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Redaktionsgruppen :
Alice Lemming, Solsikkevej 19 A
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66
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Mangler du
Lokalbladet ?
Skulle der være husstande i
lokalområdet, der ikke har modtaget Lokalbladet, bedes I rette
henvendelse til redaktionen.
Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb
til bladet - stort eller lille - kan det
indbetales i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.
Ved henvendelse til redaktionen
kan I også få tilsendt et indbetalingskort.

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

Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming
--- 			 Udlån af kamera/ pressefotograf
--- 			 Koordinator for aktivitetskalenderen
--- 			 Hjemmeside (www.lokalbladet.net)

---

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

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

Leder
Farvel og goddag

Kirsten Haugaard har desværre valgt
at stoppe i redaktionen. Kirsten var
med til at lave det allerførste blad og
har skrevet rigtig mange gode artikler i de mange år. Tak for stor og flot
indsats samt godt samarbejde!
Kirsten fandt selv sin afløser i Mausing, Marianne Weigelt Kristensen,
som bor i Mathildes hus, er gift med
Palle og har 3 drenge Viggo (10),
Otto (8) og Sofus (5). Marianne er
uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium og arbejder nu på Ulvedalskolen i Silkeborg, som er en specialskole, der tager sig af børn med sociale

og følelsesmæssige problemer. Marianne bruger en stor del af sin fritid i
Kjellerup og Omegns Valgmenighed
samt Mausing Beboerforening og er
for nylig trådt ind i skolebestyrelsen
ved Vinderslev Skole. Marianne synger endvidere gospel i Hvinningdal
Kirke. Vi håber på et godt samarbejde.

Økonomi

Vi har behov for mange sponsorer/
annoncører, abonnenter samt frivillige indbetalinger for at eksistere, og
vi vil gerne opfordre til, at der altid er
angivet NAVN PÅ INDBETALIN-

GERNE. Ellers er det umuligt for
os at se, hvem der har indbetalt pengene, så vi f.eks. udsender rykkere til
folk, der allerede har betalt. Vil I yde
et frivilligt bidrag, må I gerne betale
direkte til en fra redaktionen – eller
benytte vores postkasse (se yderligere
information side 16). Vi ved nemlig
godt, at det ikke er alle, der har adgang til Netbank. Vi har behov for
penge til bl.a. at betale trykning af
bladet og håber på rigtig mange indbetalinger, så vi ikke risikerer at skulle
stoppe. Mange udtrykker stor glæde
ved Lokalbladet, og vi har brug for
jeres støtte – også økonomisk.
Redaktionen

Forsidebilleder: Farverigt fuglefodringshus på Børne- & Fritidsgården, studenterhuekage, Skt. Hans på Malmhøj,
Jesper Mortensen laver mad til sommerfest i Mausing, Kannika Petploy, høstfolk på Mausing Mølle

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. ab klasse 1985/86

Forreste række fra venstre: Christoffer Sølager Thomsen, Jens Grønkjær, Claus Hansen, Rene Jacobsen
Anden række fra venstre: Lene Thomsen, Hanne Elkjær, Vibeke Kristensen, Glennie Pedersen, Lise Lotte Kristensen, Mette Overgaard Holm, Ejgil Lihn
Tredje række fra venstre: Barselsvikar for Margit Høg (lærer), Laila Sørensen, Linette Rasmussen, Birgit Jensen,
Jesper Nøhr Sørensen, Jens Stenholt Nielsen, Søren Tøndborg, Marianne S. Sørensen, Helle Clausen (læs side 6), Steffen
Volder (lærer). Fraværende: Morten Ekenberg.
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Nygifte

Nyfødte

edaG

teljeps
Tillykke med dagen
Victor blev født den 29. juni på Viborg Sygehus. Han vejede 3630 g og
var 52 cm lang.
Peter Lolk Westhoff og Anja Quist- Forældrene er Christina og Brian Vegaard Lund (begge nu Quistgaard stergaard Nielsen, Tulipanvej 7.
Westhoff) fik den 16. juni 2012 en
kirkelig velsignelse i Viborg Domkirke. De havde deres 3 drenge: Bastian
på 5 år, Sander på 3 år og Karl Martin på 1 år med i kirken. De havde
en fantastisk dag og vil gerne hilse og
sige tak til alle for den megen venlige
opmærksomhed i forbindelse med
deres bryllup!!

Så starter
Nørkledamerne igen
Den første mandag i oktober
begynder nørkledamerne igen
på Malmhøj.

Lone og Jens Skovdal Sandberg, Vinderslevvej 14, fik den 5. august en lille
dreng på Viborg Sygehus. Han vejede
3750 g og var 54 cm. Den lille fyr,
som skal hedde Mads, har søstrene
Emma på 4 og Sine på 3 år.

Vi starter ca. kl. 13 til kl. 16, hvor
vi laver vores eget håndarbejde
samt lidt, som brugerrådet kan
sælge til gavn for beboerne.
Vi skiftes til at have kage og
kaffebønner med.
Alle er velkommen!
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Matti (Horup Rosengaard) blev født
den 8. juli på Viborg Sygehus. Forældrene er Louise Horup og Mads Rosengaard Rasmussen.
De tre er lige for nylig flyttet fra Rosenvænget 14, Louises fødehjem, til
Vinderslev, hvor de er flyttet ind i huset mellem Torvet og Forsamlingshuset, Vinderslevvej 32.

Matthias Linack, Mausingvej 21,
blev 50 år den 2. april.
Hanne Skov, Krokusvej 13, blev 50
år den 2. juli.
Bo Sørensen, Mausingvej 19, blev
50 år den 11. juli.
Lene Bech, Gl. Revlvej 2 a, bliver 60
år den 10. november.
Lotte & Bent Kragh, Pederstrupvej
52, har sølvbryllup d. 12. november.
Hanne & Lindy Skov, Krokusvej
13, har sølvbryllup d. 21. november.
John Iversen, Tøndborgvej 15, bliver 50 år d. 24. november.
Karl Petersen, Pederstrupvej 73, bliver 60 år den 26. november.
Ella & Anker Pedersen, Haurbakvej 14, har diamantbryllup den 29.
november.
Dorte Nielsen, Tøndborgvej 4, bliver 60 år d. 8. december.

Også i Vinderslev
”stoler” vi på
pædagogerne

Gade

spejlet

Mågeskrig

Måger i hundredvis da der blev ensileret græs i Hønholt

Studenter i Vinderslev
Midt i juni måned var der som så mange
andre steder i Danmark også studenter,
der kørte rundt og besøgte forældre i
Vinderslev.
Disse studenter her på billederne kørte
op til Anders Krogsdals forældre på Liljevej. Anders var blevet international HTX
student fra Silkeborg.

Sommerfest i Mausing
Fredag den 30. juni var der
sommerfest i Mausing.
På billedet til venstre er
Marianne Kristensen blevet
kåret til byen kvinde.
Til højre er Jesper Mortensen i gang med madlavning.
Herunder til venstre er der
indsamling til nye karper,
og til højre får børnene en
tømmerflådetur.
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Hvor blev de af ? - Helle Clausen
Klassen på billedet side 3 var en god
klasse, og vi fulgtes til og med 7. Næste stop blev for mig Kjellerup Skole
- der fulgtes de fleste af os stadig ad og derefter Bjerringbro Gymnasium.
Fem år efter, at vi var gået ud af 7.
klasse, mødtes vi igen – i 1992. Det
var netop i dagene, hvor Los Angeles
blev hærget af raceoptøjer, og en del
af byen stod i flammer. Dengang var
vi vist alle mere eller mindre ”på vej”
og spændte på, hvor livet ville føre os
hen. Selv havde jeg i hvert fald ingen
anelse, ud over at jeg havde en flybillet til Los Angeles, og at det i de dage
ikke just virkede snusfornuftigt.
To måneder senere forlod jeg som
nybagt student Vinderslev og rejste
til Los Angeles, hvor raceoptøjerne
heldigvis var stilnet af i mellemtiden.
Jeg havde hjemmefra fået et job som
au pair hos en amerikansk familie,
der havde behov for hjælp til et handicappet barn.
Min første erfaring i Los Angeles var
- ud over at byen samme dag var blevet ramt af et stort jordskælv - at det
i Los Angeles er kutyme, at au pairs
bliver indkvarteret i familiens ombyggede garage.
Jeg tilbragte således 1 år med bopæl i
en garage i Los Angeles.
Her blev jeg en knag til at give sondemad og til at finde rundt i et hav af
motorvejssammenfletninger. Derudover nød jeg til fulde, hvad Californien havde at byde på af sol, strand
og glamour.
Tilbage i Danmark måtte der endnu
et års betænkningstid – og et job som
handicaphjælper – til, før jeg fik den
idé, at jeg ville være geolog. Jeg læste geologi på Aarhus Universitet og
specialiserede mig i den del af geologien, der har med istiderne at gøre,
kvartærgeologi.
Lige før arbejdslivet for alvor bankede på, benyttede jeg en sidste chance
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Hele familien, påsken 2011
for en længere rejse.
Jeg tog orlov fra studiet for at vandre i
Nepal.
Som færdiguddannet geolog søgte
jeg ret hurtigt mod
polarforskning. Jeg
blev ansat på Danmarks
Tekniske
Universitet og havde min faste bopæl
i København, men
tilbragte mange og
ind imellem lange
perioder i Grønland.
Jeg arbejdede med
geologi og permafrost. Permafrost
vil sige, at jorden er
frossen året rundt.
Temaer som naturligt har relation til
klima, og det er i
disse år både meget
spændende og meget aktuelt at

Borearbejde i Sisimiut en kold januardag
for 10 år siden

og riffel.
og Thelma på 8 år, og sammen har vi
arbejde med klima.
Det var sjovt, betagende og udfor- Svalbard bød på flotte landskaber og Rémi på 1½ år.
høj faglighed.
drende.
Vi er ofte i Frankrig. Hos familien
Den ene uge lå jeg grundstødt med Det var nogle gode år med midnats- især, men vi er også gerne turister anet forskningsskib i Grønland, før jeg sol og polarnætter. Med nordlys, kæl- dre steder i landet. Vi nyder de lokale
den næste uge sad til klimadebat på vende isbjerge og hylende slædehun- råvarer og de lidt lunere temperatuChristiansborg og derefter måske 2 de. Dansemik og kaffemik. Aftener i rer. Vi rejser dog også gerne nordpå.
måneder ved skrivebordet og prø- teltlejre, sejladser blandt pukkelhvaler Sidste sommer holdt vi ferie i Sverige.
vede at få noget fornuftigt ud af en og lange vandringer i fjeldet. Med Og skiferierne går både nordpå og
masse indsamlede målinger og opteg- vabler, frostskader og aflyste flyaf- sydpå.
gange. Og med masser af geologiske
nelser.
hovedbrud.
Hjemme kombinerer vi det nordiske
Jeg var også på Svalbard i nogle perio- Polarforskningen fyldte meget. Og med det franske. Særligt i køkkenet,
hvor de franske kogebøger står side
der. Svalbard ligger mellem Nordkap det var sjovt.
om side med Claus Meyers. Vi holder
og Nordpolen. Et gammelt kulminesamfund, hvor Norge i dag dri- Men på et tidspunkt kiggede jeg mig alle af både rugbrød og foie gras.
ver et unikt og meget internationalt omkring blandt mine kollegaer og Yannick arbejder som projektleder i
orienteret universitetscenter, som tænkte, at enten skulle jeg gifte mig et firma i Nørresundby. Hans job er
udelukkende beskæftiger sig med po- med mit fag, og ellers skulle jeg nok meget internationalt orienteret, og
larforskning. Og det polare har man inden alt for længe sørge for at få en han rejser en del. Jeg arbejder som
samtidig lige uden for vinduet. Et mere almindelig tilværelse. Jeg valgte geolog hos rådgivningsvirksomheden
det sidste og skiftede polarforsknin- NIRAS, hvor jeg især beskæftiger
spændende sted!
gen ud med geologi på – eller i om mig med grundvandskortlægning og
grundvandsbeskyttelse.
På Svalbard lærte jeg at skyde med man vil - dansk jord.
riffel og køre på snescooter. Det med
riflen skyldes, at Svalbard er det land- Mere specifikt er det blevet på nord- Og når det trænger sig på med rejser
område i verden, hvor koncentratio- jysk jord. Jeg er i dag gift med Yan- og syge børn, så ringer vi til Vindernen af isbjørne er størst. Og det er i nick, og vi bor i Aalborg. Yannick er slev, hvor vi heldigvis har et par meøvrigt det eneste sted, jeg kender til, franskmand, og vi har i alt 3 små - og get tålmodige bedsteforældre, som
hvor ingen løfter et øjenbryn, hvis mellemstore - fransk-danske stats- stiller op hver eneste gang.
man går ind i banken iført elefanthue borgere. Yannick har Elliot på 14 år

Rémi med sin mormor
Med venlig hilsen
Helle Clausen
På marked i Auvergne, Frankrig
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Børnehjørnet
Så er Børnehjørnet klar til at modtage
børn igen, og alle børn fra 3 år og opefter er velkommen i Vinderslev Sognehus hver tirsdag fra kl. 16.15-17.15.
Forældre er også meget velkommen
til at være med, og der er altid kaffe
på kanden.
Er der børn, der har brug for at blive
hentet ved børnehaven, så er der mulighed for det, hvis vi får en henvendelse.
Børnehjørnet er stedet, hvor vi synger og fortæller bibelhistorie. Dette
efterår er vi på overraskelsestur sammen med Jesus. Vi leger udendørs og
indendørs. Vi er kreative, og vi hygger
os hver gang med saft og frugt m.m.
Den sidste tirsdag i hver måned er
der spisning for hele familien fra ca.
17.30 -18.30.

gudstjenesten i Vinderslev
Kirke, og vi er også med ved
Pasta-gudstjenesten den
6. december.

Børnehjørnet er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, og vores
I løbet af efteråret skal Børnehjørnet motto er: GIV DET STØRud for at sælge lodsedler, så hvis der STE TIL DE MINDSTE.
er nogle børn og voksne, der ringer
på jeres dør, så er I velkommen til at Yderligere oplysning samt
støtte dette vigtige arbejde i Vinder- børnehjørneprogram kan
slev Sogn.
fås (se kontaktpersoner i foreningsliDen 30. september deltager vi i Høst-

sten side 38).

Børnehjørnehilsen:
Anne Marie Najbjerg,
Krokusvej 15

Lokalbladets postkasse
Redaktionsgruppen har forsøgt at
være lidt kreative med hensyn til at
skaffe penge til redaktionsarbejdet.
Alting stiger jo, og det gælder bl.a.
trykning af bladene samt forsendelse
af dem, der skal uden for lokalområdet.

Postkassen flytter lidt rundt, men har jektets resultat.
foreløbig følgende adresser:
Fredag den 28. september: I Vinderslev Forsamlingshus til juniorfodboldafslutning.
Hele oktober: I Genbrugsen i Vinderslev.
Hele november: I Hauge Minimarked, men lørdag den 17. november
deltager den i Landsbyjulefrokosten i
Vinderslev Forsamlingshus.

Vi har derfor opfundet en indsamlingsbøsse i form af en postkasse
beklædt med lokalblade. Den burde
være let at få øje på, og vi håber selvfølgelig, at synet af den vil inspirere
til lidt gavmildhed - helst som kolde Vi takker på forhånd for bidragene
kontanter, men også gerne med ris, og skal selvfølgelig nok holde vores
læsere orienteret om indsamlingsproros eller forslag til bladets indhold.
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Redaktionen

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester
30. september

Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (Høstgudstjeneste)

7. oktober		
14. oktober		
21. oktober		
28. oktober		

Hinge 10.30 (Høstgudstjeneste), Vinderslev 19.00 (Musikgudstjeneste m/Gia & Filip Gade)
Hinge 9.00, Vium 10,30, Vinderslev 14.00
Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30, Vium 19.00

4. november
11. november
18. november
25. november

Vinderslev 9.00, Hinge 10.30, Vium 14.00 (Nadver)
Vinderslev 10.30 (Hartvig Wagner, Gullestrup), Hinge 19.00 (Klaus Buch Møberg)
Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 14.00
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

2. december		
6. december
9. december		
16. december		
23. december		
24. december		
25. december		
26. december		
30. december		

Vium 9.00, Hinge 10.30, Vinderslev 16.00 (Julekoncert m/Tina Lynderup)
Torsdag 17.00: Pastagudstjeneste i Vinderslev Kirke med Luciaoptog
Vinderslev 10.30, Hinge 19.00 (Julekoncert m/Silkeborg Blæserne)
Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
Vium 13.00, Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.30
Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 14.00 (Nadver)
Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

2013
1. januar		
6. januar		
13. januar		
20. januar		

Hinge 10.30, Vinderslev 14.00, Vium 16.00
Vium 9.00, Vinderslev 10.30, Hinge 19.00
Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
Hinge 9.00, Vium 10.30, Vinderslev 19.00

(K) = Kirkekaffe		

(O) = Offergang

Sogneaftener i
Vinderslev Sognehus

(Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

Og hvad er det du siger - Og jeg mener det, jeg siger - om at
udtrykke sig, så man ikke bliver misforstået.
Onsdag den 10. oktober kl.19.30
Det er jo ikke godt, hvis det sker,
Familieterapeut Steen Palmkvist, hverken i et ægteskab eller med vores
Randers, kommer og holder et fore- venner.
drag om, hvordan vi bevarer ”Kærligheden til sidste blik” - om at holde Ja, spørgsmål er der nok af, og dem
kærligheden varm og levende i et vil Steen Palmkvist svare på denne
langt ægteskab.
aften.

ny bønnebog, der under titlen ”Himlen under mine fodsåler” giver et bud
på, hvordan moderne mennersker
falder i snak med Gud. De 268 bønner er nemlig skrevet på en måde, så
alle kan være med, og hensigten er at
forny den personlige hverdagsbøn i
et nyt og mere direkte sprog.

Bogens titel er hentet fra en takkebøn, der hedder ”Silkeborgbønnen”.
Elof Westergaard vil i sit foredrag
Hvad er kærlighed?
Torsdag den 22. november kl.19.30 fortælle om bøn - en frimodig samHvordan bevarer vi kærligheden til Provst og sognepræst i Mariehøj tale med Gud.
vores medmennesker i samfundet?
Kirke, Elof Westergaard, Silkeborg:
Hvordan er vores kommunikation i ”Hvad er bøn til Gud?”
Lisbeth Nyrup Christensen
ægteskabet og med dem, vi omgås i
dagligdagen?
Elof Westergaard har bidraget til en
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Gudstjenester
7. oktober		
14. oktober		
21. oktober		
28. oktober		

18. søndag e.trin.		
19. søndag e.trin.		
20. søndag e.trin.		
21. søndag e.trin.		

Thorning 10.30, Grathe 14.00 (med kaffe)
Grathe 9.00 (Jeppe K. Carlsen), Thorning 10.30 (J.K. Carlsen)
Thorning 14.00 (Lotte Boas)
Thorning 9.00, Grathe 10.30

4. november		
11. november		
18. november		
25. november		

Alle Helgens dag		
23. søndag e.trin.		
24. søndag e.trin.		
Sidste søndag i kirkeåret		

Thorning 10.30, Grathe 14.00 (med kaffe)
Thorning 9.00 (Jeppe K. Carlsen), Grathe 10.30 (J.K. Carlsen)
Thorning 10.30
Thorning 9.00 (Jeppe K. Carlsen), Grathe 10.30 (J.K. Carlsen)

2. december		

1. søndag i advent		

Thorning 10.30, Grathe 14.00 (Familiegudstjeneste)

Efterårskoncert
”Barok på dansk”

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 i
Thorning Kirke
Kirkekoncert med Cantica Consort,
som består af Hanne Tolbøll (fløjte),
Jette Rosendal (sang) og Nicolai Nielsen (cembalo). Musik fra 1700-tallet
med tilknytning til komponisterne
Buxtehude, Telemann og Morten
Ræhs, krydret med arier af Händel
og enkelte danske sange til årstiden.

betydning i vores liv. Her i Thorning
og Grathe indbyder vi til både gudstjeneste den 4. november samt til en
foredragsaften, som vil stå i Alle Helgens dagens tegn. Sognepræst Knud
Ove Mandrup, Grønbæk/Ans, vil
komme til Thorning og ud fra egne
oplevelser tale om den pris, som kærligheden har.

Knud Ove Mandrup skriver følgende
om sit foredrag:
”Kærlighedens pris er sorgen”.
Hvert år ved Alle Helgen mindes vi
de mennesker, som nu er døde, men
Torsdag den 1. november 2012 kl. som, mens de levede, var en uvurder19.30 i Thorning Forsamlingshus. lig del af vores fælles liv.

Allehelgensmøde

de sygdom Amyotrofisk Lateral Sklerose, også kaldet ALS.
Det satte mange tanker og overvejelser i gang. I 4½ år stod sygdommen
på. Den begyndte langsomt, det første års tid uvidende om sygdommens
karakter og alvorlige udvikling. Senere, da diagnosen blev stillet, var det
med en bevidsthed om, at det var en
sygdom til døden. Hvordan udvikler
en sådan sygdom sig? Hvordan lever
man med en sygdom, der kun er én
udgang på? Og hvordan lever man
med den som ægtefælle?
I foredraget beskrives stadier i det
forløb, som sygdommen førte igennem. Samtidig bevæger vi os rundt i
kærlighedens og sorgens univers. Vi
bevæger os ind i det meningsfulde og
det meningsløse, venskabet og tabet,
- ind, hvor kærligheden ikke kan betales hverken med klingende mønt eller
blomster, men kun mærkes i sorgen,
savnet og tabet af den, man holder
af. Kærlighedens pris er sorgen. Men
er kærligheden også sorgen værd?

Rundt om i Danmark fejres første I sensommeren 2010 mistede aftesøndag i november flere og flere ste- nens foredragsholder sin kone. Hun Foredraget er meget personligt. Det
der: Alle Helgens dag. Her mindes vi døde af den aggressive dødbringen- rummer tanker og overvejelser om
de døde. Dem, som særligt har haft
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Familiegudstjeneste

livet og døden, om kærligheden og
sorgen, om smerten og tabet, og om
at komme videre i livet.

i Grathe Kirke søndag den 2. december kl. 14.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til årets familiegudstjeneste i Grathe
Kirke.

Der tages entre for kaffe og brød.
Alle er velkomne

Konfirmander og minikonfirmander
vil deltage aktivt i gudstjenesten.

Alle Helgens
gudstjeneste

Søndag den 4. november i Thorning kl. 10.30 og i Grathe kl. 14.00.
Ved denne gudstjeneste mindes vi
særligt dem, som vi har mistet i vores liv. Dem som er savnede og for
os aldrig glemt. Vi vil under gudstjenesterne denne dag læse navnene op
på dem, som siden Alle Helgens dag
sidste år er døde og begravede her i
sognene. (Det er de samme navne,
som nævnes i begge kirker). På den
måde mindes vi de mennesker, som
har været del af lokalsamfundet her
på egnen, eller som har haft familiemæssig tilknytning hertil. I Grathe vil
der efter gudstjenesten kl. 14.00 være
en kop kaffe med mere i våbenhuset.
Alle er velkomne

Efterfølgende er der underholdning,
og Grathe Menighedsråd er vært for
en kop kaffe med mere i Hauge Forsamlingshus.
Organist Dorte Tilma

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Fortællinger og uddrag af Selma Lagerlöfs smukke Kristuslegender binder aftenens fællessalmer, solosange
og orgelmusik sammen til en helhed,
der besinder sig på det væsentlige:
Budskabet, forventningen og glæden.

”Blomstre som en
rosengård”

Torsdag den 22. november kl.
19.30 Salmesangsaften ved advent
og juletid i Thorning Kirke
Medvirkende: Anette Kjær (solosang
og oplæsning), Dorte Tilma (orgel).

Anette Kjær, solosang

Adventstidens og julens salmer danner rammen om et poetisk og lysfyldt
åndehul midt i juletravlhed og decembermørke.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.
30. september		

17. søndag efter Trinitatis

Hørup 10.30

7. oktober		
18. søndag efter Trinitatis
14. oktober		
19. søndag efter Trinitatis
21. oktober		
20. søndag efter Trinitatis
24. oktober		
Onsdag aften			
28. oktober		
21. søndag efter Trinitatis
							
							

INGEN
Levring 10.30
INGEN
Vinderslev 18.30 (Familiegudstjeneste)
Holstebro Valgmenighedskirke 10.30, Peder Hedegaard
Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i
Midt- og Vestjylland

4. november
11. november
18. november
25. november

Hørup 10.30
Levring 10.30
INGEN
Levring 10.30

Allehelgens søndag		
23. søndag efter Trinitatis
24. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret		

2. december		
1. søndag i advent		
9. december		
2. søndag i advent		
16. december		
3. søndag i advent		
23. december		
4. søndag i advent		
24. december		
Juleaftensdag			
25. december		
Juledag				
26. december		
2. juledag			
30. december		
Julesøndag			
31. december		
Nytårsaftensdag			
							

Vinderslev 10.30
INGEN
Vinderslev 10.30
INGEN
Vinderslev 14.00, Hørup 17.00
Levring 10.30
INGEN
INGEN
Hørup 10.30 (Kort gudstjeneste uden nadver med efterfølgende
samvær i salen med en skål for Godt Nytår

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

Kjellerup og Omegns Valgmenighed

er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses
på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan
man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på
generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften.
Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.
Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk
Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt
nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens
formand.
Bestyrelsens formand er Svend Aage Thomsen, Lindevej 30, Kjellerup 				
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		
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk			
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk			
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tlf. 86 88 88 26
tlf. 86 89 37 38
tlf. 86 88 67 89

KIRKENYT
Valgmenigheden
Fællesspisning

Torsdag den 4. oktober kl. 18 med
foredrag kl. 19.30: Mad og kærlighed - et tema i Anne Marie Løns
forfatterskab.
Til fællesspisningen kl. 18 i valgmenighedens sal er tilmelding nødvendig senest mandag den 1. oktober,
mens man til foredraget kl. 19.30
som sædvanligt bare kan komme.

Arabisk status

Tirsdag den 6. november kl. 19.30
Det arabiske forår et efterår efter
v/professor og islamforsker Jakob
Skovgaard-Petersen
Det er lykkedes valgmenigheden at
få modtageren af DRs formidlingspris 2012 professor og islamforsker
Jakob Skovgaard-Petersen til at gæste
os i Kjellerup. Rosenkjærprisen gives
til en fremtrædende forsker eller kulAftenens foredragsholder er studen- turpersonlighed, der har formidlet et
ter- og sognepræst i Herning, Lisbeth vanskeligt emne på dansk.
Filtenborg.

Adventskoncert

Torsdag den 6. december kl. 14.00
Eftermiddagen indledes i Hørup Kirke med julekoncert ved otte sangere
med tilknytning til Viborg Motetkor.
De kalder sig ”De Himmelblå” og vil
synge af advents- og juletidens sange.
Efter koncerten følger de med over
i salen, hvor vi traditionen tro har
granpyntet i bjælkerne og røde julehjerter hængt frem.
Ring Thorning Taxa efter mødebilen
til transport fra egen dør og retur.

Familiefest

Man behøver IKKE kende til Anne
Marie Løns forfatterskab for at høre
foredraget, men foredraget kommer
ind på følgende romaner: Willums
veje, Fodretid, Café Danmark, Kærlighedens rum, Hvis barn m. fl.

Efterårsmøde

Jakob Skovgaard-Petersen har boet i
forskellige lande i Mellemøsten, bl.a
nogle år som direktør for dialoginstituttet i Cairo, hvor han vandt stor anerkendelse under Muhammedkrisen.
Nu forsker han i arabisk og islam ved
Institut for Tværkulturelle studier
ved Københavns Universitet.

Minikonfirmander

Søndag den 6. januar kl. 14.30
Helligtrekongersgudstjeneste
for
børnefamilierne i Hørup Kirke med
efterfølgende festlig sammenkomst.
Vi synger julen ud med en julet familiefest omkring træet i salen med
mange børnesange - og også julesange. Det er den traditionelle juletræfest, der fra 4. juledag er flyttet hen til
lige efter nytår.

Jasminrevolutionen Et tunesisk forår?

Torsdag den 10. januar kl. 19.30
Anne Kathrine Østerby fortæller i
valgmenighedens sal om sine oplevelser under et 3 måneders ophold
som ungdomsleder i Tunesien. Hun
har rejst med et projekt støttet af
KFUM-Spejderne, Dansk Ungdoms
Fællesråd og Udenrigsministeriet.

Tirsdag den 13. november efter
skoletid tager minikonfirmanderne,
der går til minifortælling i valgmenigheden på udflugt til teatret Gruppe
38 i Århus. Inden forestillingen ser
de en kopi i naturlig størrelse af en
stavkirke og hører om, hvordan vikingerne byggede kirker, da de blev Hun vil vise billeder og film og læse
højt fra sin personlige blog.
kristne.

Søndag den 28. oktober
Kl. 10.30 gudstjeneste i Holstebro
Valgmenighedskirke, efterfulgt af
middag og foredrag v/valgmenighedspræst Signe Paludan, Lemvig
over emnet ”Skæbnebegrebet i Karen Blixens fortælling Babettes gæstebud”. Dagen slutter med kaffe og fællessang i kirken.
Timerne i valgmenighedens sal vil
være begyndt ugen inden udflugten.
Familierne får nærmere besked.
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Malmhøj
Nyt fra brugerrådet

Fejring af midsommeren
På Malmhøj fejrede vi Sankt Hans
den 21. juni, som efter min kalender
skulle være årets længste dag. Efter
formandens velkomst sang vi et par
fællessange, der passede til årstiden
og lejligheden. Anne Marie Najbjerg
holdt en god og spændende båltale,
hvor hun var langt omkring. Hun
tændte bl.a. en tændstik og talte om
ilden, som giver varme og lys, som
igen har en stor og gavnlig virkning
for os mennesker: Lyset spreder
mørket og beskytter os mod utryghed og ondskab. Vi fik også at vide,
at man har fejret midsommeren her
i landet længe før kristendommens
indførelse, men vore dages Sankt
Hansfest har navn efter Johannes
Døberen, der var banebryder for lyset, idet han havde det vigtige ærinde
at sprede mørket og fortælle om Jesu
komme.
Som det efterhånden har været tradition i mange år, kom Bent og Lotte
Kragh for at optræde for os og for at
spille og synge sammen med os. Menuen fulgte også traditionen og stod
som sædvanligt på pølser og is samt
kaffe og småkager. Der blev selvfølgelig også brændt bål, så heksen kunne blive sendt til Bloksbjerg.

Anne Marie Najbjerg holder båltalen
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Sommerens gåture
Juli måned er en lidt stille tid på
Malmhøj. Derfor tilbyder brugerrådet gåture rundt i byen og nærmeste
omegn. En meget vigtig del af gåturene er de dejlige kaffeborde, vi er så
heldige at blive inviteret på hos forskellige beboere i området. Derfor får
de, der ikke har kørestole og ikke kan
gå så langt, tilbud om at blive kørt i
bil! I år var der fem mandage i juli,
så det blev til fem ture, hvor vi besøgte Arne og Else Holm, Flemming
og Karen Grønkjær, Hanna og Karl
Bjerre, Ruth Nørskov samt Agnes og
Søren Hansen.

Så er det lige før heksen letter!

På vej ind til kaffen hos Agnes og Søren

Brugerrådets kommende arrangementer:
27.09.2012: Løvfaldstur
11.10.2012: Tøjdemonstration
1.12.2012: Julemarked
12.12.2012: Julefrokost
Birthe Clausen

På vej i regnvejr, men humøret er der ikke
noget i vejen med!

Kaffe i haven hos Else og Arne Holm

Vinderslev og Omegns Lokalråd
I lokalrådet har vi brugt sommeren
på at lave en præsentationsvideo af
Vinderslev og Omegn. Denne video
skal bl.a. bruges i kommunens bosætningskampagne og på den hjemmeside, som vi er i gang med at lave.

Det ønsker vi at gøre af hovedsageligt to grunde: Det skaber ofte god
dynamik, når nye borgere flytter til
et område, hvor de ønsker at sætte
deres præg samtidig med, at både
børnehaven og skolen de næste par
år vil mærke konsekvenserne af det
Kommunens bosætningskampagne faldende børnetal i Vinderslev Sko”Silkeborg kalder” er et projekt, som ledistrikt. Videoen bliver selvfølgelig
skal skaffe nye borgere til kommu- offentliggjort senere på året.
nen – et projekt som Lokalrådet deltager aktivt i for også at tiltrække nye En særlig tak til Lotte Anckersen,
borgere til vores lokalsamfund.
Knud Friis, Hans Lajgaard, Hanne

Jensen, Bodil Lyngsøe, dagplejerne
og Marie Pinholt for bidrag og arbejde med filmen.
Lokalrådet har fået sin egen mailadr.: vinderslevogomegnslokalraad@
gmail.com, men husk I er altid velkomne til også at ringe med idéer,
behov for hjælp eller et godt råd.
Jane Vibjerg
Tlf. 35 26 60 10

Indkaldelse til borgermøde
Torsdag den 15. november kl. 19.00
Mødet foregår på skolen

Tema: Udvikling og samarbejde i vores lokalområde
Derudover vil der være årsberetning fra Lokalrådet samt valg
(bare rolig – det er ikke valget, der skal holde jer væk)
Den officielle indkaldelse til borgermødet følger i dagspressen.

SÅ ER DET IGEN TID TIL
LANDSBYJULEFROKOST
I VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
Sidste år startede vi med dejlig traditionel julebuffet samt en lille snaps.
Stemningen blev hurtigt god, og den blev endnu bedre,
da faster Sørine kom på besøg med et festligt indslag.
Igen i år vil vi arrangere landsbyjulefrokost, og som sidst pynter vi op
og håber på, at lige så mange møder festglade op til en hyggelig aften
sammen med naboer og venner.
Vi serverer igen julebuffet samt lidt natmad, og
som sidste år er det igen Wos Tow, som spiller op til dans.
Vi håber på lige så god opbakning til dette års landsbyjulefrokost.
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 18.00
Tilmelding til Louise Bech
86888080/51522195
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Skolebestyrelsen

Mandag den 13. august mødte 145
børn ind til et nyt spændende og lærerigt skoleår på Vinderslev Skole.

For 18 af børnene er det starten på
deres skoleliv denne dag. Med nyspidsede blyanter, funklende skoletasker
(der måske er lidt for store endnu),
madpakken og masser af sommerfugle i maven.
Andre er mere erfarne med skole og
første skoledage. Men den første dag
efter en lang sommerferie er altid noget helt særligt. Tavlen er visket ren,
og vi er klar til at tage fat med fornyet
energi. Forude venter et nyt år med
nye spændende bøger, for nogle også
et nyt fag og for alle, nye oplevelser.

Ny skolebestyrelse

For skolebestyrelsen er det også et
nyt skoleår og en ny bestyrelse.
Marianne W. Kristensen, Susan Danielsen, Naja V. Sørensen og Anita H.
Andersen er nyindtrådte medlemmer
i skolebestyrelsen. Derudover består
skolebestyrelsen af Jes Christensen,
Claus Hansen, Hanne Bak, Kirsten
Havskov (lærer), Morten Salling
(SFO), Steffen Volder (viceinspektør)
og Thorkild Skovbo (skoleleder).

Der er også brug
for små skoler

Der bliver spændende og krævende
ting for skolebestyrelsen at arbejde
med i det kommende år. Vi skal have
kommunalvalg i november 2013, og
det bliver helt sikkert præget af skolestrukturdebat. Kan vi få debatten til Det er en utrolig spændende debat,
at handle om andet end store kontra som jeg glæder mig til at følge og også
små skoler? Kan vi overbevise poli- gerne tager op i skolebestyrelsen.
tikerne om, at Vinderslev Skole er
en skole i kommunen, som ikke kan
Dialog
undværes?
Når dette Lokalblad udkommer, har
skoleåret allerede været i gang i 1½
Læring og Trivsel
måned, og skolebestyrelsen har i år,
En ny Lærings- og Trivselspolitik er ligesom tidligere år, deltaget i det førsendt i høring her i efteråret. Den ste forældremøde i henholdsvis 0. kl.
udstikker retningerne for læring og og 1. kl. Her har forældrene fået en
trivsel for børn og unge fra 0 til 18 år. kort orientering om skolebestyrelsesHer lægges blandt andet op til en hø- arbejdet og om, hvad man som forjere grad af inddragelse af forældre i ældre kan bruge skolebestyrelsen til.
samarbejde om børn og unges udvik- For skolebestyrelsen vil rigtig gerne
ling og mere samarbejde på tværs af bruges – vi vil meget gerne i dialog
faggrupper.
med både forældre og borgere i lokalområdet.

Lektiefri?

I diverse medier kan man følge debatten om, hvorvidt børnene skal
have lektier for? Har det en effekt, at
børnene sidder og sveder over lektierne? Det har endda været fremme,
at det i 30% af hjemmene er foræl-

Fotos fra VM i samarbejde, sangdag og multibane
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drene, der laver lektierne i større eller
mindre grad. Og så må effekten på
børnene jo nok siges at være begrænset. Jeg skal da heller ikke sige mig fri
for, at det også er sket et par gange
hos os, at lektiehjælpen har været lige
lovligt omfattende.

Vi vil fra skolebestyrelsens side gøre
vores bedste for at sikre rammerne
for et fantastisk skoleår for både
børn, personale og forældre.
Hanne Bak

Hauge Marked 2012
Igennem et år planlægger og forbereder 30 personer i forskellige arbejdsgrupper årets Hauge Marked. I grupperne tager man sig af alle opgaver
vedrørende kræmmere, musik, medarbejdere, markedspladsen, indkøbene og sidst, men ikke mindst bliver
der sørget for de forskellige tilladelser
til at afholde markedet.

Stemningsbillede fra damefrokosten
Selv om markedet finder sted i en af
sommermånederne, så er vejrguderne ikke altid så venligt stemte, men
det var de heldigvis i år. Til alle arrangementerne i løbet af de 6 dage var
det godt vejr med solskin og varme.
Der var ikke noget at klage over, og
arrangørerne kan se tilbage på et meget velbesøgt marked, hvor små 200
medarbejdere har hjulpet til.
Der var lavet nogle nye tiltag på programmet i år, nemlig veteran- og
Flere tyrolerfestdeltagere var klædt på til
amerikanerbiltræf, stand-up-comedy,
lejligheden

tyrolerfest og damefrokost. Alle arrangementer blev afviklet med succes, så arrangørerne har talt om, at
de nye tiltag skal gentages til næste år.
På nuværende tidspunkt har musikgruppen allerede en råskitse klar over
programmet for 2013, som de øvrige
grupper planlægger deres opgaver ud
fra.
Hauge Marked 2013 finder sted 2.-7.
juli, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Jette Pedersen

Vinderslev Bypark
Det er vist på høje tid med endnu
en opdatering på projektets status.
For lige at opsummere, drejer det sig
om en bypark for alle Vinderslev og
omegns borgere – en såkaldt 0-100
års park, der tilgodeser alle aldersgrupper. Parken vil blive opført på
det 1450 m2 store grønne område,
der ligger i forlængelse af Vinderslev
Forsamlingshus og parkeringspladsen hertil.
Projektet har efter nogen tid med
fondssøgning endelig fået tilsagn om
endnu en fondsstøtte-aftale og denne
oven i købet på en betragtelig sum.

Med denne glædelige nyhed har projektgruppen nu hentet ca. 3/4 af det
samlede budget, hvorfor vi er begyndt at sætte mere specifikke aftaler i stand. Efter samtaler og møder
med Silkeborg Kommunes Kultur- &
Fritidsafd. er der blevet koordineret,
hvordan det indledende arbejde skal
tilrettelægges. Først derefter kan selve etableringen af byparkens elementer ske.
Som det ser ud nu, påbegyndes derfor den ’grove grønne’ klargøring af
området (altså træfældning og buskrydning) i det tidlige efterår, hvorefter dræningsarbejdet vil blive startet.

Hvis alt går, som vi håber, påbegyndes etableringen af elementerne i det
tidlige forår 2013, men vi mangler
stadig de sidste penge, så der arbejdes videre med fondsindsamlingen. I
mellemtiden vil vi meget gerne høre
fra folk, der kunne have lyst og tid til
at give en hjælpende hånd ved opførelsen af byparken. Projektet har
nemlig budgetteret med en del frivillige mandetimer! Kontakt gerne
tlf. nr.: 22 83 23 52 for at melde dig
på arbejdsholdet:) Vi glæder os til at
høre fra dig/jer!
Med venlig hilsen
Anja Westhoff
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Fritidsregissør
Det unødvendiges nødvendighed
– et billede af regissørjobbet ved
Thorningegnens Friluftsspil.
Når kalenderen siger tidlig maj, og
de første forårsdage luner landet, kalder Friluftsscenen i Thorning. Forud
er gået måneders arbejde med audition, udvælgelse, sang- og dansetræning, syning af kostumer, bygning af
scene og masser af møder om alt fra
menuen i salgsboden til, hvilke små
og store rekvisitter der skal bruges i
årets friluftsspil.
Sådan en aften med skibukser, vanter,
en blåfrossen instruktør, der styrer
tropperne, og så glæden i øjnene hos
skuespillerne ved, at man hiver en
ganske særlig ting frem, der skal bruges for at spille sin karakter, - da ved
jeg, hvorfor det er sjovt at være regissør i Thorningegnens Friluftsspil.
Ved et tilfælde kom jeg med i spillet.
Vores døtre fik roller i Folk og Røvere
i Kardemommeby, og jeg var der jo alligevel! Og det er altid sjovere at være
med end bare at kikke på. Så vupti
var jeg – og dermed også min mand,
Rasmus, engageret i fremstillings- og
tingfinderopgaven. Vi har hjemme
hos os altid været samlere, og nu var

der pludselig mulighed for, at noget
af alt det, der stod i laden, kunne bruges. Og vi har fået mulighed for at lave
de sjoveste ting og snakke os til hvad
som helst af det, som instruktør, Kim
Brandt, ønsker sig, og som vi regissører forestiller os til de enkelte scener.
Hver år bidrager omkring 150 børn
og voksne til gennemførelsen af stykket. Der er naturligvis mange lokale fra
Thorningområdet, men også folk fra
Hauge, Vinderslev, Kjellerup, Viborg,
Silkeborg – og Århus. Det helt særegne er, at ingen kan undværes – og
det ved alle. Hvis der ingen musikere

Rasmus Østerby, Kirsten Rose og Bente Larsen klargør produktionen
af kæpheste til Bølle Bob
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er, bliver der så stille, og er der ingen
kostumedamer og sminkefolk, bliver
skuespillere så triste at se på. Er der
ingen scenebyggere, elektrikere og
malere, kommer der ingen strøm og
lys og lyd, så er der ingen scene at
spille på. Og når først der rykkes ud
på scenen, så skal alle de små ting være
på plads. Så står der i manuskriptet, at
et vildsvin skal falde ned fra et træ,
ja så må det syes, og skal der bygges
et miljø som Pippis hus, som Havajes
80’er flipperparadis, som 30’er idyl på
landet eller som skolen i Bølle Bob
anno 2012 – ja så er det regigruppen,
der rykker ind med dåser, skrammel,
kunstige blomster, gamle grammofoner, ølkasser, Justin Bieber plakater,
kampvåben, fine buer og champagneglas.
Når stykket så nærmer sig premieren,
intensiveres arbejdet. Hver aften bliver brugt mellem myg og søde mennesker. Man arbejder sig op, spændingen stiger, og vejrudsigten studeres.
Der skal gøres klar hver aften til hver
øvning, og tingene skal være, hvor
man aftalte. Det kan se tilfældigt ud
– men det er det ikke. Skal der være
en stol 3 meter fra scenekanten, så
skal den være der! Her er en af de
faste hjælpere, Kathrine Lyngsø, helt
uundværlig. At være regissør hos os

der i alt 184 involverede på og omkring
scenen. Der er altid brug for hænder til
de mangeartede opgaver.
Siden 2006 har der været professionel
instruktør. Fra 2007 også professionel
musikalsk ledelse og fra 2008 professionel scenograf.
Afhængig af vind, vejr og stykkets karakter kommer der ca. 2500 – 3500 publikummer og ser stykket. Det er dyrt at
opsætte sådan en forestilling med professionelle kreative instruktører. Derfor
forsøger Friluftsspillet hvert år at indgå
samarbejde med sponsorer fra erhvervsAlle skuespillere maler deres egen kæphest. Her Poul Arne Danielsen (Kragelund), livet ud fra devisen ”noget for noget”.
Ejvind Nielsen (Thorning). Siddende er det Johan Haarup (Bjerringbro). Inge Østerby
Silkeborg Kommune yder desuden en
(Mausing) og Hanne Pehrson (Thorning) følger med
nærmere fastsat underskudsdækning,
men det har ikke de seneste år været
er at være med uden at skulle frem på Info:
nødvendigt at udnytte denne.
scenen.
Hvert år siden 1989 (med en enkelt undtagelse) har der været
I 2013 er spilleperioden fra den 1. til
Og så kommer de euforiske dage og spillet friluftsspil i Thorning.
den 9. juni.
aftener, hvor publikum klapper og
griner. Hvor salgsvognen langer is og En bestyrelse træffer de overordpølser ud, og hvor antallet af gæster nede beslutninger, og en lang ræk- Der indbydes til informationsmøde og
de forskellige aftener gøres op. Og ke funktionsledere samarbejder audition i løbet af efteråret. Læs og følg
pludselig er det slut. Efter den sidste med arbejdsgrupper om at løse med på www.thorning.com.
forestilling ryddes alt op og kom- alle tænkelige opgaver af praktisk
Inge Østerby
mer tilbage til der, hvor det er lånt og og kunstnerisk karakter. Ved opLundgårde 13
til vores depot i den gamle Nordea førelsen af Bølle Bob i 2012 var
bank.
Trætte begynder vi at ænse verden
rundt om os for så at tage afsked med
dette års spil til en stor fest for alle
funktionsgrupper. Og når sommeren er forbi, og der kaldes sammen
til endnu et nyt informationsmøde –
så lokker ”savsmuldet de gamle cirkusheste ud igen”.
At bruge et par måneder hvert år på
små fjollede ting og sager mellem
myg og syngende skuespillere, er det
nu nødvendigt? Og var der ikke mere
”fornuftige” ting at tage sig til? Nej,
ikke for mig – netop det unødvendige
kan vise sig at være af største nødvendighed – når bare det foregår mellem mennesker, der fælles sætter pris
på det gode og sjove liv.

Vi følger med i, om alt på scenen er, som det skal være - og skriver lister
og prøver at holde varmen!
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Børne- og Fritidsgården
Sommerferien er slut, og et nyt og
spændende børnehaveår er i gang. Vi
har valgt at gå i gang med et sjovt og
anderledes maleprojekt, hvor vi vil
præsentere børnene for forskellige
materialer og metoder. Vi skal male
på mange forskellige ting og på både
almindelige og anderledes måder. På
den måde vil vi forsøge at give alle
børn lyst til at deltage og eksperimentere med de forskellige opgaver.
Det er vores hensigt, at projektet skal
være sjovt, tillokkende og lystbetonet
samtidig med, at alle børn er aktive
deltagere.

Forberedelse til fodaftryk kilder, synes Karoline

Maleri på foderhusets mange sider giver arbejde til flere kunstnere
Børnene har i flere dage malet med
vandfarver på staffeli, og vejret har jo
vist sig fra den allerskønneste side, og
værkstedet er flyttet ud i det fri til stor
glæde for os alle. Mange børn har
malet i flere omgange og med stor
koncentration. Alene det at få farve
nok på penslen kan være en udfordring, der er stor, hvis man er tre år
og ikke har prøvet det før.

(dem har vi heldigvis mange
af), og de kom hjem med en
god fangst. De fik så hver
en snegl, som kunne kravle
rundt på voksdugen, alt
imens den fik dekoreret sit
lille hus med smukke farver
og mønstre. Det var en stor
fornøjelse at se børnenes ivrighed og glæde over både
arbejdet og resultatet. Senere på dagen blev sneglene
igen sat ned i skoven, og vi
vil selvfølgelig ud og lede efter dem en anden dag. Hvem
ved, vi er måske så heldige at
finde en af de farverige snegle senere
på sommeren. Et er sikkert: Der er
børn, som gerne vil male snegle igen.

nene udstiller deres små kunstværker
på vores nye udstillingshylde i glaspartiet, hvor også de flotte billeder Fodaftryk med tandbørstekunst var
med vandfarver kan nydes.
opgaven på en dejlig solskinsdag.

Vores fuglefoderbræt er også blevet Et par modige børn var de første til
malet i smukke farver, og nu står det at prøve, for hvordan er det nu lige
og lyser festligt op på legepladsen.
at blive malet under fødderne, og at
bruge tandbørste sammen med maEn anden dag startede projektet med ling var da helt skørt at tænke på.
sneglejagt. En flok børn gik med Re- Men efter kort tid var interessen vakt.
Så har vi malet smukke sten, og bør- becca i skoven for at finde snegle, Hvis der ikke lige var plads til selv at
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være med, var det rigtig sjovt at se,
når ens bedste ven sad og smågrinede, fordi det kildede, når penslen
malede under foden, eller at se når
malingen sprøjtede rundt i forskellige
retninger, når tommelfingeren kørte
over tandbørsten. Luften var fyldt
med både maling og højt humør den
formiddag, og om eftermiddagen var
det stolte børn, der studerede deres
kunstværker på den store udstillingsvæg.
Vi har også lavet pustemalerier. Her
arbejder børnene med maling blandet
med sulfo (alt selvfølgelig giftfrit og
ufarligt).

Marie ved staffeliet i det fri

Fodaftryk som baggrund for tandbørstepletteknik
Opgaven var at puste ned i glasset
med et sugerør, så boblerne kommer
over kanten af glasset. Derefter fanges boblerne op på papir og en sjov
effekt opstår. Et arbejde som alle har
været ivrige for at deltage i, og i skrivende stund er der stadig børn, som
ikke har nået det, men heldigvis kan
vi jo tage det frem igen og igen.

Snart slutter maleprojektet for denne gang, for vi skal også nå at lege
indianere, før sommeren er forbi,
men her maler vi nu også, for hvad
er en indianer uden krigsmaling?
Inger Thomasen
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Fra Thailand til Danmark

Fra Thailand til
Pederstrup
่
(จาก เมืองไทย สู เดนมาร์
ก)

Kannika Petploy/
กรรรณิ กา เพชรพลอย

Det er vigtigt for såvel Kan som for
Allan, at Kan får sig en uddannelse.
Inden Kan startede på grundforløbet, havde hun bestået sprogskolen.
Man har 3 år til at klare de mange
test og den afsluttende eksamen,
men Kan klarede det på 19 måneder.
Samtidig på grundforløbet havde hun
bestået FVU-dansk trin 3 og FVUmatematisk trin 2. I hjemmet på Pederstrupvej er der faktisk altid blevet
talt dansk, hvilket har haft stor betydning for indlæringen, men også for
samværet med Allans forældre.

Lidt om Thailand

er. Regntiden starter i begyndelsen af
maj og slutter oktober/november.
Thailand dækker et areal på 514.000
km og er 2000 km fra nord til syd
– svarende til 11 gange større end
Danmark. Befolkningstallet er på
65 millioner, hvoraf de 10 millioner
skønnes at bo i Bangkok. Den gennemsnitlige indkomst ligger på ca. 60
kr./dag. Langt de fleste steder er man
ikke på timeløn, men på dagløn og
månedsløn.
Når det er mørkt, holder man fri,
hvilket betyder ens døgnrytme hele
året. 95% af befolkningen er buddhister. Sproget er thai, og engelsk er talt
og forstået af en stor del i større byer
og i forretningskredse. Thailand-alfabetet har 44 konsonanter, 24 vokaler og fire diakritiske tegn (accenter),
der er med til at angive, hvilken tone
ordet har. Thailandsk har fem toner:
Medium, lav, høj, stigende og faldende tone. Møntenheden er baht – 1000
baht svarer til ca. 200 danske kr. Tidszonen er + 7. Skolesystemet minder
meget om det danske skolevæsen.

Thailand er et kongedømme i Sydøstasien
med en højtelsket kongefamilie og har aldrig
været koloniseret. Thailand grænser op til Burma, Laos og Cambodja.
Hovedstaden
hedder
Bangkok. Thailand har
2 – 3 årstider alt efter,
hvor i landet man er.
Det er varmt, varmere
og varmest. Den store
Kannika, kaldet Kan er født i Thai- forskel er ikke, hvor mange grader
land i 1980. I 2008 lærte hun Allan der er, men hvor høj luftfugtigheden Før bestod eksporten næsten udelukBusk at kende, og i 2009 flyttede Kan
op til Allan i Pederstrup. Den 6/6
2009 blev de gift.
Allan kører lastbil ved Designa i
Kjellerup. Sønnen Ekkawin kom til
Danmark i februar 2010. Han går nu
i 2. klasse på Kjellerup Skole. Hver
morgen følges Kan og Ekkawin med
svigerinden Charlotte til Kjellerup,
hvor Ekkawin så går til SFO´en, og
Kan tager bussen til Silkeborg, hvor
hun er i gang med grundforløbet på
Social- og Sundhedsskolen. Dette
grundforløb afsluttes i december
med en eksamen. Herefter er Kan
klar til at starte på uddannelsen som
social- og sundhedshjælper, og hun
håber meget på at blive optaget snarest muligt.
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kende af produkter fra landbrug (ris,
maniokrod og gummi)og fiskeri. Nu
kommer fire femtedele af de eksporterede varer fra produktionsindustrien. Det er tøj, elektriske apparater,
computere, biler og andre lettere industrivarer samt fisk og skaldyr, og så
males der f.eks. også Kongeligt Porcelæn for Danmark.
Hilsen: sawasdee: Et håndtryk er høfligt. Når man møder en mand eller en
kvinde for første gang, anbefales det,
at man nøjes med at smile.

Øvrige forskelle/
ความเหมือนทีแตกต่
่ าง

Eftersom Thailand aldrig har været
koloniseret, er der ikke noget europæisk sprog, der er dominerende,
men i de senere år er flere og flere
engelske ord blevet optaget i rigssproget, særligt inden for teknik og
videnskab. Der undervises også i engelsk i skolerne.
Thailandsk mad er en oplevelse i sig
selv, og derfor er mad fra Thailand
også berømt i hele verden. Hvis du
tager på ferie i Thailand, vil du kunne
opleve den thailandske madkunst, og
du vil blive mødt af stærke chiliretter
eller mildere retter med harmoni. Det
vigtigste princip bag hver thailandsk
ret er netop krydderi og harmoni.
Fødevarerne i Danmark indeholder
mere fedt, og der er langt flere fødevarer at få i Danmark. Kan laver of-

Allan, Kannika og Ekkawin
test dansk mad til Allan, mens hun og
sønnen måske får en thailandsk ret,
f.eks. med lidt chili i. Allan får kartofler, mens hun og sønnen spiser ris.
Kan kan få fødevarerne til at række
meget langt. De har fundet en asiatisk butik i Viborg, hvor der bl.a. forhandles gode velsmagende ris og ikke
de ris, som langt de fleste danskere
spiser. I Thailand spises der med gaffel og ske – en lidt mindre ske end
en traditionel dansk ske. Efterhånden
har de finere mennesker i Thailand
et spisebord, men på landet lægges
der et klæde ud på gulvet, og dette er
så spisepladsen. Man må ikke drikke
vandet fra hanerne, men du vil ofte
kunne finde drikkevand på flaske, og
vand på flasker kan købes overalt.

Der bor mange generationer sammen
i husene, og alle hjælper hinanden.
Meget få ældre mennesker kommer
på plejehjem. Børnelærdom siger, at
mor og far har stor betydning, og at
den kærlighed man har fået, skal gives
tilbage.

Livet i Pederstrup/

ชีวติ ทีเดนมาร์
่
ก
Kan er meget glad for at være kommet til Danmark og er meget glad for
samvær med Allans familie og venner. Kan og Allan har mange dansk/
thailandske venner, bl.a. fra sprogskolen, som de ofte ser. Der har været mange udfordringer for såvel Kan
som Allan, men Kan har mod på livet
i Danmark – og Allan har faktisk ikke
noget imod at flytte til Thailand, hvilDer er ikke
ket dog ikke er aktuelt lige p.t.
varme i husene,
IO
men mange har
til gengæld aircondition.
Thailand
er
et meget frodigt land med
de
skønneste
blomster bl.a.
orkideer, og der
er små salgsboder og restauranter overalt.
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VIF
VIF Gymnastikafdeling

I år forsøger vi at stille to nye hold i gymnastikafdelingen. Der har manglet
et tilbud til de lidt ældre børn samt et tilbud til de drenge, som har brug for
noget andet end det, gymnastikken hidtil har tilbudt.

VIF informerer

For fodboldholdene blev foråret afsluttet i vanlig god stil. Stort set alle
hold har fået spillet mange gode kampe, og en del af holdene er også med
til at dominere deres respektive puljer.
At klubben er i vækst ses ved, at vi i år
har fået tilmeldt et par ungdomshold
og et 7 mands oldboys mere, hvilket
Et andet tiltag bliver holdet ”rytmepiger”. Dans, sang, hop og leg vil være no- vi er meget glade for.
get af det, der kommer på programmet. Hulahopringe, sjippetove og bolde
vil blive brugt, ligesom deltagerne præsenteres for tillids-, vejrtræknings- og I sommerferien var der naturligvis
afslapningsøvelser. Deltagerne vil også få mulighed for selv at være med til at ikke så meget aktivitet på stadion. I
planlægge indholdet. Det kan være, at du er super god til at finde på lidt dans, stedet blev der brugt en del kræfter
der kan bruges i en danseserie. Er du vild med at ”gakke” ud til høj musik, så på årets Mausing Marked. Som altid
er dette hold noget for dig.
så har VIF bal i det store telt lørdag
aften. I år var temaet 80’er fest. BanDerudover har vi de hold, vi kender fra sidste år. Dog vil vi forsøge at putte det Hitfaktor var hyret til at levere det
lidt mere spring ind i holdet for børnene i 0.-2. kl. Der har været en del musikalske indslag, og det må man
forespørgsler på netop spring, og det vil vi se, om vi i nogen grad kan efter- sige, de gjorde rigtig godt. De forkomme.
måede at skabe en god stemning, og
dansegulvet var vel besøgt. Der var
På VIF’s hjemmeside www.vinderslev-if.dk kan du finde mere information ca. 300 gæster i teltet i løbet af afteom holdene.
nen, og heldigvis var de fleste af dem
også tørstige, så barpersonalet havde
Gymnastikopstart for mandagsdamerne bliver uge 36.
rigeligt at se til.
Opstart i juniorafdelingen bliver uge 40.
Søndag morgen blev de helstegte
Holdfordeling og tider bliver:
grise sat på grillen. Kl. 17.30 blev de
Mor, far/barn – 1-3 år:
Tirsdag
16.30 – 17.30 velstegte grise båret ind, og serverinTumling – børnehavealder:
Torsdag
16.30 – 17.30 gen kunne starte. Køen var på dette
Spring let – 0., 1., 2. (3.) kl.
Mandag
16.30 – 17.30 tidspunkt meget lang, ja det var den
Rytme/dans – 3 kl. og op:
Tirsdag
17.30 – 18.30 faktisk i et godt stykke tid. 287 betaBold – 1., 2., 3. kl.
Tirsdag
15.30 – 16.30 lende gæster valgte at besøge teltet, så
Mandagsdamerne:
Mandag
19.00 – 20.00 igen i år en meget stor succes.
Vi er efterspurgt nogle nye trænere. Heldigvis er der et par stykker, der har
meldt sig, og det er bare super dejligt. Uden trænere - ingen hold! Men husk
der er stadig plads til dig, der gerne vil være med til at holde gang i foreningen.
Det nye boldhold er et tilbud for alle dem, der elsker at spille bold. Dødbold,
hockey, rundbold, volleyball – alt hvad der har med bold at gøre. En time med
spil, tempo og sjov.

Tilbage er der så kun at sige:
Velkommen tilbage til alle fra sidste år og velkommen til alle de nye.
Vi ser frem til en forrygende sæson.
Har du spørgsmål, så ring endelig på 31 79 00 52.
På gymnastikafdelingens vegne
Lotte Anckersen

Hitfaktor spillede op til dans lørdag aften
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Da oprydningen søndag aften var
afsluttet, var alle enige om, at årets
Mausing Marked for VIF havde været et godt arrangement. Succes bliver jo ikke kun skabt af bestyrelsen,
men også af alle vores hjælpere, der
hvert år hjælper. Tak til jer alle sammen!
Vinteren nærmer sig, og det gør indendørsaktiviteterne også. Foruden
gymnastikken, som Lotte også informerer om i bladet, så er der også ledige tider i gymnastiksalen. En time
koster 600 kr. Sæsonen er fra starten
af september til udgangen af marts
måned. Der er mulighed for at spille
badminton, fodbold, volleybold og
meget mere. Ved ønske om bookning
ringes til Bjarne på 24 48 40 70.
Hvad sker der i den kommende
tid?
Damegymnastikken starter op i uge
36 og juniorafdelingen i uge 40. Fodboldåret afsluttes som altid med afslutningsfester. For ungdomsholdene

Ved midnatstid var der rigtig mange mennesker i teltet
er der fest fredag den 28. september, nærmere program tilgår. For
seniorafdelingen afholdes festen lørdag den 3. november. Som mange
er bekendt med, så er det jo en fest
for alle, der er fyldt 18 år, og som har
en eller form for tilknytning til klub-

ben. Er du spiller, den bedre halvdel,
tilskuer, forældre, træner og holdleder
for gymnastik og ungdom osv., så er
det en fest for dig. Nærmere program
tilgår.
Bjarne Madsen
Formand

Den helstegte pattegris smagte godt, så køen var igen i år meget lang
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Portræt af en virksomhed
Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger
der et hus så smukt – her hører ligheden med den kendte børnesang
op, for Peter Jakobsens nye hus på
Oustrupvej nr. 3 har hverken skæve
vægge eller døre, der synker.
”Stampes Murerforretning” står der
på et stort skilt ved vejen, og på skiltet titter en lille kanin ”Stampe” frem
med murskeen i hånden. Det er Torben Stampe, født i 1963 og opvokset
i Gråmose, der står bag opførelsen af
Peters nye stuehus.
I 1979 går Torben i 9. klasse på Thorning Skole – men skolen og Torben
er ikke helt enige om tingene, så i foråret får Torben læreplads som murer
hos sin farbror, Jens Stampe, i Gjellerup ved Herning.

Da Torben 3 år senere er udlært som
murer, er det svære tider for byggebranchen, og Torben kan ikke blive
hos sin farbror som svend. Det er
heller ikke muligt at finde andet arbejde som murer. Derfor tager Torben arbejde i Stenrøgel Mosebrug i
sommeren 1982. Derfra går det videre til en stilling som håndlanger på en
piloteringsmaskine, og det næste 1½
år rejser Torben rundt i både Jylland
og på Fyn.

som murer hos Orla Mogensen og
er med til at bygge Hørup Kirkecenter. Ved murermester Jens Vagn Justesen kommer Torben til at arbejde
sammen med Knud Aage Henriksen.
De er blandt andet med til at bygge
andelsboligerne på Klitfyrren i Kjellerup.

Det bliver starten på et mangeårigt
samarbejde mellem Torben og Knud
Aage. De arbejder også sammen hos
A. Wejse i Silkeborg. Her bygger de
I efteråret 1984 får Torben arbejde i 1986 opvisningshallen ved Søholt
Hallen på Ansvej i Silkeborg. I en årrække er Knud Peter Laursen med
som oppasser.
Det er også i denne periode, at der
sker ting på det private område. Den
1/7 1985 flytter Torben ind på Haugevej 47, og få måneder senere flytter
Jane Brødløs ind. De er stadig sammen og har fået 3 børn: Kristina på
24, der læser til lærer i Svendborg,
Mikael på 21, der aftjener sin værnepligt hos civilforsvaret i Herning og
Kasper på 16, der er i gang med 10 kl.
på Ejstrupholm Efterskole.

Sommerhuset i Småland
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I årene 93, 94 og 95 arbejder Torben
udelukkende i Tyskland både som
murer og som jord-/betonarbejder.

I 1997 ser firmaet ”Stampes Murerforretning” dagens lys. Det er friheden til selv at planlægge arbejdstiden,
der trækker. Stampes Murerforretning er et enkeltmandsfirma. Der har
dog været brug for hjælp i perioder,
og så har den tidligere kollega Knud
Aage trådt til.
Kvalitet er vigtig for Torben, og det
er noget kunderne også bemærker.
Som Verner Brink siger: ”Prisen kan
diskuteres, men ikke kvaliteten!” Meget arbejde udføres for venner og
bekendte, og det er ikke nødvendigt
med det store reklamebudget. Bud- Lørdag den 17/9 2011 havde Torben dublé på kronhjort, som det ses her på billedet.
skabet om den gode kvalitet spredes Desuden har Torben tidligere haft dublé på elgtyre i Sverige, vildsvin i Polen og vortesvinsfra mund til mund.
orner i Sydafrika.
Det er både store og små projekter,
der finder plads. Lige fra et nyt maskinhus til Niels Brink, et nyt hus i
Lemming og til mindre reparationer
og ombygninger.

Fritiden bliver brugt i Småland i Sve- hobby, jagt. Påsken bliver altid tilbragt
rige. I 2000 køber Jane og Torben en i Sverige, og så er der jo bukkejagten i
skøn ejendom her med 40 hektar til. august og elgjagt igen i oktober.
Her kan Torben dyrke sin helt store
HB

Uddeling af en Rose
Kære Anne Marie og Hans Henrik
For 2 år siden spurgte I os, om vi
havde lyst til at holde høstmarked på
Mausing Mølle, hvilket vi heldigvis
sagde ja tak til.
Vi har nu afholdt to fantastiske høstmarkeder og skabt en tradition, og
I har ydet en kæmpe indsats for, at
det kunne blive hyggelige høstdage
med god PR for os og indtjening til
det daglige spejderarbejde. I har lagt
markplan efter høstmarkedet, skabt
kontakt til høstarbejdere og folk med
gamle høstmaskiner, deltaget i diverse gøremål, åbnet jeres fantastiske
hjem såvel stuehus som møllebygning, udbygninger, have, mølledam,
skovområde og marker. I har sammen med jeres børn skabt de bedste
betingelser for et høstmarked – og
det har krævet en stor arbejdsindsats
samt engagement oven i jeres meget
travle hverdag.

Høstmarked på Mausing Mølle har
de bedste betingelser – fantastiske
omgivelser og FAMILIEN CHRISTENSEN.
TUSIND TAK FOR JERES INDSATS SAMT GÆSTFRIHED!
Stor spejderhilsen fra
Windir Spejderne
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Dagplejerne
Heldagslegestue i
Mariehønen, Kjellerup

Fredag den 29. juni var vi i heldagslegestue i Mariehønen, Kjellerup. Dagen startede med bulder og brag samt
et ret voldsomt regnvejr, så legepladsen blev ret hurtigt fyldt med de største vandpytter. Børnene mødte stille
og roligt ind, nogle til morgenmad
bestående af Ann-Britts friskbagte
boller.
Medens børn og voksne begyndte på
dagens leg, var der andre, der smurte
madder til frokost og gjorde frugten
til formiddagsmaden klar.
Da vi skulle i gang med vores morgensamling for at synge, fik vi besøg
af Lone Sandberg fra Lokalrådet i
Vinderslev. De er ved at optage lidt
forskelligt om Vinderslev til kommunens hjemmeside og ville derfor også
gerne have noget med fra dagplejen
i området, så hun tog nogle billeder
under vores samling. Det var i dag
Lotte og hendes børn, der stod for
vores sangkuffert.

plejer i Kjellerup, var også lige forbi
og sige hej. Vi andre blev inde med
de små, som rigtigt fik set lokalerne
an og leget med det ”nye” legetøj.
Efter frokost var det tid til middagssøvn, før alle børn blev hentet igen.

Musik og rytmik i
Mariehønen, Kjellerup

ten havde de fyldt med rasleæg. Lotte
havde endda skrevet en sang til dagen
på melodien ”Det er hammer, hammer fedt”, så den startede vi ud med.
Dernæst sang vi vores goddagsang
”Hej alle sammen”, ”Mariehønen
Evigglad” samt ”Jeg har et lille rasleæg”. Alle børn var flittige med rasleæg til alle sangene. Så kom trommerne frem til ”Kom og spil med
mig”, og der blev rigtig gået til den
på trommerne, før vi skulle op og stå
til ”Traktor sangen” og ”Jeg gik mig
over sø og land”. 7 sange blev det til,
og alle børn var med, sang, lavede
fagter og dansede.

Fredag den 24. august var det igen
tid til heldagslegestue i Mariehønen i
Bagefter gik Lene og Ann-Britt ud på Kjellerup for første gang siden somlegepladsen med de store børn, som merferien.
hurtigt blev tiltrukket af de store
vandpytter, og Connie Kristensen, Vi var denne gang kun 4 dagplejere
som er vores fast tilknyttede gæste- (Hanne, Lene, Lotte og Susanne) der- Til slut fik de børn, der havde lyst,
inde, idet Annie og Ann-Britt lige er lov til at røre ved strengene på Lotstartet med tes guitar og derved selv frembringe
nye børn og nogle lyde. Det er ret sejt at spille guiderfor valg- tar.
te at blive
Så var det tid til at komme ud på legehjemme.
Lotte
og pladsen. Der blev løbet på bakken og
Lene havde rutsjet i det store rutsjerør og udforplanlagt da- sket lidt på den store legeplads, så det
gen
med var en flok trætte og sultne børn til
musik og frokosttid, der alle havde haft endnu
rytmik, så en dejlig dag i heldagslegestuen.
Lotte havde
guitar
med,
og
sangkuffer28

at give ideer og inspiration til hinanden om, hvad vi hver især kan gøre
for børnemiljøet i vores hjem.
Senere har alle dagplejere i Silkeborg
Kommune været til en workshop-aften i Sydby Hallerne i Silkeborg som
en inspirationsaften til børnemiljø.
Der var foredrag med Lotte Krarup,
som er underviser på kurset i børnemiljø, om ”Det gode børnemiljø som
forudsætning for barnets personlige
udvikling”.

Børnemiljø

Et godt børnemiljø er baseret på
trygge, hjemlige og kærlige rammer. Det fysiske børnemiljø tager
udgangspunkt i fysiske rammer og
sikkerhed såvel ude som inde. Det
psykiske børnemiljø
i, hvordan børnene
har det med hinanden og de voksne og
det æstetiske børnemiljø i samspil med
omgivelserne
og
stimulering af sanserne.
For hver dagplejegruppe har der været en dagplejer på
kursus i ”Arbejdet
med børnemiljø i
dagtilbud”, som så
har skullet formidle
det videre til sine
kollegaer. I vores
gruppe har Susanne været på kurset
sammen med vores
budsloven, som er vedtaget af folketinget. Et godt børnemiljø sikrer, at dagplejekonsulent Karin Dürr.
barnets behov bliver stimuleret bedst
muligt, og der sættes fokus på et godt Vi har derefter holdt et gruppemøde,
fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø hvor vi fortalte kollegaerne om kurfor at fremme børnenes trivsel, sund- set, og vi har derefter været sammen
3 og 3 og besøgt hinandens hjem for
hed, læring og udvikling.
I Silkeborgs kommunale dagpleje
arbejder vi ud fra pjecen ”Det gode
børneliv”, og det nye fokuspunkt, vi
har fået i år, er arbejdet med børnemiljø. Dette fokus er en del af dagtil-

Der var en dagplejer fra Hirtshals,
Margit Laustsen, som går ind for at
bruge naturen og bringe den ind i
dagplejen, som gav ”et kik ind i en
forunderlig børneverden” og forskellige stande, hvor man kunne søge inspiration.
Det var en rigtig god aften, og alle
kom hjem med mange nye ideer. Det
er naturligvis helt op til den enkelte
dagplejer, hvor meget man ønsker
at gøre, idet man skal huske på, at et
dagplejehjem også er et privat hjem.
Mange har fået ryddet op i legetøjet
og sorteret noget ud, andre har hængt
billeder og spejle op i børnehøjde osv.
Arbejdet med børnemiljø er godt i
gang i vores gruppe, således at der
sikres de bedst mulige rammer for
børn og voksne i hverdagen i dagplejegruppen Vinderslev.
Susanne Vad Westergaard

Nyt fra Lottes private dagpleje
1-2-3 hop og legeværelset fyldes
af latter. Vores nye boldhjørne har
åbnet døre til en helt ny verden af
sanse-motoriske oplevelser. Børnene
kravler op og hopper ned – både forlæns og baglæns, de ”svømmer” og
tumler, slapper af og gemmer sig under et væld af bolde. Mulighederne er
mange og hvert barn bruger boldene
på hver deres måde. Boldrummet er
lavet, så det let kan tages væk igen,
når interessen for det daler. Det er
fint, at børnene oplever en vis form
for nyhedsværdi, når tingene så kommer frem igen.
Vi har været på fødselsdagsbesøg
hjemme hos Lasse og hjemme hos
Laura. De blev begge to år. Det er
rigtig sjovt at se børnene hjemme hos
sig selv, og de synes, det er vældig, når
dagplejen kommer på besøg. Dog ser
forældrene en smule trætte ud, når
vi går igen – hvordan mon det kan
være? :)
Til fødselsdagsbesøgene har vi en lille
gave med og et kort, vi selv har lavet.
Torsdag den 5. juli holdt vi sommerferiefest i dagplejen. Heldigvis var
vejret godt, så da forældrene kom
kl. 16, kunne vi lege i haven. Vi tog
den store faldskærm med ud sammen med en masse bolde. Kl. 17 satte vi os til bordene. Børnene havde
om formiddagen været i skoven og
plukke blomster til bordene, så det så
vældig fint ud – faktisk så fint, at de
flere gange i løbet af dagen havde sat
sig til bords og ventet på at få en servering. Dagen gik rigtig godt, og det

og kørte med
små maskiner i
det udlagte sand.
Bagefter lavede
vi indianerpandebånd, pyntede
dem med fjer og
klistermærker.
Efter en tur
rundt i maskinparken og et
smut forbi en
politibil
blev
klokken et, og
tiden kom til at
komme hjemad.
var super hyggeligt. Jeg synes, det er Det havde været en helt fantastisk dag,
godt at bruge lidt tid med børnenes og det er bestemt noget, vi gør igen til
familier. Hvis vi kan snakke og grine næste år.
sammen, kan vi også samarbejde
om barnets udvikling og trivsel.
Efter sommerferien har vi sagt velDagen efter havde jeg arrangeret
en tur til landsskuet i Herning. Anders havde ferie, så jeg havde kun de
tre store. Vi tog af sted fra morgenen af, så vi var der, da det åbnede.
Med institutionsvognen pakket med
madpakker, bleer og ekstra tøj gik
vi ind på pladsen, og lige med det
samme var børnene tændt. Landsskuet byder på alt, hvad der hører
landet til. Heste, grise, køer og får,
men også kaniner, fjerkræ, geder og
så lige alt i landbrugsmaskiner. Store maskiner! Jeg havde før været på
landsskuet og havde derfor en ide
om, hvad vi skulle se, for det er helt
umuligt at se det hele.
Barselsgangen er et hit. Dyrebørn
er bare fantastiske, men også miniatureheste og sjove får og geder trak
meget opmærksomhed. Børnene
nød at få lov til at holde og ae
dyrene. Det er jo ikke hver dag,
man kan sidde med en lille gris
eller kylling eller ae en kalv på
mulen.
I H4 gården gik vi på skattejagt og fik en kasket med hjem
som præmie. Vi legede i korn
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kommen til Jenny. Nu består dagplejen
af 5 børn: Lasse, Laura, Oliver, Anders og Jenny. Jenny er bare sprunget
lige ind i dagplejen, så det har været en
god start. Endnu engang velkommen
til Jenny og hendes familie.
www.lottesprivatedagpleje-vinderslev.dk

Lotte Anckersen

Loppemarkedet 2012

Windir Spejderne

I år var det 30. gang, Windir Spejderne stillede op på Mausing Marked
med deres loppemarked. Det burde
vi måske have fejret med nogle gode
tilbud, men vores priser er jo altid så
fantastisk lave, at det er svært at gøre
bedre, hvis vi ikke skal sætte penge til!

sarte bøger, og de øvrige ting blev jo celæn kunne bruges til ”det muntre
bare gratis vasket! Næsten alle møb- køkken” på høstmarkedet, så der var
ler blev solgt, og det resterende por- ikke meget til Tandskov!
AA

Louise og Ingerlise
fra grupperådet
stiller borde op
torsdag aften før
markedet

Afviklingen af et loppemarked kræver velvillig bistand fra flere sider.
Det kræver først og fremmest, at vi
har nogle loppesager at sælge, så en
stor tak til alle dem, der selv finder
vej til loppestalden på Pederstrupvej
66 i Pederstrup og til dem, som kontakter os for at få afhentet loppeeffekter. Desværre må vi konstatere,
at ikke alle effekter er lige brugbare
og snarere burde afleveres direkte på
lossepladsen. Vi opfordrer derfor til,
at man kritisk vurderer, om man selv
ville købe tingene, inden de afleveres
til spejderne.
Dernæst skal der være nogle gode
kræfter til håndtering af loppesagerne, både når de skal hentes hos
giverne, men også når de skal flyttes fra stalden til markedet. De skal
læsses på vogne fredag aften og læsses af igen lørdag morgen og stilles
indbydende op. Det der ikke bliver
solgt, skal samles sammen og køres
til Tandskov. Tak til alle dem, der gider bruge tid og kræfter på at hjælpe
med håndteringen af loppesagerne
og med at stille borde og telt op om
torsdagen!

Loppelæsning fredag aften i både lastbil og traktorvogn

Vi har også nogle gode spejdervenner
i lokalområdet, der år efter år stiller
køretøjer til rådighed både til transport af sagerne og til at slå græsset på
marken, som vi låner uden beregning.
En stor tak til alle vennerne!
Årets marked var som sædvanligt
godt besøgt, og købelysten var stor.
Der kom et par byger i løbet af dagen, men presenningen lå klar til de

Birgit ulveleder har travlt i småtingsafdelingen!
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Høstmarked på
Mausing Mølle

Den 11. august skinnede solen fra en
næsten skyfri himmel i anledning af,
at spejderne for andet år i træk lånte
Mausing Mølle til høstmarked. Fra
morgenstunden fyldtes gårdspladsen
med forskellige boder med mange
slags husflid. Der var bl.a. kniplinger,
pileflet, strikvarer, Aloe Vera produkter og raku. I møllehuset kunne man
komme på maleriudstilling, og midt
i gården kunne man slå sig ned ved

bordene med de rødternede duge og
nyde et glas fadøl med en grillpølse
til eller en kop kaffe med lagkage eller kringle, mens man lyttede til glade
toner fra Harmonikaorkestret.
I marken blev der høstet med le, selvbinder og diverse mejetærskere, og et
par gange i løbet af dagen blev negene
kørt med hestevogn til tærskeværket i
laden. Resten af dagen blev hestene
brugt til ture op i marken med publikum. Man kunne også vælge at lade
sig transportere i Mausing Expressen.

Spejderne havde mange aktiviteter:
Flødebollekast, bueskydning, tømmerflådesejlads, det muntre køkken
og bål med pandekager og popkorn.
Ved at købe et turbånd til 25 kr.
kunne man bare prøve det hele.
Det var et meget vellykket arrangement med mange besøgende, så
spejderne vil gerne låne Mausing
Mølle igen i 2013.
AA

Stemningsbilleder fra høstmarkedet
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Windir Spejderne vil gerne takke

alle høstfolk, alle frivillige hjælpere, alle bodfolk, Lotte og Henrik Andersen, Bente og Henning Würtz, Kusk Hvidevarer, Jens Pedersen, Bavinchi, Camilla, Collection, Designa, Din Tøjmand, Fonet, Gardin Laugesen, Pind nr. 12,
Jyske Bank, Kant, Kloster Sølv, Matas, Nordea, Passiflora, Sanne og Kurt Knudsen, Marie Pedersen, Solhjulet, Lone
og Ejgild Knudsen, Hauge Minimarked, Profil Optik, Salon Demuth, Spar i Kjellerup, Sparekassen Kronjylland,
Eva og Villy Lundgaard, XL Byg, Zjoos, Lux, Bøgild Maskinstation, Suss, Pizzeria Nørregade, Pizzeria Vestergade,
Pizzeria Østergade, China House, Spisehuset, Hair Design, Torvegrillen, Torvets Kiosk, Alt i Pak, Shell i Kjellerup,
Claus Hansen, Kontur Bøger & Papir i Kjellerup, Bredsgaard, SuperBrugsen, Danske Bank, Den Gl. Biograf, Land
og fritid i Thorning, Hedegård, JYSK, Kylling El, Landhandlen, Rema 1000, Specialbutikken Silkeborg, Sportigan.
- ALLE der støttede Høstmarkedet!

Spejdernes Lejr 2012

Jannik, Marc og
Karen hygger sig
med opvasken.

Lørdag den 21/7 tog vi til Holstebro
på Spejdernes Lejr. Efter vi var tjekket ind, begyndte vi at bygge lejrpladsen op – rejse telte, bygge spise- og
køkkenbord, indgangsportal m.v. Det
brugte vi hele lørdag på.
Søndag gjorde vi lejrpladsen færdig.
Om eftermiddagen tog vi på lejrens
første aktivitet. Vi skulle lave mad fra
et andet land. Om aftenen tjekkede vi
nogle af lejrens butikker, før vi gik til
det store åbningsbål. Her sang vi lejrsangen for første gang i fællesskab.
Lejrsangen er i øvrigt skrevet af Martin Brygman. Værterne ved lejrbålet
var De Sorte Spejdere, Anders Lund
Madsen og Anders Breinholt. Det var
et kanonhyggeligt lejrbål, hvor alle
35.000 spejdere var samlet for første
gang.
Mandag deltog vi i aktiviteten Madtropperne. Her lavede vi håndmadder med fasanpølse og stegt fisk. Alt
der skulle bruges hertil, lavede vi selv
fra bunden, f.eks. majonæse. Senere
skulle vi lave muslingesuppe, vildtgryde med rådyr og grøntsager samt
jordbær/rabarbergrød.

Herunder en afbrudt sejltur!

Tirsdag havde vi afslapning om
formiddagen. Ved middagstid tog
vi bussen til Struer, hvor vi skulle
sejle i sejlbåd. Efter en time blev
denne aktivitet dog stoppet grundet vejret – stærk blæst. Ærgerligt,
men det var hyggeligt så længe,
det varede.
Onsdag skulle vi til Lejrgudstjeneste. Det var en god oplevelse.
Bagefter skulle vi på aktiviteten
Build a Change. Her byggede vi
fremtidens by i Lego. Vi deltog i
en konkurrence på denne aktivitet
og vandt hver især en pakke Lego.
Om aftenen havde vi forældreaften, og vi blev kræset lidt ekstra
om.
Torsdag var der Kvarters Dag
med fælles morgenmad, lejrbål og
forskellige aktiviteter. Vi sluttede
med en stor fælles leg. Om aftenen var der Ungdomsfest for hele
lejren, hvor Nabia sang.
Fredag var vi på en aktivitet, der
hed Økuller. Vi var i labyrinter,

der var kapløb o.s.v. Det var også rigtig
sjovt.
Lørdag hyggede vi om formiddagen.
Om eftermiddagen pillede vi en stor del
af lejren ned, og om aftenen var vi til det
store afslutningsbål, igen med De Sorte
Spejdere som værter. Alphabeat spillede
efter lejrbålet, og til slut var der fyrværkeri.
Søndag den 29/7 gik med at pakke det
sidste sammen, og så gik turen hjemad.
Vi var alle godt trætte, men også meget
rige på oplevelser.
Tak for en rigtig god oplevelse!
Katrine og Thomas
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Mausing Marked
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Støt vore annoncører,
de støtter LOKALBLADET

Pris 750 kr.
for 4 numre.

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

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

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

Ring på

40 59 90 45

eller

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

Dennis Rasmussen, Hauge

86 82 90 44
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HØJ PRIS
GIVES
Nåletræ og løvtræ købes
til savværksindustrien
Tømmer - emballage
cellulose - energitræ

Til flis købes læbælter
og al slags træ i tynding

Tømrermester

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

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

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

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

EL-installationer udføres i
-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

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

KYLLINGS EL-SERVICE

V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 - Mobil 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 - 24-timers døgnvagt

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

Hauge Forsamlingshus

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

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

61348671

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

Velvære for krop og sjæl

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

PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK WWW.KUSK.DK
PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
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.
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www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195

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

Vognmand

Henrik Andersen

Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

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

Tlf. 86 88 01 75

Borgerforeningen for

Mausing Forsamlingshus

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

Vinderslev Valgdistrikt

86 88 85 13

Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90

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

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

Telefoni tilpasset dit behov
Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

www.fonet.dk

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

Mæglerne

Klovbeskæring
Frysemærkning

Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Udlejning v/ Jan Storm
Kaj Andersen
86 88 80 03

Telt-service - borde og stole
Hoppeborge

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Brugerrådet på Malmhøj

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården

Konst. leder Kirsten Ravn, Haugevej 1 			 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

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

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

Dagplejere

Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58
Tlf. 86888896
Anni Borum, Liljevej 30
Tlf. 86888516
Hanne Skov, Krokusvej 13
Tlf. 86888534
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27
Tlf. 45941716
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12
Tlf. 86888489
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34
Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30

Tlf. 86888178

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

Tlf. 86867476

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

Klub 73

Tlf. 86888165

Tlf. 86888352

Malmhøj

Tlf. 89704080

Mausing Forsamlingshus			
Mausing Sportsplads - KFUM

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6

Tlf. 86888147

Tlf. 86867459
Tlf. 41418988
Tlf. 86888101

Skolebestyrelsen				
Fmd.: Hanne Bak, Vinderslevvej 37
Tlf. 25169111
Sognemenigheden, Grathe

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

Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2

Tlf. 86880002
Tlf. 86888392

Tlf. 86886005
Tlf. 86888445
Tlf. 86888157

Tlf. 86888902

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

Fmd.: Vibeke Juel, Klitfyrren 16

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Tlf. 40982169
Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K				
Tlf. 28728290
Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33
Tlf. 23865486
Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup
Tlf. 24484070
Vinderslev og Omegn Invest ApS
Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5

Vinderslev Skole

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

Tlf. 26303732

Tlf. 35266010
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Vinderslev Vandværk				
Fmd.: Niels Brink, Haurbakvej 19

Pensionistforeningen				

Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6

Soldatervennekredsen

Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstsrupvej 30

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2

Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50			 Tlf: 86880688

Børnehjørnet

Sognemenigheden, Vinderslev

Tlf. 20458222

Windir Spejderne				
Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73

Tlf. 86888521

Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 15. december.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

GRATHE SOGNEMENIGHED
3. oktober kl. 19.30 i Thorning Kirke
Efterårskoncert m/Cantica Consort

15. november kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/Missionær Heri
Elttør, Aulum

6. november kl. 19.30 i Salen
Foredrag v/professor og islamforsker Jakob
Skovgaard-Petersen

1. november kl. 19.30 i
Thorning Forsamlingshus
Alle Helgens møde v/Knud Ove Mandrup

11. december kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Soldatervennefest v/Generalsekretær Per
Møller Henriksen, Fredericia

6. december kl. 14 i Hørup Kirke
Adventskoncert med dobbeltkvartetten De
Himmelblå efterfulgt af julehygge i Salen

22. november kl. 19.30 i
Thorning Forsamlingshus
Musikaften m/Anette Kjær og Dorte Tilma

12. december kl. 14.30 hos Hanna & Karl
Bjerre, Liljevej 11
Eftermiddagsmøde v/Sognepræst Frede
Møller, Hinge

6. januar kl. 14.30 i Hørup Kirke
Helligtrekongers-gudstjeneste for børnefamilier

2. december kl. 14 i Grathe Kirke og
Hauge Forsamlingshus
Familiegudstjeneste og adventshygge
INDRE MISSION, MAUSING
12. oktober kl. 19.30 i Mausing Mh
Årsfest v/fritidskonsulent Hanne Ramskov
Schmidt, Kibæk
16. oktober kl. 19.30 hos Alise & Uffe
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde (1. Johs. 5)
23. november kl. 18.30 i Mausing Mh
Fællesspisning (tilmeld. til Uffe Hansen tlf.
86867476 senest den 18. november)
27. november kl. 19.30 hos Bodil & Jacob
Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde (2. johs.-brev)
4. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Adventsfest v/Sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen
18. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Pynte juletræ
27. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Julefest v/Lærer Torsteen Nielsen, Engesvang
10. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge
22. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Generalforsamling
INDRE MISSION, VINDERSLEV
26. oktober kl. 18 i Vinderslev Mh
F-aften v/Fritidsforkynder Oda Mølgaard
Hansen, Ølgod
30. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/Missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing
13. november kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Ethioper-missionsmøde v/Netværkskoordinator Lotte Carlsen, Herning

28. december kl. 19 i Vinderslev Mh
Julefest

10. januar kl. 19.30 i Salen
Foredrag v/Anne Kathrine Østerby

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

VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
17. november kl. 18
Landsbyjulefrokost

8. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge v/Missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

VINDERSLEV IDRÆTSFORENING
28. september
Fodboldafslutning for Ungdom

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

3. november
Fodboldafslutning for Senior

MALMHØJ
27. september
Løvfaldstur
11. oktober
Tøjdemonstration

VINDERSLEV OG OMEGN
INVEST APS
29. september kl 10
Arbejdsdag, tilmelding til Kim 60168597
eller René 22302065.

1. december
Julemarked

24. oktober
Generalforsamling

12. december
Julefrokost
MAUSING FORSAMLINGSHUS
7. november kl. 17.30 Fællesspisning.
PENSIONISTFORENINGEN
3. oktober kl. 16.30 på Malmhøj
Høstfest. Knud Haugaard og Else Holm fortæller og spiller om høsten før og nu. Spisning à 50 kr. Tilmelding på 86888102
7. november kl. 14.30 på Malmhøj
Underholdning v/Kjellerup Harmonikaklub
5. december kl. 16 på Malmhøj
Café v/Bente Sørensen. Vi synger adventsog julesange. Tilmelding på 86888102
VALGMENIGHEDEN
4. oktober kl. 18 i Valgmenighedens Sal
Fællesspisning efterfulgt af foredrag om
Mad og kærlighed
28. oktober kl. 10.30 i
Holstebro Valgmenighedskirke
Efterårsmøde

VINDERSLEV OG OMEGNS
LOKALRÅD
15. november kl. 19.00 på
Vinderslev Skole
Borgermøde
VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
10. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/familieterapeut Steen Palmkvist,
Randers
22. november kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/provst og sognepræst Elof Westergaard, Silkeborg
WINDIR SPEJDERNE
28. november kl. 17.30 i
Mausing Forsamlingshus
Juleafslutning
13. januar kl. 14-17 i Spejderhuset
Nytårsparade
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Portræt af en virksomhed
Stampes Murerforretning

Høstmarked 2012
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Mausing Mølle

