinderslev, fandt at 
byen var så interessant, at den nok en 
lille indianer fandt”!

Da vi kom i Byparken, fik vi boller. 
Så var det tid til leg og hygge, og på 
et tidspunkt samledes vi alle og sang 
nogle flere indianersange bl.a. denne, 
som Lotte også havde skrevet til da-
gen: ”1. Vi har lejrbål her, mellem 
stammer og træer. I en lille by, vor 
dragt er ny. 2. Vi vil hygge os her, 
mellem venner især. Vi vil give den 
gas i vores lille palads. 3. Der er store 
og små, alt jo nok skal gå. Vi vil danse 
le, kom nu her at se. 4. Hoppe op og 
ned, vi kan blive ved, på en dag så fin, 
den er din og min”!

Derefter legede vi igen og hyggede os 
sammen, indtil det var tid til frokost, 
hvor vi fik pølsehorn, pasta og agurk 
samt en masse vand, da vi jo var su-
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per heldige med vejret og havde det 
herligste sommervejr. Så var alle in-
dianerbørn ved at være godt trætte, 
og turen gik igen hjemover til en vel-
fortjent middagshvil.

Heldagslegestue i Mausing
Fredagen op til pinseferien var vi i 
heldagslegestue i Mausing. Denne 
dag havde vi valgt at bruge materialet 
fra ”Hej skal vi tumle”. 

Mange børn bliver ikke motorisk 
udfordret, hvilket giver tendens til 
stigende overvægt hos børn. Derfor 
opfordrer DGI, FOA, børneulyk-
kesfonden Tryg og firmaet Bobles 
til mere bevægelse og har derfor sat 
gang i ”Hej skal vi tumle”. 

Æsken denne gang indeholdt nogle 
bobles i forskellige udformninger, 
som børnene kunne røre ved, bygge 
med og gå på. Vi havde også de bob-
les med fra materialet ”Hej skal vi 
lege”, så børnene udfordrede sig selv 
med de mange forskellige bobles og 
havde en masse god leg ud af  det. 

De største børn var også oppe ved 
bordet og arbejde lidt med deres 
finmotorik ved at sætte perler på en 
piberenser og derved lave fine arm-
bånd. Der var stor koncentration, og 
der blev med stolthed vist armbånd 
frem, når børnene blev hentet. 

Efter frokost og middagslur kunne vi 

ønske hinanden en rigtig god pinse-
ferie, efterhånden som børnene blev 
hentet efter en dejlig dag i heldagsle-
gestuen.

Besøg af  Produktions-
højskolen Silkeborg
Torsdag den 19. maj havde vi besøg 
af  Produktionshøjskolen fra Silke-
borg, linjen ”grøn pædagog”, i haven 
hos Hanne. De kom med deres pro-
jekt ”Sanseræset”. 

Vi startede med nogle fælles sange, 
og dernæst havde de lavet en bane 
med forskellige ting, der satte gang i 
bevægelsessansen og følesansen. Der 
var god aktivitet hele formiddagen i 
det herlige solskinsvejr. Børnene fik 
prøvet en masse af  og alle hyggede 
sig. De sluttede af  med en massage-
historie, hvilket gav dejlig afslapning 
på nogle tæpper, og så hjalp børnene 
til med at rydde op. 

Vi havde en dejlig formiddag såvel 
børn som voksne og siger tak til Pro-
duktionshøjskolen og eleverne fra 
linjen ”grøn pædagog” for et godt 
tilrettelagt besøg med deres ”Sanse-
ræs”.

Susanne Vad Westergaard
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                                                                     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

Støt vores annoncører! 
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD
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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

 Andersen   Ejendomme 
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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

LILLE  ANNONCE   750 KR.   OM ÅRET

STOR  ANNONCE  1500 KR.  OM ÅRET



37

              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, tlf. 51723698    

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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
Bondegårdens Dagpleje
v/Jeanette Riis-Larsen, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
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.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

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, Tulipanvej 7 Tlf. 86888445

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

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

Valgmenigheden
Præst: Johan Christian Nord, 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: Dorte Christensen   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142 Tlf. 61365472

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.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

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

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
4. juni - 28. august på museet
Udstilling: Kunst & natur v/Jørgen Rønnau

18. august på museet
Hyggeaften

20. august
Udflugt til Museum Thy i Thisted

3. september
Vandretur til Ulvedal

BORGERFORENINGEN
23. juni kl. 19 ved Mausing Fors.hus
Sct. Hans aften

17. september kl. 13.30-16.00
Byvandring i Pederstrup

HAUGE FORSAMLINGS-
HUS
23. juni kl. 19.00
Sct. Hans ved Hauge Sø

15. september kl. 18.30
Fællesspisning

INDRE MISSION 
VINDERSLEV/MAUSING
22. juni kl. 19.30 på Mausing Sportsplads
Midsommerfest v/missionær Svend Taul-
borg, Struer

7. juli kl. 19.30 
hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43
Samtalemøde i Mausing-Kredsen: Markus 10

12. juli kl. 18.35 fælles afgang:
V. Uffe fra Vinderslev M.H. til Lystruphave 
Bibelcamping. Niels Jørgen Holm Larsen, 
Skødstrup

Torsdag-lørdag 21.-30 juli:
Haderup Bibelcamping. Opsøg program!!

Lørdag-onsdag 30. juli-3. august:
Haderup Bibelcamping for særlige behov: 
”Med hjerte/mund og hænder”

2. august kl. 19.30 hos Elly & Jens Sten-
holt, Mausingvej 39
Samtalemøde i Mausing-Kredsen: Markus 11

9. august kl. 18.00 i Vinderslev Mh.
”Vores aften” med spisning. ”Guds ord, 

indspil og udsyn”

18. august kl. 14.30 i Vinderslev Mh.
Eftermiddagsmøde v/Missionær Bjarne 
Hvidbjerg, Tistrup

25. august kl. 14.00 i Kjellerup Mh.
Sensommerstævne v/Marianne & Wessom 
Yousef: Forfølgelse af  kristne i Mellemøsten

25. august kl. 19.00 i Kjellerup Mh.
Sensommerstævne v/Pastor Erik Bjørn, 
Grønbæk: Er Fadervor mere end remse?

29. august kl. 19.30 hos Emma Sørensen, 
Anemonevej 4, Vinderslev
Ethioper-Kredsen

30. august kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Missionær Simon Overgaard 
Pedersen, Lemvig

6. september kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde
Samtalemøde i Mausing-Kredsen: Markus 12

13. september i Sognehuset
Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg

15. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh
I.M. fødselsdagsfest v/Arne Nørgård, 
Kolding

20. september kl. 19.30 i Sognehuset
Sogneaften v/fhv. Sognepræst Preben Kok, 
Vejle: ”Skæld ud på Gud”

26. september kl. 19.30 hos Vita & Svend 
Erik, Oustrupvej 22
Ethioper-Kreds

27. september kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Høstfest v/Missionær Henrik Dideriksen, 
Skive

MALMHØJ
Mandag i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandag i ulige uger kl. 10.00
Sang

21. juni kl. 18.00
Sct. Hans m/tilmelding
Båltaler: Kristian Pihl Lorentzen

Hver mandag i juli: Gåture

September: Gårdbesøg

20. september kl. 13.30
Løvfaldstur

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS
11. og 25. september kl. 19
Lotterispil

MAUSING MARKED
13. juli kl. 19.00 i teltet
Lotterispil

15. juli kl. 19.00-01.30 i teltet
Sommerbal

16. juli kl. 9.00
Mausing Marked åbner

17. juli kl. 9.30
Mausing Marked fortsætter

SENIORKLUBBEN
5. oktober kl. 16.30 på Malmhøj
Høstfest v/Bent Kragh

VALGMENIGHEDEN
6. september kl. 19.00 i Salen
Aftenforedrag v/Niels Arne Iversen

25. september kl. 10-16 i Lemvig
Efterårsmøde i de Midt- og Vestjyske Valg-
menigheder

VIF
27. september kl. 19.00
Opstart af  Zumba-hold

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED
20. september kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Sogne- og Sygehuspræst 
Preben Kok, Vejle

WINDIR SPEJDERNE
23. juni kl. 16.30 v/Spejderhuset
Mini-Skt. Hans for hele familien

16. juli kl. 9 på Mausing Marked
Loppemarked

20. august kl. 10.00-17.00
på Mausing Mølle
Høstmarked



Optoget til VIF’s sommerfest den 28. maj var et imponerende skue af  flotte køretøjer!


