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

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

Deadline d. 
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Lokalbladet udkommer 4 x årligt
 ca. 20. januar
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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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Ella Winfred Bennett er født 24.03.2013 Kristian Halkier Kjærgaard 
blev født 07.01.2013

Sascha Pape Borum blev født 17.03.2013

Frida Würtz blev født 19.05.2013

Drillenisssen har desværre været på spil i de sidste to blade og har fjernet farven fra en del af de flotte billeder, som 
Lokalbladet har modtaget. Det er redaktionen rigtig ked af, og vi beklager meget. Den tekniske forklaring er, at nogle 
af billederne var blevet ændret til RGB-farver, da de blev lavet om til sort/hvid, og det går ikke, når bladet skal tryk-
kes. Alle farver skal være i CMYK for at blive gengivet rigtigt. Vi er nu opmærksom på dette og skulle ikke støde på 
det problem igen. 
Vi har valgt at gengive nogle af billederne fra sidste blad, så I også kan se, hvem der er på billederne.

Redaktionen

Farven der blev væk

Spurvene

Tøndborgvej 47, 
Anne og Max Øgendahl
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spejlet

GadeNyfødte Velkommen til !

Til lykke med dagen!
Edith Kristiansen, Liljevej 7, blev 80 
år den 6. september
Pia Østergaard, Liljevej 9, bliver 50 
den 9. oktober
Inga Jensen, Silkeborgvej 109, bliver 
60 år den 14. november
Poul Erik Petersen, Liljevej 28, bliver 
60 år den 23. december
Ketty Laursen, Krokusvej 1, bliver 60 
år den 20. december

Vinderslevholmvej 1
Britta Pedersen og Harry Damgaard 
har købt Knud Sørensens hus. 
Britta er 47 år og er post. Harry er 54 
og er selvstændig mekaniker.

Liljevej 9
Pia Østergaard er sammen med bør-
nene Rasmus og Malene flyttet fra 
Kjellerup til Liljevej 9, hvor Jens 
Kock boede. Han har valgt at flytte 
op til sin kæreste Ruth i Jebjerg og har 
derfor solgt huset.
Pia er 49 og arbejder i Jysk finans. 
Rasmus er 17 år og Malene 19 år. De 
går begge i skole. Da bladet var på 
besøg, var Malene syg og derfor ikke 
med på billedet.

Isabella Amalie Baggesgaard Kri-
stiansen blev født på Viborg Sygehus 
den 26. august kl 06.26. Isabella ve-
jede 4070 g og var 56 cm lang. Foræl-
drene Daniel og Rikke bor på Mau-
singvej 36.

Mads og Mona Diget, Tulipanvej 6, er 
blevet forældre til Anders, som blev født 
den 7. september kl. 13.07 på Viborg Sy-
gehus. Han vejede 4398 g og målte 53 
cm. Storebror hedder Thomas og er 4 år.

Christina Hjortgaard Saltofte Lorent-
zen og René Saltofte Lorentzen, Vin-
derslevvej 57, blev gift d. 31. august.

Nygifte

Den stolte storesøster Annika med 
sin lillebror, som blev født den 28. 
august, 3200 g og 53 cm. Han har ikke 
fået navn endnu. Forældrene er Maja 
og Claus Vesterskov Jensen.

I øjeblikket er der mange i Vinder-
slev, der stopper op for at se på, hvor 
meget der bliver fældet og lavet om 
på huset. 

Vinderslevholmvej 7
Kim Østergaard Nielsen, 47 år, har 
lejet huset. Han arbejder ved Midt-
frost i Engesvang.

Rosenvænget 14
Betina Jantzen er flyttet fra Vester-
vig til Pederstrup sammen med sine 
døtre Jannie på 17, som går på HTX 
og Anne Sofie på 14, som er på efter-
skole. Betina er køkkenkonsulent hos 
Hanstholm Køkkener i Aarhus.
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I Vinderslev pakker vi tingene ind

DIACOAT
Hans Henrik Schnoor, som tidligere 
havde  Tæppestalden i Kjellerup, er 
startet op igen for ca. 3 år siden med 
Dia Coat, som udfører overfladebe-
handling  af  badeværelser -  garager -  
industribelægninger over hele landet, 
men som tidligere har han også lidt 
tæpper og vinyl på lager, hvis nogen 
skulle have interesse. 
Hans Henrik Schnoor bor i Kjellerup 
og har lager på det gamle Designa i 
Pederstrup.

KNUDs HVIDEVARESERVICE
Knud Jørgensen startede eget fir-
ma for 1½ år siden under navnet 
KNUDs HVIDEVARESERVICE. 

Knud er et kendt ansigt her i området 
og har mange års erfaring fra Kusk 
Hvidevarer med reparation samt 
montering af alle slags hvidevarer. 

Knud sælger nu også hvidevarer og 
er behjælpelig med alle hvidevarer, 
uanset hvor de er købt. 

Knud bor på Kompedalvej 2 i Grå-
mose og kan kontaktes på 4085 0278.

GADEFEST PÅ KROKUSVEJ
Fredag den 16. august skulle der være gadefest på Krokusvej 
i Vinderslev. En årligt tilbagevendende begivenhed, hvor alle 
aldre har mulighed for at samles. Det er en rigtig god og udbyt-
terig ide at kende sine naboer, og vi kan kun opfordre andre i 
Vinderslev til at holde gadefest.

Grundejerforeningen havde igen planlagt, at vi skulle være på 
vores egen sports- og legeplads på Krokusvej, men da vi nåede 
hen mod aften, trak de truende og mørke skyer sammen over 
Vinderslev. Sådan er den danske sommer, men vi behøvede ikke 
at aflyse festen af den grund. Alle mand rykkede ned i bypar-
ken, hvor vi selv  hver især medbragte vores aftensmad, kaffe, 
drikkevarer m.m. Nogle havde sørget for snobrødsdej, træ og 
snobrødspinde til dem, der havde lyst til at bage.

Snakketøjet og det gode humør var fulgt med, så det blev en rig-
tig hyggelig aften. Vi var enige om, at byparken var velegnet til 
formålet. Vi sad i tørvejr og nød samværet og ilden fra bålstedet.

På billedet kan I bl.a. se de voksne sidde på hver en træstub, op-
taget af snobrødsbagningen. Børnene havde fået overstået deres 
brød hurtigt, så de også kunne få tid til at lege på legepladsen.

Gadehilsen fra Krokusvej
Anne Marie Najbjerg

spejlet

Gade

Efterlysning af
gamle billeder fra
Pederstrup!
Lokalbladet vil gerne låne gamle 
billeder fra dengang, der var bu-
tikker i Pederstrup til en artikel 
om byen. Billederne kan enten 
sendes til bladets mailadresse 
eller afleveres til kopiering hos 
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66.
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Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 6. klasse 1989 / 90

Forreste række fra venstre: Kenneth Rosenkvist, Carsten Jensen, Kirstine Gr. Jensen, Christina K. Hansen, Lars Busk 
Jensen, Niki Staun Würtz, Henriette S. Nielsen.
Anden række fra venstre: Steffen Volder (lærer), Michael Christensen, Henriette S. Thomsen, Søren Andersen, Mette 
Gade Heller, Majbrith Borg, Betina B. Knudsen (artikel herunder), Michael Hauge, Bente St. Nielsen, Thomas Kon-
radsen, Birgit Rugaard (lærer).
Tredje række fra venstre: Klaus Ammitzbøll, Pelle Jensen, Kim Kristensen, Christian Farcinsen, Morten Stenholt, 
Henning K. Fisker, Tine Knudsen, Mette M. Nielsen, Morten Frølund.

Meget er sket, siden jeg efter 7. klasse 
forlod Vinderslev Skoles trygge ram-
mer, men lige meget hvor jeg end har 
befundet mig, føler jeg, at jeg har ta-
get meget med mig fra dengang. Jeg 
tror absolut, at den gode skolegang, 
jeg havde på Vinderslev har givet mig 
en god basis – tak Birgit og Steffen;-)

I 8. klasse tog jeg som mange andre 
til Kjellerup Skole; den store skole 
med alle de smarte, så man følte sig 
lidt som en bonderøv fra Pederstrup!

Efter 2 år på Kjellerup Skole valgte 
jeg at fortsætte på matematisk gym-
nasium i Viborg. Denne gang var 
man så bonderøven fra Kjellerup 
og ikke fra Pederstrup, men der var 
heldigvis også nogle bonderøve fra 

Hammershøj og omegn i klassen, så 
det var ok;-). 

Efter gymnasiet følte jeg mig klar til 
et godt og spændende job, da jeg var 
af den overbevisning, at jeg havde 
fået mig en fin lang uddannelse - jeg 
så ikke noget større behov for at stu-
dere videre. Det endte dog med, at 
jeg fik et arbejde i pakkeriet på den 
lokale møbelfabrik, Joker Furniture, 
og det var kun takket være vores 
kære nabo, som lagde et godt ord ind 
for mig - tak for det Birthe!

Jeg arbejdede på møbelfabrikken godt 
1½ år, og jeg lærte mig faktisk meget!  
For det første fandt jeg ud af, at det 
ikke var noget for mig. Dernæst lærte 
jeg at tale med alle type mennesker 
og tage min opgave seriøst, men sidst 

og ikke mindst fik jeg interessen for 
produktionsoptimering! Jeg syntes, at 
der var flere af opgaverne og proces-
serne på fabrikken, der burde kunne 
udføres bedre og mere effektivt, så 
min interesse for effektivisering og 
optimering var født! Matematik har 
desuden altid været et af favoritfa-
gene på Vinderslev Skole (endnu en 
gang tak til min gamle matematiklæ-
rer Steffen), så jeg undersøgte derfor, 
om det var muligt at kombinere ma-
tematik og min nyfundne begejstring 
for produktionsoptimering. Det var 
muligt, for jeg kunne læse til civilin-
geniør med speciale i produktionsop-
timering!!

I 1998 flyttede jeg derfor til Aalborg 
for at læse på Aalborg Universitet. 
Der blev jeg så bonderøven fra Vi-

Hvor blev de af  - Betina Jörgensen
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borg med lastbilkørekort. Det var 5 
udfordrende, givende, lærerige, hårde 
men også sjove år på universitetet, og 
efter sommerens høstkørsel fik jeg i 
september mit første ”rigtige” job. 

Jeg valgte at videreuddanne mig 
yderligere i Organisation og Ledelse 
efter nogle år på arbejdsmarkedet, og 
jeg kan med glæde i dag konstatere, at 
jeg har valgt rigtig! Der er ingen tvivl 
om, at det har været den rette uddan-
nelse for mig, og kombinationen af 
en teknisk og ledelsesmæssig uddan-
nelse har ført til et meget spændende 
job.

Og hvad er det så, at jeg laver? Jo, 
jeg har arbejdet i energibranchen, si-
den jeg blev færdig på universitetet 
i 2003, og p.t. bor jeg i Stockholm, 
hvor jeg arbejder for Vattenfall, et 
stort svensk energiselskab, der agerer 
i flere nordeuropæiske lande. Og ja, 

jeg arbejder selvfølgelig med optime-
ring og effektivisering. 

I efteråret 2010 fik jeg et tilbud om et 
job i Stockholm, og jeg var så heldig, 
at min kæreste Kim sagde ja til Stock-
holms-udfordringen, og nu er det 2½ 
år siden, vi flyttede fra Silkeborg. Og 
gæt hvad vi er nu - bonderøvene fra 
Danmark der nyder storbyen.

I foråret blev jeg Fru Jörgensen, og 
min mands datter Caroline er netop 
flyttet til Stockholm for at bo sam-
men med os et års tid. Så nu venter 
et spændende år forude med en teen-
ager i huset. Når vi ikke arbejder, 
bruger vi tid på sport og træning, pri-
mært en masse skiture her i Sverige, 
(hvis det står til Kim og Caroline), 
men ellers er det løbe- og cykelture 
rundt omkring Stockholm.

Stockholm er kendt som Nordens 
Venedig, da den består af en masse 

øer og dermed meget vand. Det er 
en meget smuk by set fra vandet, så 
jeg kan varmt anbefale at tage på en 
sejltur rundt i Stockholms Skærgård, 
hvis byen besøges. Vi er så heldige at 
bo tæt på vandet, hvilket er fantastisk 
at vågne op til hver dag. 

Vi nyder at prøve noget andet end 
Silkeborg for en tid, men vi vil helt 
sikkert flytte tilbage til Danmark se-
nere. Nu er det dog Stockholm og de 
udfordringer og muligheder, vi får 
her, som trækker i os. Men lige meget 
hvor jeg er, har jeg meget med mig 
fra min barndom og skolegang. Jeg 
har lært mig, at det er helt ok at være 
en bonderøv, for de værdier kan man 
komme langt med - men det er end-
nu bedre at være en bonderøv med 
ambitioner!:-)

Hilsen fra Stockholm
Betina Brauner Jörgensen 

(tidligere Betina Brauner Knudsen)
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Den 19. juni var der sommerfest og 
generalforsamling i Mausing Beboer-
forening. 
Om formiddagen lavede byens børn 
lanterner. 

Omkring 50 personer var mødt op til 
lidt spansk stemning om aftenen. 

Dorte Jakobsen ønskede ikke gen-
valg. Michael Valbjørg er nyt besty-
relsesmedlem i foreningen.

Arbejdsdag i Mau-
sing Beboerfor-
ening den 8. juni 
med motorcykelløb, 
bygning af bord-
bænkesæt samt ved-
ligehold af bydams-
pladsen.

Mausing Beboerforening
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Billederne er taget af  
Emil Dam Photo

Hauge Marked
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Vinderslev IdrætsForening   

Ung på lokalbladsegnen
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive 
en artikel om, hvordan det er at være 
ung i Vinderslev, tænkte jeg, at det 
kunne da ikke være svært. Men på 
den anden side så går den ene dag jo 
med den anden, uden at man egentlig 
tænker over det. 

Mit navn er Anne. Jeg er 14 år gam-
mel og bor en uge ad gangen hos hen-
holdsvis min far i Stenrøgel og min 
mor på Liljevej. Til hverdag går jeg i 
9. klasse på Thorning Skole. Det pas-
ser desværre ret skidt med at komme 
med skolebussen, men det har så hel-
digvis været muligt at kunne komme 
med Thorning Taxa i deres minibus 
– som alligevel kører vejen igennem 
Vinderslev til Thorning. 

I min fritid går jeg til håndbold, også 
i Thorning. Vi træner tre gange om 
ugen. Mandag, tirsdag og torsdag, og 
snart kommer der kampe i weeken-

derne. Det er meget. Og derfor gæl-
der det for mig også om at admini-
strere min tid, så jeg både kan spille 
håndbold og samtidig passe min sko-
le. I 9. klasse er der jo en del ting at 
se til, blandt andet et ophold på en 
virksomhed i erhvervspraktik samt 
eksaminerne.
 
Jeg synes, at Vinderslev er en dejlig lil-
le by med plads til alle. Men omvendt 
sker der jo heller ikke det helt vilde, 
når man er 14 år. Men for mit ved-
kommende nyder jeg, at jeg kan cykle 
hjem til min bedstemor i Pederstrup, 
tage en tur i byparken med familien, 
og det er jo også rigtig hyggeligt en 
gang imellem at hente min lillebror 
i Vinderslev Skole og lige hilse på 
”de gamle” lærere - og jeg er rigtig 
glad for at have haft min skolegang 
på Vinderslev Skole. Dejlige, trygge 
rammer, og netop fordi vores klasse 
ikke har været så stor, gav det også 

rigtig god mulighed for at udvikle og 
udfolde sig. Det har jeg i hvert fald 
nydt i min tid på Vinderslev Skole, 
men desværre går skolen kun til og 
med 6. klasse, så da jeg skulle i 7. 
klasse, måtte jeg til at vælge en anden 
skole, og at det blev til Thorning, var 
ingen tilfældighed, da jeg i forvejen 
havde en ret stor omgangskreds der 
i forbindelse med håndbold. Tanken 
om en STOR skole som i Kjellerup 
tiltrak mig på ingen måder. 

Nu går jeg i 9. klasse, og inden længe 
skal jeg væk fra Thorning og ud for at 
prøve noget nyt.

Anne Sølager Thomsen

Mandagsdamerne er startet den 26. 
august, men du kan stadig nå at være 
med.

Børnegymnastikken 
ser i år således ud:

Boldholdet: Fra 1.-3. klasse
 - spiller tirsdag fra kl. 15-16

Spring let og rytme: Fra 0.-3. klasse 
– træner tirsdag fra kl. 16-17

Tumlingeholdet: Børnehavealderen 
– træner tirsdag fra kl. 17-18

Mor/far-barn: Dagplejealderen
 – har rådighed tors. fra 16.30-17.30

Det har desværre været en umulig 
opgave at finde nye trænere i år. 

Det betyder, at vi har været nødsaget 
til at slå to hold sammen: Spring let 
holdet og rytmeholdet. 

Desuden har vi ingen trænere til vo-
res mor/far-barn hold, men vi vil 
forsøge at gøre holdet selvkørende. 
Det betyder at der den første gang 
dukker en træner op, og derfra skal 
forældrene selv stå for holdet. 

Vi skal som minimum være to voksne 
trænere (med undtagelse af  mor/far-
barn holdet) på hvert hold, og med 
denne løsning er puslespillet gået op.

Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle 
lukke hold, når vi nu lige sidste år 
startede to nye op. 

Kunne du tænke dig at give en hånd 
med, så er du meget velkommen til at 
kontakte mig på  tlf. 31 79 00 52. Du 
behøver ikke være en ørn til gymna-
stik, bare du har lysten. 

Vi har det faktisk ret hyggeligt og op-
gaven er ikke voldsom stor. 

Vi glæder os til en ny sæson med for-
håbentlig lige så mange skønne gym-
naster og boldspillere som sidste år, 
– og trænere ikke mindst!

Lotte Anckersen

Sæsonopstart i gymnastikafdelingen den 1. oktober
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Ældrerådet
Ja hvad er rådet?  Og hvad arbejder Ældrerådet med?
Ældrerådet er et høringsorgan for politikere, og ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen, både for dem der har 
behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv. Ældrerådet rådgiver Byrådet i alle sager, der vedrører ældre over 60 
år. Arbejdet i Ældrerådet sker i dialog med ældre og sundhedsudvalget.

I valgperioden 2010-2013 har Ældrerådet bl.a arbejdet med og haft indflydelse på planlægning af  byggeri af  pleje-
centre, ældre- og sundhedspolitikken, om- og udbygningsplanen. Herudover har Ældrerådet arbejdet for muligheden 
for at få en plejebolig der, hvor man bor, IT-kurser, fastholdelse af  at der skal bygges plejecenter i Silkeborg Midtby.

Vi er dog ikke enige i, at der skal bygges for psykisk og fysisk handicappede på den øverste etage af  det nye plejecenter 
på stadiongrunden, samt at det skal være i 6 etager.

Ældrerådet har også haft indflydelse på samarbejdsaftalerne 
med region Midtjylland, om den gode udskrivelse og indlæg-
gelse på sygehus, udvidelsen af  sygeplejen til borgere i eget 
hjem og det helt nye projektmestring.

Ældrerådet har herudover gjort opmærksom på ønsket om at 
få genindført bogbusserne, og at der bør være borgerservice 
lokalt i hele kommunen. Ældrerådet har endvidere udtalt sig 
kritisk om kommunens salg af  ældreboliger og de generelle 
serviceforringelser af  praktisk bistand og hjælp til aktiviteter.

Når dette blad udkommer, har der været opstillingsmøder 
7 forskellige steder i kommunen. Der skal vælges 3 i hvert 
område, hvor man følger ældreområderne Nord, Syd og Øst. 
Man kan dog stemme på en person, der f.eks er opstillet i Syd 
eller Øst, selv om man bor i Nord og omvendt.

I uge 42 sendes stemmesedlerne ud til alle, 
der er fyldt 60 år senest den 3. november. 
Afstemningen foregår i uge 43 og 44 som brevvalg.

Og ved du ikke, hvem du skal stemme på, 
er jeg villig til genvalg!

Hilsen 
Alice Lemming
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Gudstjenester
29. september  18. søndag e.Trinitatis  Thorning 14.00

  6. oktober  19. søndag e.Trinitatis  Grathe 9.00 (Juma Kruse/temagudstjeneste Harry Potter) 
       Thorning 10.30 (Juma Kruse/temagudstjeneste Harry Potter)
13. oktober  20. søndag e.Trinitatis  Thorning 9.00
20. oktober  21. søndag e.Trinitatis  Thorning 10.30 (Juma Kruse)
27. oktober  22. søndag e.Trinitatis  Thorning 9.00, Grathe 10.30

  3. november  Alle Helgens dag  Thorning 10.30, Grathe 14.00 med kaffe
10. november  24. søndag e.Trinitatis  Thorning 10.30 (Juma Kruse/temagudstjeneste Kierkegaard)
17. november  25. søndag e.Trinitatis  Thorning 9.00 (Juma Kruse), Grathe 10.30 (Juma Kruse)
24. november  Sidste søndag i kirkeåret  Thorning 10.30

  1. december  1. søndag i advent  Thorning 10.30, Grathe 14.00 (Familiegudstjeneste)

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

Opstart af  årets 
minikonfirmander
Igen i år ser vi frem til at indbyde 
tredje årgang fra Thorning Skole til 
minikonfirmandundervisning. 
Ca. 9 gange vil vi mødes i konfir-
mandstuen efter skoletid. Vi vil høre 
historier, synge sange og gå på opda-
gelse i kirken. 
Indbydelse sendes til hjemmene i 
begyndelsen af  september. For 3.a´s 
vedkommende bliver det torsdag d. 
26. september, og for 3.b´s vedkom-
mende bliver opstartsdatoen d. 24. 
september. Kender I nogen børn, 
som ikke går på Thorning Skole, og 
som gerne vil deltage i minikonfir-
mandforløbet, så fortæl det endelig. 
Alle børn på tredje klassetrin er me-
get velkomne. 

Efterårskoncert i 
Thorning kirke 
onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Medvirkende: Haderup – Karup 
Gospelkor, dirigent Lydiah Wairimu 
og pianist Henning Busted
Der er fri adgang til koncerten.

Allehelgens møde 
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 i 
Thorning Forsamlingshus
Rundt om i Danmark fejres første 
søndag i november flere og flere ste-
der som Alle Helgens dag. Her min-
des vi de døde. De, som særligt har 
haft betydning i vores liv. Her i Thor-
ning og Grathe indbyder vi til både 
gudstjeneste 3. november i Thorning 
og Grathe kirker samt til en fore-
dragsaften i forsamlingshuset, som 
vil stå i Alle Helgens tegn.
 
Vores lokale bedemand fra Kjellerup 
Ans Begravelsesforretning, medlem 
af  menighedsrådet i Hørup, Poul 
Henning Sørensen, vil tirsdag den 29. 
oktober komme til Thorning og ud 
fra egne erfaringer og oplevelser for-
tælle om, hvordan det er at leve med 
døden.
 
Aftenen vil både være beretninger 
om, hvordan det kan være at tackle 
døden, men samtidig også være en 
personlig beretning, for, som Poul 
Henning Sørensen lunt fortæller: 
”Bedemænd er også mennesker”. Der 

vil denne aften være tanker og over-
vejelser om livet og døden, og samti-
dig vil Poul Henning både med alvor, 
men også lidt humor give et indblik i, 
hvad der ofte sker omkring dødsfald 
og det at komme videre i livet. Vi vil 
denne aften også synge både fra sal-
mebogen og højskolesangbogen.

Der tages entre for kaffe og brød.
Alle er velkomne.  

Koncert i 
Thorning Kirke 
tirsdag den 12. november kl. 19.30
Medvirkende: Silkeborg Mandskor
Silkeborg Mandskor er et meget efter-
spurgt koncertkor og regnes blandt et 
af  de bedste amatørmandskor i Dan-
mark. Det består af  34 rutinerede og 
engagerede sangere under ledelse af  
Allan Dahl Hansen.
Korets særkende er den brede, bløde 
og fyldige klang – og koret har vun-
det adskillige priser ved internatio-
nale konkurrencer.

Der er fri adgang til koncerten.
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Temagudstjenester
Harry Potter og Søren Kierkegaard

I et interview, som J.K. Rowling gav 
i 2007, sagde hun, at hendes bøger 
om Harry Potter er udtryk for hen-
des egen religiøse overbevisning og 
hendes kamp for at holde fast ved 
troen. Og hvem kan ikke relatere til 
det på et eller andet tidspunkt i livet? 
- spurgte hun.
Hun har også sagt, at hun bevidst ikke 
har haft referencer til kristendom-
men, når hun har omtalt bøgerne, 
mens de stadig blev udgivet. Hun øn-
skede ikke, at bøgerne blev læst med 
nogle særlige briller på. Det var først, 
da bind 7 udkom, at hun begyndte 
at løfte sløret for, at bøgerne også er 
udtryk for kristen forkyndelse, også 
selvom det ikke er udtrykt direkte, og 
det er da også først i sidste bind, at 
der er regulære bibelcitater.

Det var i øvrigt med megen skepsis, 
jeg i sin tid selv startede på Harry 
Potter, men måtte se mig taget med 
storm. Ud over at være elementært 
underholdende, et pragtfuldt even-
tyr om det gode mod det onde (er 
dog ikke voldsomt imponeret over 
filmatiseringerne, med undtagelse af  
bind 7’s to film), så var der også klare 
eksistens-filosofiske pointer og te-
maer undervejs med klare allusioner 
og henvisninger til kristendommen. I 
hvert fald hvis man spørger mig. Og 
forfatteren selv.

I al sin korthed handler de syv bø-
ger om det personlige valg og skæb-
nen, om kærlighedens væsen (som 
forfatteren har nogle højst overra-
skende tilgange til), om ydmyghed 
og almagt, om venner og fjender, og 
om fællesskabets, troens og tillidens 

betydning. Og i bind 7 kan man se 
underforståede henvisninger til både 
dåb, forråelse, pinse, død og opstan-
delse, og hvad man ellers kan nævne 
af  markante kristne temaer. Man kan 
måske sige, at Harry Potter-bøgerne i 
høj grad handler om både sindelagets 
betydning og troens frugter, kærlig-
hedens gerninger.

Derfor har vi anset det for oplagt at 
lave en temagudstjeneste netop om 
Harry Potter, hvor vi erstatter de 
sædvanlige tekstlæsninger fra alteret 
med tekstuddrag fra Harry Potter-
bøgerne. Og selve prædikenen vil 
- ud over søndagens evangelietekst 
- derfor også inddrage en del af  vis-
dommen fra Harry Potters univers, 
især med udgangspunkt i de valgte 
tekstlæsninger. 

Søren Kierkegaard er noget mere 
eksplicit i sin kristendomsforståelse, 
selvom det ikke gør ham nemmere 
at gå til. Som bekendt er det i år 200 
året for hans fødsel, og derfor er det 
oplagt, inden Kierkegaard-året rinder 
ud, at lave en temagudstjeneste, hvor 
den store danske filosof  kan blive 
rettelig hyldet. Jeg vil tro, at ”troens 
paradoks” er et af  de udtryk og fæno-
mener, som Kierkegaard er allermest 
berømt for, og som blandt andet bli-
ver behandlet i ”Frygt og Bæven”. 
Her spiller historien om Abraham 
og Isak en stor rolle, og også værket 
”Kjærlighedens Gjerninger” hører til 
de mere kendte af  hans skrifter. 

Hans forfatterskab deles typisk op i 
det pseudonyme forfatterskab og de 
opbyggelige taler. Søren Kierkega-
ard blev aldrig præst og mente derfor 
ikke, at han talte med en præsts myn-
dighed. Derfor undlod han udtrykket 

”prædikener” og brugte i stedet ud-
trykket ”opbyggelige taler”. Selvom 
Søren Kierkegaard kan være uhyre 
morsom læsning, kan han også godt 
være djævelsk svær at læse, dels pga. 
det gammeldags sprog, dels fordi han 
er en drillepind. Man kan aldrig være 
helt sikker på, om han nu mener det, 
han skriver, eller om han blot skriver, 
som han gør, for at vække os andre 
fra vor dagligdags trummerum. Ale-
ne en bog som ”Enten-Eller” (som 
titlen også kan antyde) er i splid med 
sig selv, da det tilsyneladende er to 
forskellige stemmer, der her kommer 
til orde, nemlig etikeren retsassessor 
Wilhelm, og æstetikeren Æsthetiker 
A. Her er Kierkegaards stadielære 
også antydet, men man skal nok passe 
på med at reducere Kierkegaards fi-
losofi til hans stadielære, selvom den 
er meget lærerig. ”Troens paradoks” 
ligger sidst i denne lære, når man går 
fra at være ’pragmatisk’ kristen (hvor 
man går i kirke, fordi man plejer at 
gøre det - Kierkegaard var ikke im-
poneret af  folkekirken på sin tid. 
Hvad han mener om vores, ved jeg 
selvsagt ikke) til at foretage ”Springet 
ud paa de 70.000 Favne Vand”, hvor 
man blindt adlyder Gud uden at for-
holde sig til, om det giver mening på 
et mere (rationelt) menneskeligt plan. 
Hvor man giver afkald for at få. Som 
Abraham.

Når vi hylder Kierkegaard med en te-
magudstjeneste, bliver det også ved at 
erstatte de sædvanlige tekstlæsninger 
fra alteret med tekstuddrag fra hans 
forfatterskab.

Vel mødt til begge temagudstjenester!

Juma Kruse

KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester
 
 29. september Vinderslev 9.00 (Degnetjeneste), Hinge 10.30

   6. oktober  Vinderslev 10.30, Hinge 19.00 (Nadver)
 13. oktober  Hinge 9.00, Vinderslev 14.00
 20. oktober  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 27. oktober  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30

   3. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 10. november Vinderslev 9.00, Hinge 14.00
 17. november Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
 24. november Hinge 10.30, Vinderslev 19.00 (Nadver)

   1. december  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
   8. december  Hinge 14.00, Vinderslev 16.00 (Julekoncert med Midtjysk Kor)
 15. december  Vinderslev 10.30, Hinge 19.00 (Julekoncert med Hanne Nørtoft Bødtker)
 22. december  Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
 24. december  Malmhøj 10.30, Hinge 14.30, Vinderslev 16.00
 25. december  Hinge 9.00 (Nadver), Vinderslev 10.30
 26. december  Vinderslev 9.00, Hinge 14.00
 29. december  Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

   1. januar 2014 Hinge 10.30, Vinderslev 14.00 (Nadver)

Sogneaftener i Hinge 
og Vinderslev Sogne: 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30
”Ruth i Krig”
Foredrag i Nørskovlund Forsam-
lingshus med Ruth Brik Christen-
sen, som holder et levende og med-
rivende foredrag om sine oplevelser 
som ”mor” for udsendte danske sol-

dater.

Som leder af  
KFUMs Sol-
daterhjem har 
Ruth både væ-
ret med de dan-
ske soldater i 

Irak, Afghanistan og Libanon.

Alle er velkomne. Der serveres kaffe/
te med brød til 50 kr. 

Tilmelding senest den 22. oktober til 
Svend Erik Laursen, tlf. 27292459 el-
ler John Birk, tlf. 86886097.

Mandag den 4. november kl. 19.30 
Foredrag i Hinge Præstegård med 
Eleonora og Leif  Andersen: ”En tid 
til at græde, en tid til at le - jo tak, 
men hvorfor, hvornår og hvordan?”

Torsdag den 7. november kl. 19.30 
i Vinderslev Sognehus får vi besøg 
af  forstander på Diakonhøjskolen 
Jens Maibom Pedersen, Århus. Fore-
dragsemnet for ham er: ”Der er altid 
mere at sige end det værste”. Som 
undertitel har han følgende: Når der 
for alvor skal tages livtag med livet, 
har vi en tendens til at se det værste 
i alt. 

Efter kaffepausen fortæller han om 
Diakonhøjskolen. 

Jens M. Pedersen er født 1959 i Aar-
hus. Er uddannet cand. theol. og 
præst. Har været lærer på Silkeborg 
Højskole igennem 17 år. Fra 2007 
forstander på Diakonskolen. 2012 
formand for KFUM’s Sociale Ar-
bejde.

Vi venter en god aften. 
Der er fri entre, men kaffen koster 25 
kr. pr. kuvert. 
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Valgmenigheden

Gudstjenester
Gudstjenesterne afholdes altid ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

  6. oktober  19. søndag efter Trinitatis INGEN
13. oktober  20. søndag efter Trinitatis Vinderslev 10.30
20. oktober  21. søndag efter Trinitatis INGEN
27. oktober  22. søndag efter Trinitatis Herning Valgmenighedskirke kl. 10.30 v/Morten Kvist.
       Se under Møder.

  3. november  Alle Helgens søndag  Hørup kl. 14.00
10. november  24. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 10.30
17. november  25. søndag efter Trinitatis Levring kl. 10.30
24. november  Sidste søndag i kirkeåret  INGEN

  1. december  1. søndag i Advent  Levring kl. 10.30
  8. december  2. søndag i Advent  INGEN
11. december  Onsdag eftermiddag  Hørup kl. 14.00 Adventskoncert v/dobbeltkvartetten
       ”De Himmelblå”. Derefter fortsætter adventsmødet i salen.
15. december  3. søndag i Advent  Levring kl. 10.30
22. december  4. søndag i Advent  INGEN
24. december  Juleaftensdag   Vinderslev kl. 14.00, Hørup kl. 17.00
25. december  Juledag    Hørup kl. 10.30
26. december  2. juledag   INGEN
29. december      INGEN
31. december  Nytårsaftensdag   Hørup kl. 10.30. Herefter sammenkomst i salen, se Møder.

  1. januar      INGEN
  5. januar  Helligtrekongers søndag  Hørup kl. 14.30 Familiegudstjeneste for børnefamilier med
       juletræsfest i salen.
12. januar  1. søndag e. Helligtrekonger Hørup kl. 14.30
19. januar  2. søndag e. Helligtrekonger Hørup kl. 10.30

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirkegård.

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

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
er en selvbestemmende og selvfinansieret del af  den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses 
på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan 
man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission. 
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. 21 62 68 21 (bedst aften)

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:
Bo Sørensen, Mausingvej 19, 8620 Kjellerup, sanneogbo@fiberpost.dk                  tlf. 86 88 81 80
Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk   tlf. 86 89 37 38
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mmn@fibermail.dk    tlf. 86 88 67 89
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Valgmenigheden
Program for kommende arrangementer
Der er fri deltagelse i arrangementerne, men der betales kr. 40,- for kaffebordet i Valgmenighedens sal. 
Pris for spisning ses ved datoen. 
Til alle gudstjenester og arrangementer og afgangsstedet for busture kan man nemt bestille Valgmenighedens gratis 
mødebil fra og til egen dør ved, at man - helst dagen før - ringer til Thorning Taxa på 86 88 01 75.

Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 – 
fællespisning kl. 18  
Krig og Exit – hvordan og hvorfor 
var danske soldater i Afganistan? 
 - foredrag i Valgmenighedens sal ved 
Kristian Massey Møller, historiker, 
forfatter og  sognepræst. Øjenvidne-
beretning blandt mennesker tæt på 
døden som feltpræst i 2008 og 2011 
bl.a ved ISAF6.

Man kan komme direkte til foredra-
get kl. 19.30, men der er fællesspis-
ning kl. 18 til kr. 100,- inkl. drikke-
varer. Tilmelding nødvendig (kun 
til spisningen) inden torsdag den 3. 
oktober til  tlf. 86 88 11 10 eller ka-
renmarieravn@gmail.com. 

Søndag den 27. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde for de 7 grundtvig-
ske valgmenigheder i Midt- og 
Vestjylland
Der er lang tradition for at de 7 
grundtvigske Valgmenigheder i Midt-
Vestjylland samles til efterårsmøde.
Først er der gudstjeneste ved valgme-
nighedspræst Morten Kvist i Herning 
Valgmenighedskirke, som er den ny-
este af  Danmarks valgmenighedskir-
ker. Derfra køres vi til Hammerum 
Fri- og Efterskole, hvor der er mid-
dag og foredrag.
Vi får denne eftermiddag mulighed 
for at møde den nytilkomne valgme-
nighedspræst Ronald Risvig i Aulum-
Vinding-Vind valgmenighed. Han er 
en erfaren foredragsholder og har til 
denne eftermiddag valgt temaet: Ma-
tador – en folkelig prædiken 

Tilmelding inden 10. oktober på tlf. 
86881110 eller karenmarieravn@
gmail.com.     Pris: kr. 225,00.
Der bliver mulighed for fælleskørsel 
for deltagere, der ikke kører selv.
Adresser: 
Herning Valgmenighedskirke: H. C. 
Ørstedsvej 27, 7400 Herning
Hammerum Fri- og Efterskole: Tor-
nebuskvej 2, Hammerum, 7400 Her-
ning

Onsdag den 13. november kl. 19.30
Hvorfor skal menigheden synge? 
Foredrag ved sognepræst og cand.
mag. i musik Jørgen Anker Jørgensen
I teori og praksis bliver det denne 
aften belyst, hvorfor salmesangen i 
Danmark er en vigtig del af  enhver 
gudstjeneste.

Selvom Jørgen Anker Jørgensen er 
præstebarn og kan se tilbage på 25 
år som præst, heraf  13 år i Ølstykke 
på Sjælland, var det ikke den vej han 
valgte i første omgang. Musikken 
trak, så han læste musik som hoved-
fag med kristendomskundskab som 
bifag og blev derefter gymnasielærer 
i Struer. Her fik menigheden på Venø 
øje på ham.

Dengang Kjellerup Valgmenighed i 
1998 var vært for De grundtvigske 
Valg- og Frimenigheders årsmøde på 
Levring Efterskole var det fra Venø, 
at man med stor succes hentede 
Jørgen Anker Jørgensen til at være 
årsmødets oplivende og oplysende 
indslag lørdag aften. Nu har valgme-

nigheden efter 15 år i bedt ham kom-
me igen. Hans bror er Hans Anker 
Jørgensen, som er blandt forfatterne 
til nye salmer i seneste udgave af  Den 
danske Salmebog.

Vi ved, at gamle kernesalmer bliver 
levende ved Jørgen Anker Jørgen-
sens akkompagnement, så man ikke 
kan lade være at synge med, når han 
slår an. Det er nemlig ikke bare for-
spil, men opspil som Jørgen Ander 
Jørgensen leverer, når han udfordrer 
sine tilhørere og fællessangere.

Onsdag den 11. december kl. 14
De Himmelblå - oktetten af  er-
farne korsangere giver en halv times 
koncert i Hørup Kirke, hvorefter 
der fortsættes med korsang, fælles-
sang samt fortælling ved Karen Ma-
rie Ravn til adventshygge med gløgg, 
kaffe og hjemmebag under hjerter og 
grangrene i valgmenighedens sal.

Søndag den 5. januar kl. 14.30
Helligtrekongersgudstjeneste i 
Hørup Kirke for valgmenighedens 
børnefamilier.
Derefter julet familiefest frem til kl. 
17 for alle generationer, hvor vi syn-
ger julen ud omkring juletræet med 
traditionelle julesange og -salmer 
samt nyere børnesange.
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Vinderslev Pensionistforening
Kære pensionist/
efterlønner 
som endnu ikke er medlem af  vores 
forening!
 
Giv dig til kende ved at ringe til tlf. nr. 
2325 2778 eller 8681 2767. Så kvitte-
rer vi ved at give dig et medlemskort, 
der giver adgang til alle vores hygge-
lige og berigende sammenkomster, 
enten på vores tilholdssted Malmhøj 
eller en arrangeret tur ud i det blå, 
hvor der er noget interessant/lærerigt 
at opleve.

Benyt denne lejlighed til at lære nye og 
spændende mennesker at kende samt 
ved dit medlemsskab at gøre forenin-
gen større, så arrangementsmulighe-
derne bliver endnu bedre i fremtiden.
 

P.S.: Årligt kontingent 25 kr.
Medlemsskab giver også mulighed 
for at spille Krolf  (Malmhøj) hver 
torsdag fra kl. 9.00 til ca. 11.00. 
Ingen tilmelding, bare mød op!

Program for 2013/2014
 
Onsdag den 2. oktober kl. 16.30
Høstfest
Verner Brink fortæller om høsten, 
som den var engang, og Else Holm 
spiller til de dejlige høstmelodier.
 
Spisning á 50 kr.
Tilmelding på tlf. nr. 2325 2778 eller 
på liste på Malmhøj.
  

Onsdag den 6. november kl. 14.30
Sangforedrag
Tove og Hans Thomsen (organist og 
lokalhistoriker) leverer medrivende 
fortællinger og fællessang af  bl.a. 
Grundtvig.

Onsdag den 4. december kl. 16.30
Julecafé v/Bente Sørensen
Bente tager os med på en rejse gen-
nem vore dejlige jule- og advents-
sange.
Tilmelding på tlf. nr. 2325 2778 eller 
på liste på Malmhøj.
  
Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 14.30
Sandgårdsparken
Vi får besøg af  et kor fra Sand-
gårdsparken under ledelse af  Bente 
Sørensen, hvor vi i fællesskab synger 
vinterens sange.
                                 Venlig hilsen
                                Henry Lund
                                    Formand.

Uddeling af  en Rose
Linda og Klaus Sloth, 
Helle Sehested og 

Brian Bjerregaard
Lauersen 
fortjener om nogen en rose i Lokal-
bladet. De yder gang på gang et stort 
stykke frivilligt arbejde i forhold til 
Vinderslev Børne- og Fritidsgård. 
Skal der klippes græs, beskæres træer 
og buske, lægges fliser, graves ud til 
nye legehuse, bages en kage eller la-
ves en ny go-cart bane, står de altid 
parat til at yde en stor indsats. 
Det er noget, som glæder personalet 
og bestyrelsen i børnehaven, og selv-
følgelig ikke mindst børnene. Deres 
evindelige engagement og gåpåmod 
sætter vi alle stor pris på. 
Mange tak for indsatsen!

Venlig hilsen
Lone Mikkelsen
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Nyt fra Lokalrådet:

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 7. november kl. 19.30, for da 
afholder vi stormøde for alle borgere i Vinderslev og omegn. 

Aftenens tema: Etableringen af ”2 minus 1”-vej mellem Vinderslev 
og Kjellerup. 

Der vil være årsberetning fra Lokalrådet samt valg af nye medlemmer. Har du et 
punkt til dagsordenen, så hører vi gerne fra dig.

Lokalrådet vil arbejde med følgende emner i efteråret:
1. Deltagelse i Nærdemokratikonference
2. Møder vedr. etableringen af ”2 minus 1”-vej
3. Flytningen af hjemmeside til et nyt hjemmesidesystem
4. Afholdelse af fælles foreningsmøde

Efterlysning:
• Webmaster: har du tid og lyst til at hjælpe os med at opbygge vores nye hjemmeside, så skriv endelig til os
• Flere venner på Lokalrådets facebook-side 

Skriv til os på vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com, besøg os på www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.
dk eller ring til formand Jane Vibjerg (29671203). 

Venlig hilsen
Jane Vibjerg

Mausing Forsamlingshus
Mausing Marked
Vi kan kun være tilfredse med markedet i år. Der var god tilslutning allerede 
om onsdagen til lotterispillet.
Lørdag og søndag gik også godt. Vejret drillede ikke ret meget, og folk ville 
gerne købe både mad og drikke.
Der skal lyde en stor tak til alle de hårdt arbejdende medhjælpere og ikke 
mindst til markedsudvalget!

Vi håber, vi ses igen næste år, men i mellemtiden ses vi forhåbentlig til fælles-
spisning onsdag den 6. november og til lotterispil følgende datoer:

Søndag 15.09.13 kl 19
Søndag 29.09.13 kl 19
Søndag 13.10.13 kl 19
Søndag 27.10.13 kl 19
Søndag 10.11.13 kl 19
Søndag 24.11.13 kl 19
Søndag 08.12.13 kl 19

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

De små morede sig, mens Møffe måtte blive 
bag tremmerne!
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Skolebestyrelsen ved Vinderslev Skole
Skoleåret er kommet rigtig godt i 
gang. En af  de traditioner, der er 
på skolen, er ”stor ven/lille ven” 
ordningen, som går ud på, at 6.kl. 
er venner med 0.kl. Tanken bag 
dette er at gøre skolestarten så 
tryg for de mindste som muligt 
og at give de store noget ansvar.

Nyd de dejlige billeder fra mødet 
mellem 0.kl. og 6.kl.

Venlig hilsen
Hanne Bak

Skolebestyrelsesformand
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Børne- og Fritidsgården
Sommeren går på hæld, og efter-
året nærmer sig med hastige skridt. I 
børnehaven nydes endnu de skønne 
sommerdage med temperaturer over 
20 grader, og det er ikke mange timer, 
som er blevet brugt indendørs denne 
sommer. Det har været fantastisk! 
Sommeren 2013 har bestemt været 
særdeles fremragende vejrmæssigt, 
og i børnehaven har det været ken-
detegnet ved aktivitet udendørs fra 
morgen til sen eftermiddag. 
 
I slutningen af  maj måned arrange-
rede et par mødre i den tidligere fla-
germusgruppe en overnatning for de 
børn, som skulle starte i skole efter 
sommerferien. Det var en dag, som 
flagermusene virkelig så frem til. 
Telte, soveposer, liggeunderlag, so-
vebamser osv. blev stillet an på den 
gamle ”møddingsplads”, og så var 
der ellers planlagt et godt program 
for resten af  eftermiddagen og afte-
nen. Der skulle spilles rundbold, spi-
ses lækker mad tilberedt på bål. Bør-
nene skulle på opgaveløb, og der blev 
sluttet af  med fællessang ved bålet og 
ristning af  skumfiduser. Omkring kl. 
21.30 var alle børnene faldet i søvn 
efter en skøn eftermiddag og aften. 
Resten af  aftenen var der lejlighed til, 
at forældrene kunne lære hinanden 
bedre at kende over en kop kaffe eller 
et glas rødvin. Vejret var pragtfuldt 
denne sidste fredag i maj, og dagen 
var en stor succes. En stor tak skal 
lyde til Lene og Marianne for at tage 
initiativ til et godt arrangement! 
 
I juni måned blev der jo traditionen 
tro afholdt ”falkedag” i børnehaven. 
Falkedagen er dagen, hvor de nye 
falkeunger i redekassen bliver ring-
mærket. Børnehaven havde i den 
anledning inviteret gæster i form af  
de lokale dagplejere, beboere og per-
sonale fra Malmhøj samt Vinderslev 
Skoles 6.kl. Derudover var der også 
mange børnehavebørn, som havde 
forældre eller bedsteforældre med til 
denne hyggelige formiddag. 

Børnene i børnehaven nyder at få 
besøg og ikke mindst at gøre klar til 
besøget. De griber gerne en kost og 
hjælper med at feje eller finder en tril-
lebør, hvis en bunke sand skal retur 
i sandkassen. Ligeledes havde de tre 
børnegrupper skiftevis været i køkke-
net og bagt falkekager til deres store 
fornøjelse. 

Falkedagen oprandt og blev ligeså 
hyggelig som vanligt. Der blev star-
tet med sang og sanglege, og senere 
skulle ringmærkningen så finde sted. 
Der var seks falkeunger i redekassen, 
som alle fik en lille ring om benet. En 
af  falkeungerne blev forsigtigt vist 
frem til alle, og børnene kunne høre 
på dens skrig, at den gerne hurtigt 
ville retur til sine søskende i kurven. 
Formiddagen sluttede af  med et fint 
traktement tilbage i børnehaven, som 
bl.a. bestod af  de berømte falkekager 
og frugt. En dejlig formiddag for alle!
 
I sommerens løb har der også væ-
ret ”familieforøgelse” i børnehaven. 
Mimmi, børnehavens kanin, fik et 
nyt kuld unger. Ikke mindre end 7 
stk. blev det til, så der var nok at se til 
for Mimmi. Denne gang har hun kla-
ret moderrollen til UG, og de livlige 
unger er til stor glæde for både store 
og små. Børnene er rigtig begejstrede 
for kaninerne og nyder, når de er ude 
i kanin ”kravlegården”. De følger in-
teresseret med i kaninernes ve og vel 
og deltager også i f.eks. plukning af  
mælkebøtter og andre daglige gøre-
mål ved kaninerne. 
 
I sommerens løb er der i børnehaven 
foregået mange forskelligartede akti-

viteter i hverdagen. Det kan være alt 
fra løbemandage, til ture i f.eks. by-
parken eller spejderskoven. Samtidig 
har der også været fokus på temaet 
”fra jord til bord”, altså f.eks. at få 
”høstet” og tilberedt det, som blev 
sået i højbedene i foråret, og dags 
dato har flere børn været med til at 
udstene blommer fra blommetræet i 
frugthaven. Der skulle nemlig koges 
blommegrød til kl. 2 maden. 
 
Snart skriver vi som sagt september 
i kalenderen, og efteråret er over os. 
Det betyder også, at det snart er tid 
til høstfest i børnehaven. Det er en 
fest, som børnene allerede taler me-
get om, og de ser med stor glæde 
frem til at skulle optræde for os for-
ældre og søskende. Det plejer at være 
endnu en rigtig hyggelig dag. Sådanne 
arrangementer er med til at styrke 
fællesskabet i børnehaven og er en 
god lejlighed for personale, børn og 
forældre til at lære hinanden bedre at 
kende på kryds og tværs. 

Lone Mikkelsen
Forældre og bestyrelsesmedlem
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Børne- og Fritidsgården
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Brugerrådet ved Malmhøj
Sct. Hans på Malmhøj
Der var som sædvanligt meget stor 
tilslutning, da man skulle fejre Sct. 
Hans på Malmhøj den 20. juni. For-
uden beboerne på hjemmet samt en 
del af  deres pårørende deltog også 
rigtig mange fra lokalområdet. Vej-
ret var meget fint, solskin, varmt og 
stille, så der var ingen problemer med 
at få sendt heksen af  sted til Bloks-
bjerg. Båltalen blev holdt af  Erik 
Markvad Jørgensen, som er byrådets 
repræsentant for socialudvalget i Sil-
keborg Kommune. Det var en rigtig 
hyggelig aften med mad, bål, båltale, 
amerikansk lotteri og musikalsk un-
derholdning i den lyse sommeraften.

Sommerens gåture
Traditionen tro tilbød Malmhøjs bru-
gerråd beboerne på hjemmet gåture 
hver mandag i juli. I år var der fem 
mandage i måneden, så det blev til 
fem ture i alt. Oprindeligt var tanken 
med turene faktisk at give beboerne 
mulighed for at komme en tur ud i 
frisk luft i sommertiden, hvor der el-
lers ikke skete så meget for dem. Men 
turene har ændret karakter, sådan at 
det nu - foruden tilbud om at komme 
en tur ud - er blevet næsten mere vig-
tigt, at man bliver inviteret på kaffe et 
eller andet sted på turen. Og så skal 
de beboere, der ikke kan gå eller har 
kørestol, selvfølgelig ikke snydes, så 
de får i stedet en lille biltur og slutter 
sig til resten af  selskabet, der hvor vi 
skal drikke kaffe! I år drak vi kaffe 
hos Arne og Else Holm, Inga og Sø-
ren Guldborg, Hanna og Karl Bjerre, 
Agnes og Søren Hansen og Karen og 
Flemming Grønkjær.

Birthe Clausen

Lotte Kragh synger, og Bent Kragh spiller til

Bålet er tændt Erik Markvad Jørgensen holder båltalen

Det var fint vejr til at sidde ude og se bålet
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Brugerrådet ved Malmhøj

Gårdbesøg i Midstrup 
den 9. september
Igen i år havde Susanne og Carsten 
Jacobsen inviteret Malmhøj på be-
søg på deres gård i Midstrup. En del 
af  beboerne har været beskæftiget 
med landbrug på den ene eller anden 
måde i deres aktive liv, og sådan et 
besøg vækker mange minder. Delta-
gerne havde en rigtig dejlig eftermid-
dag, som sluttede med et overdådigt 
kaffebord.

Det regmede voldsomt, da vi skulle hjem, 
så Agnes sørgede for ”tørvejr”
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Brugerrådet ved Malmhøj
Løvfaldstur – sejltur
på Silkeborgsøerne
For to år siden arrangerede Malmhøjs 
brugerråd for første gang en sejltur 
med hjejlebåden ”Mågen” som en af  
årets to store udflugter. Det var så 
stor en succes, at det blev bestemt, at 
den tur skulle forsøges gentaget alle-
rede i år. 

Datoen blev bestemt til den 19. sep-
tember, og i dagene op til var vejret 
meget svingende, men vi var så hel-
dige, at det igen i år var rigtig dejligt 
vejr til sejlturen. Der var god plads til 
alle 51 deltagere og god udsigt fra sa-
lonens vinduer, men mange opholdt 
sig nu også udendørs noget af  tiden.

Der blev serveret kaffe og bruger-
rådets hjemmebagte kage og boller 
på turen. Bent Kragh spillede har-
monika til fællessang, og stemningen 
blev endda så let og glad, at nogle af  
deltagerne tog sig en svingom til mu-
sikken.

Birthe Clausen

På vej om bord

Kaffebord undervejs

Bent spillede til fællessang - og dans!

Vi var helt ude ved Himmelbjerget, 
inden vi vendte

Vejret var så fint, at man kunne være ude Nogle fik lyst til en svingom!

Anna Mary tog sig en svingom 
med sin datter, Birgit!
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Windir Spejderne
Ulvenes sommerlejr
Start fredag eftermiddag ved Mau-
sing Forsamlingshus. 12 ulve med lille 
rygsæk samt madpakke. Vandrehike 
langs åen til Mausing Mølle, videre 
over markerne mod Engholm Fiske-
sø. Her hvil og vel fortjente madpak-
ker. En ulv tissede i græsset, hvor vi 
sad, og som han sagde: ”Når en ulv 
skal tisse, så skal han tisse!” 

Herefter videre, krydsede hovedve-
jen, bag Haurbak Vestergård, over 
markerne mod Vinderslev gamle 
teglværk, overraskende stejle bakker 
på marken. Nogle ulve kendte ikke 
forskel på græs og nyspiret korn. Det 
fik de lært!

Velankommet til teglværket til opstil-
let tipi. Herefter skulle der indrettes 
lejrplads med bålplads mm. Bålhygge 
og historiefortælling. Megen grin og 
fnis. Slikposer og sent i seng.

Lørdag går med indretning af  rigtig 
lejrplads, huggeplads, spisebord, af-
faldshul, indgangsportal samt regn-
vandsrender rundt om tipien pga. det 
lovede skybrud, ”vær beredt”! Hel-
digvis blev det ikke til meget. Super 
god (og sund) bålmad og arme rid-
dere til dessert. Sang og bålhygge og 
igen megen fnis og grin i tipien.

Søndag, fin morgen og super hav-
regrød. Vi var lidt trætte og lugtede 
fælt af  røg. Ansigtet en smule svul-
met op af  vind, vejr, træthed og røg. 
Blev hentet ved middagstid. Søndag 
eftermiddag, træt, meget træt!! Rigtig 
god weekend. 

Astrid Reinhold Haahr
5.klasse
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Windir Spejderne
Vi kan slet ikke få armene ned efter 
en fantastisk sommer som Windir 
spejder. Ud over 2 fantastiske spej-
derlejre kan vi også glæde os over et 
veloverstået loppemarked i forbin-
delse med Mausing Marked og ikke 
mindst vores høstmarked.

Landslejr i Stavanger
I uge 28 var de store spejdere taget 
til Stavanger i Norge, hvor de sam-
men med 12.000 andre spejdere fik 
en helt fantastisk oplevelse.  Det hele 
var nøje tilpasset, og Windirne indtog 
lejren, da åbningsceremonien gik i 
gang, og som altid er en åbning af  en 
stor lejr en kæmpe oplevelse. Her bli-
ver jeg nødt til at nævne, at bl.a. Envy 
kom på scenen og gav den hele ar-
men med radiohittet ”Am I wrong”.  
Så med en god begyndelse på en lejr 
kan det jo kun blive godt, og det blev 
det.

Søndag blev lejren bygget op, og 
mandag blev Prædikestolen besteget 
(en kæmpe klippe der svæver 604 m 
over havet), en kæmpe oplevelse og 
hele gåturen værd. Der var 2 dage 
med aktiviteter hos hinanden i lejren, 
hvor man kunne lave alt fra ”godt 
vejr totems” til knobstafet, klatring 

mv. Det blev også til en hike og en 
daglig dukkert i fjorden. En lejr der 
gav blod på tanden og en flok seje 
spejdere, der ser frem til deres næste 
lejr.

Mausing Marked
For spejderne er loppemarkedet i 
forbindelse med Mausing Marked 
en vigtig begivenhed i forhold til 
indsamling af  penge, der hjælper os 
med at kunne give spejderne de til-
bud, som vi nu er så heldige at kunne. 

Og sikke mange fine ting vi har fået 
fra alle jer lokale borgere i området – 
dem skal I have en stor tak for!
Tingene blev pakket på vogne fredag 
aften, hvor en flok forældre var kom-
met for at give et nap med sammen 
med både det gamle og nye gruppe-
råd. Lørdag morgen kl. 7 blev tingene 
læsset af  nede på markedspladsen, og 
har man ikke været med til det før, 
så var det en meget kaotisk oplevelse. 
En oplevelse der ikke blev mindre 
overvældende, da kræmmerne kom 
væltende alle steder fra og kastede sig 
over tingene kl. 9, da der blev råbt – 
”Klokken er 9, og loppemarkedet er 
åbent!”
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Windir Spejderne
 Høstmarked
Igen i år var vi så heldige, at vi i sam-
arbejde med Anne Marie og Hans 
Henrik fra Møllen i Mausing fik mu-
lighed for at arrangere endnu et fan-
tastisk høstmarked. 

Selvom vejret ikke helt var med os, 
så trodsede folk regnen og kom ned 
til møllen og fik en dejlig dag. Børn 
kunne købe et ”tur”-bånd og prøve 
kræfter med bue og pil, tømmerflå-
de, pandekager og popcorn over bål 
mm., og som noget nyt kunne man 
i år deltage i ”andevæddeløb”, hvor 
man kunne leje en and med et num-
mer, og 2 gange i løbet af  dagen blev 
ænderne sat i vandet, og så gjaldt det 
ellers om at have den and, der kom 
først. Et andet nyt tiltag var mulig-
heden for at støtte spejderne ved at 
købe sig en snurretop. Et kæmpe hit, 
der fik vores trædrejer til at fastslå, at 
han gerne vil komme med igen næste 
år, men her vil han have en assistent-
drejer.

I møllegården summede der også af  
liv, og her duftede dejligt af  boller og 
ost. Der var mulighed for at få sig 
en øl fra Bøllingsø Bryghus og sidde 
inde ved springvandet og nyde den til 
lyden af  Kjellerup Harmonikaorke-
ster. Anne Marie fortalte også histo-
rien om møllen, så en helt fantastisk 
dag – også selvom vejret ikke tillod 
høstfolket at komme i marken. 

En helt fantastisk dag og vi glæder 
os allerede til at slå dørene op igen 
i 2014!
Fra grupperådet skal der lyde en stor 
tak til alle jer forældre og ikke mindst 
”det gamle grupperåd”! Uden jer ville 
det ikke være muligt.

Dorte Kvistgaard 
Grupperådsformand

Ingerlise og Svend 
sælger grillpølser

Marie og Ida venter på ænderne

Ænderne sættes i vandet
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Gaveprojekt til 
Byparken
Fredag den 31. maj var vi i 
heldagslegestue i Kjellerup. 
Vi var 5 dagplejere af  sted, og 
på selve dagen endte vi med 
kun 11 børn, da en hel del 
var plaget af  sygdom. Dagen 
havde vi afsat til et gavepro-
jekt til Byparken. Byparken er 
et fantastisk flot sted, hvor vi 
fra dagplejen har rigtig meget 
glæde af  at komme op og lege. Skolen 
havde lavet nogle rigtigt flotte bille-
der, og det var en ide til en gave fra 
os dagplejere og børn. Lars Arhøj fra 
Vinderslev Skole havde været så flink 
at give os en træplade, som var malet 
og klar, og vi havde også fået det ma-

ling, som skolen havde brugt, hvilket 
vi gerne vil sige tusind tak for.
Vi lavede håndaftryk på pladen og 
satte navn under, således at alle de 
daværende børn i den kommunale 
dagpleje vil kunne finde deres hånd 
på pladen. De børn, som var syge den 
dag, har vi efterfølgende lavet hånd-
aftrykket med i Lottes have, og det 
har givet et rigtig flot maleri, selvom 
alle børn ikke var lige begejstret for at 
få maling på en hånd. Maleriet hæn-
ger nu på sin plads i Byparken ved si-
den af  skolens.

Vi var også ude på Mariehønens lege-
plads, men valgte at gå en lille tur ned 
bagerst på legepladsen, da de havde 

bedsteforældredag i børnehaven Sa-
tellitten og derfor mange gæster, så 
da vejret var godt, satte vi os på ter-
rassen ved Mariehønen med vores 
sangkuffert og sang, før vi gik ind til 
frokost og middagslur. Vi havde en 
god dag i Mariehønen. 

Falkedag i 
Børnehaven
Den 21. juni var vi invite-
ret til falkedag i børneha-
ven i Vinderslev. Det er al-
tid spændende at komme 
på besøg i børnehaven, og 
denne dag var der ekstra 
godt fyldt op med for-
ældre og bedsteforældre, 
så der var rigtig mange 
mennesker. Der blev le-
get sanglege og sunget 

falkesange, og så så 
vi ”ringmærknings-
manden” kravle op 
i det høje træ, hørte 
fuglene skrige højt, 
da han tog fugle-
ungerne med ned 
og ringmærkede 
dem, hvorefter han 
kom rundt og viste 
os en af  dem. Det 
var rigtig spænden-
de. Bagefter fik vi 

frugt og falkekager. Vi siger tak for 
invitationen fra børnehaven, hvor vi 
havde en dejlig formiddag.

Besøg på 
Plejecenter Malmhøj
Vi har igennem nogen tid i dagpleje-
gruppen talt om, at det kunne være 
godt, hvis vi kunne få et samarbejde 
med Plejecenter Malmhøj og havde 
derfor ringet derop for at høre, om 
de var interesseret i at få os på besøg. 
Det ville de gerne, så torsdag den 27. 
juni prøvede vi det for første gang. Vi 
var 5 dagplejere med børn på besøg. 
Vi havde vores sangkuffert med og 
samledes med nogle af  beboerne i 
opholdsstuen, og så sang vi forskel-
lige sange fra vores sangkuffert. Det 
tog cirka en tyve minutters tid, og så 

Dagplejerne
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Dagplejerne
var der tid til noget snak. Vi håber, at 
vi med vores besøg med de små børn 
kan skabe lidt glæde og forandring i 
beboernes hverdag. Selvom det var et 
nyt sted for børnene, så hyggede de 
sig, og flere af  børnene var parate til 
at gå på opdagelse over hele plejecen-
teret. Vi aftalte at lave et fast besøg 
den sidste torsdag i hver måned, og 
så håber vi, at det kan skabe gensidig 
glæde for os alle.

Heldagslegestue i 
Mariehønen
Fredag den 28. juni var vi i heldagsle-
gestue i Mariehønen, og allerede fra 
morgenstunden var der næsten lidt 
feriestemning, da både nogle af  bør-
nene og dagplejerne gik på ferie. Da 
de fleste var mødt ind, gik vi i gang 
med dagens projekt. Et langt stykke 
papir blev rullet ud, og så tegnede 
hver dagplejegruppes børn en fin teg-
ning, som de hver især fik med hjem 
om eftermiddagen. Efter frugt var vi 
ude på legepladsen. Det ses nu, at alle 
børnene er velkendte med Mariehø-
nen og den store legeplads, da de alle 
tumler glade omkring. Da vi kom ind, 
holdt vi samling med sangkufferten, 
før det var frokosttid. Da nogle børn 
havde feriekage med, fik alle et lille 
stykke kage til dessert, så mange tak 
for kage! Middagsluren blev ikke så 
lang for alle, da der var en del uro 
denne dag, men vi havde alle endnu 
en god dag i heldagslegestuen. 

Farvel til Lene
Lene Mathiassen har sagt op pr. 1. 
august og søgt nye udfordringer i en 
integreret institution i Silkeborg. Vi 
siger tak for godt samarbejde til Lene 
og ønsker hende og hendes familie 
held og lykke fremover. 

Susanne Vad Westergaard
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Nyt fra Lottes private dagpleje
Fantastisk sommer
Sommervejret har været et af  de 
store samtaleemner, for sjældent har 
det været så dejligt. Men nu skal vi 
til at vænne os til, at mørket så småt 
begynder at vende tilbage med regn 
og blæst, og hvad dertil hører. Vi har 
støvet gummistøvlerne af  og fundet 
regntøjet frem, så vi er klar til efterår. 

Farvel
Efter sommerferien har vi sagt farvel 
til Laura, som skulle starte i børneha-
ve. Det er som altid med vemod, jeg 
tager afsked med et barn og dets fa-
milie. Hvis det stod til mig, skulle de 
blive her, til de blev konfirmeret, men 
det ville det vel ikke blive lettere af? 

Goddag
Ida Marie er vores nye legekamme-
rat. Ida startede den 1. august og er 
hoppet lige ind i dagplejelivet. Ida er 
6 mdr., og det er klart, at der er en ud-
fordring i at dække behovene hos en 
lille pige samtidig med at skulle give 
de store børn en udfordrende og ind-
holdsrig dag, men jeg synes, det går 
rigtig, rigtig godt. Det er en meget 
harmonisk børnegruppe.

Cykelture
Vores nye cykel har virkelig gjort lyk-

ke. Det er så fedt! Vi har brugt den flit-
tigt, og børnene elsker det, både små 
og store. De små sidder rigtig godt i 
traileren efter cyklen, mens de store 
sidder i ladet. Vi har cyklet både korte 
og lange ture. 

En dag var vi på legepladsen i børne-

haven. Vi har været i byparken, i lege-
stue i Kjellerup og rundt om Hinge Sø. 
Mulighederne er mange. Det fungerer 
rigtig godt med traileren bagefter cyk-
len. Den er let at tage af  og bruge som 

klapvogn. Den giver os mulighed 
for at cykle ud i det blå uden at være 
”begrænset” af, at to af  børnene har 
brug for ”kørelejlighed”.  Alle kan 
være med, og vi kan let hoppe af  
cyklen, hvis vi møder noget spæn-
dende på vores vej.

På en varm dag cyklede vi ned til 
Hinge Sø. Det er klart, at børnene 
ikke skal bade, for selvom vand er 
dejligt og for de fleste børn helt 
dragende, så er det også farligt. Det 
kræver et ekstra vågent øje og helt 
klare regler om, bl.a. at de ikke må 
lege på badebroen, men når det så er 
sagt, så er det meget glade børn, der 
leger i vandkanten. Jeg ved ikke, om 
børnene nyder den skønne natur på 
samme måde som vi voksne, men 
velværet, der lyser ud af  dem, er 
ikke til at tage fejl af. Livet er herligt!

Kalve
Hen over sommeren har min mand 
fået kalve. Først en og nu 4. Børne-
ne synes, de er meget spændende og 
vil rigtig gerne hen og hilse på. 
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Kalvene får mælk to gange om dagen, 
og da de bliver snakket rigtig meget 
med, er de helt tamme. Næsten som 
en hund. De følger os og kommer 
hen for at blive kløet. Det er lidt sjovt 
– både for børn og voksne. 

Vi får meget snak om, hvad koen er 
for et dyr, hvad den spiser, hvor dens 
mad kommer fra, og at vi spiser den. 
Det hele hænger meget godt sam-
men med den tid, vi er i i skrivende 
stund, hvor høsten står for døren, og 
de store maskiner er på marken. Dem 
bliver vi jo aldrig trætte af  at kigge på.

Til Landsskue
Det gælder også landsskuet i Herning. 
Vi tog af  sted lige før sommerferien 
med madpakker og telefonnumre 
skrevet på armen. Børnenes fascina-
tion af  netop de store maskiner, me-
jetærskere, vendeplov og ”fars” trak-
tor – eller i hvert fald en der ligner.

Dyrebørnene på barselsgangen er et 
kæmpe hit. At stå med en lille kylling 
eller en lille gris er virkelig sjovt.

Det var godt, at børne-
ne havde fået vores tra-
fikveste på med vores 
eget logo, for ligesom 
os var der 100 andre 
børn, der også syn-
tes, det var fantastisk. 
Vestene gav et hurtigt 
overblik over, hvor 
børnene var. Søren var 
taget med som ekstra 
øjne og hænder.

Lige som sidste år hav-
de vi en rigtig god dag, 
og kl. 13 kørte vi hjem 
til en velfortjent mid-
dagssøvn. 

Komsammen
Før sommerferien holdt vi sommer-
feriekomsammen. Jeg havde egentlig 
tænkt, at vi skulle på skovtur, men da 
vejret var lidt uforudsigeligt, beslut-
tede jeg, at vi blev hjemme. 

Jeg havde dagen i forvejen skåret det, 
der skulle skæres, og gjort det meste 
af  maden klar, så den blot skulle ”sæt-
tes sammen”. Det kunne jeg så gøre, 
imens børnene sov til middag. Vi fik 
en hel masse små pindemadder, frugt 
og lidt kage. Det var en hyggelig dag, 
og som jeg før har beskrevet, synes 
jeg, det er vigtigt, at børnenes familier 
og jeg mødes. Når vi kan grine sam-
men, kan vi også bedre samarbejde 
om barnets trivsel. 

Farvel og goddag
I den kommende tid skal vi have Oli-
ver gjort klar til børnehave. Vi skal på 
besøg, så han får en god start. Der-
med skal vi også sige velkommen til 
et nyt barn. Freja Louise starter 1. 
oktober, og vi glæder os til at kunne 
byde hende og familien velkommen. 

Mange hilsner
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedagpleje-vinder-
slev.dk

Nyt fra Lottes private dagpleje
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På Kongeskibet Dannebrog
Da Facebook har gjort det muligt for 
landsbysladder at komme endnu hur-
tigere rundt end før, er det kommet 
Lokalbladet for øre, at jeg er en del 
af  dette års værnepligtshold på Kon-
geskibet Dannebrog, og man har 
derfor bedt mig om at skrive en ar-
tikel om dagligdagens gøren og laden 
for os om bord på skibet.

På forskolen blev vi alle trænet til det 
helt store ”action eventyr” til søs. Jeg 
har skullet springe, svømme, klatre 
og kæntre en 5m lang gummibåd i 
simuleret storm. Jeg har tilbragt nat-

ten i en redningsflåde i fuld overle-
velsesdragt og med frost på flådens 
overdæk. Jeg er blevet uddannet som 
skibsrøgdykker, og jeg er endda ble-
vet tvunget til at stikke en kanyle i 
låret på mig selv med en saltvands-
indsprøjtning - en oplevelse jeg godt 
kunne have været foruden, og den 
ansvarlige fik da også en skideballe 
af  en forfrossen, udmattet og stortu-
dende Maria!

Så I kan nok forestille jer, at da 38 
friske og ivrige gaster dukkede op 
ved Kongeskibet Dannebrog en kold 
mandag i marts, var vi alle helt klar til 
livet som ægte sømænd til søs.

Da vi kom om bord, var en af  første 
ting vi fik at vide, at: ”På Kongeskibet 
Dannebrog er der ikke 2 dage, der er 
ens - der er 100!”. Denne udtalelse 
blev der selvfølgelig grinet lidt ad, 
for det var da sikkert en morsom lille 
overdrivelse. Det var det ikke!! For 
langt det meste af  tiden lægger vi til 
et eller andet sted, og hver dag er op-
bygget på samme måde.

Præcis kl. 7.00 hver morgen bliver alle 
vækket af  en lidt for ivrig fløjten, og 
over kaldeanlægget lyder der: ”Rejse, 
rejse, alle ud af  køjerne, klokken er 

7.00”. Kl. 7.10 bliver der igen fløjtet, 
og her lyder kaldet: ”Rigge køje, va-
ske sig”, men eftersom vi selv har an-
svaret for vores personlige hygiejne, 
mistænker jeg dem lidt for at gøre 
dette for at få de sidste sovetryner ud 
af  køjerne.

Kl. 7.20 bliver der kaldt: ”Skafning, 
skafning”, og hvis der stadig skulle 
være et par gaster, der ligger og snuer, 
så kan løftet om friskbagt morgen-
brød i hvert fald få de sidste ud af  dy-
nerne! Kl. 8.05 er der mønstring ved 
køjerne, og alle får tjekket, om køjen 
er redt godt nok, og at uniformen er 
den rette.

Kl. 8.15 er der samlet mønstring på 
fordækket, og det er her, dagen for os 
alle for alvor starter. Der kontrolle-
res, at alle er mødt op, og ledelsen om 
bord giver de nødvendige oplysnin-
ger for resten af  dagen. Herefter bli-
ver vi aftrådt til daglig rengøring osv. 
Resten af  dagen bliver der mere eller 
mindre kun kaldt til skafning middag 
og aften.

Hvis I synes, at det lyder som om, at 
der godt kunne være en del ventetid 
indimellem, har I fuldstændig ret. 
Der er en del tid for de fleste, hvor 
de venter på, at der måtte ske noget, 
som kræver deres assistance. Det er 
endnu en ting, vi har fået at vide: ”En 
rigtig sømand er der, når det gælder!”, 
og resten af  tiden må han gerne være 
lidt doven”.

Vores job er at stå i beredskab, bl.a. 
til når regentparret skal gøre brug af  
os, og det gør vi selvfølgelig gerne, 
men indtil videre har det kun været 
tilfældet en håndfuld gange ud over 
planlægningen. Man skal lære at være 
god til at finde på ting at beskæftige 
sig med. Alle de gamle danske sø-
mandsfilm kører på ”repeat” i cafe-
teriet. Der bliver lagt kabaler, spillet 
Fifa, og en halv løst kryds og tværs i 
Billedbladet bliver pludselig det sjo-
veste i verden, og selvfølgelig det at 
finde på alle de grunde der er til, at vi 
har det så meget bedre end garderne, 
som forresten fik tæsk til den årlige 
fodboldkamp mellem Dannebrog og 
garderne!

Det skal dog også siges, at den faste 
besætning om bord gør, hvad de kan 
for at aktivere os, når der er mulig-
hed for det. Men da ordsproget lyder: 
”Alt ondt kommer fra landlov”, er det 
ikke hver uge, vi får lov til at komme 
på det, de kalder ”Velfærdsture”. Og 
når vi så får lov til at komme lidt ud, 
er det i paradeuniform. Så er de sik-
ker på, at vi opfører os så godt, som 
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det er muligt for os, da vi alle tager 
det meget seriøst, at det er Kongeski-
bet, vi repræsenterer, så den har de 
regnet godt ud!

Om bord er jeg Messegast, og det 
er mit job at sørge for officersmes-
sen. Jeg skal sørge for, at der hver 
dag bliver dækket op, og at der ikke 
mangler noget til de forskellige mål-
tider. Jeg skal gøre rent i messen og 
på lukaf ’erne og sørge for, at der 
ALDRIG mangler kaffe, hvilket jeg 
er ret overbevist om er min vigtigste 
opgave!

Vi får alle uddelt et skibsnummer på 
baggrund af  det job, vi har om 
bord, og til det nummer hører der 
også en række opgaver. I tilfælde 
af  havari er jeg en del af  sanitets-
patruljen og skal stå klar, hvis der 
skulle være sårede. Vi er en del i 
sanitetspatruljen og er delt op i 
to bårehold. Det er vores opgave 
at assistere lægen om bord. For 
at hele skibet er klar i et havari-
tilfælde holder vi med jævne mel-
lemrum øvelser, så vi alle er godt 
forberedt.

Og så er det forresten også mig, 
der halvdelen af  tiden står på side-
dækket og gør honnør til de kon-

gelige og deres gæster, som kommer 
til og fra borde.

Vi er omkring 60 mennesker i be-
sætningen, når vi er ude at sejle, og 
de kongelige ikke er om bord. Hvad 
angår disciplin om bord, må jeg ind-
rømme, at den ikke er som på TV. Så 
hård en disciplin ville simpelthen ikke 
være til at leve med om bord. Privat-
liv er der ikke meget af. Det eneste vi 
har, er en køje med et tungt gardin 
for og en gasmaske i fodenden. Vi 
skal kunne holde ud til at være stu-
vet sammen så mange på så lidt plads. 
I stedet har vi nogle faste regler og 
fremgangsmåder, som skal overhol-

des. Man kan sagtens snakke og joke 
med de overordnede, når bare der 
stadig er respekt og en forståelse for, 
hvem der bestemmer, når det gælder. 
Og det kan godt ske, at det lyder som 
en sæk kartofler, når vi en sjælden 
gang skal marchere, men til gengæld 
har vi et fantastisk samarbejde, og vi 
er de bedste til vores arbejde!

Selvom dagligdagen godt kan lyde 
ensformig til tider, skal I ikke et se-
kund være i tvivl om, at når vi så en-
delig skal ud at sejle, så er det det hele 
værd! Den samme fløjte, som man 
forbander hver morgen, bliver plud-
selig til den bedste lyd i verden, når 
den nu fløjter til afgang. Hele skibet 
summer. Alle er glade og overstadi-
ge over endelig at skulle ud på havet 
igen. Med eller uden de kongelige 
er det altid en god oplevelse, og at 
kunne se Danmark fra havsiden er 
virkelig noget specielt. Selv i dårligt 
vejr foretrækker alle at være til søs. 
Dannebrog er ikke det roligste skib 
i dårligt vejr, og i løbet af  natten har 
folk det med at sprede sig ud rundt 
på skibet for at finde et roligt sted at 
falde i søvn. Selv jeg, som ikke er ver-
dens største pige, og som flyver rundt 
i køjen hver gang vi rammer en bølge, 
elsker det stadigvæk. Det er her, vi får 
prøvet vores sø-ben af. Og selvom 
udlandsturene ikke er de mest impo-
nerende i år, har Dannebrog alligevel 
givet os minder for livet og historier 
til børnebørnene. Jeg kan i hvert fald 
stolt fortælle mine om, hvordan jeg 
har serveret suppe i musselmalet sup-
peterrin i 2 meter høje bølger - uden 
at spilde!

Maria Wedel Madsen

Alle billeder er taget af  
Cecilie Bendixen Cronval

På Kongeskibet Dannebrog
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Vinderslev Forsamlingshus
SÅ ER DET IGEN TID TIL
LANDSBYJULEFROKOST

I VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS

Sidste års landsbyjulefrokost blev atter en succes. 
120 festglade gæster var mødt op til en hyggelig aften med venner og naboer.

Så igen i år arrangerer jeg julefrokost og pynter selvfølgelig også op til jul. 
Jeg  håber på, at lige så mange igen møder festglade op til en hyggelig aften sammen med deres  venner.

Som sidste år vil Wos Tow spille under maden og spiller selvfølgelig op til dans senere. 
Vi serverer igen julebuffet samt lidt natmad. 

Desuden vil vores lokale radiomand servere slush ice i baren, hvilket var en stor succes sidst.
I år prøver jeg noget nyt underholdning: Jeg har booket Anders Bonde, 

som er en rutineret stand-up komiker og er kendt som tekstforfatter i comedy branchen.
 Anders Bonde har fx skrevet for Jan Gintberg og Lars Hjortshøj. 

Desuden er han født og opvokset i 8620, så måske nogle kender ham. 
Vi håber på lige så god opbakning til dette års landsbyjulefrokost.

LØRDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 18.00
Tilmelding til Louise Bech

86888080/51522195
Pris pr. person er 250,-

Vindere af  2 stk. gavekort: HUSK TILMELDING
Jens Heegaard, Henrik Andersen, Stella og Poul Dalsgård, Naja Vorning 

Juletræet tændes
Husk at vi, som altid, holder 1. søn-
dag i advent i Vinderslev Forsam-
lingshus.
 
Vi får besøg af  julemanden, der hjæl-
per med at tænde juletræet på torvet, 
og vi synger sange og hygger med en 
julegodtepose.

Så er det igen tid til at sætte kryds i 
kalenderen!

Julefrokost
Den 7. december afholdes julefro-
kost i Vinderslev Forsamlingshus, 
så hvis din virksomhed, gruppen af  
venner, fodboldkammerater, familien 
eller andre gerne vil mødes til en hyg-
gelig aften med god mad og musik, 
der trækker alle på dansegulvet - er 
det frem med kalenderen og få dagen 
sat af.

I år har vi som noget nyt allieret os 
med “Den skaldede duo”, som lover 
os nogle gode timer.

Vi håber, at mange vil benytte sig af  
muligheden og være med til en god 
aften.

Bestyrelsen
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Så er sommerferien slut, og Børne-
hjørnet er klar til at tage imod børn 
igen. 

Dette efterår sætter vi focus på farver, 
leg, sang og bibelfortælling. Farver 
kan sige noget, og farver kan blandes, 
så der bliver nye farver, som bliver til 
nye farvespil. Farver er spændende 
og forskellige og sætter kulør på livet.
Skaberværket i sig selv har virkelig 
mange farver, men også Langfredag 
og Påskemorgen har særlige farver, 
og sådan kan vi fortsætte.

I Børnehjørnet synger vi forskellige 
sange, både bibelske børnesange og 
salmer. Vi synger også sange, børne-
ne selv kender og foreslår fra deres 
hverdag.

På billedet kan I se nogle af  børnene 
omkring klaveret, når vi får besøg af  
en der kan spille. 

I kan også se, at vi bl.a. har malet flot-
te motiver på sten. Pyntestenene blev 
lakeret og kan tåle at stå ude i al slags 
vejr (se forsiden).

I Børnehjørnet er der plads til både 
børn og voksne, og der er plads til at 
snakke, drikke kaffe eller bare være 
med på en lytter. 

Den sidste tirsdag i hver måned spi-
ser vi sammen.

Efterårsprogrammet kan fås i Sog-
nehuset eller ved Helle Frølund og 
Anne Marie Najbjerg på Krokusvej.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Najbjerg

Børnehjørnet
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Sidsel Ulstrup - Springrytter
Sidsels mål er at komme på så højt 
plan i ridning inden for spring, som 
det er muligt, dvs. at indgå i DM og 
EM. Indtil videre træner hun ved en 
privat berider i Holstebro samtidig 
med, at Handelsskolen i Silkeborg 
passes.

Jeg mødtes med Sidsel og hendes mor en dej-
lig, solrig fredag eftermiddag på gårdsplad-
sen på deres ejendom.

Sidsel Ulstrup er 18 år og bor i Pe-
derstrup med sine forældre og sin lil-
lebror. Hun har redet, siden hun var 
2 år. Som 4 årig startede hun på ride-
skole. 
”Alle i min familie rider; mor, bedste-
forældre, onkler, tanter og kusiner, så 
det har altid været en del af  min op-
vækst, at hestene var der.”

 
Sidsel har ofte fulgt sin mor på rideba-
nen, og på et tidligt tidspunkt var der 
noget, der trak: Konkurrencerne, det 
at vinde og forbedre sig i forhold til de 
krav, der stilles for at indgå i dem.

Udover at være en ualmindelig sød, na-
turlig og selvsikker pige, er Sidsel også 
heldig. Hun har nemlig både sin pony 
(som hun fik, da hun var helt lille) og 

sin hest lige uden for døren. Derud-
over er der 2 heste mere i stalden, som 
Sidsel sammen med sin mor træner. 
Hverdagen med hestene starter kl. 6 
om morgenen. Her fodres hestene og 
bliver lukket ud på fold. Sidsel tager 
herefter i skole, og når hun kommer 
hjem igen, ordner hun stald, lukker he-
stene ind og fodrer dem.

Det er tydeligt at fornemme, at Sid-
sel trives med den hverdag, hun har. 
Udover at passe sin skole, sine dyr 
og sin træning hver uge har hun fri-
tidsarbejde i en grill i Kjellerup. For 
penge skal der til. Hendes egen hest 
skal have foder, vaccinationer og 
have skiftet sko. Og det koster alt 
sammen. Det er Sidsel indstillet på. 
Der er også udgifter forbundet ved 
at melde sig til de stævner, der er ca. 
hver anden weekend. Men som mor 
tilføjer: ”Der er udgifter i forbindel-
se med alle interesser, og Sidsel er 
selv interesseret i at bidrage.”
 
Samarbejdet mellem 
hest og rytter
Sidsel nævner motorik, balance, 
temperament og tålmodighed som 
vigtige omdrejningspunkter, når 
man er rytter: ”Hesten skal vide, at 
det er dig, der bestemmer. Samtidig 
er det et samarbejde, hvor man skal 
huske at bevare roen og gøre det, 
man plejer, så hesten føler sig tryg”.

Ved stævner er samarbejdet mellem 
hest og rytter ekstra vigtigt. Inden 
man rider på sin hest, har rytteren 
gået banen rundt for at forberede 
sig på, hvad der venter. Banen kan 
vise sig at være særlig krævende eller 
udfordrende, og det uforudsigelige 
i, at hesten ikke kender banen, og at 
rytteren opfører sig anderledes, kan 
spille ind på resultaterne.
”Hvis jeg glemmer at berolige eller 
at gøre de ting, jeg plejer, kan min 
hest mærke det med det samme, og 
så kan det gå galt”.

At komme på lands-
plan
Ridning og de resultater, man ind-
henter til stævner, kan ikke ses syn-
ligt på hverken rytter eller hest. Der 
er ingen mærker eller farver, der in-
dikerer, hvilken grad man er. Men 
ens eget navn, hestens navn og de 
resultater, man har opnået, afføder 
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Hvad er de 3 bedste ting ved at have ridning som fritidsinteresse?
• Forholdet til ens hest – den er nærmest som et familiemedlem, den 

får omsorg og kærlighed, og det gør ondt, når man skal af  med den 
• Sammenholdet på stævnepladsen – det at møde nye venner og få et 

netværk med andre, der har interesse for det samme som en selv
• Ansvaret for et dyr – det selvstændige i at tage sig af  og at en anden 

er afhængig af  mig

Sidsel Ulstrup - Springrytter
respekt og prestige i branchen. Den 
kronologiske rækkefølge i stævnerne 
er følgende:
1. Klubstævner  
2. Distriktsplan  
3. Landsplan 
4. International plan

For at kvalificere sig skal man igen-
nem såkaldte 0 runder. Det er dem, 
der afgør, om man kan gå videre til 
et højere plan. Sidsels 16. år var hen-
des sidste som ponyrytter. Herefter 
blev hun naturligt via sin alder he-
sterytter. Hun nævner det at komme 
på landsplan som en meget stor dag 
for hende. Det skete i februar i år på 
Wilhelmsborg. Forinden havde hun 
brugt 1½ år på de 0 runder, der skulle 
bringe hende i nærheden af  landspla-
net. 

Da hun på et tidspunkt skiftede til en 
privat berider, kom hun efter kun 1 
måned meget tættere på sit mål, end 
hun før har været. ”Det kostede blod, 
sved og tårer at nå dertil, men den nye 
træner lærte mig det sidste afgørende: 
At jeg skulle være mere over hesten. 
Det hjalp.”

Et bevidst valg
At have en hest og dyrke ridning er 
en livsstil. På et tidspunkt når man 
bliver 16-18 år, må man træffe et 
valg. Her begynder skole, lektier, 
arbejde, venner og andre spæn-
dende ting at blive konkurrenter til 
ridningen. Og mister man gnisten, 
er det en svær fritidsinteresse. 
”Et levende dyr kræver daglig tid, 
pleje og omsorg. Har man ikke 
den, skal man overveje, om man 
vil fortsætte. At have en hest er 

en livsstil. Og det valg skal man være sig 
bevidst.”

Sidsel har truffet et valg. Derudover har 
hun sin hest lige uden for døren. Den 
ekstra tid, som andre skal lægge oveni 
ved at have en hest på en rideskole, er 
hun foruden. Og det er jo rigtig rart, 
hvis man er i lidt dårlig humør: ”Så hjæl-
per det at gå derud.”
Det må være rart med et par ører, der 
tålmodigt lytter.

Marianne W. Kristiansen
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Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

Forsikring af hele familien  
og alt hvad I holder af... 

Støt vores 
annoncører 

- 

de st
øtter

 

LOKALBLADET!

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

Opbevaring af  dine  ting for vinteren,  opvarmet eller u-opvarmet hal
Se billeder , priser og bertingelser på       www.farmparking.dk 
         farmparking@energimail.dk        Karsten Horup   41908237
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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

   

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

   

   

Dennis Rasmussen, Hauge

   

                            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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00
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    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
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

    

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

  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   

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

Tømrermester 

Jens Peder Koch
   

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

montagearbejde

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

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

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
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                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

  

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

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

TLF. : 26 16 43 12

Borgerforeningen for

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

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

                                             

22 46 36 92

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

              

               
          Leverandør af  edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

Børne- og Fritidsgården
Leder Linda Mortensen   Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 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. 61540730
Anni Borum, Liljevej 30  Tlf. 86888516
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30  Tlf. 86888178

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

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

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

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

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6            Tlf. 41418988

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

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

Støttepillerne
Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2 Tlf. 86888902

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

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

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

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

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33 Tlf. 20878597

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

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

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

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 
Skolebestyrelsen    
Fmd.: Hanne Bak, Vinderslevvej 37 Tlf. 25169111

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Brink,  Haurbakvej 19  Tlf. 20458222

Windir Spejderne    
Fmd.: Dorte Kvistgaard Jakobsen, Lundgårde 2 Tlf. 22160909
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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.

GRATHE SOGNEMENIGHED
9. oktober kl. 19.30 i Thorning Kirke
Efterårskoncert

29. oktober kl. 19.30 i Thorning Fors.hus
Allehelgens møde

12. november kl 19.30 i Thorning Kirke
Koncert m/Silkeborg Mandskor

INDRE MISSION, MAUSING
15. okt. kl. 19.30 hos Edith Nielsen,
Lundgårde 15 Samtalemøde (Johs. Åb. 6)

1. nov. kl. 19.30 i Mausing Mh
Årsfest v/fritids-børnekonsulent
Marianne Ravn Olesen, Ringkøbing

22. nov. kl. 18.00 i Mausing Mh
Fællesspisning og møde v/miss. Bjarne 
Lindgren Christensen, Ringkøbing (tilmeld. 
til Uffe Hansen, 86867476 senest 14. nov.)

26. nov. kl. 19.30 hos Anna Grethe & Jens 
Larsen, Komosevej 15
Samtalemøde (Johs. Åb. 7)

3. dec. kl. 19.30 i Mausing Mh
Adventsfest v/sognepræst Klaus Buch 
Møberg, Levring

17. dec. kl. 19.30 i Mausing Mh
Pynte juletræ

27. dec. kl. 19.30 i Mausing Mh
Julefest v/Dorthe L. Jepsen, Timring

6. jan. kl. 19.30 h/Kirsten & 
Knud Kristensen, Pederstrupvej 32
Evangelisk Alliances Bedeuge

7. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge v/missionær 
Finn Najbjerg, Vinderslev

8. januar kl. 19.30 hos Anna Grethe & 
Jens Larsen, Komosevej 15
Evangelisk Alliances Bedeuge

14. jan. kl. 19.30 hos Elly & Jens Stenholt, 
Mausingvej 39 Samtalemøde (Johs. Åb. 8)

21. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Generalforsamling

INDRE MISSION, VINDERSLEV
22. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/miss. Svend Taulborg, Struer

25. okt. kl. 18.00 i Vinderslev Mh
F-aften med fællesspisning og møde v/lands-
delssekr. Niels Jørgen Holm Larsen, Hinne-
rup (tilmeld. til Helle Frølund tlf. 51890574 
senest 18. okt.)

12. nov. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Ethioper-missionsmøde v/netværks-koordi-
nator Lotte Carlsen, Herning

18. nov. kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær 
Finn Najbjerg, Vinderslev (Samtalemøde 
over teksterne til næste søndag)

10. dec. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Soldatervennefest v/tidl. soldaterhjemsleder 
i Afghanistan Jens Arne Skjøtt

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

17. dec. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Pynte juletræ

28. dec. kl. 19.00 i Vinderslev Mh
Julefest v/Lisbeth Christensen, 
Vinderslev

6., 8. og 9. januar kl. 19.30 
i Vinderslev Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge

21. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Generalforsamling

LOKALRÅDET
7. november kl. 19.30
Stormøde

MAUSING FORS.HUS
13. og 27. oktober kl. 19.00
Lotterispil

6. november
Fællesspisning

10. og 24. november kl. 19.00
Lotterispil

8. december kl. 19.00
Lotteri
VALGMENIGHEDEN
9. oktober i Valgmh. sal
Kl. 18.00 fællesspisning
Kl. 19.30 foredrag

27. oktober kl. 10.30
Efterårsmøde i Herning

13. november kl. 19.30
Foredrag v/Jørgen A. Jørgensen

11. december kl. 14.00
Adventskoncert

5. januar kl. 14.30
Helligtrekonger for børnefamilier

VINDERSLEV BORGERFORENING
17. nov. kl. 10 på Vinderslev Skole
Børneteater v/Krabasken, Kragelund

21. nov. kl. 19.30 på Vinderslev Skole
Sangaften

VINDERSLEV FORS.HUS
23. november kl. 18.00
Landsbyjulefrokost

1. december
Juletræet tændes på torvet

7. december
Julefrokost

VINDERSLEV PENSIONISTFORE.
2. oktober kl. 16.30
Høstfest på Malmhøj

6. november kl. 14.30
Sangforedrag på Malmhøj

4. december kl. 16.30
Julecafé

15. januar kl. 14.30
Korbesøg fra Sandgårdsparken

VINDERSLEV SOGNEMENIGHED
24. okt. kl. 19.30 i Nørskovlund Fors.hus
Foredrag v/Ruth Brik Christensen

4. november kl. 19.30 i Hinge Præstegård
Foredrag v/Eleonora & Leif  Andersen

7. november kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Jens Maibom Pedersen

WINDIR SPEJDERNE
28. november i Mausing Forsamlingshus
Juleafslutning
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