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LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have inter-
esse i at få Lokalbladet, så giv et 
abonnement i gave ! 
Det koster 150 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

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

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

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

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

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. klasse 1981/82

Forreste række fra venstre: Michael Damborg Sørensen, Jesper Holm, Jane Ildensborg-Hansen, Ulla Bjørn, Gitte 
Overgaard, Elly Lundgaard, Ruth Knudsen, Ester Bitsch Pedersen, Claus Nørskov.
Anden række fra venstre: Merete Touborg (lærer), Lars Sørensen, Dennis Rasmussen, Flemming Bjerre, Marianne 
Kristensen, Bente Lihn, Merete Nordstrøm Nielsen, Tina Nielsen, Minna Stenholt Nielsen, Lisbeth Kristiansen.

Det skal være sjovt at lave frivilligt 
arbejde – og det er det da heldigvis 
også som oftest. I redaktionsgruppen 
forsøger vi at arbejde seriøst, men 
vi hygger os også med hinanden. Vi 
driller hinanden lidt, og for tiden går 
det især ud over en speciel. Vedkom-
mende syntes, der skulle ryddes lidt 
op på Hotmail og slettede derfor alle 
mails. Det eneste problem i den for-
bindelse var, at vi alle har fælles mail-
boks, og i denne fælles mailboks lå 
artikler m.v. til denne udgave af  LO-
KALBLADET. Ups, var alle artikler, 
billeder m.m. mistet? Nej, det gik 
nu slet ikke så galt. Alle de slettede 
mails var lette at finde igen. Intet var 
mistet, vi kunne arbejde videre uden 
problemer, og LOKALBLADET er 
nu udkommet helt som planlagt. 

Det eneste vi fik ud af  det, var et 
godt grin, men det var også hyggeligt. 
Om drillerierne i redaktionsgruppen  
så stopper nu vides ikke, men et er 
sikkert, de er IKKE ondt ment.

Frivilligt arbejde kræver ind imel-
lem friske kræfter. Vi er så heldige 
at være blevet en mere i redaktions-
gruppen. Ruth Knudsen er vores nye 
samarbejdspartner, og vi glæder os 
meget til samarbejdet. Ruth bor på 
Pederstrupvej 41 sammen med sine 
to børn, et papbarn og så Kaj. Kaj 
arbejder hos Vestas. Ruth arbejder i 
pakkeriet på Designa. Sammen med 
Kaj er Ruth travlt optaget af  arbejdet 
i og omkring deres nybyggede hus, 
men for Ruths vedkommende bliver 
der også tid til løb og pleje af  inter-

esssen for fodbold.

For at frivilligt arbejde glider lettest 
muligt, er det vigtigt at kigge på ar-
bejdsprocedurer m.v. Alle de mange 
mails, der kommer til vores Hotmail, 
skal bearbejdes af  forskellige perso-
ner alt efter art. I den forbindelse vil 
det lette vores arbejde meget, hvis 
der er sat overskrift på alle mails. Det 
vil kunne skabe et hurtigt overblik for 
os. Vi har stadig lidt udfordringer rent 
opsætningsmæssigt, men vi ser lyst på 
disse udfordringer og håber også, de 
falder i god jord ved jer alle! Et er i 
hvert fald sikkert – vi arbejder alle for 
at skabe det bedst mulige blad, men 
det kan vi kun sammen!

REDAKTIONEN
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Tillykke med dagen

Nyfødte

spejlet

Gade

Bodil Sørensen, Holmsløkkevej 5, 
blev 75 år den 15. april
Solvej Wedel Pedersen, Haugevej 2 
bliver 50 år den 10. oktober
Jens Martin Madsen, Revl Mosevej 
5, bliver 50 år den 26. oktober
Jørgen Sørensen, Holmsløkkevej 5, 
bliver 75 år den 26. november
Anny Madsen, Hønholtvej 10, bli-
ver 75 år den 6. december

Bettina og Anders Grene Thygesen, 
Vinderslevvej 51, fik den 23. maj kl. 
8.50 en lille pige, der hedder Dagmar. 
Hun vejede 3354 g og var 51 cm og 
blev født på Silkeborg Sygehus. Dag-
mar har også en storebror, Malte, på 
2 år.

Bente Hundevad Pedersen og An-
ders Moeslund Pedersen, Anemone-
vej 7 fik den 14. juli kl. 19.30 den lille 
Ingrid på Silkeborg Sygehus. Hun 
vejede 31200 g og var 53 cm lang. 
Bente og Anders har også Johannes 
på 3 år.

Den 13. juli blev Karl Martin Qvist-
gaard Westhoff  født på Viborg Syge-
hus kl 2.31. Han vejede 3872 g og var 
53 cm. Forældrene Anja og Peter på 
Anemonevej 11 har også Bastian på 4 
år og Sander på 2.

Mette og Bjørn Basse Lundgaard, Haugevej 16 fik den 19. april 2 små piger, 
som blev født ved kejsesnit kl. 8.59 og kl. 9.00 på Silkeborg Sygehus. Laura 
Sofia vejede 2744 g og var 46 cm. Isabel Maria vejede 2645 g og var 46 cm 
lang. Pigerne har også en storesøster Madelene på 5 år.

Den 25. august kl 13.25 blev Helle 
Qvistgaard Jacobsen og Lars Busk 
forældre til en lille pige. Jenny, som 
pigen skal hedde, var 3680 g og 53 
cm. Jenny ses her sammen med sin 
storesøster  Johanne på 2 år. Familien 
bor på Erantisvej 7.

Familietræf  på 
Mausing Mølle
Lørdag den 20. august var der fami-
lietræf  på Mausing Mølle. Møllens 
nuværende indehavere, Anne Marie 
og Hans Henrik Christensen, tog 
imod efterkommerne af  Frida og 
Marinus Pedersen, som drev gården 
fra 1930 til 1969. Mausing Mølle var 
barndomshjem for Fridas og Mari-
nus’ 4 børn, og det er disse 4 børn 
og deres efterkommere, som havde 
sat hinanden stævne på møllen for 
endnu engang at se og opleve møllen 
og den dejlige natur omkring møl-
len med mølledam, vandløb, enge og 
skov. Møllens funktion som vand-
mølle ophørte i 1967, og gårdens 
funktion som selvstændig landbrugs-
bedrift ophørte i 1969, men de nu-
værende ejere, Anne Marie og Hans 
Henrik Christensen, gør en kæmpe 
indsats for at bevare bygninger og 
naturen omkring møllen og har end-
da ambitioner om at få gang i vand-
møllen igen.
Efter besøget på møllen afsluttedes 
familietræffet på Signesminde Kro, 
før alle drog hver til sit igen.
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spejlet

Gade

For godt et år siden besluttede vi at 
gifte os lørdag den 20. august 2011. 
Brylluppet skulle stå i Silkeborg Kir-
ke, da Susanne synger i koret dér. Der 
blev lavet aftaler med præst, lokaler 
blev reserveret, musik og fotograf  
blev bestilt, og alt var i den skønneste 
orden.
Da datoen rykkede tættere på, fandt 
vi til vores frustration ud af, at vores 
bryllupsdag faldt sammen med årets 

Bryllupsselskab i 
50 meters højde

regattafest! Men datoen var jo fast-
sat, og så måtte vi finde en løsning 
på problemer, så som hvor vores gæ-
ster skulle parkere, hvor vi skulle leje 
en køletrailer henne og ikke mindst, 
hvordan vi og vores gæster skulle 
komme fra kirken og ud til Svejbæk, 
hvor festen skulle stå om aftenen.
Vi tog kontakt til den regatta-ansvar-
lige for at få løst det sidste af  disse 
problemer. Han var yderst hjælpsom, 
og vi fik uden at blinke 40 køretilla-
delser, sådan at hele selskabet kunne 
passere afspærringerne. Ved samme 
lejlighed spurgte han, om vi som bru-
depar på netop Regatta-lørdag var 
med på noget sjov? De havde nem-
lig en drøm om et lille arrangement, 
som skulle være en oplevelse for os 
og fungere som PR for dem.
Det mente vi da nok at vi var, og efter 
enkelte justeringer, så arrangementet 
kunne passe ind i vores program for 
dagen, kom aftalen i hus.
Før brylluppet forhørte vi os hos 
nogle af  gæsterne, hvordan de havde 
de med højder. Ikke alle synes det var 
så let at svare på uden nærmere infor-
mationer, men det var vilkårene!
Lørdag den 20. august ankom Mi-
chael som den første til kirken. Ef-
terhånden som vores gæster ankom, 
fik 20 af  dem en lille kuvert, hvori 
der var en invitation til ”en oplevelse 
man bliver høj af ”, som skulle finde 
sted umiddelbart efter vielsen.
Efter en smuk ceremoni kunne vi 
forlade kirken som mand og kone 

Søndag den 21. august skulle Marie Andersen (80), Else 
Rasmussen (60) og Rita Demuth (59) hver have en helikop-
tertur over lokalområdet. To af  dem havde fået den i gave, 
og endelig kom dagen. Der var mødt familie, naboer og 
venner op, og der var kaffebord og hygge.
Alle tre var glade for deres tur og nød den rigtig meget.  

og derefter føre an i rækken af  biler 
med spændte gæster, som skulle med 
i højden. Vi havde fået sponseret en 
30 min. tur op i kranen ”Dinner in 
the Sky” af  Panorama Vinduer, og i 
en højde af  50 meter med udsigt over 
det smukke Silkeborg sad vi og drak 
champagne sponseret af  Aalekroen.
Det var en fantastisk oplevelse, som 
både vi og vores gæster altid vil huske 
vores bryllupsdag for! Så alt i alt var 
det slet ikke nogen ulempe at vores 
bryllup faldt sammen med Regattaen.

Susanne Rohr Bjerregaard 
og Michael Bjerregaard 

Trekronervej 3 

Forfløjne damer

Lørdag den 16. juli havde Solveig 
Nielsen og Frank Würtz, Vinderslev-
vej 58, inviteret til grillparty. Hurtigt 
viste det sig, at temaet var ganske an-
derledes, nemlig bryllup i Thorning 
Kirke. Med på billedet ses datteren 
Karoline.



6

spejlet

Gade
Den 13. august var der gadefest hos 
Knud og Kirsten Haugaard, Lund-
gårde 1. Vejret var rimeligt, og vi 
havde en hyggelig aften, indtil det be-
gyndte at regne.

Lundgårde-dysten blev afviklet, og 
vinderne blev Birgitte og Jesper Høst, 
Lundgårde 21. 

Gadefest Lundgårde

Nørkledamer
Den 3. oktober fra kl. 13 til kl. 16 
starter nørkledamerne op igen.
Vi mødes på Malmhøj, hvor vi strik-
ker, syr og hvad vi ellers kan finde på 
af  håndarbejde.
Malmhøjs beboere deltager i den ud-
strækning, de har lyst og kræfter til.
Måske drikker de kun kaffe sammen 
med os. Vi drikker kaffe ca. kl. 14.30, 
og vi skiftes til at have brød med 
samt at købe kaffebønner.
Alle er velkommen.

Cykelhandler - 
nye åbningstider
Cykelhandler Jens Primdal, Vinder-
slevvej har på grund af  krisen set sig 
nødsaget til at søge nye udfordringer.
Butikken har derfor på nuværende 
tidspunkt kun åben mandag-fredag 
15-17.30.

Velkommen til !
Hønholtvej 2

Hans Jørgen Hansen på 65 er flyttet 
til Hønholtvej 2.
Hans Jørgen har nu travlt med at ord-
ne hus og have.

På billedet ses fra venstre: (for alles vedkommende står deres fødenavn)
Jytte Jeppesen, Ivan Thomsen, Finn Søndergaard, Bodil og Ragnhild Erik-
sen, Kirsten Haugaard, bagved: Knud Rask Jensen, Lene Poulsen, Lisbeth 
Simonsen, Ivan Smedegaard, Birgit Hvam, Asta Rask Jensen, Jens Martin 
Mølgaard, Niels Erik Nielsen, Susanne Jensen, Lars Begtrup-Hansen, Anne 
Lise Pedersen, Anders Mikkelsen, Arne Just (Andersen), Knud Erik Brauner, 
Bodil Nielsen, Karin Vestergaard, bagved: Anette Thomsen, bagved: Irma 
Knudsen, Ole Clausen, Tinne Andersen, Inger Broe Nielsen, Birte Clausen, 
Andreas Pretzmann

Klassefest
Lørdag den 27. august mødtes en flok tidligere elever fra Vinderslev Skole. 
Det var den klasse, der startede i 3. kl., dengang skolen netop var klar til at 
blive taget i brug i 1965.
26 tidligere skolekammerater mødtes kl. 14 på skolen med Andreas Pretz-
mann, Birte og Ole Clausen, der var lærere på skolen dengang.
Pedellen, Lars Arhøj, viste rundt på skolen. Man kunne konstatere, at meget 
var lavet om, men også en del kunne genkendes. Mange havde taget gamle 
skolehæfter med, ting der var lavet til håndarbejde, poesibøger mm.
Om aftenen fulgtes de tidligere skolekammerater til Birgit Hvam (nu Ginne-
rup), Frederiksdal, hvor man spiste og udvekslede gamle skoleoplevelser. Der 
var en fantastisk stemning og ingen problemer med at finde samtaleemner.

Lugtekonkurrence: Kirsten, Dorrit, Inge, 
i forgrunden Rasmus

Med æren fulgte et skilt (se billede), 
der står uden for Birgitte og Jespers 
ejendom.

          OBS - OBS- OBS
  Søndergades Auto er flyttet
       til  Vandværksvej  43  
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spejlet

Gade

Pederstrupvej 99

Klaus Ammitzbøll på 34 og Cheri 
Bahn på 30 har overtaget ejendom-
men på Pederstrupvej 99 efter Klaus’ 
mor, Anna Marie, der er flyttet ind på 
Sindingsgade i Kjellerup, hvor Klaus 
og Cheri boede før. Da Signe på 6 år 
skulle starte i 0.klasse på Vinderslev 
Skole, og Søren på 4 år er på Børne-
gården, passede det fint med et skift 
nu.

Pederstrupvej 76
Peder Møller Andersen har fået fuldt 
hus, da hans kæreste, Louise Hesse,  
(32) er flyttet ind med sine børn Nik-
las på 8, som går i 2. kl., Amalie på 7, 
som går i 1. kl. samt Lukas og Mag-
nus på 3, som bliver passet på Børne-
gården. Louise er sygemeldt for tiden 
med en dårlig skulder. Både hun og 
Peder er medlem af  Hjemmeværnet.

Johanne og Jacob Hammeraa Tol-
dam på 29 og 35 år har bygget hus på 
Anemonevej 9. 
Johanne er lærer, men står i øjeblik-
ket uden job, da hun lige er startet 
op efter en barsel. Jacob er handicap-
hjælper i Silkeborg, hvor de boede 
før, men de ville gerne uden for byen, 
og da der var en skole i Vinderslev, 
og da de kendte Bente og Anders ved 
siden af, blev det her i byen.
De har Raphael, der går i 4 klasse og 
Jonathan på 10 mdr.

Anemonevej 9

Vinderslevholmvej 46
 

Lene (31) kommer fra Troldhede, 
men har de sidste 15 år boet i Grenå.
Er for tiden arbejdsløs, så hun får 
tiden til at gå som serveringshjælp i 
Dronningens ferieby i Grenå. Hun 
har arbejdet i køkkenet på et pleje-
center i Ørum. Fritiden bruges med 
hjertet i FC Midtjylland, hvor hun 
er frivillig i børneklubben ved deres 
hjemmekampe. Ellers bruges tiden 
sammen med hendes 3 børn og på 
løb med halvmaraton som passion.

Dennis bliver 12 i oktober og går i 
5. kl. Han elsker at lege med Lego, 
modeltog, lidt PC og se en fodbold-
kamp.
Annika bliver 10 i oktober og går i 
4. kl. Hun elsker tøseting og at være 
med mor til fodbold i FCM.
Hannah er 8 og går i 2 kl. Hun er 
super kreativ med hænderne og kan 
også bruge en hammer.
Sidst, men ikke mindst, er der Rumle 
(Lasse Rahbek) på 31. Han er flytte-
mand ved Gertsen i Silkeborg. Fri-
tiden bruger han på sin motorcykel. 
Han er KFUM spejder gennem man-
ge år, dog ikke længere i det daglige, 
men som pioner ved store lejre og 
hjælper til ved natløb eller stævner i 
ny og næ.
Den lille familie flytter pr. 1. oktober 
sammen på Vinderslevholmvej 46

Projekt 
”Vinderslev Bypark”

Efter en dejlig sommerferie har pro-
jektgruppen igen taget fat. Vi har fået 
afklaring på den kommunale nabo-
høring, som til alt held gik igennem 
uden indvendinger. Området er såle-
des officielt overgået fra Vej & Park 
til Kultur & Fritid under Silkeborg 
Kommune, hvilket betyder at om-
rådet må benyttes til ophold og leg. 
Projektgruppen har ’forhandlet’ lidt 
med kommunen om en benyttelses-
aftale, og denne bliver underskrevet 
snarest. Vedr. vedligeholdelse af  om-
rådet er der også så småt kommet en 
aftale på plads. Med disse mere koor-
dinerende og administrative opgaver 
overstået vil projektgruppen derfor 
i det kommende halvår koncentrere 
sig næsten udelukkende om fonds-
søgning. Vi har hidtil fået svar tilbage 
fra to fonde – det ene var et tilsagn 
om støtte, mens det andet desværre 
var et afslag. Vi venter spændt på flere 
svar. Det kan ikke udelukkes, at den 
økonomiske krise påvirker de natio-
nale fondes mulighed for og villighed 
til støtte. Projektgruppen har møde 
igen ultimo august, hvor der vil blive 
lagt en plan for den videre fondssøg-
ning. I denne forbindelse synes det 
oplagt at bruge jer derude som vi-
densbank: Sidder du tilfældigvis med 
gode erfaringer vedr. fondssøgning 
eller andre gode idéer til indsamling 
af  midler til projekt ’Vinderslev By-
park’, er du meget velkommen til at 
skrive til: qanja@hotmail.com. Vi er 
fortsat optimistiske vedr. projektets 
gennemførelse.

Anja Lund
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Julefrokost i Vinderslev Forsamlingshus
Lørdag den 3. december kl. 18.00

Julebuffet:

Marineret sild m. karrysalat
Fiskefilet m. remoulade

Tartelet m. høns i asparges
Medisterpølse m. stuvet hvidkål

Ribbensteg m. rødkål
Hamburgerryg m. grønlangkål og brunede kartofler

Risalamande m. kirsebærsauce

Natmad: Klar suppe
Pris kr. 200,-

Musik: Per Villekjær

Efter middagen spilles der op til dans frem til kl. 01.00

Tilmelding senest den 24. november til Jette Berthel på tlf. 20456929

Mød talstærkt op, der bliver tryk på
Bestyrelsen for Vinderslev Forsamlingshus

ØLSMAGNING
I VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
LØRDAG DEN 8. OKTOBER KL. 18.00

Vi afholder ølsmagning i samarbejde med Jelling Bryghus.
Jelling Bryghus brygger eksklusivt håndbrygget øl af  høj kvalitet såvel 

smagsmæssigt som visuelt.

Vi smager først lidt på forskellige øl. Herefter har Louise en gang aftensmad 
til os. Vi smager videre under og efter. Ole Farsø fra Jelling Bryghus vil 

undervejs fortælle om de forskellige øl.

Der vil være mulighed for at købe øl fra Jelling Bryghus til fornuftige priser. 
 

Pris for denne aften inkl. aftensmad og smagsprøver er kr. 225,-

Tilmelding nødvendig senest mandag den 3.10.11 til Nina: 20878597 eller 
Jette: 20456929

Yderligere oplysninger om 
            Jelling Bryghus kan findes på www.jellingbryghus.dk

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om dette arrangement og støtte op 
om forsamlingshuset, som gerne skal bestå mange år fremover.

Vinderslev Forsamlingshus

JULETRÆET PÅ 
TORVET 

I VINDERSLEV

BLIVER TÆNDT 
1. SØNDAG I ADVENT
DEN 27. NOVEMBER 

KL. 10.00

Vi går derefter i forsamlingshuset for 
at få varmen.
Der vil være mulighed for at købe 
gløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand.
Måske kommer julemanden forbi 
med en slikpose til børnene.
Vi håber at se rigtig mange nisser den 
dag og husk at tage jeres far og mor 
med.
                  Nissebanden,
       Vinderslev Forsamlingshus
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Malmhøj
Kalenderen
Tirsdage: Åbent center 9:30
Torsdag: 1. torsdag i hver måned er 
der gudstjeneste kl. 15:00.
Øvrige torsdage er der Mother The-
resa  kl. 13:30

Mandage i lige uger:
Kaffe kl. 9:45
Banko kl. 10:15

Oktober 17. og 31.
November 14.       
December   12.

OBS: 30. november banko med 
Lions kl. 19.00

Zenitta Kaalby

Livets gang på 
Malmhøj

På tur til VerdenskortetMændene på fisketur

Så er jordbærsæsonen gået ind, og 
Mary gør dem i stand

Hygge på terrassenVi besøger Thomas´ bror en regnvåd dag.

Ringmærkning af  jagtfalke
Sammen med byens dagplejebørn og elever fra skolen blev beboerne på 
Malmhøj igen i år inviteret til at komme og være med den dag, hvor ungerne 
i tårnfalkekassen ved Børnegården skulle ringmærkes. Der var brug for hjælp 
med kørestole og rollatorer, og det var lige en opgave for Brugerrådet, som 
altid kan få fat i flere hjælpere, når der er brug for det. Det var spændende for 
os alle at opleve. Bagefter inviterede Børnegården os alle på kaffe eller safte-
vand med ”falkekager” og frugt. Det er en hyggelig tradition!

Birthe Clausen
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Midsommerfest

Sct. Hans fejrede vi på Malmhøj den 
21. juni, og igen i år var der fuldt hus. 
Bent og Lotte Kragh havde lovet at stå 
for underholdningen endnu en gang, 
og 1. viceborgmester Steen Vindum 
holdt båltalen. Han fortalte først no-
get om, hvorfor vi fejrer Sct. Hans og 
om nogle af  de af  traditioner, der er 
knyttet dertil. Bagefter hørte vi også 
lidt om hans tanker og ønsker for Sil-
keborg Kommune i fremtiden. Me-
nuen var den sædvanlige: Pølser og 
is, og det var en dejlig aften med god 
stemning, sang og amerikansk lotteri.

På gåture 
i sommertiden
I ferietiden, hvor der ikke er så man-
ge aktiviteter på Malmhøj som resten 
af  året, har Brugerrådet arrangeret 
gåture rundt i byen hver mandag for 
beboerne. For dem, der ikke bruger 
kørestol og ikke kan gå så langt, har 
vi arrangeret kørsel i biler, så de også 
kan deltage. Undervejs på turen var 
vi nemlig inviteret ind på kaffebord 
forskellige steder, og det tilbud var 
der mange, der gerne ville tage imod. 
Selv om det har været en våd som-
mer, var vi heldige med vejret. Vi var 
på tur fem gange, og de fire gange var 
det så fint vejr, at der var dækket op 
til os udendørs. Kun på en af  turene 
fik vi en smule regn.

Vi er fra rådet glade for, at så mange 
er villige til at komme og hjælpe ved 

sådan en lejlighed og også meget tak-
nemlige for, at så mange inviterer os 
til at komme på besøg – det er jo en 
flok på omkring 25 deltagere hver 
gang. I år har vi været på besøg hos:
Emma Sørensen, Else og Arne Holm, 
Anne Marie og Finn Najbjerg, Ruth 
Nørskov samt Zenitta og Kurt.

Løvfaldstur på Silke-
borgsøerne
Når bladet her udkommer, har vi væ-
ret af  sted på en lidt andreledes løv-
faldstur, som er planlagt til den 29. 
september. Vi skal på sejltur med en 
af  Hjejle-bådene, og det glæder vi os 
meget til.

Birthe Clausen

 Kaffebord i Zenittas have 

Besøg hos Arne og Else Holm

Klar til afgang
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Børne- og Fritidsgården
Ny bestyrelse

Den 25. august havde vi det årlige 
forældremøde med valg til bestyrel-
sen. Der mødte ikke så mange foræl-
dre op, og det skyldes nok bl.a., at det 
vigtige emne som vedrører børneha-
ven har været grundigt drøftet. Man 
skulle nemlig beslutte, om Gården 
skulle forblive en selvstændig institu-
tion med selveje. 

Selveje betyder, at man har en besty-
relse med vidtgående beføjelser, bl.a. 
ansættelse og afskedigelse af  perso-
nale, fastsættelse af  de overordnede 
målsætninger osv. Enigheden i besty-
relsen og stemningen blandt de øvri-
ge forældre førte til beslutningen om 
at forblive en selvejende institution. I 
pressen kunne man følge indførelse 
af  kommunens nye struktur for de 
kommunale daginstitutioner og de 
heraf  forbundne sammenlægninger. 
Gården forbliver dermed et alterna-
tiv til de sammenlagte kommunale 
daginstitutioner.

Hovedpunkt på dette forældremøde 
var derfor valg af  ny bestyrelse. På 

trods af  usædvanligt mange opgaver 
for bestyrelsen i det sidste år stillede 3 
af  de gamle medlemmer op igen, og 
3 nye meldte sig. Så det lykkedes uden 
kampvalg at få en bestyrelse med en 
blanding af  nye og erfarne medlem-
mer.

Arbejdsopgaverne i det næste år bli-
ver: Styrkelse af  det gode samarbejde 
med skolen, hvordan og hvor kan 
vi reklamere for ”Gården”, så vi får 
flere børn udensogns fra, praktiske 
arbejdsopgaver på legepladsen, brug 
af  IT til forældrekommunikation.

Efter valget så vi filmen ”Fri for mob-
beri”. Personalet skal på en kursusef-
termiddag lære at blive endnu bedre 
til at forebygge og imødegå mobning.

Og så var der selvfølgelig kaffe og 
kage og snak om livet i børnehaven.

Børnehaveliv lige nu
Den 1. august flyttede vores 26 ivrige 
og foretagsomme 6-årige i skole og 
SFO, så tilbage er 50 søde og frimo-

En glad nyvalgt bestyrelse

dige 3-4-5 årige fordelt på 3 grupper. 

De ældste er flyttet på 1. sal. Det er 
næsten så interessant som at starte i 
skole. Medarbejderne har også gjort 
sig umage med at flytning inden for 
huset blev en god oplevelse for bør-
nene. 

Fire 3-årige startede 1. august. De har 
været på besøg inden med forældre 
og dagplejen og kender som regel 
også nogle af  de andre børn. Det gi-
ver tryghed. Dog hvis det alligevel er 
svært, så har personalet erfaring med 
at lette overgangen for barnet. 

På denne årstid (august/september) 
er vi rigtig meget ude. Legen kan 
være inspireret af  høstaktiviteter 
rundt omkring, så vores ”landbrugs-
legetøj” bliver ekstra meget brugt. I 
vores gamle frugthave får klatreakti-
viteten en ekstra skalle, når man kan 
plukke et flot æble. De voksne har det 
nogle gange svært med denne form 
for ”ustrukturerede” børneaktivite-
ter, når børnene i disse selvopnåede 
høje positioner ikke rigtig vil accepte-
re de voksnes velmenende opfordrin-
ger: ”Vent med at plukke æblerne til 
de er modne !” De små Tarzaner er 
ikke indstillet på at vente på det vok-
senstrukturerede: ”Nu koger vi æble-
mos!” projekt.
I sidste nummer berettede vi om 
børnenes oplevelser med udrugning 
af  kyllinger og med observationsre-
dekasserne. Vi havde igen mange gæ-
ster til ringmærkningen. Denne gang 
var falkeungerne lidt ældre og lignede 
næsten voksne falke. Lars gik forbi 
deltagerne, så alle kunne betragte den 
smukke rovfugl tæt på. Eleverne fra 
5. klasse kom senere med  flotte teg-
ninger og tekster fra dagen som tak 
for invitationen.

Kirsten Anneberg Jacobsen
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3 entreprenører i teamarbejde

Engageret røre-og sandkageleg

2 tarzaner i Skovfogedtræet

Vores skovfogedæbler deles og spises
Udendørs læsetime
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Barndommen
Jeg hedder Jane Ildensborg-Hansen, 
og jeg voksede op på Allégården i 
Mausing (Holmsløkkevej 3) sammen 
med mine forældre (Lis og Jacob) og 
mine to ældre brødre. Jeg startede i 
børnehaveklassen (hed det dengang) 
i 1975 og gik i Vinderslev Skole til 
og med 8. klasse, mens 9. klasse blev 
gennemført på Kjellerup Skole (det 
var på det tidspunkt, hvor overbyg-
ningen – altså 8.-10. klasse - blev fjer-
net fra Vinderslev Skole).
Jeg kunne godt lide at gå i skole og 
har primært gode minder fra skoleti-
den. Som klassebilledet andetsteds i 
dette blad viser, var vi en klasse be-
stående af  hovedsageligt piger, og af  
de omkring 15 piger i klassen boede 
faktisk seks af  os i og omkring Mau-
sing, så selv om jeg boede på landet, 
var der masser af  jævnaldrende at 
lege med. 
Med undtagelse af  en enkelt (Me-
rete Nordstrøm Nielsen – som jeg 
har kendt, siden vi var bitte-små og 
stadig har tæt kontakt til) har jeg i 
dag ikke egentlig kontakt med mine 
gamle klassekammerater. Dog gør 
Facebook det jo muligt med en grad 
af  kontakt, der gør at man alligevel 
ved lidt om, hvad de forskellige går 
og laver. Desuden bliver jeg jævnligt 
opdateret på de forskelliges gøren og 
færden via mine forældre, der stadig 
har et stort netværk i Mausing og om-
egn. 
Sport – og specielt håndbold – fyldte 
rigtig meget i min barn- og ungdom. 
Faktisk var det hele familien, der var 
bidt af  en gal håndbold. Dette kom-
bineret med min glæde ved matema-

Hvor blev de af  - Jane Ildensborg-Hansen

tik gjorde uddannelsesvalget efter 
folkeskolen ret nemt, og i 1988 blev 
jeg matematisk-idrætsfaglig student 
fra Silkeborg Amtsgymnasium.

Ungdommen
Herefter blev det jo lidt sværere – og 
mere alvorligt - det der med valg af  
uddannelse.
Første stop var – som for så mange 
andre studenter – et sabbatår med det 
hovedformål at få tjent nogle penge. 
Dengang var der ikke helt så megen 
fokus på at få de unge mennesker 
hurtigt gennem skolesystemet!
Mere eller mindre tilfældigt fik jeg 
sammen med en veninde fra gymna-
siet job på de konservatives kursus-
center ”Rolighed”, som ligger i Ved-
bæk nord for København. (De, der 
har set TV-serien ”Lykke” på DR, 
vil kende centret, da bygningerne 
har dannet kulisse for optagelserne 
fra  SanaFortis’ direktør, Johannes 
Dams privatbolig). Kursuscentret har 
en skøn beliggenhed med udsigt over 
Øresund og – udover at fungere som 
kursuscenter – blev det tit brugt til 
bryllupsfester blandt en del af  jetset-
tet fra Whiskybæltet. Det var meget 
sjovt at opleve. 
Efter et lille år på ”Rolighed” gik tu-
ren dog tilbage til Jylland – nærmere 
bestemt Aarhus, hvor jeg var blevet 
optaget på matematik-økonomi ud-
dannelsen på Aarhus Universitet. 
Valget var faldet på netop denne ud-
dannelse, da jeg forventede, at jeg 
hermed stadig kunne fornøje mig 
med noget matematik og rent faktisk 
bruge det til at analysere ”virkelige” 
økonomiske problemstillinger. 
De næste seks år var studieliv med 
alt, hvad dette indebærer: Hårdt slid 
med bøgerne, arbejde ved siden af  
studiet for at supplere SU’en samt en 
pæn portion socialt liv med sport, fe-
ster etc. Studiet er/var et relativt lille 
studium, hvor de fleste kendte hin-
anden, hvilket gav et rigtig godt stu-
diemiljø. I 1996 færdiggjorde jeg min 

kandidatuddannelse.
 
Arbejdslivet
Efter gennemført uddannelse gik tu-
ren så igen til København – det var 
simpelthen her, der var det største 
udvalg af  jobs. 
Jeg startede mit arbejdsliv i Økono-
miforvaltningen i Københavns Kom-
mune, hvor jeg var ansat i 1½ år. Men 
allerede i studietiden havde jeg haft 
kontakt til et mindre konsulentfirma 
Tetraplan, der beskæftigede sig med 
mit kerneområde fra studiet – nem-
lig overordnede planlægningsopgaver 
inden for trafik- og miljøplanlæg-
ning. Dette firma virkede meget at-
traktivt for mig, så jeg havde opret-
holdt kontakten. Dette gav efter en 
tid pote, og i 1998 startede jeg som 
transportøkonom hos Tetraplan. Min 
mavefornemmelse om firmaet viste 
sig at holde stik, og jeg var ansat hos 
Tetraplan i otte år.
Selvom der er stor forskel på at arbej-
de i en kommune og i et privat firma, 
var der på det overordnede niveau al-
ligevel ret store ligheder mellem de 
to jobs. Begge steder var mit job at 
udarbejde økonomiske analyser, som 
så dannede udgangspunkt for en po-
litisk beslutning. 
Hos Københavns Kommune var jeg 
med til at videreudvikle den tilskuds-
fordelingsmodel, der fordelte økono-
miske midler mellem fire selvstyren-
de forsøgsbydele i København. Det 
var en temmelig kompliceret model, 
og som grøn, nyuddannet gav det 
mig virkelig sved på panden at skulle 
formidle dette på en måde, så de poli-
tikere, som skulle træffe beslutninger 
omkring modellens brug, kunne for-
stå det. Men enormt lærerigt var det.
Hos Tetraplan var jeg med i rigtige 
mange spændende projekter. Et af  
de mest omfattende projekter var en 
analyse af, hvad Metroen rent faktisk 
har betydet for København i forhold 
til folks transportvaner, folks bosæt-
ning og arbejdspladsernes placering. 
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Tetraplans kunder var typisk 
offentlige myndigheder inden-
for transportområdet, og ret tit 
var der megen politisk fokus på 
de opgaver, vi arbejdede med, 
hvilket jo gjorde arbejdet endnu 
mere vedkommende. 

I begge jobs arbejdede jeg i 
det centrale København. Mens 
jeg var ansat hos Københavns 
Kommun var mit arbejdssted 
Københavns Rådhus, og det var 
i sig selv en oplevelse at have sin dag-
lige gang i denne smukke bygning, 
som jeg - inden jeg startede - mest 
forbandt med rådhusklokkerne, der 
akkompagnerede 12-nyhederne i ra-
dioen hver dag. Og så naturligvis som 
stedet, hvor fodbolddrengene blev 
hyldet i 1992, hvor de jo meget over-
raskende hjembragte EM-trofæet til 
Danmark. Mens jeg var ansat husker 
jeg en personalejulefrokost, der blev 
afholdt på rådhuset, hvor nogle af  os 
unge ansatte simpelthen blev nødt til 
at prøve balkonen og vinke til folket. 
Helt efter reglerne var det vist ikke …

Privatlivet
Selvom arbejdet faktisk fyldte ret me-
get i årene i København, var der da 
heldigvis også tid til andet. Herunder 
at nyde at bo i en storby (godt nok 
en af  de små sådan globalt set), nyde 
mangfoldigheden, byens puls og de 
mange kulturelle muligheder. 

På det private område skete der også 
masser af  ting på disse år. I 2000 
mødte jeg Jesper, der selv om han fik 
trådt mig ret meget over fødderne 
ved et salsaarrangement, faktisk viste 
sig at være en flink fyr – også selvom 
han er født og opvokset i Køben-
havnsområdet. Jesper er uddannet 
cand.merc. inden for marketing og 
arbejdede på dette tidspunkt i Post 
Danmarks hovedkontor.  

Han flyttede ind i min dejlige, men 
ikke så store lejlighed (85 m2) i det 
centrale København. I 2003 fik vi vo-
res datter Klara, og i 2004 kom Anna 

til. Også i forhold til disse familiefor-
øgelser boede vi dejligt centralt – vi 
kunne rent faktisk gå over til Rigs-
hospitalet, hvor begge vores børn er 
født! 

Men med to små børn var lejligheden 
ved at blive lidt trang, og vi var ved at 
være trætte af  at falde over legoklod-
ser overalt i lejligheden.

Den hjemvendte jyde
Så i sommeren 2005 tog vi skridtet 
og købte et næsten nybygget hus i Sil-
keborg, og så havde vi lige pludselig 
både bil, hus, have og små børn – så 
masser at lave!

Jesper fik ret hurtigt job i Jyske Bank 
her i Silkeborg, mens jeg i første om-
gang beholdt mit job i København. 
Jeg lavede en meget fin aftale med 
firmaet om, at jeg var i København 
to dage om ugen og ellers arbejdede 
hjemmefra. Det, jeg havde forventet 
ville blive en kort overgangsfase, vi-
ste sig rent faktisk at fungere så godt, 
at jeg i 1½ år boede i Silkeborg, men 
arbejdede i København. Det havde 
dog den ulempe, at jeg rent mentalt 
ikke var flyttet helt fra København, så 
i starten af  2007 sagde jeg mit job op 
og fandt et job her i Silkeborg.

Utraditionelt er jeg flyttet fra Køben-
havn til Jylland og har fået job i cen-
traladministrationen – det plejer vist 
at være omvendt! Jeg arbejder i en af  
Økonomi- og Erhvervsministeriets 
styrelser, der arbejder med at sikre 
vækst i alle regioner af  Danmark. 
Den fysiske placering er på Fersk-

vandscentret i Silkeborg og Langeli-
nie i København. En af  vores cen-
trale opgaver er at forvalte den halve 
milliard kroner, Danmark hvert år får 
fra EU’s strukturfonde. Jeg arbejder 
primært med udvikling og drift af  de 
administrative it-systemer, der benyt-
tes i forvaltningen. Et fokusområde 
er at sikre, at systemet er opbygget, så 
vi kan opfylde rapporteringskravene 
fra Europa Kommissionens side.

Vi trives i Silkeborg, hvor vi nyder 
den rigtig dejlige by og natur og nær-
heden til min familie. Men jeg ærgrer 
mig over den enormt dårlige service, 
som Silkeborg Kommune yder på 
børneinstitutions- og skoleområdet. 
Der er ikke noget galt med pædago-
ger og lærere. Dem jeg har mødt har 
alle været dygtige og engagerede, men 
mht. den økonomiske forvaltning i 
kommunen mener jeg bestemt – hvis 
man skal formulere det positivt - at 
der er rum for forbedringer! Havde 
jeg vidst, at det var så slemt, tror jeg, 
vi havde overvejet en ekstra gang, om 
det var Silkeborg, vi skulle flytte til. 
Jeg savner stadig af  og til storbyens 
puls og nyder derfor ekstra meget, at 
jeg ret ofte kommer til København – 
enten via mit job eller via besøg hos 
Jespers familie.

Jane Ildensborg-Hansen
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Vinderslev og Omegns Lokalråd 
er nu i fuldt sving med at etablere sig, 
og der arbejdes bl.a. med at få lavet 
en hjemmeside, der ikke blot skal for-
tælle om Lokalrådets arbejde, men i 
høj grad også præsentere Vinderslev 
og Omegn, som et attraktivt område 
i kommunen.

   LOGO KONKURRENCE

I den forbindelse beder ”rådet” bor-
gerne om hjælp: ”Hvem vil tegne et 
LOGO til Lokalrådet ” ?
Så fat pennen, dyp den i det kreative 
blækhus og giv dit bud på et LOGO, 
der beskriver området. 

Send dit forslag til Lone Sandberg fra 
Lokalrådet på sandberg@mail.dk
 eller aflever det i postkassen på Vin-
derslevvej 14 senest den 1. december. 
Der gives en præmie for det flotteste 
LOGO. Vinderen får direkte besked 
og offentliggøres i næste udgave af  
Lokalbladet.

Dit bedste billede
Til brug ved den kommende hjem-
meside ønsker Lokalrådet, at bor-
gerne er behjælpelige med at finde di-
gitale billeder fra området - det som 
kunne betegne ”Mit - Vinderslev” - 

”Mit Pederstrup” etc.  

Aflever gerne en CD-ROM til Lone 
Sandberg, Vinderslevvej 14 eller ring 
til Lone på tlf. nr. 2081 2898 og aftal 
nærmere.

Vinderslev og Omegns Lokalråd 
er i øvrigt klar til at modtage henven-
delser fra Borgerne. 
Har du noget på hjerte, så tøv ikke 
med at skrive til dem på følgende 
mailadresse jane@vibjerg.com

Lokalrådet 

Som man kunne læse i sidste num-
mer af  Lokalbladet, arbejder jeg på et 
speciale, som tager afsæt i Mausing. 
Siden sidst har jeg haft to velbesøgte 
og konstruktive møder med et ud-
valg af  beboere fra landsbyen. Den 7. 
juli mødte ca. 20 personer i alle aldre 
op ved ”Æ Bydam”, hvor der flittigt 
blev kigget på kort, tegnet og udfyldt 
en række spørgsmål, som jeg havde 
forberedt, om hvordan det er at bo 
i Mausing, hvilke ting der fungerer 
godt og mindre godt, og hvad man 
går og drømmer om i fremtiden for 
byen. Folk var så optagede af  opga-
verne, at vi ikke nåede den planlagte 
byvandring, så den udsatte vi til ugen 
efter. Den 14. juli mødtes jeg med 
ca. 10 entusiastiske beboere i gum-
mistøvler og regntøj til en våd bytur, 
sammen med min eksterne vejleder, 
arkitekt og planlægger Mette Vissing 
fra Silkeborg Kommune. Vi havde en 
fin tur rundt i byen, hvor vi fik dis-

kuteret byens indgange, samspillet 
mellem landsbyen og landskabet, 
trafikforholdene, husenes og går-
denes kvaliteter og svagheder, be-
plantningen og meget andet. 

Efter en tiltrængt sommerferie skal 
jeg nu til at samle op på de mange 
ideer og udarbejde et oplæg til en 
strategi med nogle konkrete mål 
for fremtiden i Mausing. Dette vil 
jeg præsentere for interesserede 
beboere i første halvdel af  okto-
ber. Der vil blive sendt mails ud og 
hængt et opslag op ved bydammen, 
når dato og tidspunkt ligger fast. 
Desuden annoncerer jeg datoen på 
www.voinfo.dk. Til dette møde kan 
I komme med jeres uforbeholdne 
meninger om mine forslag, som jeg 
så vil tage til efterretning og even-
tuelt indarbejde i mit projekt efter-
følgende. 

Det er rigtig vigtigt, at borgerne ind-
drages, både for at styrke det lokale 
ejerskab til planlægningen, og for at 
planlæggerne kan få endnu flere ideer 
at arbejde med. Derfor var det dejligt 
at opleve en så stor opbakning til mit 
projekt på trods af, at det ”kun” er et 
studieprojekt – og at I ville være med 
til at afprøve nogle metoder – tak for 
det. 

På min mail: lenemek@dsr.life.ku.dk  
vil jeg stadig gerne høre fra andre be-
boere, som kunne være interesserede 
i at høre nærmere om projektet og 
eventuelt komme med gode ideer til 
fremtidens Mausing.

Landsbyplanlægning
Siden sidst – hvordan går det med specialet om landsbyplanlægning?

Landskabsforvalter-studerende Lene Meklenborg arbejder med Mausing
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Skolebestyrelsen skal i gang med sit 
andet år. Vi har haft en lidt atypisk 
sommerferie med megen aktivitet i 
1. halvdel af  ferien, da afslutningen 
af  sidste skoleår blev noget urolig og 
krævede, at de forældrevalgte samt 
medarbejderrepræsentanterne i be-
styrelsen udtalte sig om en afskedi-
gelsessag. Skolebestyrelsen har ingen 
indflydelse på disse personsager og 
skal principielt ikke forholde sig til 
en sådan, men sagen blev af  en sådan 
karakter, at de nævnte medlemmer 
efter en grundig orientering om sa-
gen fandt  det vigtigt at melde ud, at 
vi til fulde bakker op om vores skole 
og dennes ledelse samt den beslut-
ning der blev truffet.

Det har givet i hvert fald underteg-
nede anledning til en del refleksion 
henover sommeren. Refleksion over 
hvor vigtigt det, i forholdet mellem 

mennesker, er, at vi grundlæggende 
har en tillid til hinanden og en tro på, 
at man handler i bedste mening. At 
der kan være oplysninger om en sag, 
man ikke selv kender til, men som an-
dre kan være nødt til at træffe svære 
beslutninger ud fra. Og hvor vigtigt 
det er, at bliver man i tvivl om andre 
menneskers hensigter og handlinger, 
så må man spørge rette vedkommen-
de og selv blive klogere, inden det 
kommer til en konflikt. 

Bestyrelsen fik også lov til at bruge 
sommerferietid på at deltage i ansæt-
telse af  en ny lærer på Vinderslev 
Skole. Det er ellers ikke noget, vi er 
forvænt med i disse tider med mas-
sive nedskæringer. Der er ingen tvivl 
om, at der også blandt lærere er en 
stor ledighedsprocent, så vi skulle 
gennem rigtig mange ansøgninger, 
inden vi kunne vælge den lærer ud, 

som vi er overbeviste om, er den helt 
rigtige til vores skole. Velkommen 
Stine!

Det er en stor fornøjelse, på denne 
måde at være med til at sætte et af-
tryk på skolens hverdag, at få lov til 
at få indflydelse på, hvordan børne-
nes hverdag skal være. Det er en lang 
og arbejdssom proces at ansætte nye 
medarbejdere, men det giver en god 
anledning til (igen) at få diskuteret 
med hinanden, i hvilken retning vi vil 
på vores skole, og det er jo netop en 
af  de vigtigste opgaver, vi har som 
skolebestyrelse.

Vel mødt til et nyt skoleår!

Tove Kamp Hansen

Uddeling af  en Rose

Rosen gives denne gang til 
Kirsten Nørskov. 

Lokalbladet har modtaget forslaget og kunne straks tilslutte sig. 
Kirsten får rosen for sit mangeårige arbejde med Hauge Marked. Ja, faktisk 
har Kirsten siddet i bestyrelsen for markedet siden 1978 og har i mange år 
været formand. Dette job kræver sin kvinde, og Kirsten har bevist, at hun har 
været i stand til at klare det – også trods sygdom de seneste par år. 

Kirsten har fortjent rosen, som hun her får. 

    Skolebestyrelsen 
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Vinderslev I.F.
Gymnastikvinteren 2011/2012

 

Sæsonopstart Senior den 29. august 2011
 

 Sæsonopstart Ungdom den 6. oktober 2011
 

Sidste år var en fantastisk gymnastiksæson. 
4 store hold med aktive børn og voksne fik rørt både krop og lattermuskler. 

Den store fremgang betød bla., at vi kunne slutte sæsonen af  med en fælles opvisning. 
En stor succes som vi ser frem til at gentage.

 
 

Mandag 19.00 - 20.00 Dame aerobic/gymnastik Karin Pedersen
Tirsdag 16.30 - 17.30 Mor/Far og barn hold Lone, Alice og Betina
Torsdag 17.00 - 18.00 Tumling gymnastik årgang 06, 07, 08 Lotte Anckersen
Torsdag 18.00 - 19.00 Junior gymnastik 0-1-2 klasse Margrethe og Jytte
 

Priser
 
Damegymnastik: 500,-
Børneholdene: 240,-
Leje af salen til evt. badminton: 600,-
 

Tilmelding sker ved træneren. Der vil være mulighed for at prøve holdet af inden 
tilmelding.

Alle er velkommen. 
 

Har du spørgsmål m.v. er du velkommen til at kontakte 
Lotte Anckersen på 31790052.

 

OBS
Vi har haft flere forespørgsler om et hold for de lidt ældre børn.  

Et springhold, et hold for boldglade børn eller et rytmehold eller måske en blanding - er blot nogle 
af de ting, der kunne være interessante at arbejde videre med. 

Dog kræver det jo en instruktør. 
Sidder du med lidt springerfaring, eller har du noget at byde på, er du netop den vi mangler. 

Til gengæld kan vi tilbyde dig en plads i en super idrætsforening, der er i god udvikling. 

VIF informerer.. 

Det er tid til at gøre status efter et 
godt forår og en hektisk sommer 
med flere store arrangementer. 
Efter den succesrige gymnastikafslut-
ning gik der ikke mange uger, før vi 
startede op med fodbolden. Igen i år 
var der mange fremmødte til de to 
sæsonopstarter, specielt mange mød-
te op til ungdomsafdelingens opstart. 
Det er med stolthed, at vi igen i år 
kan melde om fremgang i medlems-
tallene. Det er faktisk en stor bedrift i 

disse tider, da stort set alle andre for-
eninger rundt omkring i landet mel-
der om svigtende tilgang. 
Alle hold er kommet godt i gang, 
nogle hold har stor succes, andre kla-
rer sig ok. Vigtigst af  alt, så er der 
en god kemi på holdene, og de ny-
der at træne og spille kampe. Netop 
kampene vil vi godt slå et slag for, da 
det ville rart med flere tilskuere. I kan 
finde kampprogrammet for hjemme-
kampene her i bladet eller på Vinder-
slev-if.dk, hvor det løbende vil blive 
opdateret. 

Oldboys 11-mands holdet klarer sig 
i denne sæson rigtigt godt. De er lige 
p.t. på en suveræn førsteplads. Hvis 
de fortsætter som hidtil, så vil der i 
september måned være mulighed for 
at se oprykningskamp fra C-puljen til 
B-puljen på Vinderslev Stadion.   
Inden vi får set os om, så skal vi til at 
holde afslutningsfesterne. Der er to 
fester, en for voksne og en for børn. 
Begge fester er for alle med en form 
for tilknytning til klubben, dette gæl-
der medlemmer som ikke medlem-
mer, tilskuere osv… 
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For børnene er det fredag den 7. ok-
tober kl. 17.00 i Vinderslev Forsam-
lingshus. 
For de voksne er lørdag den 29. okto-
ber kl. 18.30 i Mausing Forsamlings-
hus. 

Mausing Marked var for VIF en stor 
succes. Vi havde mange gæster i teltet 
lørdag aften. Næsten 300 personer 
var søndag eftermiddag forbi teltet 
for at få den eftertragtede helstegte 
pattegris. Uden at kende det endelig 
økonomiske resultat så tør vi godt 
garantere, at der er en god skilling til 
klubkassen. Efter et par sløje år er det 
fantastisk at få gennemført et godt 
marked. 

Tiden er også kommet til, at der skal 
bookes tider til badminton og fod-
bold i skolens gymnastiksal. Vi har 
tider mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag som reservedag. Det koster 
600 kr. at leje salen en time om ugen 
startende 15-8-11 til 31-3-12. Skulle 
man have lyst til at komme ud og røre 
kroppen i vinterhalvåret, så tag kon-
takt til Bjarne Madsen på 24484070. 
Gymnastikafdeling i VIF har fået 
sammensat et godt instruktørteam, 
hvilket har bevirket en stor fremgang 
og mange gode tilbud for specielt 
børn, men også et enkelt seniorhold. 
Se tider og hold her i bladet eller på 
Vinderslev-if.dk eller tag kontakt til 
bestyrelsens gymnastikansvarlige, 
Lotte Anckersen. 

Som de fleste er bekendt med, så 
arvede VIF 250.000 kr. af  afdøde 
Henry Mortensen. Efter mange gode 
input af  klubhusets brugere er det 
blevet besluttet, at såfremt vi kunne 
få fritagelse af  arveafgift, så skulle 
pengene bruges til at sætte nyt og 
mere hegn op omkring legeplads og 
P-plads. Der skal laves overdækket 
terrasse i form af  en pavillon samt 
udbedring af  lyset på træningsbanen. 
Hegn og pavillon iværksættes i sep-
tember måned, lysprojektet starter 
formentligt i løbet af  oktober. Des-
værre kan vi jo ikke sige tak til Henry 
Mortensen, men hans gode gerning 
er ofte i vores tanker. Det er en ube-
skrivelig stor hjælp til at gøre klub-
huset og anlægget endnu bedre. Det 
er en saltvandsindsprøjtning, som vi 
aldrig havde kunnet iværksætte selv, 
ja og kommunen har bestemt ikke 
penge til sådan noget i disse tider.     

I en idrætsforening, hvor alt bliver ud-
ført som frivilligt arbejde, er der altid 
huller, der skal fyldes ud. Har du lyst 
eller evner inden for gymnastikkens 
verden, så tag fat i Lotte An-ckersen 
på tlf. 31790052. Er det mere inden 
for fodboldens verden, så er det Hen-
ning Fisker der skal kontaktes på tlf. 
40539183. Hvis du har lyst til at være 
med til at træffe beslutninger, have 
ansvar og få ting til at ske, så ved vi 
allerede nu, at vi mangler en person 
til at indgå bestyrelsen. Hvis det var 
noget, så ring til Bjarne Madsen på 
tlf. 24484070.     

Vi har netop overstået sommerfesten, 
en rigtig god weekend med gode til-
bud til børn og unge og afslutningsvis 
noget for de voksne. Hoppeborg med 
mere samt gymnastikpigernes lege og 
aktiviteter var både fredag og lørdag 
en stor succes. Børnene fik de store 
smil frem og fik brændt noget energi 
af. Gadefodboldturneringen var som 
altid en god oplevelse. Der blev spil-
let fodbold og lavet sjov og ballade. 
Vinderen i år blev ”Find Holger” - 
Liljevej, det var fortjent, stort tillykke 
med det. Lørdag aften blev der festet, 
en god aften – en god afslutning på 
sommerfesten. Jakob Sørensen var 
den store tovholder på VIF bestyrel-
sens vegne. Han har gjort et kæmpe 
stykke arbejde, tak for det. Vi takker 
også Borgerforeningen og støttepil-
lerne for deres hjælp. Størstedelen af  
arbejdet blev lavet af  VIF fodbold og 
gymnastik, super indsats af  de invol-

verede personer. Hele ideen 
og målsætningen med en som-
merfest var, at det skulle være 
en fest for byen. Ikke en VIF 
fest, men en Vinderslev byfest. 
Vi er skuffet over den mang-
lende opbakning og støtte fra 
byens forskellige foreninger. 
Ligeledes er 100 personer i 
et telt med tre retters menu 
og stort band ikke tilnærmel-
sesvis nok. I skrivende stund 
vil sommerfesten give et stort 
underskud, som skal dækkes 
af  VIF. VIF vil ikke på sigt 
sponsorere dette underskud. 

Til sidst skal dog siges, at vi alt i alt 
synes, det var god weekend.  

Inden jeg takker af, vil jeg gerne takke 
alle vores trofaste hjælpere. Dem der 
stiller hver gang, dem der hjælpere en 
gang imellem. Uden jer vil det være 
svært og ikke særligt sjovt. 

Bjarne Madsen
Fungerende formand
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Mausing sommerfest 2011
Lørdag den 25. juni var der sommer-
fest i Mausing. 

Børnene havde om formiddagen haft 
deres egen cykelringriding, hvor der 
om aftenen blev uddelt præmier til 
både den flotteste cykel og de fleste 
ringe. 

Mausing-Expressen samlede børn op 
på indfaldsveje og i midtbyen, så de 
ankom standsmæssigt til festen. 

Ole Nymann havde venligst udlånt 
sin grill, der blev flittigt brugt til både 
aftensmad og senere på aftenen til 
Bydamsbarens udsalg af  pandekager 
tillige med popcorn og slush ice.

Efter generalforsamlingen samledes 
folk til konkurrence for at finde by-
ens mand. Konkurrenceapparatet 
var kreativt opfundet og etableret 
af  Dorrit Christiansen og Ole Ny-
mann. Flere af  byens mænd stillede 
op til konkurrencen, hvor man på et 
slags palleanlæg skulle holde balan-
cen på en omvendt mælkekasse hen 
over en stang med en pind støttende 
til jorden. Ved mållinjen skulle det 
virkelige drama udspille sig: Kunne 
man med selv samme pind verfe en 
ophængt bh af  en stander uden selv 
at vælte i faldet? 

Det lykkedes for byens mænd i vari-
erende grad og efter flere afgørende 
runder, hvor flere måtte udgå på 
grund af  tid eller fald, blev vinderen 
fundet: Rasmus Østerby. Han kan det 
næste år bryste sig af  at være ” Byens 
mand 2011”.

Marianne W. Kristensen

Deltagerne ved cykelringridning

Carsten Hansen
Den glade og tilfredse vinder 

Rasmus Østerby

Nogle af  de flittige pandekagevendere
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          Tre markeder og en sommerfest 2011
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Vinderslevholm får ny fremtid
Herregården Vinderslevholm får ny 
fremtid. 

Dansk Erhvervsprojekt A/S, der ejer 
Vinderslevholm, har planer om foran-
dringer for herregården. 

Dette blev der fortalt om i juni måned, 
hvor der var kultur- og natur tur ved 
Vinderslevholm. Poul Erik Lind fra 
Dansk Erhvervsprojekt A/S har planer 
om, at huset inden døre skal føres tilbage 
til 1500-tallet. Desværre ved man ikke så 
meget om husets historie, men med den 
ejerkreds, der har været op gennem ti-
den, så må en række af  landets store per-
sonligheder have været på besøg gennem 
de 500 år, huset har eksisteret. 

Der er ikke nedskrevet meget om stedet, 
så der efterlyses historier, hvis nogen kan 
fortælle noget. 

Planen er, at hovenbygningen og la-
debygningen på Vinderslevholm skal 
anvendes som hovedbygning i et nyt 
kur- og kulturcenter. Ved siden af  skal 
der bygges orangeri til en slags café, en 
udendørs scene til koncerter og en hotel-
bygning med plads til 60 værelser. 

Silkeborg Kommunes opgave har været 
at få de ideer passet ind i en lokalplan, 
der samtidig tager hensyn til, at stedet 
skal bevares som det stykke historie, det 
er. Derfor bevares træer, park og land-
skab. 

Nu mangler ejerne at blive enige med 
Kulturarvsstyrelsen om, hvordan huset 
skal se ud indvendigt, og så kommer re-
novering og byggeri. 

Der er ikke sat dato på, hvornår projek-
tet er færdigt, men det bliver spændende 
at følge. 

CV
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Vi er tre piger, som har gået på Vin-
derslev Skole. Vi har valgt at skrive 
om vores skolegang på Vinderslev 
Skole, og om hvordan skolen har for-
andret sig, fra vi gik i 0.klasse, til vi 
gik ud af  6.klasse. 

Gennem tiden
Vi startede i 2004 i 0.klasse, hvor vi 
syntes, at skolen var helt vild stor. Vi 
fik vores 0.klasse-lærer, hun hed Ma-
rit Hughes. Vi var den første klasse, 
hun havde. Hun fik mulighed for 
at følge os helt til 7.klasse, (men 7. 
blev afskaffet, da vi gik i 4.) Senere 
i 0.klasse fik vi en STOR-VEN, som 
gik i 7.klasse. Til skolefest opførte vi 
”Jeg har en Rokketand.”

I 1.klasse fik vi vores nye klasselærer 
Birgitte Vibæk-Nielsen og en lærer, 
der hed Dorte. Vi fik Hanne Larsson 
til billedkunst, og der lavede vi en ver-
den ud af  papmache, som hed ”Nis-
serne i Ådal”. Vi var meget stolte, da 
vi var færdig, for nu havde vi bevist, 
at vi kunne forstå en historie. Senere 
skulle vores bedsteforældre skrive et 
brev til os - som vi skulle læse op på 
klassen - om, hvordan deres barn-
dom var. Vi fik at vide, at skolen ville 
få ”Smartboards”. Hele klassen ligne-
de et KÆMPE spørgsmålstegn, for 
vi  anede ikke, hvad et ”Smartboard” 
var. Lærerne fortalte os, at det var 
en form for ny tavle med computer, 
hvorpå man kunne tegne. Lidt efter 
lidt forstod vi det dog. Til skolefest 
opførte vi ”100 mus med haler på.”

I 2.klasse gik Dorte på barsel, så vi 
fik en ny lærer, som hed Brian. Vi 
lavede sjove personer på tegnepro-
grammet ”Paint”. Vi fik også penne-
venner fra Sjørslev Skole. Vi var ude 
at samle kartofler ved Pia Nederga-
ard, og der smagte vi kartoffelsuppe. 
Til skolefest opførte vi ”Fætter Mik-
kel.” 

I 3.klasse kom Dorte tilbage, men 

hun gik igen på barsel senere på året, 
hvorefter vi fik Steffen Volder som 
vores klasselærer. Vi fandt hurtigt 
ud af, at NU var det seriøst. Var vi 
ikke ordentlige, blev man ”skudt” af  
hans hånd-luftpistol. Vi var en tur i 
”Aqua”. Vi havde emneuge med 7.b, 
hvor vi havde om ”målestoksfor-
hold”, hvor vi skulle lave et hus med 
have. Til skolefest opførte vi ”Guld-
hornene.” 

I 4.klasse havde vi ”WinCity”, som 
skolen kun har hvert 7. år. 7.klasse 
blev afskaffet. Vi havde faglig dag om 
skrald og samlede skrald i Vinderslev, 
og cyklede til ”Genbrugspladsen” 
i Tandskov. Vi løb ”KRAM-løb”, 
hvor vi skulle løbe op til børneha-
ven og hjem igen. Vi var på ”Tange 
El-museum.” Vi havde emneuge om 
papir, hvor vi skulle lave en collage. 
Vi lærte at bruge passer i matematik. 
Vi var på besøg på ”Kjellerup Ride-
skole KOOR”, hvor vi hørte om  og 
red på heste. Til skolefest opførte vi 
skuespillet ”Joanna”.

I 5.klasse havde vi indianeremne. 
Vi var en uge på Ahl Hage sammen 
med den nuværende 8.klasse, hvor vi 
også sov under hajerne i Kattegat-
Centeret. Vi var også på kælketur på 
bakkerne ved Mausing Forsamlings-
hus. Vi var til skoleskydning i ”Kjel-
lerup Skytteforening”, og vi var også 
til Naturfagsmaraton i Kjellerup. Vi 
havde emneuge om kunst, hvor vi 
skulle dekorere skolen. 

6.klasse – sidste år på Vinderslev 
Skole. Nu var skolen pludselig ikke 
så stor længere ;-) Vi havde sangdag, 
hvor vi sad og sang med på nogle 
sange, som vi så på storskærm. Vi 
kom også med i et forsøg med TDC 
om at bruge mobiltelefoner i un-
dervisningen. Skolen fik udleveret 
60 HTC-mobiltelefoner med abon-
nement. De 17 af  dem gik til vores 
klasse, og alle lærerne fik en. Vi syn-

tes, at det var fedt ikke at skulle tænke 
over regningen, da nogen af  os ikke 
havde hverken Internet eller såkaldte 
”Smartphones”. Selvom det skabte et 
stort forbrug, var vores forældre gla-
de for ikke at skulle betale så meget 
som en ENESTE øre. Vi kom også i 
tv. Både i TV Midt/Vest og TV Øst-
jylland og diverse nyheder, aviser og 
blade. Anne og Emilie var blandt de 
heldige, der blev interviewet af  jour-
nalisterne fra TV. Vi fik små venner 
i 0.klasse. Vi var meget glade for, at 
vi kunne hjælpe dem til, at de kunne 
blive trygge og kunne finde rundt på 
den ’STORE’ skole, som vi syntes det 
var, da vi gik i 0.klasse. Birgitte lavede 
en KÆMPE bommert, da vi stod 
ved busstoppestedet i sne og kulde 
og ventede på en bus til Silkeborg 
Gymnasium. Vi skulle nemlig af  sted 
DEN dag, det var hun ”100 % sikker 
på”. Efter vi havde stået i tre kvarter 
udenfor, kom KLOGE Steffen Vol-
der og kunne fortælle, at det først var 
ugen efter. 

Den sidste uge 
på Vinderslev Skole
Mandag havde vi motionsdag med 
Sjørslev Skole, som er vores penne-
venner. Tirsdag afleverede vi bøger 
og lavede ”Portefølje”. (En mappe, 
som vi har puttet ting i fra 0. til 6. 
klasse). Onsdag gjorde vi klar til vores 
afslutningsfest, som vi holdt om afte-
nen, hvor vi fik en masse god mad, 
holdt taler og gav gaver til lærerne. 
Det viste sig HELDIGVIS, at vi måt-
te beholde HTC telefonerne, og det 
blev vi glade for. Senere på aftenen 
sov vi på skolen. Det var en super 
hyggelig aften og nat. Torsdag stod 
vi tidligt op - pakkede vores ting og 
kørte ud til Steffen og Birgitte, hvor 
vi spiste morgenmad. Efter morgen-
maden kørte de søde forældre os ud 
i Søndergaards have, hvor den stod 
på hygge og leg. Om aftenen sov vi 
tre piger sammen, hvor vi hyggede 
os. Fredag var en trist, men samtidig 

Tiden på Vinderslev Skole
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god dag, hvor vi var klædt ud. Det 
var sørgeligt at skulle sige farvel. 
Men humøret var oppe, da vi vandt 
over lærerne i den årlige omgang 
rundbold. Så blev det endelig tid til 
at kaste karameller og sige farvel inde 
klasserne, hvor vi også fik sagt farvel 
til vores små venner fra 0.klasse. Vi 
er fire, der går på Thorning skole, 12 
der går på Kjellerup Skole og en, der 
går i Skægkær Skole.

Vi tre piger vil gerne sige tak til alle 
de lærere, der har givet os så mange 
gode oplevelser og har fulgt os og gi-
vet os al den viden, vi har i dag.

Kærlig Hilsen 

Celina Bolander
Emilie Vad Westergaard

Anne Thomsen Wirenfeldt

Da Louise og Margrethe tog sig en velfortjent sommerferie, skulle køkke-
net friskes lidt op.
Schnoor (Dia coat) skulle give væggene epoxy ”med drys” og lak.
Lause (G.H.belægning) skulle rette gulvet op og give epoxy belægning ”med 
sand” og lak.

Det endte med, at vi hakkede det gamle gulv op på grund af  dårlige kloak- 
og vandrør. Der blev lagt nyt betongulv, som vi selv blandede, med rionet 
samt ny isolering, nye kloak- og vandrør og nye afløbsriste.
Derudover nye elkontakter, nye vandhaner, nye ud-/indsugningsriste i væg. 
Vi fik gulvet i store sal let slebet og lakeret (Garant Silkeborg Gulvbelæg-
ning a/s). Tæpperne i legerum, lille sal og garderobe blev renset. Stole, 
lamper m.m rengjort. Hække og træer blev klippet og tagrender renset. Alt i 
alt et rimeligt stort stykke arbejde, som vi takker de ca. 20 frivillige personer 
for, der hjalp. Nu har Louise og Margrethe fået et rigtig flot og funktionelt 
køkken. De skulle jo helst bevare ”Elite-smiley’en”. 
Næste gang, I kommer i huset, er I velkommen til at stikke hovedet ind  
køkkenet og se, hvor flot det er blevet.
Endnu engang tak for hjælpen!  

Ivan Klok

P.S.: Brugt legetøj, film m.m modtages gerne til legerummet.

Aktiv ferie og fritid
Vinderslev Forsamlingshus 
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Windir Spejderne
Sommerlejr 2011 
på Djursland

Lørdag: 
Lørdag morgen mødtes vi kl. 10:00 og 
fik pakket de sidste ting færdig. Ca. kl. 
11 blev der sagt farvel til forældrene, og 
spejdere og ledere blev fordelt i 2 biler, 
og turen gik til Nimtofte på Djursland. 
Halvanden time senere ankom vi til en 
lille gård, hvor vi hurtig opdagede den 
skønne natur og de mange forskellige 
dyr som bl.a. hængebugsvin, grise, høns, 
ænder, heste, geder, køer, gæs, katte og 
2 hunde. Vores værtsfamilie havde selv 
bygget en shelter til fordel for os. Vi 
skulle opholde os en uge ved familien 
Kurt og Lone, som havde 2 plejebørn, 
Laura og Andreas.

Vi fik sat telte op, og derefter spiste 
vi vores medbragte madpakker, og så 
pionerede vi vores spisebord + køk-
kenbord, som vi overdækkede. Så gik 
vi i gang med at lave aftensmaden, som 
bestod af  skinke-pasta-gryderet, og det 
var en succes. Efter aftensmaden og op-
vasken hyggede vi os med kortspil, men 
pludselig kom der en kæmpe sort sky 
over Nimtofte. Så talte vi til 2, og så gav 
det ellers vand, 100 l på 10 min. Efter en 
masse kortspil og hygge gik vi i seng. Vi 
var næsten lige faldet i søvn, da der kom 
et kæmpe BANG. Vi for alle sammen 
forskrækkede op af  soveposerne, men 
det viste sig at være tordenvejr.

Søndag:
Søndag morgen blev vi vækket kl. 5 af  
en galende hane! Da vi kom ud af  so-
veposerne og skulle bruge vand til mor-
genmaden, viste der sig ikke at være no-
get vand på gården. Til vores held kom 
Kurt, som var vores plejefar, ud og for-
talte os, at der ikke var noget vand på 
gården, da lynet fra aftenen forinden var 
slået ned i vandværket, som lå på den 
nærliggende mark. Kurt tog ud til vand-
værket for at lave det, og 2 timer senere 
var vandet tilbage igen. 

Efter morgenmaden pakkede vi vores 
rygsække, så vi var klar til at gå på hike. 

Vi fik udleveret den mad, vi skulle bruge 
de næste 24 timer, og så var vi klar til at 
vandre af  sted. Vores spejderleder fortal-
te os, at vi skulle gå fra Nimtofte til Gjer-
rild til Noldervej nr. 16 - ud til Gitte og 
John, som bor på en kæmpe grisefarm.

På dette tidspunkt vidste vi endnu ikke, 
hvor langt vi skulle gå. Det viste sig så, 
at vi skulle tilbagelægge 60 km i alt, 30 
km hver vej. Det var en meget lang og 
hård tur med oppakning og i 30 grader 
bagende sol. Da vi nåede Glesborg, gav 
vores lede ledere os is, og omkring 8 ti-
mer senere ankom vi til Noldervej. Da 
vi kom frem, skulle vi have lavet bivua-
ker, lavet aftensmad og spist vores med-
bragte kage. Vi hyggede os med at spille 
fodbold og spiste mange lækre hindbær 
og kiggede på grisene i staldene. 

Mandag: 
Da huset kun lå 200 m fra østkysten, 
blæste det en pelikan, så da vi vågnede, 
frøs vi. Vi lavede morgenmad og pakke-
de sammen, og så gik turen ellers samme 
vej tilbage mod Nimtofte.

Da vi nåede til Glesborg, hvor vi skulle 
spise middagsmad, fik vi sodavand og 
ærter. Da vi havde tilbagelagt mange 
km og var ved at være godt trætte, blev 
vi kørt fra Nimtofte og resten af  vejen 
hjem. Da vi kom tilbage til lejren, skulle 
vi opstramme vores oversejl over spi-
sebordet, da det havde blæst meget. Så 

hyggede vi os med en masse kortspil, og 
efter det skulle vi lave aftensmad, som 
bestod af  koteletter i foliebakker med til-
behør og kartofler. Efter en velsmagende 
aftensmad lavede vi pandekager til des-
sert. Det smagte godt! Derefter spillede 
vi kort igen, og så gik vi ellers på hovedet 
i seng. 

Tirsdag:    
fik vi lov til at sove længe, nemlig helt 
til kl. 7:30. Lige efter vi var stået op 
og skulle til at lave morgenmad, kom 
Kurt med 3 sække FYLDT med nybagt 
franskbrød, da han arbejder med at køre 
ud med brød for en bager. Vi måtte tage 
alt det franskbrød, vi ville, og det vi ikke 
ville have, skulle vi bare give til dyrene. 
Vi fik også lov til at tage æg fra deres 
hønsehus. Så derfor lavede vi scramble-
eggs over bål, og det smagte rigtig rigtig 
godt! 

Det var meningen, at vi skulle have væ-
ret ved stranden i Fjellerup, men i stedet 
for tog vi i svømmehallen i Grenå, da vi 
lugtede en del fra hiken af. Det var dejligt 
at blive vasket, og vi hyggede os meget i 
vandlandet.

Efter svømmehallen kørte de kønneste 
(Thomas, Jakob og Katrine) ind for at 
handle i Fakta i Glesborg. Da vores lejr-
plads rodede en del, stod den på lejrop-
rydning. Om aftenen kom vores forældre 
på besøg. Forældrene kom med en masse 
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mad til os, og på den dag blev der 
spist i alt 3 hele frankbrød, 1 pakke 
rugbrød + 4 kg kartofler, frikadeller 
af  3 kg fars, 7 kg jordbær, 1 pose ma-
kroner, 1 liter fløde og 40 pandeka-
ger, så vi var bestemt ikke sultne, da 
vi gik i seng.

Onsdag: 
Kl. 7 kom Kurt atter med fransk-
brød, og vi kunne ikke vælge, hvad vi 
ville smage på, så vi valgte 10 forskel-
lige franskbrød. Så pakkede vi vores 
badetøj, fordi vi skulle i Djurs Som-
merland. 

Da vi kom i Djurs Sommerland, var 
der 24 grader og lang kø. Det første 
vi skulle prøve, var den nye forly-
stelse ”Skatteøen”, og vi blev meget 
våde, men den var sjov alligevel. Der-
efter gik vi rundt og prøvede alle de 
andre forlystelser undtagen Piraten, 
da den til vores uheld var gået i styk-
ker. Vores favorit forlystelse var helt 
klart ”Rio Grande”, da vi alle kunne 
prøve den sammen. Vi prøvede den 
10 gange eller mere. Det var sjovt, og 
vi fik grinet helt vildt. Derefter gik 
vi i badelandet, hvor der var mange 
mennesker. Vandet var MEGA koldt. 
Efter badelandet gik vi ned for at se 
parkens udspringersjov. Det var en 
meget imponerende forestilling med 
5 vippeudspringere, som kom fra 
hver sit land. De hoppede fra hen-
holdsvis 3, 5, 9, 13 og 25 meters høj-
de. Efter forestillingen var det ved at 
være aftensmadstid, og så gik vi på en 
pizza-restaurant, hvor der var fri so-
davand og buffet. Det smagte godt! 

Kl. 20:15 tog vi hjem og spillede kort 
og spiste guf, og så gik vi i seng. 

Torsdag: 
Vi startede morgenen med at spille 
kort, lave morgenmad, koge æg og 
vaske op. Så lagde Jakob, Thomas og 
Katrine sig ud på trampolinen for at 
sole sig, mens Kamilla og Karen spil-
lede kort, da Lasse og Louise var inde 
for at handle. Så pakkede vi vores 
rygsække, da vi skulle på banecykel-
hike. Vi blev kørt til Allingåbro, hvor 
vi skulle modtage vores lejede cykler 
kl. 17:00, og så gik turen i gang med 
at cykle de 16 km ind til Randers. Vi 
startede hårdt ud og halvanden time 
senere holdte vi ved endestationen i 
Randers. På tilbageturen mod Alling-
åbro holdte vi ind ved kolonihave-
foreningen ”Romaltparken”, hvor vi 
spiste vores aftensmad og fik is. Bag-
efter gik turen til Uggelhuse, hvor vi 
skulle overnatte. Da vi havde foldet 
vores liggeunderlag ud, spiste vi cho-
koladefondue med frugt. 

Fredag: 
Vi stod op kl. 6 og spiste morgen-
mad og cyklede de sidste 6 km ind 
til Allingåbro, hvor vi skulle aflevere 
cyklerne. Da vi ventede på at kunne 

betale for cyklerne, kom der en my-
stisk mand hen til os og lærte os et 
korttrick. Det viste sig, at han ikke 
var så mystisk, da han arbejdede med 
at reparere de ødelagte banecykler. Så 
kørte vi hjem og spiste brunch, og 
derefter tog vi os en middagslur. Så 
spillede vi kort, og derefter tog nogen 
ind for at handle til aftensmad, som 
bestod af  burger, mens de andre la-
vede bål. Derefter stod den på hygge 
med alt muligt guf.

Lørdag: 
pakkede vi vores rygsække og be-
gyndte at pille lejren ned, da vi skulle 
hjem. Kl. 8 kom Kurt med en kæmpe 
pose rundstykker til os, da der ikke 
var noget franskbrød.
 
Efter morgenmaden fik vi pakket 
bilerne, sagde farvel til Kurt, Lone, 
Laura, Andreas, Buller og Arthur, og 
så gik turen ellers hjem til gode gamle 
Vinderslev efter en fantastisk hygge-
lig tur!!! 

Vi takker for en rigtig god tur!    

Katrine, Jakob og Kamilla!
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Loppemarkedet
blev afviklet i perfekt vejr, og der har 
efter sigende aldrig været så man-
ge mennesker til Mausing Marked. 
Der blev rapporteret om bilkøer på 
begge sider af  markedspladsen. Som 
sædvanlig var der også kø og stor 
tilstrømning ved åbningen af  loppe-
markedet, og handelen gik livligt hele 
formiddagen. Det ebbede dog ud 
først på eftermiddagen, så vi beslut-
tede at holde tidlig fyraften i år. Lige 
da oprydningen var overstået, fik Ja-
kob solgt 2 trailerlæs til en kræmmer 
for 75 kr. stykket, så der var ikke så 
meget til Tandskov i år.

Her først i september er der allerede 
begyndt at komme loppesager ind i 
stalden på Pederstrupvej 66 i Peder-
strup. I er altid velkommen til at af-
levere loppesager, men vi vil gerne 
være fri for hvidevarer, tøj og gamle 
fjernsyn. Det er nemlig ikke til at sæl-
ge. Hvis I ikke selv kan transportere 
loppesagerne, er I velkommen til at 
ringe til tlf. 86888430, så kommer vi 
og henter.

Høstmarked
Den 13. august blev det testet, om 
spejdergruppen kunne klare et så 
stort arrangement som et høstmarked 
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på Mausing Mølle, og det gik over al 
forventning. Vi har fået en fantastisk 
hjælp af  Anne Marie og Hans Hen-
rik Christensen på Mausing Mølle, 
som virkelig har trukket det store læs, 
men derudover har der også været en 
overvældende opbakning fra mange 
lokale folk både i forbindelse med 
høstarbejdet, ved forberedelserne, 
ved boderne, ved afviklingen og som 
sponsorer til tombolaen. Vejret viste 
sig også fra sin mest samarbejdsvillige 
side, så da Kjellerup Harmonikaklub 
åbnede markedet kl. 10 med lystig 
musik på gårdspladsen, var det star-
ten på en fantastisk dag med masser 
af  aktiviteter.

I møllehuset havde Edith Nielsen og 
Anna Marie Ammitzbøll indrettet sig. 
Edith viste orkis og strikkede duge, 
mens Anna Marie havde kniplinger 
med og også underviste, hvis nogen 
var interesseret i det. På gårdspladsen 
havde Merete og Kent Jepsen en bod 
med honning, vokslys, garn, broderi 
og uld med mange spændende varer. 
De solgte også ost fra Mammen Me-
jeri, hvor fortjenesten gik til spejder-
ne. Ved siden af  havde Lone og Jan 
Sprogø samt Dorthe Flø Bjørn en 
bod med pileflet, glaskunst, smykker 

og granitkunst. På den anden side af  
ladeporten kunne man besøge Inger-
lise Busk, som havde indrettet sig med 
masser af  flotte strikvarer. I hjørnet 
kunne man prøve lykken i spejdernes 
tombola, hvor der var 200 spænden-
de gevinster. Efter tombolen havde 
Susanne Møller en spændende bod 
med blomster og farvestrålende cup 
cakes. Tørsten kunne slukkes i spe-
cialøl hos Kim fra Bøllingsø Bryghus, 
som fik udsolgt af  både gaveæsker 
og øl og på et tidspunkt måtte hjem 
efter flere krus. Blev man sulten, var 
der også råd for det, for hos Svend og 
Søren med mandskab kunne der kø-
bes både grillpølser, is og sodavand, 
og hvis det ikke var spændende nok, 
serverede ulvene bålpandekager og 
popkorn for en femmer. Både i møl-
lehuset, laden og i skyttehuset var der 
salg af  kaffe, sodavand og hjemme-
bag.

Spejderne havde rigtig mange aktivi-
teter: Bag ved laden kunne man gå 
amok i ”det muntre køkken”, og på 
marken ved siden af  kunne man ka-
ste med flødeboller. I skoven var der 
både træklatring og bueskydning, og 
på mølledammen kunne man få sig 
en tømmerflådetur ved hjælp af  tov-
træk. 
Kl. 11 og kl. 14 kunne man gå ud 
i marken eller blive kørt derud af  
”Mausing-Expressen” og se, hvordan 
høsten foregik i forskellige tidsaldre, 
for der blev høstet med le og bundet 
neg, høstet med selvbinder, med for-
skellige typer bugserede mejetærske-
re og med selvkørende mejetærsker 
samt presset halm. Der var opstillet 
forskellige gamle petroleumsmoto-
rer, og én af  dem trak det gamle tær-
skeværk.

Der var også rigtige hestekræfter med 
på markedet, for Dorthe og Jan kørte 
ture med nordbaggen Rolf, mens 
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Katharina Schnoor bød på rideture 
på den flotte friser, Romeo. Desuden 
var der besøg af  et par cowboypiger, 
Louise og Pernille Schmidt på Kovo 
og John.

Et par gange i løbet af  eftermiddagen 
fortalte Anne Marie Christensen på 
stuehustrappen om Mausing Mølles 
historie, og det trak hver gang mange 
mennesker til. Man kunne også del-
tage i en historisk quiz om møllen og 
spejderarbejdet. Vindere af  denne 
quiz blev Lis og Jacob Ildensborg-
Hansen.

Dagen sluttede med folkedans på 
plænen, hvor dansere fra ”Gamle 
Danses Værn” i Viborg stillede op i 
farvestrålende dragter. Som en ekstra 
lille krølle havde vi lokket Ingerlise 
og Bent Busk til at danse brudevals 
sammen med folkedanserne. De hav-
de nemlig 45 års bryllupsdag den dag.

Spejderne havde en rigtig god dag på 
Mausing Mølle og siger 1000 tak til 
Anne Marie og Hans Henrik for de-
res gæstfrihed og kæmpestore indsats 
for at gøre dette marked til virkelig-
hed.

Vi siger også mange tak til alle dem, 
der hjalp med at høste på forskel-
lig vis. Tak til Ole Slagter som sør-
gede for flag, skilte og P-plads. Tak 
til alle jer med boderne, der om-
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dannede gårdspladsen til en festlig 
markedsplads og for jeres bidrag til 
tombolaen. Tak til gamle og nye spej-
dervenner, der hjalp med tombola, 
parkering, kaffebrygning, fremstilling 
af  høstmadpakker, transport af  mad 
og drikke til høstfolkene, bagning og 
oprydning. Også en stor tak til spon-
sorerne af  tombolagevinster, nemlig:

Farve & Lak, Abildskov Blomster, 
Bavinchi, Bog og Papir, Agnes Han-
sen, Torvets Kiosk, Shell, Lone & 
Ejgild Knudsen, Gunhild Kjærsig 

Sørensen, Alice Lemming, Ruth Møl-
gaard, Ingerlise & Bent Busk, Breds-
gaard, Byens Mand, Vinderslev, Ca-
milla, Collection, Danske Bank, Den 
gamle Biograf, Designa, Din Tøj-
mand, DLG, Fonet, GH Belægning 
v/Jette & Lause, Hedegård, Hauge 
Data, Henrik Andersen, Hobby Bu-
tikken, JL Auto, Jyske Bank, Kant, 
Karsten Lørup, Kjellerup Plantecen-
ter, Klippoteket, Kloster Sølv, Kusk, 
Kylling El-Service, Landhandlen, 
Mammen Mejeri, Matas, Midt-West 
Udlejning, Nordea, Pederstrup Vogn-

mandsforretning, 
Profil Optik, Rema 
1000, Safran, Sa-
lon Demuth, SJ 
Glaskunst, Spare-
kassen, Specialbu-
tikken Silkeborg, 
Sportigan, Super-
brugsen, Winther 
Foto, XL Byg, 
Zjoos

Benjamin, Lasse og Thomas ved 
at gøre klar til klatring.
Ingerlise og Anne Marie travlt 
med at stille de mange gevinster 
op i tombolaen.
Jakob og Kamilla har ”muntert 
køkken”, og Birgit er ved at få 
gang i bålet til pandekagebag-
ning.
Se mange flere billeder på 
www.windir.dk
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   2. oktober  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30 (Høstgudstj., Gia & Filip Gade medvirker)
   Grønbæk 19.30
   9. oktober  Vium 9.00, Vinderslev 10.30, Hinge 19.00
 16. oktober  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 14.00
 23. oktober  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30, Ans 19.30
 30. oktober  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30

   6. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.30, Vium 14.00 (Nadvergudstjeneste)
 13. november Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 20. november Hinge 9.00, Vium 10.30, Vinderslev 19.00
 27. november Vium 9.00, Hinge 10.30 (Skr.), Vinderslev 16.00 (Julekoncert m/Ansgarkoret, Ikast)

   4. december  Vinderslev 10.30 (Skr.), Hinge 16.00 (”Vi synger julen ind” m/Egnskoret)
 11. december  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00 (Nadver)
 18. december  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 24. december  Vium 13.00, Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
 25. december  Vinderslev 9.00 (Nadver), Hinge 10.30, Vium 14.00
 26. december  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

   1. januar 2012 Vinderslev 10.30, Hinge 14.00 (Nadver), Vium 16.00
   8. januar  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 15. januar  Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00

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

Sognemøder i Vinderslev
Sognehus

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30
Domprovst Thomas Frank, Viborg: 
”Hvorfor i alverden sejle i kajak fra 
Wittenberg til Viborg?”
Men han gennemførte turen i en hav-
kajak i efteråret 2010. Thomas Frank 
vil fortælle baggrundsviden om Lu-
ther, og ud over en stor viden om Lu-
ther har han også selv oplevet refor-
mationens vej til Viborg, rent fysisk, 
ved at gennemføre turen i havkajak 
fra Wittenberg til Viborg.

Det bliver en aften, hvor vi også ger-
ne vil se årets konfirmander med for-
ældre, men alle er hjerteligt velkomne.

Torsdag d. 22. november kl. 19.30
Provst Anders Bonde, Lyngå, vil for-
tælle om ”Humor som sjælesorg”. 
Om humor og dens vigtighed i sam-

fundet eller menigheden, og det bli-
ver ikke tørt eller kedeligt at være 
med denne aften!

Babysalmesang
I lighed med tidligere år indbydes der 
til babysalmesang i efteråret. Det er 
Karen Marie Ravn, som står for det, 
og det foregår i Vinderslev Sogne-
hus og Vinderslev Kirke, arrangeret 
af  Hinge og Vinderslev menigheds-
råd. Det er et tilbud til forældre med 
spædbørn i alderen 3 til 9 måneder, 
og det begynder torsdag den 15. sep-
tember kl. 10.30 - 11.15.

De, der ønsker at deltage, skal til-
melde sig på 86881110 eller maile til 
kmravn@ofir.dk.
Det er gratis at deltage!

Missionsprojekt Missionær
i Nigeria
I samarbejde med Mission Afrika og 

Ikast-Brande/Herning provsti har 
Vinderslev Kirke og menighedsrådet 
taget en ny udfordring op. De har 
tegnet et fadderskab for en nigeri-
ansk missionær Elmo Bello, som de 
støtter økonomisk i foreløbig 2 år.

Projektet tager sigte på sundhed, ud-
dannelse og menighedsopbygning i 
det meget fattige Kontagora område 
i Nigeria, som er domineret af  musli-
mer og traditionel afrikansk åndetro. 
Kirken har udsendt 17 afrikanske 
missionærfamilier og et dansk missi-
onærpar, Inger og Poul Martin Niel-
sen, som arbejder i området.

Menighedsrådet giver en årlig støtte 
på 5.000 kr., og derudover vil der 
være en løbende indsamling i Vin-
derslev Kirkes indsamlingsbøsse ved 
udgangsdøren.
Læs mere om projektet på
www.vinderslevsogn.dk. 
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Gudstjenesterne afholdes på skift i Hørup, Levring og Vinderslev kl. 10.30 ved valgmenig-
hedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

   2. oktober  15. søn.e. Trinitatis Vinderslev
   9. oktober  16. søn.e. Trinitatis Bøvling Valgmenighedskirke (Efterårsmøde)
 16. oktober  17. søn.e. Trinitatis Levring
 23. oktober  18. søn. e. Trinitatis INGEN
 30. oktober  19. søn. e. Trinitatis INGEN (Karen Marie Ravn har fri til studierejse)

   6. november Allehelgens søndag Høru
   8. november Familiegudstjeneste Vinderslev kl. 18.30-19.30 (”Med lys og lygte”)
 13. november 21. søn.e. Trinitatis Vinderslev kl. 14.00
 20. november Sidste søndag i kirkeåret Hørup
 27. november 1. søndag i advent Vinderslev

   4. december  2. søndag i advent INGEN
 11. december  3. søndag i advent Vinderslev
 18. december  4. søndag i advent
 24. december  Juleaftensdag  Vinderslev 14.00, Hørup 17.00
 25. december  Juledag  
 26. december  2. juledag  
 28. december  4. juledag  Hørup 15.00 (Julegudstjeneste f/børnefamilier. Derefter
      juletræ i Valgmenighedens sal)
 31. december  Nytårsaftensdag  Hørup (Nytårsgudstjeneste uden nadver og derefter fælles-
      sang i Valgmenighedens sal med en skål for Godt Nytår)
 
Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirke-
gård.

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

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af  den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal 
forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på 
bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et 
grundtvigsk alternativ til Indre Mission. 
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menig-
hed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af  dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekun-
dært bygger på bibelskriften. Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og 
i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af  måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i 
generationer af  grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.   

Valgmenighedens præst  Karen Marie Ravn træffes på tlf.  86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk 
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup -  over for Hørup Kirke med mødesal med 
pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sam-
menkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand. 
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup    tlf. 86 88 19 41
Valgmenighedens forretningsfører er Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,   tlf. 86 80 40 52
            (bedst aften)
Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk  tlf. 86 88 88 26
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk  tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup,      tlf. 86 88 67 89

Onsdag den 28. september kl. 17
Fyraftenssang og samvær i Valgme-
nighedens sal som led i Grundtvigsk 
Forums landsdækkende samtale-
dag: Hvem har bolden? - Om ansvar ud 
fra samtaledagens oplæg og spørge-
kort.

Torsdag den 6. oktober kl. 19.30
(fællesspisning kl. 18)
Foredrag v/Jeppe Søe: Det levende 
ord har fået hjertestop.
Jeppe Søe kalder sig selv professio-
nel ordkløver. Han er journalist oga 
chefredaktør - tidligere studievært - 
har arbejdet for TV Aalborg, TV2/
Nord, TV2-SET&SKET, TV3, Nor-
disk Film, TV Danmark og TV2/
Midt-Vest. Siden 1996 har han væ-
ret selvstændig direktør i kommuni-
kations- og produktionsbranchen, 
er direktør for DNA1 i Aalborg og 
chefredaktør for magasinerne AP-
PETIZE, Business Class, MinByAal-
borg.dk og FCK BALLS.

Jeppe Søe taler stand up. Han vil 
gerne vække ”en Adam i os alle” - 
det oprindelige menneske, der både 
havde jordforbindelse, livsforståelse 
og hjertekontakt. Foredraget er gen-
oplivning med ”mund til mund” me-
toden.

Pris: Spisning med øl/vin kr. 75,00.

Møder og arrangementer i Valgmenigheden
Tilmelding til fællesspisning kl. 
18: Inden tirsdag den 4. oktober til 
Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 el-
ler kmravn@ofir.dk. 

Man kan komme til foredraget kl. 
19.30 uden tilmelding.

Søndag den 9. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i Bøvling Valgmenig-
hed indledt med gudstjeneste i Marie-
kirken ved valgmenighedspræst Kurt 
V. Andersen. Derefter middag, fæl-
lessang og ved valgmenighedspræst 
Peter Hedegaard: Frihed er det 
bedste guld! - eller? 

Kaffe og afslutning ca. kl. 15.30. 

Mulighed for fælles transport. Pris 
og tilmelding: Se annoncen i Kjel-
lerup Tidende.

Onsdag den 16. november kl. 19.30
En aften i Valgmenighedens sal med 
komponisten og musikeren Chri-
stian Alvad, som er en af  Danmarks 
bedste akustiske guitarister: Ræk 
mig de skysko - et musikalsk fore-
drag om kursændring.

Christian Alvad fortæller ud fra en 
skæv og anderledes vinkel om, hvor-
dan vores identitet kan påvirkes af  at 
befinde sig i helt nye sammenhænge, 
så vi tvinges til at forholde os til vores 

egen kultur og værdigrundlag.

Torsdag den 8. december kl. 14 
i Hørup Kirke
Advents-eftermiddag i Valgmenig-
hedens sal ved Karen Marie Ravn 
og efterskolelærer og organist Lene 
Henriksen, som indleder eftermid-
dagen i Hørup Kirke med en lille 
koncert ved Levring Efterskoles mu-
siklinje.

Onsdag den 28. december 
(4. juledag) kl. 15
Julegudstjeneste i Hørup Kirke for 
børnefamilierne med efterfølgende 
juletræsfest i Valgmenighedens sal.

Lørdag den 31. december kl. 10.30
Nytårsgudstjeneste i Hørup Kirke 
og derefter i Valgmenighedens sal 
fællessang, kaffe og en skål for Godt 
Nytår.

Torsdag den 19. januar kl. 19.30
Lysbilledforedrag i Valgmenighedens 
sal ved sogne- og sygehuspræst Chri-
stian Højlund: Besat af  livet - om 
Van Goghs breve og billeder.
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Havedag hos Helle
Onsdag den 1. juni, dagen før Kr. 
Himmelfartsdag, var vi samlet i hel-
dagslegestue i Helles store have. 
Vejret viste sig fra sin bedste side, 
trods blæst var det rigtig dejligt sol-
skinsvejr, og vi kunne lege udenfor. 
Der blev gravet i sandbunken, gyn-
get, kørt på scooter og spillet bold. 
Man kunne se på hestene på marken 
ved siden af  haven og flere var med 
henne og se dem få gulerødder. Der 
var frugt og boller om formiddagen 
og til middag gode rugbrødsmadder, 
før det var tid til middagssøvnen. Da 
forældrene kom og hentede børnene, 
var der forældrekaffe og kage til alle. 
Det var en rigtig dejlig dag i haven.

Falkedag i børnehaven
Onsdag den 8. juni var vi alle fra 
dagplejen inviteret til falkedag i bør-
nehaven. Vi var oppe og se de små 
falkeunger blive ringmærket. Der var 
rigtig mange mennesker, både fra 
plejehjemmet, 5. klasse fra skolen og 
forældre samt bedsteforældre. Det 
er altid stort at være på besøg i bør-
nehaven for de børn, der har ældre 
søskende, og vi bliver altid modtaget 
med glæde af  de børn, der engang gik 
i dagpleje hos os. Efter sang og sang-
lege samt ringmærkningen og kig på 
fuglene fik vi frugt og falkekager af  
børnehaven. Det var rigtigt hyggeligt, 
og vi siger tak til børnehaven, fordi 
de altid er så venlige at invitere os.

Havedag hos Ann Britt
Fredag den 1. juli havde vi havedag 
hos Ann Britt som heldagslegestue. 
Det var en lidt kold sommerdag, så 
vi startede med at lege indenfor, in-
den vi ved halv nitiden gik ud i den 
store have, og her var der så mulighed 
for at udforske det hele lidt. Vi var 
alle godt klædt på, og heldigvis holdt 
det tørvejr. Efter nogle gode boller 
til formiddagsmad var der planlagt 
nogle forskellige aktiviteter. Vi star-
tede med smageværksted, hvor bør-

nene på skift fik en tallerken med 
forskelligt frugt/grønt, dip mm. Alle 
fik smagt på noget, men det var helt 
sikkert en større nydelse for nogle 
end andre. Bagefter var der lavet en 
blanding af  kartoffelmel og vand, 
som børnene fik fingrene i og kunne 
lade løbe ud mellem hænderne. Der 
var fuld gang i dem hele formidda-
gen. Efter frokost sov alle til mid-
dag, inden de om eftermiddagen blev 
hentet. Det var en dejlig dag i Ann 
Britts have for både store og små.

Heldagslegestue i nye lokaler i 
Kjellerup
Fredag den 12. august var vi for første 
gang i heldagslegestue i de nye lokaler 
i Kjellerup, som har fået navnet ”Ma-
riehønen”. Mariehønen er beliggende 
Vestergade 23 F og ligger lige ved si-
den af  børnehaven ”Satellitten”, som 
er en afdeling af  Broparken. Man 
kører ind ved hovedindgangen til det 
gamle sygehus og kører til venstre. 
Vi var 5 dagplejere derinde, idet en 
stadig havde ferie, og en endnu ikke 
var startet efter barsel. Det er nogle 
flotte nye lokaler, og vi havde alle 
været spændte på at komme derind. 

Børnene indtog hurtigt huset og gik i 
gang med alle de nye legesager og fik 
set det hele lidt an. 

Kl. 9 fik vi boller, og dernæst gik vi 
ud på den store legeplads, der hører 
til børnehaven. Der var både en stor 
sandkasse og et kæmpe rør, der kun-
ne rutsjes i samt et kæmpe areal, der 
kunne udforskes. Børnehavebørnene 
tog godt imod os, og vi havde en god 
formiddag med masser af  udendørs 
leg. Efter frokosten fik alle en god 
middagssøvn, trætte af  de mange nye 
indtryk og oplevelser, inden de efter-

hånden blev hentet igen. Vi havde en 
rigtig god dag i den nye heldagslege-
stue, og nød at gøre brug af  de store 
udendørs muligheder der er derinde.

På dagplejernes vegne

Susanne Vad Westergaard

Dagplejerne
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  7nail - søm i stedet for sko  

Lokalbladet ........ fik en del gæt på den 
lille sommerkonkurrence i bladet i sid-
ste nummer. Vi har udtrukket en  vinder 
blandt de rigtige besvarelser:  Vinderen 
blev Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 
42, der får præmien sammen med okto-
bernummeret af  bladet.

Landsbyjulefrokosten 2011
Lørdag den 20. november 2010 afholdt vi for første gang landsbyjulefro-
kost i Vinderslev Forsamlingshus.
Det julepyntede forsamlingshus samt glade mennesker og den gode op-
bakning fra byen gjorde aftenen til noget helt specielt.
Vi startede med traditionel dansk julebuffet samt en lille snaps, og inden 
længe opstod hurtigt den gode stemning, som fortsatte hele aftenen. Ef-
ter middagen spillede Per Villekjær op til dans.
Vi håber på lige så god opbakning til dette års landsbyjulefrokost, som 
er fastlagt til

Lørdag den 19. november i Vinderslev Forsamlingshus kl. 18.00
Vi serverer igen buffet, og Wos Tow spiller op til dans til den lyse mor-
gen, så snak med naboer og venner og skriv datoen i kalenderen allerede 
nu, så mødes vi igen til en hyggelig aften med landsbyjulefrokost.
Entré 200 kr.
Tilmeldning skal ske til :  Louise Bech, tlf. 86888080 – 51522195   
Senest den 13. november 2011

7nail er en bemærkelsesværdig ny-
tænkning inden for skoning af  heste 
- eller hvad man nu skal kalde det, 
7nail er slet ikke en sko, men nogle 
helt specielle hovsøm, der beskytter 
hoven mod slitage på de udvalgte 
steder, hvor sømmet sættes i.
Idemanden eller opfinderen er be-
slagsmed Kjeld Thorlund Jensen fra 
Midtjysk Beslagsmedie. Kjeld bor 
sammen med Margith i det gamle 
Økilde Mejeri. 
Kjeld har puslet med ideen til det 
koncept, som nu er blevet til 7nail, 
gennem de sidste 10 år. Han blev in-
spireret til at udvikle sømmet takket 
være Rosemunde, en gammel hest, 
som han har skoet gennem mange 
år. Rosemunde har de skæveste ben 
og slider hovene meget skævt, for-
klarer Kjeld. På et tidspunkt havde 
gamle Rosemunde slidt så meget på 
skoene, at de faldt helt af. ”Da jeg så 
hende næste gang, undrede jeg mig 
over, at hendes hov var slidt skæv 
til den modsatte side af, hvordan 
den plejede at være. Da jeg fik kig-
get nærmere på hoven, viste det sig, 
at sømmene sad tilbage i den side 
af  hoven, som hun plejede at slide 
mest,” fortæller Kjeld. De tilbage-

værende søm havde forhindret 
hoven i at blive slidt, og denne 
erfaring satte gang i Kjelds op-
findelse.
Kjeld lavede selv de første søm 
hjemme på ambolten på Økilde. 

Efter nogen tid begyndte det bø-
jede jern at ligne et 7-tal, og med 
lidt snilde kunne de også afprø-
ves på egne heste. 
Da ideen først var der, kom en 
lang periode, hvor Kjeld holdt 
sin opfindelse tæt til kroppen. 
Han tog til det ene patentkursus 
efter det andet for at få patent på 
sin gode ide. Jævnligt bankede 
han et par søm i og så dem virke 
og skyndte sig så at pille dem af  
igen. Man kunne jo aldrig vide, 
om der var nogen, der lurede! Ef-
ter 10 år og endnu et patentkur-
sus gik han så hjem og skrev sin 
patentansøgning og postede den.       

Da denne gerning først var udført, var der  
ingen grund til at hemmeligholde ideen 
mere, men Kjeld var godt klar over, at der 
skulle mange penge til for at få gang i pro-
duktionen af  et sådant søm og derefter 
salg og markedsføring. Der var lang vej 
igen. I 2008 efter lidt tid fik Kjeld gennem 
en kunde kontakt til en ”hestesportsinter-
esseret” som Kjeld udtrykker det! -- ”en 
af  de tunge drenge fra Nordsjælland”.  De 
holdt et møde, og Kjeld kørte tilbage til 
Midtjylland. Morgenen efter ringede han 
igen til Kjeld: ”Kom lige herover igen, så 
tager vi det lige igen, forfra en gang til”, 
og sådan fik Kjeld en samarbejdspartner 
med kapital og interesse for hestesport. 
De gik så i gang med at få sømmet pro-
duceret, og dette pæredanske produkt bli-
ver nu lavet i Sunds ved Herning og kørt 
til Fyn for at bliver hærdet, hvorefter det 
ender i Bjerringbro, hvor det bliver para-
fineret og pakket i kasser. I alt 22 proces-
ser skal sømmet igennem, så det er altså 
ikke bare et almindeligt søm, må man 
sige. Kjeld er nu travlt beskæftiget med at 

holde fore-
drag i ind- 
og udland. 
”Vi er inde i 
Norge, Sve-
rige, Finland, 
England, Ir-

land, Tyskland, Holland, Belgien, Italien, 
Bulgarien, Rumænien, Saudi Arabien, og 
Sydafrika, og jeg er lige for øjeblikket i 
gang med at få gang i Spanien”, fortæller 
Kjeld. Som I nok kan fornemme, er det-
te et meget spændende eventyr, og vi vil 
prøve at følge op på Kjelds eventyr ude i 
verden med sit søm i et senere nummer af  
Lokalbladet.

KHo
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               Vinderslev Skole  
Korte nyheder fra skolen

Som vi plejer, sluttede skoleåret med 
en rundboldkamp mellem 6. klasse 
og personalet. For første gang – så 
langt jeg kan huske tilbage – var det 
eleverne, som vandt. Tillykke til ele-
verne og held og lykke fremover.
Billederne på siden viser episoder fra 
rundboldkampen.

I forhold til før sommerferien er 
Gunhild Hansen og Lene Nielsen 
stoppet, mens Stine Lyngs er ansat. 
Stine er 32 år og kommer oprinde-
lig fra en fårefarm i den sønderjyske 
marsk, men er nu bosat i Virklund.

I år begynder en 0. klasse med 25 dej-
lige elever, så skolens samlede elevtal 
er nu på præcis 150. Elevtallet ligger 
stabilt på omkring 150 børn, men an-
tallet af  SFO børn er støt stigende, 
så der på nuværende tidspunkt er 
indskrevet 106 børn. Stigningen sker 
primært i afdelingen for de ældste 
børn, hvor flere og flere får øjnene 
op for det gode tilbud, som klubben 
i fritidsafdelingen kan byde på. Selv 
om vi inddrager flere og flere lokaler 
til fritidsafdelingen, vil pladsen blive 

trang, hvis udviklingen fortsætter. 
Nå, det er et positivt problem, som vi 
nok skal løse.

Det er erfaringen, at nogle forældre 
især til børn i 0. klasse, parkerer uhen-
sigtsmæssigt og til direkte fare for an-
dre, når de afleverer og henter deres 
børn. Den inderste parkeringsbås er 
til personalet og den yderste er til an-
dre. Skal børnene blot sættes af, sker 
det bedst langs fortovet op ad Sogne-
huset. Så er børnene fri for at krydse 
ud og ind mellem kørende biler.

Enkelte forældre kører helt ind i sko-
legården foran hovedindgangen for 

at sætte barnet af. Af  hensyn til andre 
børn er det helt uansvarligt og derfor 
ikke tilladt. I enkelte situationer, hvor 
brækkede lemmer eller andre fysiske 
handicap spiller ind, bliver der givet 
dispensation, men under andre nor-
male forhold er det ikke tilladt at køre 
i skolegården i skoletiden. Vi appelle-
rer ligeledes til, at nødvendig varekør-
sel sker uden for frikvartererne, hvor 
man bedst kan passe på.

I løbet af  september måned vil den 
nye multibane på sportspladsen blive 
færdig, og vi er sikre på, at banen bli-
ver et stort aktiv for skolen og Fri-
tidsafdelingen. Erfaringer fra andre 
områder, hvor man opretter en mul-
tibane viser, at banen vil blive brugt 
meget også efter skoletid. Bliver det 
også tilfældet her, vil jeg appellere 
meget til, at man parkerer cykler og 
scootere i skolegården, for vi har des-
værre oplevet flere gange, at boldba-
nen bliver kørt op af  unge menne-
sker på især scootere. 

Venlig hilsen
Thorkild Skovbo
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Tømrermester 

Jens Peder Koch
   Liljevej 9, Vinderslev

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

montagearbejde

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 84 44

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

   

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

   

Dennis Rasmussen, Hauge

   

HF Jord & Beton ApS
Aut. Kloakmester

Høgedalvej 40, 8632 Lemming
Tlf. 20 45 84 31 

Støbning af  fundamenter og gulve.
Etablering af  kloak og nedsivningsanlæg.

Jord- og belægningsarbejde.
 

                            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

                           Støt vore annoncører,
                       de støtter LOKALBLADET

BREVPAPIR

KUVERTER

WEB-LØSNINGER

LOGODESIGN

DIGITALTRYK M.M.

” Få frisk vind i sejlene, med 
vores kreative løsninger og
produktionsmæssige synergier“

Lisa V. Hosbond, grafi sk konsulent
Tlf 86 82 16 55 · lvh@silkeborg-bogtryk.dk

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00



36

    Sportigan Kjellerup
 Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00

E-mail : kjellerup@sportigan.dk
www.Sportigan.dk  

                  GISSEL
Statsautoriseret ejendomsmægler 

Joan Gissel
Chr. 8.vej 24,  8600 Silkeborg

    86 81 38 00   

  
    Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af  eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

                        PEDERSTRUP
                                   VOGNMANDS-
                                   FORRETNING
                                   KURT KNUDSEN A/S

       Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Tlf. :  86 88 81 70  / fax : 86 88 81 30

www.kkpederstrup.dk
Kran og blokvognskørsel

container udlejning
Levering af:

sand -grus - granit - flis - bortkørsel af  affald m.m.   

    

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

Søndergade 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 28 00

 FOTOGRAF  &  FOTOHANDEL

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A,  3 etage,
8620 Kjellerup

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

Velvære for krop og sjæl   

Vinderslev og Thorning
Forsamlingshuse

   

Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

*   86 88 80 80  *

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

   

Hauge Forsamlingshus

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

  
   

   

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

                       Advokat Torben F. Pedersen
 

Møderet for Landsret
Torvet 1, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 30 57   -   Fax  86 88 30 08
torben@advokjellerup.dk   -  www.advokjellerup.dk
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                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

  

 Klovbeskæring
 Frysemærkning

 
               Kaj  Andersen
                 86 88 80 03

    

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

Hoppeborge

TLF. : 86 88 29 60

Borgerforeningen for

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

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

                                 

                                                           VIL DU VÆRE MOTIONSVEN ?

                                                   Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med et menneske i dit                                                                                                  
                                        lokalområde, der har brug for motion, og som ikke er i stand til at klare det på 
egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god til idræt.Er du interesseret, og ønsker du yderligere 
oplysninger, kan du henvende dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099. 

Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, 
Ældre Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.  

  

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

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

Tlf.  86 88 01 75

Mausing Forsamlingshus
 

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

              
                     MALERMESTER

  

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

   

Telefoni tilpasset dit behov
       
           www.fonet.dk

                
Leverandør af  edb løsninger,

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

 kontormaskiner

                                             

                   Søndergades Auto
Vandværksvej 43

8620 Kjellerup

86 88 88 86 
sgauto@sgauto.dk

Reparation og service af  alle
Kontakt person :                                                          bilmærker
Harry Damgaard
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Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

Børne- og Fritidsgården
Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1    Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

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

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30  Tlf. 86888516
Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl Mosevej 6  Tlf. 86888542

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

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

Klub 73
Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2  Tlf. 86888352
 
Malmhøj Tlf. 89704080
Boenhed Øst Tlf. 89704083
Boenhed Vest Tlf. 89704085
Aktivitetscenter Tlf. 89704087

Mausing Beboerforening
Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 8689373

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Kurt Løhde, Hønholtvej 1  Tlf. 86888406

Mausing Sportsplads - KFUM
Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459
Menighedsrådet    
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66            Tlf. 86888430

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

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34 Tlf. 86888906

Sognemenigheden
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002

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

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

Søndagsskolen - Vinderslev  
Fmd.:Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

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

Venstre Vinderslev-Kjellerup  
Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K    
 Tlf. 28728290
Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

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

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 
     
Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44  Tlf. 86888308

Windir Spejderne    
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 15. december.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

HAUGE FORSAMLINGSHUS
Hver mandag kl. 19
Linedans

Hver tirsdag kl. 19
Squaredans

8. december kl. 17.30
Fællesspisning med Lucia-optog

INDRE MISSION, MAUSING
28. oktober kl. 19.30 i Mausing Mh
Årsfest

18. november kl. 18.30 i Mausing Mh
Fællesspisning. Tilmelding til Uffe Hansen, 
tlf. 86 86 74 76

2. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Adventsfest v/Fritidsbørnekons. Marianne 
Ravn Olesen, Ringkøbing

13. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Pynte juletræ

27. december kl. 19.00 i Mausing Mh
Julefest/Mausing Søndagsskoles 100 års 
fødselsdag v/Niels Jørgen Holm Larsen, 
Hinnerup

INDRE MISSION, VINDERSLEV
11. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/missionær Brian Madsen, Vejle

4. november kl. 18 i Vinderslev Mh
F-aften

8. november kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Ethiopermissionsmøde v/sognepræst Arne 
Holmgaard, Selde

14. november kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær Finn Naj-
bjerg, Vinderslev

6. december kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Soldatervennefest

15. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Hanna og Karl 
Bjerre, Liljevej 11, v/sognepræst Frede Møl-
ler Hinge

28. december kl. 19 i Vinderslev Mh
Julefest v/lærer Flemming Bjerre, Århus

9. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge

11. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge

12. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Evangelisk alliances Bedeuge

24. januar kl. 19.30 i Vinders Mh
Generalforsamling

MALMHØJ
29. september
Løvfaldstur

30. november kl. 19
Banko med Lions

MAUSING FORSAMLINGSHUS
9. oktober
Banko

23. oktober
Banko

6. november
Banko

10. november
Mortens-and (fællesspisning)

20. november
Banko

4. december
Banko

18. december
Banko

MAUSING SØNDAGSSKOLE
5. oktober kl. 17 i Vinderslev Kirke
Vi deltager i pastagudstjenesten

9. oktober kl. 10 i Mausing Mh
Søndagsskole

30. oktober kl. 10 i Mausing Mh
Søndagsskole

20. november kl. 10 i Mausing Mh
Søndagsskole

27. november kl. 16 i Vinderslev Kirke
Vi deltager i Julekoncerten

11. december kl. 10 i Mausing Mh
Juleafslutning for hele familien

27. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Julefest for hele familien med fejring af  Mau-
sing Søndagsskoles 100 års fødselsdag. Niels 
Jørgen Larsen, Hinnerup holder juletalen.

SOGNEMENIGHEDEN
5. oktober kl. 17 i Vinderslev Kirke
Pastagudstjeneste

12. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/domprovst Thomas Frank, Vi-
borg

22. november kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/provst Anders Bonde, Lyngå

8. december kl. 17 i Vinderslev Kirke
Afslutningsgudstjeneste for minikonfirman-
der (Lucia)

VALGMENIGHEDEN
28. september kl. 17
Fyraftenssang og samvær i Valgmenighe-
dens sal

6. oktober kl. 18 og 19.30
Fællesspisning og foredrag v/Jeppe Søe i 
Valgmenighedens sal

9. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i Bøvling Valgmenighed

16. november kl. 19.30 i VMs sal
Musikalsk foredrag v/Christian Alvad

8. december kl. 14 i Hørup Kirke
Advents-eftermiddag v/Karen Marie Ravn 
og Lene Henriksen

19. januar kl. 19.30 i VMs sal
Lysbilledforedrag v/sogne- og sygehuspræst 
Chistian Højlund

VINDERSLEV 
FORSAMLINGSHUS
8. oktober kl. 18.30
Ølsmagning

19. november kl. 18
Landsbyjulefrokost

27. november kl. 10
Juletræet tændes på torvet

3. december kl. 18
Julefrokost

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING
6. oktober i gymnastiksalen
Gymnastikopstart for ungdom

7. oktober kl. 17 i Vinderslev Fors.hus
Fodboldafslutning for ungdom

29. oktober kl. 18.30 i Mausing Fors.hus
Fodboldafslutning for seniorer

WINDIR SPEJDERNE
1. december kl. 17.30
Juleafslutning i Mausing Forsamlingshus

22. januar kl. 14
Nytårsparade
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Mausing Marked 2011

 Hauge Marked 2011


