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De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tung og mildt os minder.

Sensommer
Lokalbladets udsendte har været ude 
med kameraet og fanget disse farve-
strålende æbler, og med et vers fra 
”Septembers himmel er så blå” bliver 
vi mindet om, at den skønne varme 
sommer er ved at være slut. Vi har  
fået masser af  sol i år og burde være 
godt rustet til at gå vinteren i møde.

16 år på bagen
Når I læser denne oktoberudgave af  
Lokalbladet, er det 16 år siden, Lo-
kalbladet nr. 1 så dagens lys, nemlig i 
oktober 1998. 

Meget har ændret sig i de 16 år. Der er 
kommet nye folk i redaktionen, men 
3 af  ophavsmændene m/k er stadig 
med, nemlig Alice Lemming, Inger-
lise Olesen og Lene Rasmussen. Det 
er vi andre i redaktionen meget glade 
for, og vi burde faktisk give dem en 
rose for det - apropos manglende 
kandidater til rosen, side 6!

Programmet til opsætning af  bladet 
er mere avanceret og tilpasset krav 
fra trykkeriet, men indholdet har ikke 
ændret sig så meget. Dog var der i ok-
tober 1998 ikke mindre end 4 sider 
Gadespejl. Det er der ikke mere.

Angiv din nabo
I de første år havde Lokalbladet en 
rubrik, hvor læserne opfordredes til 
at angive deres nabo. Det er såmænd 
en meget uskyldig opfordring, for det 

drejer sig bare om give Lokalbladet 
et praj, hvis I kender nogen, der har 
rund fødselsdag (50 og derover), en 
speciel bryllupsdag, har fået barn el-
ler lige er flyttet ind.

Det giver lidt liv i bladet, men også i 
vores lokalsamfund, hvis vi kan do-
kumentere, at der sker noget rundt 
omkring. 

Det er ikke alle mennesker, der har 
lyst til at blive omtalt i Lokalbladet, 
og det respekterer vi selvfølgelig. Vi 
sætter ikke noget i bladet uden accept 
fra de pågældende personer.

Friske kræfter
I julinummeret efterlyste vi friske 
kræfter til redaktionen. Der kom ikke 
en eneste henvendelse, så der er sta-
dig ledige pladser!

Nogle af  os er ved at være oppe i åre-
ne og når ikke så langt omkring læn-
gere og arbejder heller ikke så hurtigt. 

Derfor er der brug for flere hænder 
til at finde noget at fylde bladet med, 
hvad enten det er en artikel om skov-
brug, unge iværksættere eller at få op-
snuset, hvem der fylder rundt hvor-
når, og om det må komme i bladet. 

Det sker også, at der kommer nye 
folk til egnen, som vi ikke får budt 
velkommen, og det er ikke tilfreds-

stillende, men eftersom det er et fri-
tidsjob at udgive Lokalbladet, kan 
det ske, at vi ikke når ud til de pågæl-
dende. Det ville derfor være en kæm-
pestor hjælp, hvis vores læsere ville 
”angive” naboen og sende en mail 
til Lokalbladet: lokalblad@hotmail.
com, hvis de mener at vide noget, der 
kunne være interessant at få i bladet.

Ildsjæle
Når man læser denne udgave af  Lo-
kalbladet, bliver man alligevel impo-
neret over, hvor mange der bruger 
deres tid på frivilligt arbejde i forbin-
delse med bl.a. Hauge og Mausing 
markeder, idrætsforening, spejder, 
plejehjem, kirke, velgørenhed, nabo-
hjælp m.m. 

Det er måske ikke så mærkeligt, at der 
ikke lige er nogen til overs til Lokal-
bladet! Vi håber dog, at I vil hjælpe os 
med at fylde Gadespejlet!

Næste deadline er den 15. december, 
men hotmail er altid åben!

Venlig hilsen og god læselyst!
Redaktionen
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spejlet

Gade

Tillykke med dagen
Peter Kristensen, Revl Mosevej 4, 
blev 50 år den 18. juli
Kate Storgaard, Krokusvej 11, blev 
50 år den 27. juli
Ingelise Johansen, Hønholtvej 7, 
blev 70 år den 18. august
Birthe Clausen, Liljevej 37, blev 70 
år den 15. september
Jette Berthel, Haurbakvej 19, bliver 
50 år den 12. oktober
Kirsten Hjorth, Rosenvænget 7, 
bliver 50 år den 5. november
Børge Rasmussen, Haugevej 33, 
bliver 70 år den 15. november 
Knud Åge Henriksen, Haugevej 24, 
bliver 60 år den 22. november
Lars Mølgaard, Vinderslevvej 37, 
bliver 60 år den 6. december

Vi sidder lunt og godt, 
her i Alvildas have på Erantisvej

Ny virksomhed i Pederstrup
Anita Andersen har åbnet Choko-laden på Pederstrupvej 42, og Lokalbladet 
kiggede forbi den første åbningsdag lørdag den 13. september og tog disse 
billeder.
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spejlet

Gade

Malte, 5 år
Hvor bor du?: Vinderslev
Har du søskende?: Dagmar på 3 år
Hvad er det bedste 
ved at gå i skole?: Legetime
Fortæl om din skoletaske: Den er grøn, 
blå og hvid. Det er en Lego Chima. 
Jeg har købt den med min mor.

Mikkel, 6 år
Hvor bor du?: Pederstrup
Har du søskende?: En storebror, en 
storesøster og en lillesøster 
Hvad er det bedste 
ved at gå i skole?: Alting
Fortæl om din skoletaske: Grøn, blå 
og hvid – ”den er ligesom Maltes. 
Vi har den samme”. Jeg har købt 
den sammen med min mormor og 
morfar.

Johan, 6 år
Hvor bor du?: Kjellerup
Har du søskende?: Katja på 12, Alex 
på 9 år
Hvad er det bedste 
ved at gå i skole?: Alting
Fortæl om din skoletaske: Den er lilla 
og alle mulige farver. Der er biler på. 
Jeg har købt den sammen med min 
familie.

Velkommen i skole!
Den nye 0. klasse er startet på Vinderslev Skole. I år en klasse med 12 elever. Og alle drenge!

Lokalbladet besøgte 3 af  dem en fredag lige efter middagspausen.

Nørkledamerne
 starter op igen

 
Har du lyst til at lave lidt håndarbej-
de enten til dig selv eller til salg for 
plejehjemmets beboere, så der er lidt 
penge at gøre med til ture og lign., så 
mød op på MALMHØJ mandag den 
6. oktober kl. 13, evt. senere.

Vi drikker vores kaffe ca. kl. 14.30, så 
mød op og se hvad vi laver.

Alle er velkommen!

Nyt indgangsparti til kirken. 
Henrik Skov ses her i gang 

med arbejdet.

Så kan man købe en byggegrund 
i Vinderslev!
Inge og Niels Würtz, Trekronervej 
17, har fået lov til at udstykke nogle 
af  deres jorder til 10 byggegrunde. 
Grundene ligger syd for huset ned 
mod Vinderslev.
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50 års jubilæum
7. kl 1964

Den 3. maj 2014 var Vinderslev og Mausing Skoles 7. klasses afgangselever årgang 
1964 samlet til 50 års skolejubilæumsfest i Vinderslev Forsamlingshus.

Vi var 22 gamle elever og lærer Pretzmann, der mødtes, hvilket jeg synes var et 
meget fint fremmøde.
Arrangementet startede kl. 12. Efter middagen gik vi op til skolen, omkring kirken 

og til sidst tilbage til Forsamlingshuset, hvor vi sluttede af  med kaffen.
Mine skolekammerater fra dengang havde ikke forandret sig så meget, som jeg havde forestillet mig. Der var kun en 
enkelt, som jeg ikke kunne genkende, men ham havde jeg heller ikke set i 45 år!
Det var en hyggelig eftermiddag, og jeg håber at være med næste gang, vi skal mødes.

Kristian Rasmussen

Fra venstre:
Niels Würtz, Peder Lauritsen, Erik Henneberg Sørensen, Ella Sørensen, Hardy Christensen, Bodil Andreasen, Jens 
Chr. Laursen, Ellen Gjødvad, Else Marie Gjødvad, Bodil Skjærris, Finn Trampedach, Lisbeth Jensen, Inge Rask, 
Randi Guldberg, Betty Olesen, Søren Vad Sørensen, Erling Lundgaard, Niels Erik Hvam, Andreas Pretzmann, 
Kristian Rasmussen, Jens Arne Jensen.

Uddeling af  en Rose

Der er desværre ingen kandidater til rosen denne gang, men vi sætter bil-
ledet i alligevel for at minde vores læsere om, at der ved nærmere eftertanke 
altid vil være en eller flere personer i vores område, der fortjener en sym-
bolsk rose.

Hvis I kommer i tanke om en kandidat, er I meget velkommen til at sende 
en mail til Lokalbladet: lokalblad@hotmail.com.
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Vi har nu to arrangementer 
tilbage i år:

Den 4. oktober inviterer vi til 
fest i Mausing Forsamlingshus.

Festens tema er ”hat og ølkrus”, 
så grib fat om begge dele og kom 
med. Vi vil ikke stå tilbage for Sil-
keborg, Randers eller dem i Mün-
chen! Så nu skal vi også have en 
”OKTOBERFEST”.

Menu: Velkomstdrink, ”Tyroler-
schnitzel”, Apfelstrudel. Hertil 
kan bl.a. købes øl – frisktappet fra 
hanen.

I løbet af  aftenen skal vi synge med 
på den med ”Tyrolerhatten”,  ”Ein 
Prosit” og andre stemningsfulde 
sange. Forskellige konkurrencer vil 
være med til at opbygge den rigtige 
stemning – bl.a. præmie for bedste 
udklædning. Og så spilles der selv-
følgelig op til dans i vanlig stil.

Vi håber, at rigtigt mange vil møde 
op og være med på spøgen – og 
meget gerne i tyrolertøj, selvom 
det selvfølgelig IKKE er en betin-
gelse for at deltage.

Tag venner og familie med eller 
bestil et bord sammen med dit 
fodboldhold eller strikkeklubben.
 
Den 9. november kommer børne-
teatergruppen "KRABASKEN” 
igen og underholder os.

Det var en kæmpe succes sidste 
år, og vi håber på en mindst lige så 
stor succes i år, når det skal handle 
om Gummi Tarzan.

Sæt kryds i kalenderen den 9. no-
vember kl. 10.00

 VINDERSLEV 
BORGERFORENING

Skt. Hans bålet
der som sædvanlig blev afholdt ved 
Mausing Forsamlinghus, forløb rig-
tig godt. Små hundrede mennesker 
havde fundet vej til den smukt belig-
gende plads, og i år var vejret med os, 
dog lidt koldt; men ingen regn.
Børnehaven havde lavet en flot heks, 
som blev behørigt sendt til Bloks-
bjerg efter Rasmus Østerbys opbyg-
gelige båltale.
Rasmus havde valgt sammenhold og 
vigtigheden af  frivilligt arbejde som 
emne. Et emne, som alle kan forhol-
de sig til.
Derefter var der mulighed for at købe 
pølser, øl, vand, kaffe og kage.
Mange benyttede sig af  lejligheden til 
at få en snak med venner og naboer.

Aftenhygge i  
Byparken
En aften i august havde vi inviteret 
til familie-bålhygge i Byparken. Der 
kunne have været mange flere i den 
dejlige bålhytte.  

Freddi Hansen kom med sin fløde-
bollekastemaskine – og masser af  
flødeboller. Det blev et hit blandt de 
få børn, der var på pladsen. Tak til 
Freddi for initiativet. Vi fik øl, kaffe 
og kage, mens vi sang til Bents gui-
tarspil. Aftenluften fyldtes af  såvel 
røg som de sprøde toner og klare 
sangstemmer. Da bålet blev til glø-
der, bagte vi snobrød og poppede 
popcorn.
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Om processen ved at udgive sin egen 
bog, på sit eget forlag - og lidt om 
tankerne og ideerne bag bogen.
 
Da jeg gik på højskole i Vrå i vinteren 
1986, lavede jeg en lille julekalender 
til min mor og hendes mand. Det 
blev starten på en lang tilbagevenden-
de glæde: Julekalenderen til - og fra 
min mor. Hvert år siden har vi for-
søgt at give hinanden en anderledes 
julekalender. Og det er blevet til rigtig 
mange forskellige. Mange venner og 
familiemedlemmer har opfordret os 
til at samle ideerne.  

Da jeg i juleferien sidste år beslut-
tede mig for, at nu skulle det være, 
startede en proces, jeg ikke kunne se 
hvilken vej ville gå.
  
Jeg vidste, at det ville blive nødven-
digt med hjælp og sparring, så jeg 
kontaktede Lise Glindvad, som jeg 
havde gået på højskole med. Vi hav-
de talt sammen til 25 års gensynet på 
højskolen, men ellers havde det kun 
været lidt facebookkontakt, vi havde 
haft. Hun er grafisk designer og var 
lykkeligvis hurtigt med på ideen. I 
starten var alt meget hemmeligt, for 
de gode ideer skulle ikke slippe ud for 
tidligt.

Jeg vidste, at der ville 
blive brug for mange 
materialer, og det var 
naturligt at gå til de 
steder, jeg kendte.  
Det første sted var 
Creativ Company, 
som er et stort hob-
byfirma i Holstebro. 
Efter et inspirerende 
møde lavede vi en af-
tale om, at de gerne 
ville sponsorere det, jeg måtte kunne 
få brug for mod at vise nogle af  pro-
dukterne i bogen. SuperBrugsen i 
Kjellerup, Passi Flora og Legekæden 
i Silkeborg fulgte efter. Hobby-Nyt 
på Mors blev besøgt, og en aftale om 
spalteplads kom på plads. 

Når jeg spurgte og fortalte om pro-
jektet, blev venlige døre åbnet, og det 
gav blod på tanden. Men pludselig 
blev det også mere og mere realistisk, 
der var ingen vej tilbage. 

Men hvem skulle udgive bogen? De 
etablerede forlag har faste procedu-
rer. Man indsender sit manuskript, 
venter og venter, og måske antager 
de ens værk. En redaktør bliver sty-
rende, og man overgiver produktio-
nen til dem. De klarer alt det prak-
tiske, og overskuddet til forfatteren 
er minimalt. En god journalistven 
fortalte om muligheden for at starte 

sit eget forlag. Med det ville jeg selv 
have styring med alt i bogen og pro-
duktionen. Skulle jeg vælge det sikre 
og langsommelige med kontakt til 
diverse forlag? Eller gøre det selv på 
den måde, som jeg ville have det? Jeg 
valgte det sidste og oprettede et mi-
croforlag CYKLAME. Det tekniske 

Julekalender
Bogen

- glæden ved at glæde andre

Borgerforeningen på guidet skovtur den 31. august
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blev klaret, og med spænding i ma-
ven og en god bog om netop bogud-
givelser, var jeg i gang med at styre en 
bogproduktion, - uden erfaring inden 
for området.

Jeg søgte på nettet og stødte der på 
Jens Ingvordsen, som har titel af  Ju-
leinspektør i Den Gamle By. Han har 
en stor interesse for julekalendere, og 

et spændende besøg i Aarhus endte 
med en aftale om, at han ville skrive 
et afsnit til bogen om den historiske 
julekalender. Sikken et scoop!
 
Samtidig med dette, i det tidlige for-
år, skulle fotografen på plads. Ved 
endnu et lykketræf  fik jeg kontakt til 
Rikke Skov fra Trige. Hun ville gerne 
lege med, og vi tog de første billeder 
i slutningen af  marts. I mangel på 
rigtig sne blev der indkøbt kunstig 
sne, og et udendørs juletræ blev fo-
tograferet. Siden blev det til mange 
fotoseancer og hundredvis af  fine og 
gennemarbejdede billeder. 

Foråret stod i julekalenderproduk-
tionens tegn. Venner og familie blev 
involveret, og ideerne fik form. Der 
blev skrevet tekster, og langsomt 
voksede bogen frem. I stedet for at 
passe haven, cyklen og mange af  de 
almindelige huslige pligter pakkede 
jeg pakker ind og klargjorde til fo-
todage eller skrev på livet løs. Uden 
Rasmus ved roret herhjemme havde 
menuen i den periode sikkert kun 
stået på rugbrødsmadder. 

Den første kontakt til pressen blev 

etableret, en hjemmeside og en face-
bookside blev oprettet. Den første 
artikel kom i Midtjyllands Avis, og jeg 
mærkede en spirende interesse rundt 
omkring. Der blev læst korrektur, ret-
tet til, ændret og nye ideer blev ved 
med at titte frem. De 144 sider be-
gyndte for alvor at tage form, og i 
starten af  juli blev de sidste billeder 
taget. Da havde vi været i 10 forskel-

lige hjem. Naboer, 
kollegaer og familie 
lagde venligt stuer 
til, så vi kunne få de 
forskellige udtryk, 
vi ønskede. Den 
Gamle By havde 
åbnet for sine sam-
linger, og vi havde 
fotograferet histo-
riske julekalendere, 
der skulle ledsage 
teksten fra Jens Ing-

vordsen.
 
Sommeren 2014 huskes mest for lan-
ge dage med sætninger, justeringer og 
grublen over de enkelte kalenderideer 
og udvælgelsen af  billeder. 

Bogen blev færdig midt i august og 
sendt til trykning på Narayana Press 
i Gylling ved Odder. Den udkommer 
den 17. september og vil således være 
klar i boghandlen i god tid inden jul, 
så man kan lave sin egen personlige 
julekalender.
 

Undervejs har jeg måtte knibe mig 
selv i armen. Drømmen om at skrive 
og udgive sin egen bog er på vej til 
at blive realiseret. De næste trin for 
at få bogen ud til eventuelle læsere er 
hele markedsføringen, fx aftaler med 
pressen, boghandlerarrangementer, 
en messe i Fredericia: Kreative dage 
den 24. – 26. oktober og en work-
shop på Mosaikken i Kjellerup den 1. 
november. 

Men hvorfor alt det arbejde, hvorfor 
lave en stor økonomisk satsning og al 
det juleri midt om sommeren for en 
bog om julekalendere?
 
Det handler mest af  alt om at gøre 
det, man gerne vil. At udleve nogle 
af  de drømme, som vi alle har. Jeg 
har altid været glad for min mors 
og mine sjove og anderledes juleka-
lendere. Den historie ville jeg gerne 
fortælle, samtidig med at jeg har lyst 
til at inspirere andre til at glæde med 
en personlig kalender midt i vinterens 
mørke.
  
Bogen kommer til at koste 285 kr. 
Den kan købes i boghandlen, i Su-
perBrugsen og hos mig privat og via 
hjemmesiden www.julekalenderbo-
gen.dk. 

Inge Rigmor Østerby, 
Lundgårde 13, Mausing

Lise Glindvad (t.v.), Inge Rigmor Østerby og Rikke Skov
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Der er næppe mange i vores lille lo-
kalsamfund, der ikke bed mærke i, 
at Miroslav Petrovic fra Tulipanvej i 
Vinderslev i maj måned arrangerede 
en stor indsamling til fordel for sin 
hjemby Lucani i Serbien. Her var de 
ramt af  en meget voldsom oversvøm-
melse, som betød at mange mistede 
deres hjem. 

Miroslav har stadig familie i om-
rådet, og selv om de ikke var di-
rekte ramt, var han ikke i tvivl 
om, at han ville gøre noget for 
at hjælpe de mange, som havde 
mistet alt.

Miroslav kontaktede borgmeste-
ren i den hårdtramte by og tilbød 
sin hjælp. Sammen fik de skaffet 
en 13.5 meter lang serbisk lastbil 
til transporten. Han lånte Designas 
fabrikslokaler i Pederstrup, og så gik 
indsamlingen ellers i gang!

Og hvilken iver og hjælpsomhed der 
strømmede ind fra nær og fjern. Bare 
for at nævne lidt: møbler, hvidevarer, 
computere, tøj, legesager og vvs-ud-
styr. Mange af  tingene hentede han 
selv hos private, der ringede eller 
kontaktede ham på Facebook. Både 
fra lokalområdet, men også fra bl.a. 
Hobro, Aarhus og Hadsund gav folk 
et bidrag. Miroslav mindes især en tur 
til Aarhus, hvor en sovesofa skulle 
bæres ned fra 5.sal! Andre stillede no-

get i garagen hjemme pri-
vat eller kom til Pederstrup 
med det.

Alt imens lageret voksede 
støt i Pederstrup, begyndte 
et stort papirarbejde. ALT 
skulle skrives op, stykvis, 
også vægt og værdi. Alt 
tøjet skulle også pakkes 
om. Et noget uoversku-
eligt projekt, men heldig-
vis fik Miroslav stor hjælp 
af  sin kone Ulla og deres 
tre børn. Det har været 
et stort og spændende fa-
milie-projekt, som de har brugt en 

masse tid på.

Endelig blev det den 25.juni, og den 
store serbiske fragtbil ankom, og på-
læsningen kunne begynde. Her stille-
de et par venlige naboer til fabrikken 
op og gav en uvurderlig hånd med. 
Lastrummet blev pakket til sidste 
centimeter, ca. 8 tons i alt! Den ene-
ste plads der var tilbage, skulle bruges 
til 5,5 tons konserves, som fragtbilen 
skulle hente hos Tulip i Vejle. Det 
skulle uddeles i samme område.

Borgmesteren og hans folk tog imod 

lastbilen i Serbien. Det blev filmet til 
deres lokale TV og blev også sendt til 

Miroslav. Midlerne bliver delt ud 
efter behov, så de der er hårdest 
ramt får først. Alt bliver desuden 
dokumenteret og skrevet ned. 
Alt dette vil blive vist til Miroslav, 
når han senere på efteråret skal 
ned og besøge familien i Lucani. 
En tur han glæder sig meget til. 

Miroslav og familie har fået en 
masse hilsner og henvendelser 
fra beboerne i byen. De er tak-
nemlige og glade for indsatsen. 
Der var også en hilsen fra en 
kammerat, som fortalte, at han 
lige havde set en pige gå rundt i 
Lucani iført en T-shirt, der stod 
Kjellerup på! Så kan man jo kun 
blive glad! 

Miroslav vil endnu engang ger-
ne give en STOR TAK til alle, 

som har givet et bidrag! Både til alle 
private men også til Designa, Innbo 
Møbler, Kjellerup VVS, XL Byg, Tvi-
lum, Dia Coat, KIF, Thorning Skole 
og Jyske Bank.

Også en stor tak til Lene, Peder og 
Christian, som hjalp med at læsse 
bilen (sådan kan det gå, når man er 
nabo til lagerpladsen!), og sidst, men 
ikke mindst, en kærlig tanke og tak til 
Lis og Henry Lund, som gav en hånd 
med hjemme på Tulipanvej, mens 
indsamlingen stod på.
 

Ruth Bennedsgaard

Indsamling 
til Serbien
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Husk, at du på Lokalrådets hjemmeside 
http://vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ kan hente oplysninger om bl.a.:

- lokale foreninger
- den kommunale nedrivningspulje
- informationsbrev om Lokalrådet til husejere, der ønsker at sælge deres bolig
- lokalrådets arbejde

I november afholder Lokalrådet sit årlige stormøde. Det er her, vi sætter et aktuelt tema på dagsordenen samt 
afholder vores generalforsamling. Den endelige dato meldes ud i dagspressen, men du kan jo allerede nu overveje, 
om du har lyst til at stille op til Lokalrådet. Der er syv medlemmer i Lokalrådet, hvoraf  fire er på valg i år. Som 
medlem sidder man i to år. 

Jane Vibjerg

Har du sat en bolig til salg i lokalområdet? 

Så har Lokalrådet lavet en beskrivelse af  området, som du kan give både til ejendomsmægleren og til interesserede 
købere - en beskrivelse som fortæller lidt om, hvad vi har at byde på her i Vinderslev og omegn. 

Dokumentet kan hentes på 
www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk
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Onsdag den 1. oktober kl. 16.30
Høstfest
Inger Heinsen vil gøre sig på de skrå 
brædder krydret med fællessang med 
Else Holm ved klaveret.

Spisning à 50 kr. Husk tilmelding se-
nest 20. september på tlf. 23 25 27 78.

Program for efteråret 
2014/foråret 2015

Sankt Hans
Der var som sædvanligt fuldt hus, da 
vi fejrede Sankt Hans på Malmhøj. 
Menuen stod på pølser og is, senere 
kaffe og småkager. 

I løbet aftenen blev der sunget mange 
fællessange, hvor Bent Kragh spillede 
klaver til. Desuden underholdt Bent 
og Lotte med forskellige muntre vi-
ser. 

Vejret var fint og stille den aften, og 
mange af  deltagerne gik udenfor, 
mens bålet brændte. Båltalen blev 
holdt af  Knud Callesen, der som 
områdeleder for Område Nord i 
Silkeborg Kommune er kommet på 
Malmhøj i godt 12 år. Han nævnte, 
at der i løbet af  den tid selvfølgelig 
er sket mange ændringer inden for 
hele sundhedsområdet. Men selvom 
meget er forandret, er det grundlæg-
gende i arbejdet stadig det samme. 
Han talte dernæst lidt om baggrun-
den for at mødes den aften, nemlig 
den ældgamle skik med at fejre årets 

Brugerrådet på 
Malmhøj

længste dag. Det er en fest for års-
tidernes skiften, for lyset og livet. 
Afbrændingen af  heksen på bålet er 
en markering af  vores ønske om at 
fordrive de onde magter, en slags be-
kendelsesritual, hvor vi bekender os 
til lyset, det varme og det rigtige. 

Han sluttede sin tale med en opfor-
dring til at holde fokus på det rigtige: 
troen på, at vi kan gøre det endnu 
bedre for - og med hinanden, på 
beskyttelsen af  naturen og alle dens 
elementer, på beskyttelsen og under-
støttelsen af  de medmenneskelige 
værdier og relationer. 

Knud Callestrup havde sin kone 
og sit barnebarn med

Så er der ild i heksen

Seniorklubben
(Pensionist-
foreningen)

Onsdag den 5. november kl. 14.30 
Sang og fortælling ved Georg Dani-
elsen.
Onsdag den 3. december kl. 16.30 
Julecafé v/Bente Sørensen. 
Vi spiser lidt mundgodt sammen.
Husk tilmelding til tlf. 23 25 27 78.

Onsdag den 14. januar kl. 14.30  
Knud Erik Mark. Emne: Et menne-
ske der sætter sig spor uden pletter.

Onsdag den 11. februar kl. 14.30 
Per Hansen fra TV Midt/Vest. 
Emne: Originaler og godtfolk.

Onsdag den 11. marts kl. 14.30
Et aktivt ældreliv v/Helen Kjær fra 
Sundhedshuset.

Gåture i juli måned
De fire mandage i juli måned tilbød 
brugerrådet gåture rundt i Vinderslev 
og nærmeste omegn. 

I begyndelsen, hvor man arrange-
rede turene, var formålet, at hjem-
mets beboere skulle have lejlighed til 
at komme ud i frisk luft og samtidig 
få afveksling i hverdagen i den lidt 
stille sommerperiode. Med tiden er 
det vigtigste blevet at komme et sted 
hen og drikke kaffe med dejlig kage 
til, for der er heldigvis hvert år lokale 
beboere, der inviterer hele flokken på 

Onsdag den 22. april kl. 14.30 
Generalforsamling med et muntert 
indslag.

Alle arrangementer foregår på 
Malmhøj.

Venlig hilsen
Bestyrelsen:

Formand Henry Lund
Næstformand Bent Kragh
Kasserer Bodil Lundgaard

Sekretær Hanna Bjerre
Richard Jensen

Suppleant Lis Lund
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Hos Karen og Flemming Grønkjær

Den 21. juli gik vi gennem skolegården

Den dag, vi skulle besøge 
Arne og Else Holm, regnede det

kaffe. Og det er altid en stor flok, for 
når der er mange af  hjemmets bebo-
ere, der gerne vil med, bliver der også 
brug for mange hjælpere til at skubbe 
kørestole eller køre bil med dem, der 
ikke er i kørestol og heller ikke kan gå 
hele turen. 

I år besøgte vi Hanna og Karl Bjerre, 
Else og Arne Holm, Ruth Nørskov 
samt Karen og Flemming Grønkjær.

Billeder fra Løvfaldsturen den 18. september, hvor vi igen var på sejltur

Den 7. juli gik turen bl.a. omkring Byparken

Birthe Clausen
Brugerrådet 
på Malmhøj
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Forarbejdet startede i marts. Først 
med tanker og snak om hvad vi ville 
og kunne tænke os. Herefter ind-
kaldelse af  godtfolk i Mausing. Og 
hvem ville være med til sådan noget? 
Vi brugte bevidst ordet ”opsætning”, 
da det ikke skulle være et stort teater-
stykke, hvor der skulle afsættes flere 
uger og replikker med indlagt scene-
skræk. Tanken var, at opbuddet af  
folk skulle afgøre, hvilke historier og 
hvilke udtryk vi fik ud af  det. Efter 2 
mødegange stod det klart, hvor man-
ge vi var, og hvad vi ville. Det skulle 
være en historisk rejse med 5 ”per-
ler” på snoren: Mausingforfædres 
deltagelse i krigen 1864, Smedjens hi-
storie, Peter Reimer sagaen, Mausing 
Skole og Oprettelse af  bydammen. 
Vi havde på vores ønskeseddel et 
håb om at måtte låne Elly og Jens 
Stenholts gårdsplads. Den rummer 
det hele; historie, hygge og en oplagt 
ramme for at vise og være. Ønsket 
kunne indfries, og rammen om vores 
opsætning tog form. Opsætningen 
var indledning til byfesten og ud over 
børnene, der traditionen tro ankom 
til dammen med Mausing-Expressen, 
mødtes alle kl 16 og gik i samlet trop 
til gårdspladsen, der tog imod med 
rød løber. Mette M. Nielsen havde 
til lejligheden lavet en by-avis, hvor 
samtlige oplysninger og billeder var 
samlet.
Imellem de 5 dele i opsætningen sang 
vi den sang, Elly havde forfattet til 
lejligheden (se næste side).

Marianne Kristensen

En Mausing opsætning

En historisk rejse 
med 5 ”perler”

Mausingforfædres deltagelse 
i krigen 1864
Smedjens historie
Peter Reimer sagaen
Mausing Skole
Oprettelse af  bydammen. Den gamle smedje

Alle aktører

Mausingborgerne som tilskuere
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Mausing-sang

Mel: Dernede i dalen…

I hjertet af  Jylland der er en dejlig plet,
At elske dette sted falder mennesker så let.
Man både dal og bakke og skov kan finde der,
At stedet det er Mausing, det ved vi alle her.

Vi spejder, men havet vi ej får øje på,
Hvis vi vil se på vand, til æ bydam må vi gå.
Skønt lille og beskeden man godt det nyde kan,
Når solnedgangen spejler sig i det blanke vand.

Når skoven bli’r grøn, er det nemt at være glad,
Man venter der i spænding på bøgens første blad.
Naturen heldigvis er der ikke sparet på,
Og solskin det er gratis – og himlen den er blå.

I efterårsfarver er skoven også flot,
At vinteren så kommer, det ved vi alle godt.
Når sneen dækker jorden, man finder slæden frem,
For kælkebakker har vi omkring os – det er nem.

De gamle værdier vi slipper ikke, nej,
Ja, selv en runesten kan man møde på sin vej.
Med fællesskab og omsorg vi må os godt forny,
Så Mausing nu og altid må være vores by.

Elly Stenholt    

Mausing Marked
Vi vil gerne sige mange tak, både 
med hjælp til markedet, og fordi I 
altid stiller op. Uden jer var der ikke 
noget marked!

Når bladet udkommer, har vi haft 
medhjælperfest, og på nuværende 
tidspunkt ser det ud til, at tilmeldin-
gen er god. 

Vejret var ikke med os hver dag, men 
vi håber jo, at resultatet bliver nogen-
lunde. 

HÅBER VI SES IGEN I 2015!

Bestyrelsen

Fællesspisning
Det bliver onsdag den 12 november  
kl.17.30. 
Vi håber jo på, at der vil dukke mange 
op. En lille ting: Vi skal have æble-
kage til dessert!
Tilmelding: Lone 22 47 93 41

Lotterispil
Vi starter op søndag den 14. sep-
tember kl. 19.00
Søndag den 28. september
Søndag den 12. oktober
Søndag den 26. oktober
Søndag den 9. november
Søndag den 23. november
Søndag den 7. december
Søndag den 21. december

Vi starter op igen søndag den 11. ja-
nuar 2015 kl.19.00.
Vores store spritspil er i år søndag 
den 28. december.

Lone Knudsen

Mausing
Forsamlingshus
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LANDSBYJULEFROKOST 2014
I VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS

Så er det igen blevet tid til landsbyjulefrokost i Vinderslev Forsamlingshus.
I kommer til et flot julepyntet forsamlingshus, 

dejlig julebuffet med mange lækre retter samt masser af  våde drikke i baren. 
Som sidst har vi sørget for god musik ( Wos Tow ).

De spiller hyggemusik under middagen og derefter op til dans.
Vi slutter traditionen tro af  med lidt natmad.
Tag din nabo, genbo, familie og venner med, 

så vi igen i år kan få en hyggelig og festlig aften i Vinderslev Forsamlingshus. 

LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 18.00
Tilmelding til Louise Bech

86888080/51522195
Pris pr. person er 250,-

Vindere af  gavekort: Husk tilmelding

Louise 
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Søndag den 5. oktober kl. 10.30
Fælles Efterårsmøde i de 7 grundtvigske Valgmenigheder i Midt- og Vestjylland - i 
år med Kjellerup og Omegns Valgmenighed som vært.

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00
Billedforedrag ved fotograf  og lærer Hans Jørgen Lysholm: 1864 - Hvordan kunne 
det gå så galt? Og hvordan rejste Danmark sig bagefter?
 

Kommende arrangementer

Torsdag den 13. november kl. 19.00
Foredrag i valgmenighedens sal ved TV-vært og forfatter 
Søren Ryge Pedersen: Min sydslesvigske barndom.

 Onsdag den 3. december kl. 14.00
Adventskoncert i Hørup Kirke ved De Himmelblå
Derefter adventseftermiddag i valgmenighedens pyntede sal ved De Himmelblå og Karen Marie Ravn.

Onsdag den 31. december kl. 10.30
Nytårsgudstjeneste (uden nadver) i Hørup Kirke og derefter samvær i valgmenighedens sal med højskolesang, 
kaffe og en skål for et godt nytår. 

Gudstjenester
Dato      Kirke   Tid  Præst
28-09-2014 (15. søndag efter Trinitatis) Hørup   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
05-10-2014 (16. søndag efter Trinitatis) Vinderslev 
      (+ efterårsmøde) kl. 10:30 Karen Marie Ravn
12-10-2014 (17. søndag efter Trinitatis) Levring   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
19-10-2014 (-)    Ingen gudstjeneste
26-10-2014 (19. søndag efter Trinitatis) Hørup   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
02-11-2014 (Allehelgensdag)   Hørup   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
09-11-2014 (-)    Ingen gudstjeneste
16-11-2014 (22. søndag efter Trinitatis) Vinderslev  kl. 10:30 Karen Marie Ravn
23-11-2014 (-)    Ingen gudstjeneste
30-11-2014 (1. søndag i Advent)  Vinderslev  kl. 10:30 Karen Marie Ravn
03-12-2014 (Adventskoncert)   Hørup   kl. 14:00 Karen Marie Ravn
07-12-2014 (-)    Ingen gudstjeneste
14-12-2014 (3. søndag i Advent)  Levring   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
21-12-2014 (4. søndag i Advent)  Hørup   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
24-12-2014 (Juleaftensdag)   Vinderslev  kl. 14:00 Karen Marie Ravn
24-12-2014 (Juleaftensdag)   Hørup   kl. 17:00 Karen Marie Ravn
25-12-2014 (Juledag)    Vinderslev  kl. 10:30 Karen Marie Ravn
28-12-2014 (-)    Ingen gudstjeneste
31-12-2014 (Nytårsaftensdag)   Hørup   kl. 10:30 Karen Marie Ravn
01-01-2015 (-)    Ingen gudstjeneste
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Nyt fra Grathe og 
Thorning Sogne:
Både minikonfirmander og konfir-
mander er igen begyndt i konfir-
mandstuen i Thorning. Konfirman-
der, som går i Thorning Skoles 7a 
klasse, går onsdage fra 7.55 – 10.30 i 
efterårsperioden, mens de, som går i 
Thorning Skoles 7b, går torsdage fra 
7.55-10.30 i efterårsperioden.
Minikonfirmanderne begyndte den 
24. september og går onsdage fra kl. 
14.00-15.30.
Har du ikke modtaget skriftlig ind-
bydelse, og går du i enten 3. eller 7. 
klasse, er du velkommen til at følge 
undervisningen. 
Tag kontakt til sognepræst Tina 
Frank for nærmere information på 
tlf. 86 88 00 02.

Allehelgens møde 
Torsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i 
Thorning Forsamlingshus
Rundt om i Danmark fejres første 
søndag i november flere og flere 
steder som Alle Helgens dag. Her 
mindes vi de døde. De, som særligt 

Dato Thorning Grathe
4.oktober 10.00 Lyserød Lørdag andagt 

Jørgen Husted
5. oktober 10.30 Jørgen Husted
8. oktober 19.30 Salmesangsaften i for-

samlingshuset
12. oktober 17.s.e.t. 10.30 9.00             
19. oktober 18.s.e.t. 9.00 Helle Bærnholdt
26. oktober 19.s.e.t. 10.30 
2. november Alle Helgens 
dag

10.30 14.00 m kaffe 

9. november 21.s.e.t 9.00 10.30
16. november 22.s.e.t. 10.30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
20. november 19.30 Koncert m. Zenobia
22. november 23.s.e.t. 9.00 Helle Bærnholdt
30. november 1.s.advent 10.30 14.00 Børnegudstjeneste 

har haft betydning i vores liv. Her i 
Thorning, Grathe og Vium indbyder 
vi til både gudstjeneste 3. november 
i Thorning, Grathe og Vium Kirker 
samt til en foredragsaften i forsam-
lingshuset, som vil stå i Alle Helgens 
tegn. 

I år får vi besøg af  hospicepræst Su-
sanne Troelsgaard, som er tilknyttet 
Hospice Limfjord. Susanne vil ud fra 
egne erfaringer og oplevelser fortælle 
om det er at være hospicepræst. Dette 
sker under overskriften: ”Hospice-
præst – et arbejde på livets kant”. 
Hospice Limfjords motto er: Du skal 
komme på hospice for at leve, ind-
til du dør!” Ofte hører man, at man 
kommer på hospice for at dø. Det 
gør man også, men tiden før døden 
kan leves intenst og livfuldt. Hospi-
cepræsten er en del af  det tværfaglige 
personale, og hver især er det vores 
opgave at leve op til vores logo, så 
både patienter og pårørende får en 
så god tid som muligt, mens de er på 
hospice.
Susanne Troelsgaard fortæller føl-

gende om Hospice Limfjordens logo:
Solen er et symbol på den livskraft og 
varme, som Hospice Limfjord skal 
værne om i livet før døden. Solens 
stråler er for os et symbol på et hus, 
hvor der er: Rummelighed, Åndelig-
hed, Værdighed og æstetik, Ydmyg-
hed, Kreativitet, Næstekærlighed, 
Varme og omsorg, Faglighed og ud-
vikling, Tillid og Arbejdsglæde.
Lærken er et symbol på foråret, hvor 

alt spirer og 
vokser, men 
for os er den 
også et signal 
om, at der hos 
os skal være: 

Højt til loftet, Frihed til at vælge, 
Spontanitet og åbenhed, Overblik i 
situationen og Udviklingsmuligheder.
Den blå bølge symboliserer fjorden 
og er for os også et symbol på: Kraft 
og Styrke, Udholdenhed og Grænse-
løshed.
Vores logo har en særlig betydning 
for os som personale på Hospice 
Limfjord, da det symboliserer de 
værdier, som kendetegner arbejdet og 
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Grathe Sognemenighed
Arrangementer:
Koncert i Thorning Kirke torsdag 
den 20. november kl. 19.30 med 
trioen Zenobia.
Zenobia har indtaget den interna-
tionale og danske musikscene med 
forførende og stemningsfyldte for-
tolkninger af  den danske sangskat. 
Trods et traditionelt musikalsk ud-
gangspunkt med danske viser og sal-
mer gør kvinderne musikken til de-
res egen ved tilsætning af  argentinsk 
tango, dansk folkemusik og et snert 
af  pop. Gruppen har udgivet to al-
bums: Den Danish Music Award no-
minerede plade Midnat (2008) og op 
følgeren I vintermørkets hal (2010). Det 
tredje album (Fra Fynske Kyster - Zeno-
bia spiller Carl Nielsen) udkom den 2. 
maj 2013.

Zenobia består af:
Louise Støjberg, som er sanger og 
solist. Hun er trioens forreste skanse 
under koncerter og guider publikum 
igennem de danske sange med sikker 
hånd, spredte anekdoter og under-
fundige betragtninger. Louise er ud-
dannet på Det Rytmiske Musikkon-
servatorium i København med sang 
som hovedfag og har sunget, spillet 
og skrevet musik, siden hun var barn. 
En rød tråd i hendes musikalitet har 
altid været det danske sprog og de 
danske sange.
Mette Kathrine Jensen, som er 
Zenobias harmonikaspiller og fol-

Familiegudstjeneste i 
Grathe Kirke
1. søndag i advent, d. 30. novem-
ber kl. 14.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
for traditionen tro vil vi igen i år hol-
de familiegudstjeneste i Grathe Kirke 
som begyndelsen på adventstiden. Vi 
ser frem til, at både minikonfirman-
der og konfirmander vil deltage ak-
tivt i denne gudstjeneste, som også vil 
være markeringen af  afslutningen på 
minikonfirmandernes undervisnings-
forløb.

Efter gudstjenesten vil Grathe me-
nighedsråd være vært for en kop 
kaffe m.m. i Hauge Forsamlingshus, 
hvor der også vil være underholdning 
og sang.

Arrangementet er gratis, og alle er 
velkomne!

kemusikkens budbringer. Gennem 
sine egne kompositioner bringer hun 
nye melodier til Zenobias repertoire. 
Hun er opvokset i folkemusikmiljøet 
og uddannet på folkemusiklinien på 
Det Fynske Musikkonservatorium, 
hvor hun har forsket i musikkens tra-
ditioner, hvilket hun stadig gør. Med 
forståelse for dansk folkemusik ska-
ber hun nye værker med en rød tråd 
til fortiden.  
Charlotte Støjberg, som spiller 
piano og bringer et strejf  af  argen-
tinske tango ind i trioens musik. Hun 
er cand. mag. i musikvidenskab fra 
Aalborg Universitet og har studeret 
tango i Argentina. Her har hun tur-
neret og arbejdet sammen med nogle 
af  de førende argentinske tangomu-
sikere. Folkemusikken er den anden 
facet af  Charlottes musikalske virke 
og skaber i sammensmeltningen af  
disse to genrer et af  Zenobias unikke 
kendetegn. 
 
Der er fri entre til koncerten.

hverdagen i Hospice Limfjord.
Nedenstående citat er et godt udtryk 
for, at et hospice har fokus på livet og 
livskvalitet før døden.

”Og en gang går solen sin runde 
uden mig, men når forårssolen 
skinner, lever jeg”

Benny Andersen

Vi vil denne aften synge fra højskole-
sangbogen.  
Der tages entre for kaffe og brød. 
Alle er velkomne.  
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Vinderslev Sognemenighed

Sogneaftener
I løbet af  vinterhalvåret afholdes fire 
sogneaftener, hvoraf  de to er i de føl-
gende måneder. Til møderne er alle 
velkomne, og udgiften for aftenen er 
25 kr for kaffen.

Onsdag den 22. oktober 
kl. 19.30 i Sognehuset
Sognepræst Flemming Kloster Poul-
sen, Randers, taler over emnet: ”Det 
uperfekte liv”.

Han skriver om sit emne: ”Vi jager 
Det Perfekte Liv med penge & succes 
- men findes der en modfortælling? 
Ja, det gør der, nemlig i dagligsprogets 
bibelske udtryk. Med udgangspunkt i 

nogle af  disse udtryk, f.eks. ”manna 
fra himlen” og ”bære sit kors” gen-
fortæller jeg de bibelhistorier, som 
udtrykkene kommer fra”.  

Flemming Kloster Poulsen er vokset 
op på en gård i Midtjylland. Cand. 
Teol. fra Aarhus Universitet i 1986. 
Sognepræst i Gedsted-Fjelsø 1987-
2002. Siden 2002 sognepræst ved Sct. 
Mortens Kirke, Randers.

Søndag den 30. november 
kl. 19.00 i Vinderslev kirke
Advents- og julekoncert ved organist 
Henriette og operasanger Anders 
Hald, Viborg.  

Der er kaffe-
bord i Sogne-
huset, og der-
efter vil parret 
synge og spille 
i Sognehuset.
Henriette har  
taget den præ-

liminære organistuddannelse ved Ve-
stervig Kirkemusikskole og er orga-
nist ved tre kirker i Viborgområdet.

Anders er uddannet i Aarhus og 
Tyskland og har virket ved Den Jyske 
Opera og Det Kgl. Teater.

Parret bor på Anders´ fødegård i 
nærheden af  Viborg.

Finn Najbjerg
finn.najbjerg@indremission.dk

Dag  Hinge Kirke  Vinderslev Kirke Vium Kirke
5.okt. 16.s.e.Trin  10.30 Høstg. (0) Af-

skedsgudstj.
19.00 Koncert Ingen

12.okt. 17.s.e.Trin  9.00 Degnetjeneste 14.00 Nadver, Lars Mort-
horst, Christiansen Brand-
strup

Ingen

19.okt. 18.s.e.Trin  14.00 (K)  9.00 (K)  10.30
26.okt. 19.s.e.Trin  9.00  10.30  Ingen
2.nov. Alle Helgen  10.30 (0) (SKR)  9.00 (0)  16.00 Tina Frank
9.nov. 21.s.e.Trin  9.00  10.30  Ingen
16.nov. 22.s.e.Trin  19.00 (K)  9.00 (K)  10.30
23.nov. Sidste s.i k.  9.00 (0)  10.30 (0) (SKR)  Ingen
30.nov.1.s.i Advent  10.30 (SKR)  19.00 Julekoncert  14.00
7.dec.2.s.i Advent  9.00  10.30  Ingen
14.dec.3.s.i Adv.  19.00 Julekoncert (K)  9.00  10.30
21.dec.4.s.i Adv.  9.00  10.30  Ingen

O = Offergang. SKR = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe
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Børnehjørnet
Børnehjørnet i Vinderslev Sognehus 
er klar igen til at modtage børn i alle 
aldre hver tirsdag fra kl. 16.15-17.30. 
Som I kan se på billedet, er vi allerede 
godt i gang, men der er altid plads til 
flere børn, der gerne vil være med i 
fællesskabet på tværs af  aldersgrup-
per. I har altid mulighed for prøve el-
ler kigge indenfor i 5 min.  bare for at 
se, hvad vi har gang i. Voksne er også 
velkomne. Der er som regel kaffe og 
te på kanden.
Børnehjørnet er en del af  Vinderslev 
Kirkes menighedsarbejde, og vi er til-
sluttet Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler. Derfor vil der hver gang 
være bibelfortælling, sange og salmer 
i børnehøjde. 
Vi kan rigtig godt lide at lege eller 
være kreative, og vi elsker at gå på be-
søg i kirken. 
Den sidste tirsdag i hver måned spi-
ser vi sammen, og her er søskende, 
far og mor velkommen til at spise 
med. Fællesspisningsaftnerne afslut-
tes ca. 18.30.

Børnehjørnet har været ved at lære 
bibelvers i foråret. Nogle af  bibelver-
sene begynder sådan her:
Jesus siger: Jeg er Den Gode Hyrde.
Jesus siger: Jeg er Det Sande Vin-træ.
Jesus siger: Jeg er Døren.
Jesus siger: Jeg er Verdens Lys.

Børnene, både de små og de store, 
kan efterhånden fortsættelsen på 
disse vers, fordi vi prøver at gøre det 
sjovt at lære ord udenad.

Fællesspisning
Den 26. august havde vi igen fællesspisning. Børnene skulle være med til at 
gætte, hvad de spiste, og de skulle nævne alle de grøntsager, de kendte navne-
ne på, og der var mange forskellige slags grøntsager i vores mad denne tirsdag. 
Det bedste ved det hele var, at vi både smagte og gættede. Det udløste en præmie, 
hvis vi kunne nævne alle slags grøntsager. Tænk, vi fik en præmie, så vi synes selv, 
vi er ret gode til at både at smage på det hele og gætte rigtigt. Det er nu vældig hyg-
geligt at spise sammen, for her har vi tid til at fortælle om alt det, vi hver især oplever 
i vores hverdag.

Børnehjørnehilsen  
Anne Marie Najbjerg

Vi afslutter forløbet onsdag den 3. 
december med en Luciagudstjeneste 
kl. 17 og efterfølgende fællesspis-
ning i Sognehuset. 

Undervisere er Helle Braüner 
Frølund og Anna Grethe Larsen.

Minikonfirmandundervisning for 
alle børn i 3. kl. starter onsdag den 
10. september fra kl. 14-16. Der vil 
blive serveret boller i pausen. Det er 
gratis at deltage. 

Helle Braüner Frølund

Minikonfirmander er:
  modige

  intelligente

  nysgerrige

  interesserede

      

Her i efteråret får vi hver især udle-
veret et hæfte med temaet: Venner 
for evigt - mød Jakob og hans ven. 
Det er et nyt og spændende tiltag, der 
skal være med til at sætte fokus på 
”Den Bedste Ven i Verden”.
Den bedste ven i verden er både vo-
res usynlige ven, men Han viser sig 
også som en synlig ven i sit skaber-
værk. Jesus er den Ven, der kan dele 
ud af  både tryghed, kærlighed og håb.
Ud fra temaet skal vi blandt andet 
til at male på lærred. Vi skal på ven-
skabsløb og lege venskabslege.

Det er også ved at være 
tid til at sælge Børne-
hjørne/Søndagsskole-
lodsedler i Vinderslev. 
Det glæder vi os til, og 
vi håber, I vil tage godt 
imod os, når vi kom-
mer rundt i byen.

Kirke

Orgel 

Nadver 

Frelse fra halsjernet i våbenhuset

Ind på kirkeloft og op i tårnet

Rækker af  bænke i skibet

Modeopvisning af  præstens tøj

Alter/altertavle

Nysgerrighed, når vi skal på opda-
gelse i kalkmalerierne i loftet

Dåb/døbefont

i
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Hauge Marked
2014

af  Hauge Ungdoms- & Gymnastik- 
Forenings nye formand, Allan Kri-
stiansen

Dette er en skildring af  et par af  de 
mange indtryk, jeg har fået under 
klargøringen af  dette års Hauge Mar-
ked.
Jeg har været med som en af  de frivil-
lige kræfter i en del år, og det er efter-
hånden blev fast kutyme, at jeg er en 
af  de hovedansvarlige fredag og lør-
dag aften, og i år var ingen undtagel-
se. Dog er der for mig personligt en 
kæmpe forskel, idet jeg tilbage i marts 
blev valgt til ny formand for Hauge 
U&GF og dermed også ansvarlig for 
hele den kæmpe maskine, der hedder 
Hauge Marked.
Men lad mig forsøge at starte fra be-
gyndelsen.

De indledende øvelser
Allerede i september 2013 tager de 
frivillige kræfter bag Hauge Marked 
fat på at planlægge, hvordan tinge-
ne skal løbe af  stabelen her i 2014.  
For at kunne styre tingene bare en 
lille smule har man i tidernes mor-
gen valgt at oprette en del forskellige 
grupper, som hver er ansvarlig for 
planlægning og effektuering på deres 
delområde.
Disse grupper omfatter blandt andet 
kræmmerkontakt, pladsindretningen, 
musik og underholdning, indkøb, 
medarbejdere, administration og som 
noget nyt/genoptaget PR – og så må 
jeg ikke glemme den store post, det er 
at holde styr på vores økonomi.
Grupperne mødes cirka en gang om 
måneden og giver en status på, hvor 
langt de er nået i forhold til den tids-
linje, der er lavet for, hvornår der 
skal være taget hånd om en given op-
gave. Grupperne refererer til Hauge 
U&GF bestyrelsen, men det er grup-
perne selv, der bestemmer hvilke til-
tag og idéer, der skal føres ud i livet 

på årets marked – selvfølgelig inden 
for de rammer, som bestyrelsen har 
fastsat.
I løbet at efteråret og vinteren begyn-
der der at tegne sig et billede af  det, 
der skal ende med at blive til Hauge 
Marked 2014. 
Der bliver bestilt telte, mad og drikke-
varer, musik og underholdning med 
mere. Medarbejdergruppen begynder 
at skaffe og fordele alle de frivillige 
hænder, der skal bruges. Der bliver 
bestilt busser, og PR-gruppen får sat 
flyers og programmer i trykken. Der 
bliver solgt stadepladser og debat-
teret, om det er muligt at ændre på 
pladsindretningen for at gøre plads 
til nye ideer. De forskellige offentlige 
instanser bliver kontaktet for tilladel-
ser og godkendelser. Der bliver tænkt 
tanker, og nye idéer opstår, som igen 
bliver ført ud til konkrete tiltag, som 
alle skal være med til at trække pub-
likum til.
Alt sammen bliver løbende koordine-

ret på gruppemøderne, og langsomt 
bliver billedet mere og mere tydeligt, 
og listen med ting, der mangler at bli-
ve taget hånd om, bliver kortere. Og 
dermed når vi frem til weekenden før 
Hauge Marked.

Huller i jorden
Det er nu, at alle opgaverne fysisk 
skal til at stables på benene. Teltene 
skal rejses, borde og bænke skal stil-
les op, der skal sættes hegn og bygges 
barområder. Ude omkring på pladsen 
kan jeg se, at de forskellige grupper 
tager fat og får etableret skiltning på 
parkeringsområdet. Der bliver lavet 
strøm til alle de forskellige steder. 
Der bliver tegnet streger på marken, 
så kræmmerne kan se, hvor deres sta-
deplads går til og fra. 
Midt i alt det, der sker, befinder jeg 
mig i gang med at hjælpe Johannes 
med at stille en toiletvogn op! Johan-
nes har været en del af  markedet i rig-
tig mange år, og pludselig udbryder 
han: ”Her er hullet, hvor det højre 
forhjul på vognen skal være, og så 
passer det med, at afløbsrøret skal 
være lige der!” Det sted, hvor Johan-
nes peger, er for mig at se bare en 
græsmark! Men Johannes insisterer, 
og minsandten om ikke der lige un-
der græsset er et dæksel. 
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Lidt senere, da vognen er koblet til, 
skal vi have sat pladsens flagstang op, 
og vi får at vide, at hullet til stangen 
er lige ude på toppen af  skrænten. Jo-
hannes og jeg traver frem og tilbage 
en del gange og bliver så enige om, at 
det her vist ikke stemmer helt, men i 
det samme kommer Knud Åge forbi, 
og han spørger, hvad det er, vi render 
og tosser rundt efter? Ja, vi skal have 
sat flagstangen op, men her er ikke 
noget hul til den!
Jo, det er der, svarer Knud Åge og 
kigger først lidt den ene vej og så den 
anden vej og tager så et par skridt 
til den ene side og siger: Her er det! 
Og igen kan jeg kun se græs, men da 
græsset bliver gravet væk, er der igen 
et dæksel, så den var go´ nok!
I løbet af  weekenden bliver det hele 
stillet op, og alt bliver gjort klar til, at 
markedet kan løbe af  stabelen.
De to små historier om skjulte huller 
i jorden får mig til at tænke på, hvor 
megen viden der er i alle de menne-
sker, som har været med til at afholde 
marked helt tilbage fra starten. Der er 
ting, der bliver gjort, bare fordi man 
plejer at gøre det. Der er viden om 
ting, som er oparbejdet over mange 
år, men som ikke er skrevet ned no-
gen steder. Jeg tror ikke, at det er ene-
stående for Hauge Marked, at der i 

flokken af  frivillige ligger en guldgru-
be af  viden, som er samlet sammen 
igennem mange år. Jeg tror heller 
ikke, at det er usædvanligt, at megen 
af  den viden ikke er skrevet ned. 

Vi kan lære af  hinanden
Tit hører jeg udsagn fra de ”nyeste” 
frivillige om, at de ”gamle” ikke vil 
give slip og lade nye idéer komme til. 
Samtidig hører jeg fra de ”gamle”, at 
de ”nye” bare skal prøve til og begå 
de samme fejl, som de selv engang 
begik, for så kan de jo lære at høre 
på dem, der har erfaringen. Dette er 
selvfølgelig meget karikeret, men der 
er nu nok lidt om snakken. 
For mig handler det om, at vi alle skal 
lære at lytte til hinanden. Vi skal dele 
vores viden, og vi skal være åbne over 
for erfaringen, men også over for nye 
ting og ideer. For mig er det nu blevet 
en prioriteret sag at få al den viden 
skrevet ned og gjort tilgængelig. For 
når alt kommer til alt, drejer det sig 
jo om for os alle sammen at skabe de 
bedste mulige rammer for vores mar-
ked, for her igennem har vi en unik 
mulighed for at tjene nogle penge, 
som kan hjælpe vores lokale idrætsliv 
økonomisk.
I en tid, hvor kommunerne skærer 
megen af  den hjælp væk, som tidli-

gere er blevet givet til de lokale for-
eninger, er det langt hen ad vejen 
op til alle vi frivillige, det være sig til 
markedet eller til dagligt ude i idræts-
klubberne, at være der, hvor behovet 
er, for at vi kan være med til at give 
vores børn og unge, og også os selv, 
så mange gode oplevelser som mu-
ligt, sådan at de fremover måske selv 
bliver frivillige i en idrætsklub – eller 
måske på næste års Hauge Marked.

Hauge marked 2014 blev et godt 
marked! Vejret var med os, og kun 
lørdag eftermiddag og aften fik vi lidt 
regn, men det var ikke mere, end at 
det fik vores gæster til at aflægge et 
ekstra visit i et af  ølteltene. Markedet 
vil formentligt altid for mig stå som 
noget helt specielt. Det var jo trods 
alt mit første som formand.
Der blev et fint regnskab, så vi har 
igen fået lidt penge på ”bogen”, som 
i løbet af  det næste år kommer vores 
lokale idræt til gode!

Tusind tak til alle vores frivillige – og 
ikke mindst til alle vores gæster.

Allan Kristiansen

Billedet er taget af  
Emil Dam Photo
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VIF
I foråret blev der igen spillet godt 
fodbold på stadion. Alle hold fik spil-
let gode kampe, og en del af  holdene 
var også med til at dominere deres re-
spektive puljer. 
Efter en enkelt rigtig flot sæson i se-
rie 5 rykkede holdet op i Serie 4. En 
dejlig juni aften dannede perfekte 
rammer om oprykningskampen, der 
blev overværet af  godt 100 tilskuere. 
Det blev til sejr over lokalrivalerne fra 
FK73, så kan man vist ikke ønske sig 
mere.
Spillerantallet er stabilt. Endnu et 
seriehold blev tilmeldt, nemlig 11 
mands Serie 6, hvilket vi er meget 
glade for.  
Fra bestyrelsens side nyder vi at se, 
at stadion er velbesøgt både på træ-
nings- og kampdage, og vi får kun 
positive tilkendegivelser fra andre 
klubber om vores klubliv. En væsent-
lig del af  klublivet er kiosken. Det har 
knebet lidt med at finde hjælpere til at 
stå der. Lad dette være en opfordring 
til næste sæson om at melde jer under 
fanerne. Ikke kun til kioskarbejde. 
Det kunne være holdleder, træner, 
evt. bestyrelsespost.   Vel mødt!

Sommerferie betyder pause på sta-
dion. I stedet blev der brugt en del 
kræfter på årets Mausing Marked. 
Som sædvanligt var der fest i det sto-
re telt lørdag aften. Bandet Clearway 
var hyret og gjorde det rigtigt godt. 
De formåede at skabe en rigtig god 
stemning for de ca. 250 tørstige gæ-
ster i teltet, så barpersonalet havde 
nok og se til. 
Søndag morgen blev grisene sat på 
grillen. Kl. 17.30 blev de velstegte 
grise båret ind, og serveringen kun-
ne starte. 208 valgte den nemme af-
tensmad. Ikke mange i forhold til 
de sidste år. Ærgerligt men sådan er 
det. Da oprydningen søndag aften og 
mandag formiddag var afsluttet, blev 
alle dog enige om, at årets Mausing 
Marked for VIF, trods knap så stor 
tilslutning, stadig havde været et godt 

arrangement. Et sådant arrangement 
bliver jo ikke kun skabt af  bestyrel-
sen, men også af  alle vores hjælpere, 
der hvert år hjælper. Stor tak til jer 
alle sammen! 
Indendørs aktiviteterne er kommet 
i gang. Foruden gymnastikken, som 
Lotte også informerer om i bladet, 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, vol-
leybold og meget mere. Ved ønske 
om booking kontakt Henning på tlf. 
27641114. 

Hvad sker der i den kommende tid?
Fodboldåret afsluttes som altid med 
afslutningsfester. For ungdomshol-
dene er der fest den 24. oktober i 
Vinderslev Forsamlingshus og i klub-
huset. Nærmere program tilgår. For 
seniorafdelingen afholdes festen den 
1. november i Mausing Forsamlings-
hus.
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 klubben. Er du spillere, den bedre 
halvdel, tilskuer, forældre, træner og 
holdleder for gymnastik og ungdom 
osv., så er det en fest for dig. Nær-
mere program tilgår. 

Henrik Holdgaard
Formand

Afslutningsfester
For ungdomsholdene er der fest 

den 24. oktober 
i Vinderslev Forsamlingshus 

og i klubhuset. 
Nærmere program tilgår. 

For seniorafdelingen er der fest 
den 1. november 

i Mausing Forsamlingshus.
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Gymnastik
Gymnastikafdelingen er nu trukket i 
arbejdstøjet, og den nye sæson tegner 
til at blive rigtig god. 

Vi har i år 6 nye trænere med på vog-
nen, og det er jo helt overvældende. 
Sidste år efterlyste vi hjælpere. Det 
må siges at have båret frugt. Det er 
skønt med nye kræfter, og det er lige 
sådan, at en forening kan blive ved 
med at fungere. 

Desuden er vi så heldige at have flere 
folk i vognen, som har været med ad-
skillige år. Margrethe har været med 
siden tidernes morgen, og Michelle 
har været hjælpeinstruktør de sidste 6 
år. Ikke mange unge mennesker viser 
så meget foreningsånd. Tak til træ-
nerne for deres vilje til at bruge noget 
af  deres fritid i foreningen. Uden jer 
var Vinderslev IF ingenting. 

Alle de trænere betyder, at der er nye 
spændende tiltag på programmet. I 
år kan vi præsentere både gymnastik, 
dans og selvforsvar.  

Gymnastikken kører som vanligt 
med tre børnehold og et voksenhold. 

Danseholdet bliver delt i to, så 2., 3. 
og 4. klasse får den første halve time 
og Flagermusene, 0. og 1. klasse den 
sidste halve time. Dans kræver kon-
centration, og en halv times intensiv 

Holdoversigten ser i år sådan ud:

Mor, far/barn hold     0-3 år   Mona og Rikke   Tirsdag 16.15 – 17.00
Tumlinger            Børnehavealderen Mette, Helle, Michelle  Mandag 17.00 – 18.00 
      Marie og Freja
Dans 1              2.,3.,4. kl.  Sarah og Hanne  Onsdag 15.00 – 15.30
Dans 2            Flagermus,0.,1. kl. Sarah og Hanne  Onsdag 15.30 – 16.00
Spring let            1.,2.,3. kl.  Cheri og Alma   Tirsdag 17.00 – 18.00
Boldspil            0.,1.,2. kl.  Margrethe og Linda  Tirsdag 15.00 – 16.00
Selvforsvar                 4.,5.,6. kl.  Jack    Torsdag 17.00 – 18.30
Damemotion            0-100 år  Karin Pedersen   Mandag 19.00- 20.00 
  
Damerne starter den 1. september, og de øvrige hold starter i uge 40.
Trænerne ønsker, at forældrene til de børn, der har brug for deres forældre i salen, er aktivt deltagende. 
Ellers kan man vente i omklædningsrummet. 
Alle gymnaster og deltagere bedes møde til timen omklædte til passende træningstøj. 

undervisning er derfor passende.

Hvis der sidder nogle forældre til 
Flagermus-børnene, der ikke kan nå 
at bringe dem fra børnehave og til 
gymnastiksalen, vil Idrætsforeningen 
være behjælpelig med dette. En af  
vores unge instruktører vil gå i bør-
nehaven og følge dem derned. Det 
kræver blot, at I kontakter underteg-
nede for at lave en aftale, og at barnet 
selvfølgelig er indforstået med det.
 

Selvforsvar
Selvforsvar er også et spændende til-
tag. Vi håber, holdet kan give de ældre 
børn lidt udfordring og mulighed for 
at bruge kroppen på en anderledes 
måde. Selvforsvar er med til at styrke 

barnets selvtillid og selvsikkerhed.

Foreningen er nu så moderne, at til-
melding og betaling sker online via 
foreningens hjemmeside: 
www.vinderslev-if.dk

Her kan du også læse holdbeskrivel-
ser over de hold, du kan tilmelde dit 
barn.

Vi håber på en forrygende sæson – 
vel mødt! 

Lotte Anckersen
Vinderslev if.



26

Lottes private
dagpleje

Sommeren er ved at være ovre, og 
en vis vemod følger de lidt kortere 
og koldere dage. Dog er det dejligt 
at kunne byde efteråret velkommen 
efter en så fantastisk sommer. For 
mig er sommeren forbundet med 
frihed, udeliv og uendelige mulighe-
der. Det er en kunst at vælge mellem 
det utal af  tilbud, verden byder på i 
sommermånederne. Det samme gæl-
der livet i dagplejen. Der er så me-
get spændende at lave, at det kræver 
hård hånd at vælge noget fra. Men 
netop friheden i dagligdagen er stor. 
Vi åbner blot døren, og så er legen 
ude i gang. Ingen overtøj og in-
gen forberedelse. Det er da dejligt. 

Indianerfest

I sidste nummer af  lokalbladet fortal-
te jeg om, at vi var optaget af  at for-
berede os til en indianerfest, vi skulle 
holde i legestuen. Vi havde malet 
dragter, lavet indianerpandebånd bla. 
med fjer vi havde fundet i skoven, og 
lavet halskæder med børnenes india-
nernavne.

15 festligt udklædte børn og 4 voksne 
holdt fest i Ans. Det var en rigtig sjov 
dag og heldigvis var vejret dejligt, så 
vi kunne nyde frokosten ude.

Bedsteforældredag
Årets bedsteforældredag blev også 
afholdt i bedste stil. Der var sim-
pelthen så god opbakning, at det var 
svært at få armene ned. Alle 5 børn 
havde en eller flere bedsteforældre 
med. I år havde jeg inviteret dem på 
skovtur. Vi bruger meget tid i skoven, 
og derfor ville vi vise dem ”vores” 
skov. Vi skulle have haft formiddags-
maden med, men dagen startede med 
regn, så i stedet havde jeg dækket op 
i værkstedet – der bruger vi også en 
del tid, og der er der god plads. 

Vi startede med at mødes på legevæ-
relset og gik så i værkstedet. Spiste 
boller og frugt, snakkede og hyggede. 
Solen kom, og vi gjorde klar til at gå 
i skoven. Børnene trives under åben 
himmel, og trivslen blev ikke mindre 
af  at være verdens centrum. Dejligt at 
se, hvor meget glæde børnene har af  
deres bedsteforældre. Ingen tvivl om, 
at glæden gik begge veje. Vi afslut-
tede dagen med et lille besøg i haven. 
Nogle børn tog med hjem og andre 
blev. Tak til alle bedsteforældrene for 
en rigtig god dag!

Landsskue
OG så har vi været til landsskue. 
Landsskuet falder altid i uge 27. Det 
betyder, at ugen op til sommerferien 
både byder på sommerferieafslutning 
og landsskue. 

Torsdag eftermiddag holdt vi som-
merferieafslutning. Forældre og sø-
skende kom til eftermiddagskaffe 
og hygge. Det bliver til mange men-

nesker i mit lille hjem, men selvom  
pladsen er lidt trang, så er det hyg-
geligt. 

I år skulle vi ved samme lejlighed 
også holde afslutning for Jenny, som 
skulle i børnehave. Vi kommer til at 
savne Jenny i dagplejen, men heldig-
vis er børnehaven ikke ret langt væk. 
Jeg ser altid frem til at følge ungerne 
på sidelinjen.

Fredag morgen kl. 8 kørte vi mod 
Herning. Med bilen fyldt med børn 
og madpakker og traileren fyldt med 
barnevogne drog vi af  sted. Vi mød-
tes med Lene, Trine og Gitte. Lands-
skuet er rent slaraffenland for dyre-
elskere og børn med kærlighed for 
maskiner. Alt hvad der hører land-
bruget til er repræsenteret. Det er en 
umulighed at nå at se det hele. Da vi 
efterhånden har været der nogle gan-
ge, ved vi, hvad vi skal gå efter. 

Vi startede med lidt heste og køer, 
lidt får og geder, katte og fjerkræ. 
Barselsgange med dyrebørn, grisen 
med smågrise, kyllingerne og de små 
kalve er et hit. Vi kiggede på de store 



27

Vinderslev 
Skole

En skoleleder trækker 
sig tilbage

Efter godt 14 års ansættelse på Vin-
derslev Skole er det nu blevet sidste 
arbejdsuge. 
Det har været en fantastisk spæn-
dende og givende periode, hvor jeg 
har nydt (næsten) alle dage. Fra den 
første dag blev jeg mødt med imøde-
kommenhed og tillid, og det er fulgt 
med hele vejen.

Da jeg begyndte, havde vi elever til 
og med 7. klasse og børn nok til, at 
2 børnehaveklasser ventede i kulissen 
for at komme i gang med skolegan-
gen, så 185 børn havde deres daglige 
gang på skolen. Når skoledagen var 
forbi, gik mange af  dem så tilbage til 
børnehaven, som indtil da havde hu-
set hele - eller en del af  SFO’en. 

Efter kort tid gik byggeriet af  den 
nye fløj i gang, og vi måtte tage Sog-
nehuset i brug i byggeperioden for 
at rumme alle elever. Byggeriet blev 
færdigt, og alle elever fik gode under-
visnings- og faglokaler, og SFO’en fik 
plads til alle børn – så god plads, at 
vi nemt kunne rumme MiniSFO’en, 
som var de kommende børnehave-
klassebørn, som begyndte på skolen 
1. april. 

Nu forlader børnene os efter 6. klas-
se, og det samlede børnetal er nede 

på 122 børn, så vurderet ud fra disse 
tal, må man nok konkludere, at det 
har været 14 år med konstant ned-
gang.

Det er nu nok ikke hele sandheden. 
Pædagogisk har det været en periode 
med meget store forandringer. Hele 
den digitale bølge var i sin begyndel-
se, og den udvikling, der er sket, har 
Vinderslev Skole været med i. I en 
periode var vi endda med til at bane 
nogle stier med et meget omtalt for-
søg med mobiltelefoner.
Skolen har altid været dygtig eller hel-
dig til at finde dygtige, kompetente og 
engagerede medarbejdere, så vi har 
kunnet aflevere dygtige og kompe-
tente børn til overbygningsskolerne. 
Samtidig har vi kunnet sende børne-
ne af  sted med sociale kompetencer 
og en kulturel ballast, som vil komme 
dem til gavn senere i tilværelsen – 
konkret kommer de fra skolen med 
en sangglæde og et kendskab til mu-
sik, som ikke mange af  deres jævn-
aldrende har.

Selv om det indimellem har kostet 
lidt fodarbejde, er der efter hvert valg 

valgt en skolebestyrelse med interes-
serede og engagerede forældre, som 
var villige til at give et konstruktivt 
med- og modspil til skolen og til 
skolelederen. I særdeleshed har der 
været yderst kompetente skolebesty-
relsesformænd, som har været be-
fordrende for det gode og frugtbare 
samarbejde, der altid har karakterise-
ret skolebestyrelsesarbejdet.

Forældrene har for det meste vist stor 
tillid til skolen – og til mine disposi-
tioner, og på de utallige møder, som 
har været afholdt, har jeg mødt stor 
forståelse for, at er der problemer, 
har forældre og skole en fælles inte-
resse i at finde fælles løsninger.

Tusind tak til alle børn, forældre, 
medarbejdere og samarbejdspartnere 
som jeg har haft kontakt med gen-
nem disse godt 14 år. Det har været 
14 gode og uforglemmelige år, som 
jeg husker tilbage på med stor glæde.

Mange venlige hilsner
Thorkild Skovbo

maskiner og endte dagen i h4 gården, 
hvor der er korn, halm og andet der 
kan leges i.
Det var som altid en rigtig god dag og 
vi glæder os allerede til næste år. 

Til slut vil jeg byde Isabella og hen-
des familie velkommen i dagplejen. 
Isabella startede efter sommerferien 
og er faldet super godt til. 

Jeg glædes hver dag over, 
at jeg får æren af  at passe 
jeres små guldklumper. In-
tet job er bedre end mit! 
  

Med venlig hilsen 
Lotte Anckersen

www.lottesprivatedag-
pleje-vinderslev.dk

Den sidste dag for Thorkild Skovbo 
og Steffen Volder
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Vinderslev 
Børnegård

Vinderslev fejrede over-
gang til kommunal drift 
og nyt navn
Vinderslev Børne – og Fritidsgård 
blev oprindeligt etableret på initiativ 
af  en gruppe aktive borgere i Vin-
derslev. Dengang stillede Kjellerup 
Kommune en nedlagt landbrugs-
ejendom til rådighed. Den blev ved 
frivillige lokale kræfter renoveret og 
indrettet til børnehave og fritidshjem 
og stod færdig i sommeren 1995. For 
ca. 10 år siden blev fritidshjemsdelen 
flyttet til Vinderslev Skole og blev til 
det, vi i dag kender som SFO. Det 
betød, at børnetallet nu ikke længere 
var på omkring 100 – 110 børn, men 
i stedet er blevet til mellem 50 og 60 
børnehavebørn.
I de seneste år har børnetallet været 
faldende, ikke kun i Vinderslev, men 
i Silkeborg Kommune generelt. Det 
har naturligvis givet anledning til 
overvejelser om fremtiden. Overve-
jelser som har fået bestyrelse og an-
satte til at tænke på alternativer til det 
at være selvejende, fordi det er vigtigt 
for os at sikre kvalitet i vores dagtil-
bud og sikre, at Vinderslev og omegn 
fortsat har en lille børnehave, hvor 
nærvær og lokal forankring værdsæt-
tes.
Grundigt forarbejde og dialog førte 
til, at en enig bestyrelse søgte Silke-
borg Kommune om godkendelse til 
at overgå til kommunal drift og blive 
en del af  Daginstitution Blichereg-
nen.

Mandag den 1. september 2014 blev 
det så en realitet, og børn, forældre, 
ansatte og andre interesserede fejrede 
dagen. I det smukke sensommervejr 
blev det nye navn, Vinderslev Bør-
negård, afsløret, og et nyt flot ege-
træsskilt ved indgangen blev hængt 
op. Ansvaret for 
stedet blev sym-
bolsk overdraget 
af  bestyrelses-
formand Susan 
H. Danielsen og 
leder Linda Mor-
tensen til dagin-
st i tut ionsleder 
Hanne Larsen. 
Herefter var der 
mulighed for at 
lære Hanne Lar-
sen nærmere at 
kende, mens der blev serveret kaffe, 
kage og frugt i haven.

De ansatte har allerede taget hul på 
de glædelige forventninger til samar-
bejdet og det at blive en del af  et stør-
re arbejdsfællesskab. Torsdag den 28. 
august mødtes alle ansatte nemlig for 
første gang til fælles personalemøde 
her i Vinderslev. 
Før mødet var der rundvisning for de 
40 deltagere. Sensommeren viste sig 
fra sin allerflotteste side den aften, så 
alle fik lejlighed til at opleve og beun-
dre vores fantastiske udenomsarea-
ler. Selve mødet fandt sted i Vinder-
slev Sognehus, fordi vi ikke selv har 
et mødelokale, som kan rumme så 
mange personer. Tusind tak til Mor-
ten Bitsch og andre fra Vinderslev 
Sogn, fordi vi måtte låne huset, som 
kom til at danne en fantastisk ramme 
for vores mødeaktivitet. Forplejnin-
gen sørgede Louise Bech, Vinderslev 
Forsamlingshus for. Vi håber, at det 
bliver muligt at låne huset igen til lig-
nende formål. Tak til jer alle!

Høstfest i Vinderslev 
Børnegård 
Traditionen tro fejres høsten den 
første fredag i september. Det hører 
også traditionen til, at vejret er fint, 

så vi kan dække op til fællesspisning i 
haven. Det holdt da også stik i år. Dog 
begyndte det at regne, da vi manglede 
45 minutter af  festen. Det kom hel-
digvis ikke til at spille den store rolle. 
På det tidspunkt var børnene alligevel 
ved at være meget trætte og havde be-

hov for at komme hjem og i seng. De 
havde glædet sig helt utroligt meget, 
og de havde alle været med til at gøre 
alt klar til festen hele dagen igennem.

Programmet var: Velkomst og kort 
information om aftenens indhold 
ved Linda. Fællessang: Marken er 
mejet og en velkomstsang. Cirkus 
Børnegården er på scenen, fællesspis-
ning, aktivitetsboderne åbnes, kaffe 
m.m. Børnene havde selv ønsket at 

optræde i et cirkus, og de havde alle 
selv bestemt, hvad de ville optræde 
som. I det spritnye Cirkus Børnegår-
den havde vi derfor linedanserinder, 
mange stærke mænd, et orkester som 
bestod af  en trommesolist. Dansen-
de prinsesser. En slem elefant som 
sprøjtede med vand, og forskellige 
dyr som sprang igennem ild og ikke 
at forglemme, korpiger som sang 
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smukt.
Hele dagen igennem var der blevet 
gjort klar, pyntet op og arrangeret 
aktivitetsboder. De aktive forældre i 
Gårdens Forældreklub sørgede for 
mad og drikke og meget meget mere. 
Tusind tak for hjælpen til jer alle! Fle-
re talte om, at vi faktisk ikke havde 
været så mange deltagere i mange år. 
Tak til alle deltagere, fordi I hjalp os 
med at gøre høstfesten til en SUC-
CES.

Dagplejedag i Vinderslev 
Børnegård 
Fredag den 22. august opholdt dag-
plejen sig i Børnegården fra kl. 6.15 
til 15.45. Som tidligere blev det også 
denne gang en stor fornøjelse for alle 
parter. Søskende hygger sig, kolleger 
får talt om løst og fast og udveksler 
erfaringer. Nye ideer opstår, og prak-

tiske ting koordineres. Helt spontant 
opstår der et rum for nye udfordrin-
ger og samarbejde. 
Der er travlt overalt, og helt naturligt 
vil pladsen blive trang på visse tids-
punkter af  dagen, men hvis ellers vej-
ret er lidt medgørligt, og alle tænker 
utraditionelt, så er det bestemt muligt 
at rumme alle, og bedst er det selv-
følgelig, hvis vejret er lidt med os, så 
det bliver muligt at opholde sig ude 
i noget af  tiden. Så går det hele lidt 
lettere. Det, der er vores udfordring, 
er at finde plads og ro til de små, 
som skal sove i barnevogne. Der er 
også brug for at tænke særligt over, 
hvordan der sættes rammer om mål-
tiderne, så de bliver trygge og rolige, 
ligesom der skal være god plads både 
inde og ude, når så mange små børn 
skal kunne kravle frit omkring uden 
at blive til fare for sig selv og andre.

Vi skal måske tænke i, at en gruppe 
af  vores børn kan tage ud af  huset 
i nogle timer på sådan en dag og al-
ligevel nå at hilse på dagplejebørn 
og dagplejere. Et er sikkert: Vi skal 
fortsætte den succes, som det er med 
dagplejedag i Børnegården.

Hærværk og ufred
Gentagne kedelige oplevelser af  hær-
værk, ødelæggelse af  træer og plan-
ter, mishandling af  dyr samt anden 
form for mistænkelige ophold på 
Børnegårdens udearealer efter luk-
ketid tvinger mig til at bede om alles 
bevågenhed. 
Hvis I kommer forbi og observerer 
noget mistænkeligt, vil jeg bede jer 
om at gribe ind og lade os vide, hvad 
I har set. I har formentlig en fornem-
melse af, hvad jeres børn og unge 
går og laver, men prøv lige engang at 
spørge dem og fortæl dem så samti-
dig, at det ikke er i orden at opholde 
sig på det grønne område ved Børne-
gården, hvis man ikke kan opføre sig 
ordentligt. 
Området er ikke aflåst, men det be-
tyder jo ikke, at alle så frit kan gøre, 
hvad der passer dem. Vi har intet 
imod, at stedet besøges, men vores 
dyr skal have fred, når børnene hol-
der fri. Vi samarbejder med spejder-
ne, og de har lov til at bruge arealet, 
men naturligvis under ansvar. Vi har 
fuld tillid til, at spejderlederne kan 
administrere det ansvar og har kon-
trol over deres børn og unge. 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at 
al aktivitet på Børnegårdens arealer er 
på eget ansvar, når det sker uden for 
åbningstiden.
Alle her i Børnegården er meget fru-
strerede over situationen og oprigtigt 
kede af, at det er kommet så vidt, at 

vi bliver nødt til at bede om hjælp til 
at stoppe ødelæggelserne. Som det er 
lige nu, så er alle i princippet under 
mistanke. Det kan desværre ikke ude-
lukkes, at uromagerne selv engang 
har gået i Børnegården. 
For nylig har en person med relatio-
ner til stedet taget tre større børn på 
”fersk gerning” i færd med at kaste 
æbler efter kaninerne. Vedkommen-
de fangede de tre i flugt fra stedet og 
”gav dem en sang fra de varme lan-
de”. Jeg vil tro, at de tre har forstået, 
at det de havde gang i ikke skal genta-
ge sig, men de er jo nok ikke kommet 
hjem og har fortalt om oplevelsen!

Når der sker det, som vi i tiden er 
vidne til, kan det ikke udelukkes, at 
der er tale om børn og unge, som ke-
der sig, og børn som er overladt til sig 
selv. Børn og unge som ikke føler sig 
set og hørt. Børn som ikke oplever at 
blive taget alvorligt og draget omsorg 
for. Det er ulykkeligt for alle parter 
og alvorligere for familierne end for 
den skade, der forvoldes på Børne-
gården. 
Derfor vil jeg kraftigt opfordre alle i 
Vinderslev og omegn til at være sær-
ligt opmærksomme, guide deres børn 
og unge på rette vej og lære dem kon-
sekvens af  egen handling og noget 
om det at blive ansvarlige for sig selv 
og hinanden. 

Er der spørgsmål eller kommentarer 
til det skrevne, er I velkommen til at 
kontakte undertegnede eller andre 
ansatte i Børnegården. På forhånd 
tak for jeres indsats!

Venlig hilsen
Linda Mortensen
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Windir
Spejderne

Sommerlejr 2014
I uge 27 var de store spejdere på som-
merlejr på marken ved spejderhuset, 
hvor de skulle være i 9 dage. Vi byg-
gede lejren op med de ting, som man 
skulle bruge til en uge. 

Vi var ude at sejle en dag på Silkeborg 
Søerne i en båd, og vejret var godt, 
så der var tid til at bade lidt og få en 
is i Indelukket. Vi cyklede en dag ind 
til Kjellerup for at handle ind, og for-
ældrene kom en aften for at se vores 
lejr. Vi var inde i børnehaven en dag 
og lave middagsmad til dem over bål. 

Vi var på hike, hvor vi gik til Skygge 
og slog lejr for en dag, hvor vi skulle 
fange vores aftensmad, men vi fan-
gede ikke noget, så det blev kold 
kartoffelsalat og frikadeller. Vi sov i 
hængekøje. Vi var på Spejdermuseet 
i Aarhus og fik middagsmad ved hav-
nen, hvor der var Aarhus Sandskulp-

tur Festival. Vi var også ude og hjælpe 
med at hente nogle loppesager  til vo-
res loppemarked i Mausing. 

Det var en rigtig god uge, vi havde, 
og det var også godt vejr det meste 
af  ugen. 

Thomas   

Windir loppemarked, 
Mausing Marked 2014
Vanen tro afholdt Windir Spejderne 
fra Vinderslev deres årlige loppemar-
ked om lørdagen på Mausing Mar-
ked. I år var der ikke helt den samme 
mængde loppesager som tidligere. 
Det kan der være flere forklaringer 
på. Dels har vi i Windir gruppen haft 
et mindre generationsskifte, så for 
fleres vedkommende var det en de-
but som markedshjælpere. Det med-
førte bla., at vi ikke fik annonceret i 
de lokale medier (Kjellerup Tidende 
mm.), som vi plejer. 
En anden årsag er, at det tidligere var 
velkendt, at havde man loppesager, 
skulle man bare stille dem i stalden 
ved  Anna og Lars Arhøj i Pederstrup. 

Det skal man fortsat, men en del til-
flyttere ved nok ikke, at det er sådan 
det hænger sammen. Har man noget, 
som skal afhentes, kan vi også hjælpe 
med det, hvis blot vi kontaktes.

Trods den mindre mængde loppesa-
ger var der generelt en god kvalitet, 
hvilket bevirkede, at vi var i stand 
til at få rimelige priser for tingene. 
Derfor blev omsætningen næsten, 
som det plejer. Hermed har vi tjent 
en  god skilling til det kommende års 
spejderarbejde, materialer, lejrtilskud 
mm. Vejret var også med os, idet vi 
er tilfredse, så længe det ikke regner, 
men der blev godt nok varmt nede i 
”gryden”, hvor vi stod. 
Der var i år god opbakning fra  foræl-
dre og venner af  spejdergruppen, så 

alt i alt blev det en dejlig dag. Vi slut-
tede alle af  med en sodavand samt 
pizza i spejderhuset, og der blev grint 
ad nogle af  de mange sjove episoder 
fra dagen.

Husk, du kan hele året aflevere 
dine loppesager i Anna og Lars 
Arhøjs stald på Pederstrupvej 66 
i Pederstup. Der er ”Windir” skilt 
på døren. 
Hvis vi skal afhente, kan under-
tegnede kontaktes. 
Vi siger nej tak til hvidevarer og 
fjernsyn!

Med venlig hilsen 
Peter Haahr 

Gruppeleder Windir
mobil 22 51 92 90
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Den 25. oktober kl. 9

 Spejderne har fået masser af  græskar hjem, 
som vi sælger til 25 kr./stk. Kom og deltag i 

græskarudhuling og skæring 
sammen med din familie.

Derudover vil der være mulighed for at købe 
frygtindgydende æblekinder(skiver), kager, 

kolde og varme drikke! 

Vi leger nogle lege, 
og der vil være uhyggelige historier.

Vi glæder os til en skælvende dag.

HALLOWEEN

Friske ulve efter en 
lang sommer
Vi sluttede det første halve år hos 
spejderne med Sct. Hans ved vores 
nyetablerede område. Vi havde en 
super eftermiddag/aften med sang, 
båltale, salg af  mad og drikke samt 
forskellige aktiviteter. En pæn flok 
borgere var fremmødt, og der var en 
hyggelig stemning. Vi gentager suc-
cesen næste år.
Vi er nu samlet igen ved Windir spej-
derne, og den sidste halvdel af  året 
byder på mange spændende opgaver 
for ulvebørnene:
Weekenden den 23.-24. august var vi 
på lejrtur med overnatning. Lørdag 
mødtes vi ude ved Søndergårds Have 
i Skræ, hvor der bl.a. var stjerneløb 
på programmet, fri leg og hygge. Det 

var en våd oplevelse, men børnene 
tog det i stiv arm. Senere tog vi til 
Knudstrup, hvor vi af  borgerforenin-
gen havde fået lov til at slå lejr op på 
deres nye grønne område. Her skulle 
der laves lejrplads med telt og laves 
mad over bål. Hen på eftermiddagen 
havde vi sporløb med naturen som 
emne. Derudover bød weekenden på 
forskellige andre aktiviteter, der hører 
til basismærkerne lind og pil, som vi 
er ved at tage. Vi har også taget af-
sked med tre ulve, der er rykket op 
til de store spejdere. Tak for en fan-
tastisk tid vi havde sammen og god 
vind fremover til Kion, Ida og Helen.

I ulveflokken er vi p.t. 10 børn, og 
vi håber, at der er flere børn, som 
har lyst til at blive ulveunge. Hvis 

nye børn fra 1. kl. og op til og med 
4. kl. har lyst, byder vi dem velkom-
men om torsdagen til ulvemøde ved 
spejderhuset fra kl 16.30 til kl. 17.45.

Alle vores ulveunger har fået deres 
eget ulvenavn, og vi har fået dannet 
nye bander. Der er blevet givet ul-
vemærker og årsmærke. I den kom-
mende tid skal vi færdiggøre vores 
basismærke, pil og lind. Ligeledes 
skal vi tage et dolkebevis. Den 21. 
september er der stævne i Thorning. 
Vi skal lave opgaver med besnøring i 
starten af  oktober og afslutter okto-
ber med et uhyggeligt Halloween løb 
med masser af  spænding.
Vi varmer op til Halloween ved at in-
vitere alle op til spejderhuset lørdag 
den 25. oktober fra kl. 9 - 12. Her er 
det muligt at lave sit eget græskarho-
ved for 25 kr. Vi sørger for, at der 
kan købes varme drikke og lidt godt 
til ganen til fornuftige priser.
I tæt samarbejde med forældreklub-
ben fra Børnehaven afholder vi jule-
marked i spejderhuset og børneha-
ven lørdag den 8. november fra kl. 
10-14. Her kan der købes ind til julens 
tid fra de forskellige boder. Vi sørger 
for salg af  varme drikke og guf  til ga-
nen til fornuftige priser.
Der er mulighed for at købe sig en 
bodplads til kun 50 kr. ved at kon-
takte Trine Kalsgaard på mobil 61 12 
59 96. Sidste frist er den 31. oktober.
Overskuddet fra dagen bruger begge 
foreninger på aktiviteter til børnene i 
børnehaven og hos spejderne. 
Så hold godt øje! Vi lægger løbende 
info om de enkelte arrangementer på 
vores hjemmeside www.windir.dk og 
opslag rundt i byen.
Torsdag den 27. november holdes 
der juletræsfest med luciaoptog i 
Mausing Forsamlingshus for spejder-
ne og deres familier. Derefter holder 
vi juleferie og begynder igen torsdag 
den 8. januar.
Vi glæder os til se jer alle.

Mange ulvehilsner fra 
Trine Kalsgaard 

og Mette Lundgaard
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Dagplejerne

Falkedag i børnehaven
Mandag den 26. maj var vi inviteret 
til falkedag i børnehaven. En gruppe 
børn samt en voksen fra børnehaven 
havde i år været rundt med en ind-
bydelse til os dagplejere, og dem, der 
havde mulighed for det, mødte op og 
så, at falkeungerne blev ringmærket. 

Der var sanglege og sang af  Falke-
sangen, inden ringmærkeren kom og 
viste en lille falkeunge frem for alle 
børnene. Bagefter var der frugt og 
falkekiks. 

Vi siger mange tak for en hyggelig 
formiddag til børnehaven og er glade 
for, at vi bliver inviteret med til denne 
traditionsrige dag med ringmærkning 
af  falkeungerne.

”Stol på Nygade, 
Silkeborg”
Som optakt til den årlige begiven-
hed ”Åbne Atelierdøre” i Silkeborg, 
hvor lokale kunstnere i weekenden 
23. – 24. august åbner op til deres 
værksteder, holdes der om fredagen 
den 22. august et stort og myldrende 
”Montmartre” marked i Nygade med 
ægte pariserstemning. De deltagende 
kunstnere arbejder med deres kunst, 
og der sælges af  de flotte udstillede 
ting. Der er gademusikanter, gøgl, 

lotteri, og de handlende flytter deres 
ting ud på gaden. 

I forbindelse med dette er kommu-
nens børn og unge blevet inviteret til 
at deltage i et kunstprojekt med at de-
korere stole, som så skal stå i Nygade 
fredag den 22. august fra kl 14.00 – 
17.30.

Dette projekt har vi fra Vinderslev 
holdets dagpleje valgt at være en del 
af, så derfor mødtes vi en sommerdag 
i Lottes have og malede en træstol i 
alverdens farver. Børnene syntes, at 
det var sjovt og gik meget op i det, og 
da der blev sagt: ”Husk at I også ger-
ne må male på benene”, gjorde de da 
også det. Vel at mærke på deres egne 
ben, selvom det var stolebenene, der 
blev hentydet til! 

Vi er selv godt tilfreds med vores 
stol og håber, at forældre og børn har 

været nede og se, om de kunne finde 
vores flotte stol i Nygade.

Info:
Vores konsulent Karin Dürr er gået 
på efterløn, og da kommunen er ved 
at ændre tilsynet i dagplejen, har vi 
fået tilknyttet 2 nye konsulenter. 

Det er Annette Krause, som har en 
motorikuddannelse, og som kan træf-
fes på telefon 20 35 41 31 og Gud-
run T. Jensen, som har en uddannelse 
inden for sprog/ICDP, og som kan 
træffes på telefon 30 66 43 12.

Mariehønen
Fredag den 4. juli var vi i heldagsle-
gestue i Mariehønen i Kjellerup. Her 
var der feriestemning fra morgen-
stunden, og vejret var dejligt hele da-
gen lang. 

Vi havde besøg af  vores 2 nye kon-
sulenter, og grundet den forestående 
sommerferie fik vi is af  dem efter 
formiddagsfrugt og boller, hvilket 

Spejdernes Sct. Hans arrangement / sommerafslutning torsdag den 26. juni ved spejderhuset
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var en stor succes. Dernæst havde vi 
sangsamling, bl.a. med ballonsangen, 
og disse balloner gav megen leg da-
gen igennem. 

Vi var også ude på den store lege-
plads. Vi nød det gode vejr med leg 
i sandkassen og ture i det store rut-
cherør. 

Efter frokosten var det tid til fodbad i 
baljer med vand og glaskugler og der-
efter fodmassage med dejlig creme. 
Også dette var et stort hit blandt bør-
nene. Det var rart at få lov at plaske 
lidt i det herlige vand. 

Efter middagsluren blev børnene 
stille og roligt afhentet, og så var det 
hjem til 3 ugers sommerferie.

Aftenkursus med 
Lotte Krarup
I løbet af  foråret har 5 ud af  6 dag-

plejere fra Vinderslev holdet deltaget 
frivilligt i et 8 ugers aftenkursus med 
Lotte Krarup, som er underviser, 
konsulent og projektleder i dagplejen 
på 0-3 års området siden 2000 og i 
dag også leder i Ikast/Brande Kom-
munes dagpleje. 

Kursets program var en doktrin om 
en god dagpleje med udgangspunkt 
i Ole Henrik Hansens rapport om 
”Dagplejen i Danmark 2013”. Ole 
Henrik Hansen er adjunkt på Aar-
hus Universitet og har bl.a. en Ph.d. 
i  forskning inden for småbørnspæ-
dagogik. 

På kurset gennemgik vi bl.a. de 4 an-
befalinger fra hans rapport om:

1. Pædagogisk og didaktisk uddan-
nelse af  dagplejere.

2. Screening af  dagplejere.
3. Et udbygget tilsyn.
4. Dagplejekonsulenternes mulig-

hed for i højre grad at deltage i 
planlægningen og rollefordelin-
gen i heldagslegestuerne.

Det var et rigtig godt kursusforløb. 
Der blev gennemgået og snakket om 
en masse ting. Det er vigtigt, at man 
som dagplejere deltager i forskellige 
kurser for at højne vores faglighed, 
og alle fik ved kursets afslutning et 
AMU-bevis for deltagelse i kurset 
”Børns kompetenceudvikling 0-3 år.

Heldagslegestue 
i børnehaven 
i Vinderslev
Fredag den 22. august var vi invite-
ret til heldagslegestue i børnehaven i 
Vinderslev. 

Børnene mødte ind deroppe om 
morgenen, og det var en lidt usæd-
vanlig dag også for børnehavebør-
nene, hvor der pludselig var en masse 
voksne, og for nogle var gensynsglæ-
den jo stor i igen at møde ens gamle 

dagplejemor. Også søskende syntes, 
at det var en stor dag sådan at få lov 
til at vise børnehaven frem for de 
mindre søskende. 

Morgenen blev brugt til leg og ud-
forskning af  alt det nye. Efter for-
middagsmaden holdt vi sangsamling, 
hvorefter vi alle gik udenfor og lege-
de på den store legeplads. Der blev 
kørt på gokart, løbecykel, gået ned i 
pileskoven og leget i sandkassen. 

Efter at have fået serveret en rigtig 
lækker frokost blev nogle af  de små 
afhentet, mens andre blev puttet til 
middagssøvnen. Det var en dejlig dag 
i børnehaven, hvor vi alle gik hjem 
lidt ekstra trætte efter at have været et 
nyt sted med de udfordringer, det nu 
giver for alle. 

Susanne Vad Westergaard
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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... 

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

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

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup
              86 88 85 13

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Neder Kjærsholm
Hovedgaard

Vattrupvej 28, 8620 Kjellerup
tlf. 20 69 55 49   e-mail: info@nederkjaersholm.dk
www.nederkjaersholm.dk

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

       Parallelvej 6, Kjellerup (tirsdag)
      Bredhøjvej 17-19, Silkeborg
             Tlf. 70 20 21 80
     Det er os med den gode service

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk
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Dennis Rasmussen, Hauge

                                             

Hauge Forsamlingshus

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

      Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

 
   Klovbeskæring
 
 
               K.V. Andersen  ApS
              v/Kaj Andersen
          
              Tlf.  nr.  40289204
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

EL-installationer udføres i
-boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af styrings-

tekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71  Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

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

Mausing Forsamlingshus
 

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

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

TLF. : 26 16 43 12
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

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

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

   

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

Ib Rohde hjælper dig med de 
tunge løft inden for rådgivning 
og regnskab. Så kan du  
koncentrere dig om de ting, 
du er bedst til.

 Andersen   Ejendomme 
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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

Vinderslev Børnegård
Leder: Linda Mortensen   Tlf. 89703290
Best.fmd.:  Susan Danielsen, Trekronervej 18   Tlf: 86888510

Børnehjørnet
Knud Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Pia Schødt Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 23927006
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Marie Simon, Gl. Revlvej 3  Tlf. 31235564
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

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.: Susanne Møller Smed
Mausing Skolevej 11               Tlf. 61690615

Seniorklubben    
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. 23666950

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

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

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71 Tlf. 26247804 

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

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

Vinderslev Skole
v/ Jane Vibjerg, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen    
Fmd.: Marianne W. Kristensen, 
Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Würtz,  Trekronervej  17 Tlf. 40297230

Windir Spejderne    
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5 Tlf. 86880008
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 15. december.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BORGERFORENINGEN
4. oktober kl. 18 i Mausing Fors.hus
Oktoberfest.

9. november kl. 10 på Vinderslev Skole
KRABASKEN opfører ”Gummi Tarzan”. 
Entre 40 kr. inkl. kaffe/te/juice/kage

GRATHE SOGNEMENIGHED
30. oktober kl. 19.30 i Thorning F.hus
Alle Helgens møde

20. november kl. 19.30 i Thorning Kirke
Koncert med Zenobia

30. november kl. 14 i Grathe Kirke
Familiegudstjeneste

INDRE MISSION, MAUSING
14. oktober kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde - Johs. Åb. 16

24. oktober kl. 19.30 i Mausing Mh
Årsfest v/miss. Søren Juul Skovenborg, 
Hobro

21. november kl. 18.30 i Mausing Mh
Fællesspisning

25. november kl. 19.30 hos Anna Grethe 
& Jens Larsen, Komosevej 15
Samtalemøde - Johs. Åb. 17

2. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Adventsfest v/missionær Hans Jørgen 
Hedegaard, Blåhøj

16. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Pynte juletræ

27. december kl. 19.30 i Mausing Mh
Julefest

15. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge

20. januar kl. 19.30 i Mausing Mh
Generalforsamling

INDRE MISSION, VINDERSLEV
2. oktober kl. 19.00 i Vinderslev Kirke
Oktobermøde i kirke og missionshus v/
sognepræst Frede Møller, Hinge ”Kan en 
kærlig Gud dømme mennesker”

10. oktober kl. 18.00 i Vinderslev Mh
F-aften v/pædagogstuderende Thomas 
Kildeholm Jensen, Aarhus

28. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/missi. Søren Grysbæk, Horsens

11. november kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Promissio-møde (tidl. Dansk Ethioper Mis-
sion) v/Hans Jørgen Østerby, Gjern ”En af-
ten om Liberia”

17. november kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/miss. Finn Najbjerg, 
Vinderslev. Samtale over teksterne til næ-
ste søndag

9. december kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Soldatervennefest

16. december kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Pynte juletræ

19. december kl. 14.30
Møde hos Hanna & Karl Bjerre, Liljevej 11 
v/pastor Leif H. Mortensen, Herning

28. december kl. 19.00 i Vinderslev Mh
Julefest

12., 13. og 14. januar kl. 19.30 
i Vinderslev Mh
Evangelisk Alliances Bedeuge

20. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Generalforsamling

MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandage i ulige uger kl. 10.00
Sang

6. oktober kl. 13 og følgende mandage
Nørkledamerne starter sæsonen

17. oktober kl. 10.00
Tøj- og skodemonstration v/Pasgaard

29. november kl. 14.00
Julemarked. Salg af håndlavede ting, deko-
rationer og kirkegårdspynt, gløgg, kaffe og 
æbleskiver.

12. december kl. 12.00
Julefrokost med underholdning, fællessang 
og amerikansk lotteri. Tilmelding nødven-
dig.

MAUSING FORSAMLINGSHUS
12. november kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding nødvendig

12. + 26. oktober, 9. + 23. november, 7. 
+ 21. + 28. december, 11. januar.
Lotterispil kl. 19.00

SENIORKLUBBEN
1. oktober kl. 16.30 på Malmhøj
Høstfest med spisning à 50 kr.

5. november kl. 14.30 på Malmhøj
Sang og fortælling v/Georg Danielsen

3. december kl. 16.30 på Malmhøj
Julecafé v/Bente Sørensen

14. januar kl. 14.30 på Malmhøj
Foredrag v/Knud Erik Mark

VALGMENIGHEDEN
5. oktober kl. 10.30 i Vinderslev Kirke
Fælles efterårsmøde

22. oktober kl. 19.00
Billedforedrag v/Hans Jørgen Lysholm

13. november kl. 19.00
Foredrag v/Søren Ryge Pedersen

3. december kl. 14.00
Adventskoncert i Hørup Kirke

31. december kl. 10.30
Nytårsgudstjeneste i Hørup Kirke

VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS
22. november kl. 18.00
Landsbyjulefrokost

VINDERSLEV IDRÆTSFORENING
24. oktober i Vinderslev Fors.hus
Afslutningsfest for ungdomshold

1. november i Mausing Fors.hus
Afslutningsfest for seniorer

VINDERSLEV SOGNEMENIGHED
22. oktober kl. 19.30
Foredrag: ”Det uperfekte liv”

30. november kl. 19 i Vinderslev Kirke
Advents- og julekoncert

WINDIR SPEJDERNE
25. oktober kl. 9-12
Halloween-arrangement

8. november kl. 10-14
Julemarked i samarbejde med Børnegår-
dens forældreklub




