
Nummer 69  18. årgang Oktober 2015  

Malmhøjs beboere på gåtur, side 22

Børnehjørnet på sommertur til Nipgård Sø, side 15
Karen Marie Ravn holder båltalen 

ved Borgerforeningens Sct. Hans aften

Livet på stadion, side 18

Mudderleg ved spejdernes loppemarked



2

Redaktionsgruppen :
Distributionschef
Alice Lemming, 
Solsikkevej 19 A
Tlf. 22485426

Layout/korrektur
Anna Arhøj, 
Pederstrupvej 66
Tlf. 86888430

Layout/skribent
Hanne Bak, 
Vinderslevvej 37
Tlf. 25169111

Skribent
Ingerlise Olesen, 
Vinderslevvej 73
Tlf. 86888521

E-mail: 
lokalblad@hotmail.com

Hjemmeside: 
www.lokalbladet.net

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

Deadline: 25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Tryk: Øko-tryk 
Oplag: 700 stk.

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

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

Annoncer/layout
Karsten Horup, 
Rosenvænget 14
Tlf. 41908237

Kasserer/indbetalinger
Lene Rasmussen, 
Engholmsvej 12
Tlf. 61710657 

Skribent
Marianne Kristensen, 
Engholmsvej 2 
Tlf. 86893738 

Skribent
Ruth Bennedsgaard, 
Pederstrupvej 41 
Tlf. 40978318

Skulle der være husstande i lokal-
området, der ikke har modtaget 
Lokalbladet, bedes I rette henven-
delse til redaktionen.

Mangler du 
Lokalbladet ?

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have inte-
resse i at få Lokalbladet, så giv et 
abonnement i gave ! 

Det koster 200 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Indhold             Side
Feriebilleder....................................................................... 3
Gadespejlet........................................................................ 3
Lokalbladet på rundtur...................................................... 5
Gammelt skolebillede........................................................ 7
Hvor blev de af ? - Allan Hansen....................................... 7
Blicheregnens Museumsforening...................................... 11
Mausing Forsamlingshus.................................................. 11
KANNT............................................................................. 12
Dengang Mausing havde en greve................................... 13
Hvor godt kender du din egn?.......................................... 14
Børnehjørnet..................................................................... 15
Pederstrup Vandværk........................................................ 15
Vinderslev Borgerforening................................................. 16
Seniorklubben.................................................................... 17
Vinderslev Idræftsforening............................................... 18
Vinderslev Skoles 50 års jubilæum.................................... 20
Brugerrådet ved Malmhøj................................................. 22
Mausing Beboerforening................................................... 23
Grathe Sognemenighed.................................................... 24
Vinderslev Sognemenighed.............................................. 25
Valgmenigheden............................................................... 25
Klub Juniorsjov................................................................... 26
Vinderslev Forsamlingshus............................................... 26
Windir Spejderne................................................................ 28
Vinderslev Børnegård......................................................... 30
Nyt fra Lottes private dagpleje......................................... 31
Dagplejerne....................................................................... 32
Annoncører........................................................................ 34
Forenings- og Gruppevejviseren....................................... 38
Aktivitetskalender.............................................................. 39



3

Sommerferie i Suzina i Spanien
Solvej Wedel Pedersen

Sommerferiebilleder

”Saunaflåde” v/ Aalekroen
Hanne Bak

Der var ikke så mange, der havde lyst til at dele deres feriebilleder med Lokalbladets læsere, 
men vi siger mange tak for disse underholdende bidrag!

spejlet

Gade
NØRKLEDAMERNE

starter på Malmhøj

Mandag den 5. oktober

Så har du lyst til at komme på 
Malmhøj og få en sludder med 
andre, mens du laver noget hånd-
arbejde eller andet kreativt, er du 
velkommen! Du vil både få en 
snak og være med til at skabe lidt 
liv i huset.

Vi starter ca. kl. 13 og slutter ca. 
kl. 16, men der er ingen møde-
pligt, så kom bare!

Så kom der endelig et 
offentligt toilet til Vinderslev!

Nyfødte

Freya blev født den 10. august kl. 
23.58 på Viborg Sygehus. Hun ve-
jede 2570 g og var 50 cm lang. 

Familien består af  Lonnie Würtz Pe-
tersen, Kasper Ginnerup og en me-
get stolt storesøster Karoline.



4

spejlet

Gade

Tillykke med dagen

Her ses Ole med The Powls, som hans datter Louise og hans kone Birte 
havde lejet til at underholde i Mausing Forsamlingshus til hans fest, som blev 
afholdt den 11. juni med knap 110 mennesker

Lokalbladet undskylder mange gange, at vi skrev forkert dato for Ole ”Slag-
ter” Nielsens fødselsdag i sidste blad. Den rigtige dato er den 13. juli, og 
vi siger hjerteligt tillykke!.

Verner Pedersen, Haugevej 39, blev 
75 år den 20. september 
Agnes Hansen, Vinderslevvej 44, 
bliver 75 år den 21. december

En heks med fut i
Ved Borgerforeningens Sct. Hans 
ved Mausing Forsamlingshus kunne 
man på grund af  regnvejr ikke få ild 
i bålet.

Peder Pedersen kørte hjem og hen-
tede nogle halmballer, og så kom der 
fut på bålet, og heksen for til Bloks-
bjerg i en regn af  ildgnister.

Liljevej 6, Vinderslev
Her bo Anita Sørensen, 25 år og 
kontorelev og Jacob Bo Pedersen, 29 
år og kleinsmed.

De kommer fra Silkeborg og er glade 
for at være flyttet til Vinderslev. De 
nyder roen "på landet" og er glade 
for deres naboer og byen.

En af  deres store interesser er Ame-
rikanerbiler. Jacob har selv en, som 
de tager på træf  med. 

Med på billedet er hunden Anton.

Velkommen til!
Sct. Hans i Vinderslev Nord
En særdeles hyggelig aften med et 
lidt utraditionelt bål, fællesspisning 
og hygge for alle uanset alder.
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Lokalbladet på rundtur 
En eftermiddag i august gik 4 redaktionsmedlemmer (Marianne, Karsten, Alice og Ruth) en tur i Mausing, Peder-
strup, Vinderslev og Hauge for at møde nogle af  Lokalbladets læsere. Her er resultatet:

Ellen & Benny Schlæger, Haugevej 
34, har boet i Hauge siden 1989. De 
læser altid Lokalbladet. Det er især de 
gamle klassebilleder, artikler fra om-
rådet og tilflyttere (Gadespejlet), der 
interesserer.

Familien Lundgaard, Haugevej 16
har boet i Hauge i 9 år.
Hele Lokalbladet læses hver gang. 
Mette skriver selv indlæg for spej-
derne.

Erik, som har boet ca. 20 år på Mau-
sing Skolevej 35, har besøg af  nabo-
erne Kent, Claus og Andreas. 
Hvad læser I i lokalbladet?
Det hænder, vi læser i bladet. Det bli-
ver under alle omstændigheder gemt.
Hvad laver I nu? Vi holder fyraf-
tensmøde for at styrke det sociale 
samvær (Erik, Kent). Jeg har lige hen-
tet oksehaler til aftensmaden (Klaus)

Mette Møller Nielsen, Christian Ska-
aning Laursen, Anne og Marie har 
boet på Mausingvej 20 siden 2001.
Hvad læser I i Lokalbladet? 
Vi læser Gadespejlet, skimmer ikke 
det hele, men det meste.

Daniel Kristiansen og Rikke Bagges-
gaard Hansen, Merle og Isabella har 
boet ca. 3 år på Mausingvej 36.
Hvad læser I i Lokalbladet? Vi læ-
ser om dem, vi kender.
Hvad laver I nu? Vi er næsten lige 
kommet hjem og er i gang med at 
grille til aftensmaden.

Carsten Hansen, som har boet på 
Lundgårde 2 siden 2004, har besøg 
af  Ole Nymann.
Hvad læser I i Lokalbladet?
Jeg læser om det lokale, altså her fra 
Mausing (Carsten).
Jeg ser Gadespejlet. Først skimmer 
jeg bladet. Herefter går jeg mere i 
dybden med det (Ole).
Hvad laver I nu? 
Jeg skal til at ud at løbe (Carsten).
Jeg er på vej til Formel 1 i Belgien, og 
på vej til vaskehallen i Kjellerup så jeg 
lige, at Carsten var hjemme (Ole).Første stop var på Malmhøj. Klok-

ken var blevet 15.45, og strikkedamer-
ne var blevet færdig med deres kaffe. 
Det er nogle damer, der hver torsdag 
strikker til Kirkens Korshær (så har 
du noget garn, du ikke har brug for, 
modtager de det med glæde).
Der var også et par damer, der lave-
de kort til videresalg på Malmhøj til 
hjælp til beboernes udflugter m.m 

Jeg spurgte, hvad de syntes om Lo-
kalbladet. De syntes godt om det, 
særligt Gadespejlet, men de læste nu 
hele bladet. De ville dog gerne, at 
tilflyttere og dem, der fik familiefor-
øgelse, evt. kontaktede bladet, da de 
godt kunne se, at det ikke var let for 
Lokalbladets medarbejdere at holde 
rede på det.

Jeg var lige kommet på cyklen, da 
jeg mødte Thomas Lehd og Oliver 
på 4 år, der var på vej hjem fra bør-
nehaven. Den dag var det Thomas, 
der hentede Oliver, men det var lige 
så tit hans kone Tina. De flyttede til 
Vinderslevholmvej 3 i 2010 og læser 
også Lokalbladet og synes godt om 
det.
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Tøndborgvej 21
Hans, der  har boet i Pederstrup i 11 år, var i gang med at vaske bilen i det dejlige solskinsvejr. På græsplænen ved 
siden af  var sønnen, der kommer fra Silkeborg området, i gang med at polere sin motorcykel.
Hans fortæller, at de flyttede til Pederstrup, fordi han var træt af  at bo til leje i Silkeborg. Det var rigtigt dyrt, og man 
kunne købe et hus her til de samme penge om måneden. Jeg kan godt lide Lokalbladet og især de artikler om historien 
på egnen.
Jeg husker særligt en om Pederstrup i gamle dage. Den var rigtig god, fortæller han. 
(Hans og søn  ønskede ikke at få foto i bladet).

På vej hjem kørte jeg ad Erantisvej, og på trappen til nr. 8 
sad Thomas Lund og nød en stille øl. 
Jeg spurgte ham, hvad han syntes om bladet? Thomas hører 
jo til den yngre befolkning i Vinderslev, så måske var der 
noget negativt, men nej, han læste hele bladet, og når han 
var færdig med det, fik hans mor, Inger Lund i Kjellerup det 
for, som han sagde, var hun lidt nysgerrig!
Da jeg var færdig med at snakke med Thomas, kom hans 
genbo, Helle, og spurgte, om han ikke ville over og have 
aftensmad. Han sagde ja tak!

Da jeg var kommet helt hjem til Solsikkevej, sad 
Jytte Dahl ude på sin terrasse og nød sin nyanlagte 
have, inden hun skulle op og sælge pølser, slik o.s.v 
i klubhuset. Også Jytte syntes godt om bladet, men 
hun opfordrer også lokalbefolkningen til at henvende 
sig, hvis de har noget til bladet for, som hun sagde: ”I 
kan vel bruge alt?” Det kan vi - eller næsten alt!

Henriette & Chri-
stian Farsinsen, 
Tøndborgvej 3.
Henriette var i 
fuld gang med at 
luge ukrudt i ind-
kørslen, og Chri-
stian var i gang 
med at slå græs.
Vi har boet her 
siden 1999, fortæller Henriette. Vi var nok lidt bange 
for, at Pederstrup skulle ende som en soveby, dengang 
vi købte, men der er heldigvis kommet mange nye bør-
nefamilier til byen og omegnen.
Vi er rigtig glade for at bo i Pederstrup, og det er dej-
ligt, vi kan samle f.eks. et gadefodboldhold, og det bli-
ver da også til en gadefest nu og da.
Vi læser Lokalbladet og så og sige det hele - ikke noget 
bestemt.

Rosenvænget 7 
Her var Kirsten Hjort lige ved 
at starte plæneklipperen, for nu 
skulle der slås græs. På terrassen 
sad Vagn Hjort og Ole Nielsen. 
Ole var der for at besøge sit 
gamle hus, som han sagde!
Kirsten og Vagn købte nemlig 
huset af  Birthe og Ole Nielsen 
i 1998, så Kirsten og Vagn har 
altså boet på Rosenvænget i 17 
år. Det var en større rokade 
hver gang,  folk skulle flytte. Sådan var det jo før i tiden, 
fortæller Vagn.  
Da snakken faldt på Lokalbladet, var alle enige om, at det da 
er et godt blad for området, og vi læser det da hver gang. På 
vej til at gå kommer Kurt Knudsen, Rosenvænget 9 lige forbi 
efter en gåtur i Pederstrup. Jo, der er sammenhold og hygge 
på Rosenvænget 7.
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7. kl 1997

Forreste række fra venstre:
Thor Hansen, Sofie Henriksen, Janni Holleufer, Mark Torp Birkholt, Ditte Hartivig Jensen, Dennis Agerskov, Vicki 
Würtz.
Anden række fra venstre:
Steffen Volder (lærer), Jan Schmidt Kristensen, Michael Krogsdal, Jane-Maria Vinkler, Allan Hansen, Anne Chri-
stine dv. Pedersen, Birgit Rugaard (lærer).
Tredje række fra venstre:
Benny Lauritsen, Allan Thomasen, Troels Kristensen, Bethina Søndergaard Andersen, Somchai Saensee, Dennis 
Christensen, Katharina Schnoor, Peter Nyrup Christensen, Pia Overgaard Jensen.

Hvor blev de af ? Allan Hansen

Efter 7. klasse på Vinderslev Skole 
valgte jeg i modsætning til mange 
af  mine klassekammerater at tage til 
Silkeborg på Kornmod for at tage 8. 
og 9. klasse. Kjellerup Skole havde 

på det tidspunkt et noget blakket ry, 
og jeg blev rigtig godt tilfreds med 
årene i Silkeborg. Der var godt nok 
lidt langt, når jeg skulle med bussen 
om morgenen, men jeg fik lært vejen 
ud til busstoppestedet ved Haurbak 
at kende. Rigtig godt endda, for ef-
ter et år med 10. klassse på eftersko-
len i Hammerum vendte jeg tilbage 
til Vinderslev og tog på gymnasiet i 
Silkeborg. 

Gymnasiet
Gymnasiet var ikke lige mig – fagene 
var alt for teoretiske og generelle. Det 

interesserede mig ikke rigtigt, fordi 
jeg ikke vidste, hvad jeg ville bagefter 
– og jeg kunne derfor ikke rigtigt se 
en mening med undervisningen. Men 
jeg fik nogle gode venner, og jeg kla-
rede mig da igennem og fik min rød-
hvide hat.

Militæret
Efter gymnasiet vidste jeg ikke, hvad 
jeg ville, så et år i forsvaret lød tilta-
lende, og der var gode muligheder 
for videre uddannelse. Jeg trak et lavt 
nummer og kunne selv vælge, så det 
blev ingeniørtropperne i Skive. Mi-
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så vi blev enige om at lukke selska-
bet ned. Ideen om at starte forretning 
nu kunne jeg dog ikke lade ligge, og 
det skulle vise sig, at en anden stu-
diekammerat var interesseret i at være 
med. Så vi blev enige om at starte 
virksomheden Stepfo op, som skulle 
arbejde med at producere billige 3D 
billeder af  produkter for virksomhe-
der i Danmark. Vi stod på bar bund, 
og havde ikke en praktisk løsning på, 
hvordan det skulle gøres. Ret hurtigt 
fandt vi dog ud af, at det skulle fore-
gå ved at dreje produkterne rundt og 
fotografere fra mange vinkler og så 
samle billederne i en lille animation, 
som kunne spoles frem og tilbage for 
at få produktet til at rotere. Vi kunne 
hverken fotografere eller program-
mere og manglede egentlig også salg- 
og regnskabserfaring. Vi delte opga-
verne – min partner tog sig af  salg og 
regnskab, og jeg tog mig af  foto- og 
programmeringsopgaverne. 

Det blev en rigtig spændende tid, 
fordi vi skulle jo både have salg og 
produktion til at køre samtidig med, 
at vi hvert semester skulle aflevere en 
studieopgave, som var tilstrækkelig 
teoretisk til, at den kunne afleveres 
på et universitet.

Siemens Wind Power
Jeg fik undervejs også et studiejob 
hos Siemens Wind Power, hvor jeg 
hjalp med at strømline og dokumen-
tere forretningsprocesser i afdelin-
gen, der tog sig af  vindmølleinstalla-
tionerne rundt omkring i verden. Det 
valgte jeg at prioritere tid til at blive 
ved med, da jeg syntes godt om kon-
trasten med at have én dag om ugen 
i en stor organisation med nogle helt 
andre udfordringer – og pengene var 
også gode nok i opstartsperioden. 
Det betød, at der ikke var alverden af  
fritid at gøre med, så der blev skåret 
en del ned på antallet af  byture og ti-
den til andre fritidsinteresser.

Stepfo begyndte så småt at køre – vi 
havde fået opgaver fra et antal stør-
re danske virksomheder, som havde 

litærtiden var en rigtig god tid, hvor 
jeg tilbragte en stor del af  tiden uden-
dørs. Indrømmet, så var jeg nok ikke 
den bedste soldat, de gennem tiderne 
havde set på Skive Kaserne, men ka-
sernen og jeg fik det bedste ud af  ti-
den sammen - og jeg fik nogle gode 
venner, som jeg stadig mødes med 
jævnligt den dag i dag.

Da værnepligten var ovre, anede jeg 
stadig ikke, hvad jeg ville arbejde 
med. Så valget faldt på en uddannel-
se, som ikke var helt præcist define-
ret. Business Development Engineer 
(BDE) studiet ved ingeniørhøjskolen 
i Herning. Jeg var slet ikke klar til at 
skulle på skolebænken igen – og var 
skræmt af  tanken om fire og et halvt 
år mere i bøgernes tegn. Jeg ansøgte 
om studiet og tænkte ikke så meget 
mere over det i første omgang – jeg 
vidste jo ikke, om jeg ville komme 
ind. 

Sommerjob
Værnepligten sluttede først på som-
meren, og uddannelsen begyndte 
først i starten af  efteråret. Så no-
get skulle tiden gå med. En af  mine 
roomies fra forsvaret kunne skaffe 
mig et sommerjob med rengøring på 
et slagteri i Herning. Vi blev ansat 7-8 
stykker til at hjælpe i sommerperio-
den, men jeg var den eneste, der blev 
perioden ud. Det var hårdt akkord-
betalt arbejde, hvor man skulle nå at 
rengøre et aftalt område, hvorefter 
man havde fri, når det var kontrolle-
ret. Det var en rigtig varm sommer – 
så det var ikke lige sagen at gå rundt 
indenfor med regntøj på i tågede, af-
kølede rum og med duften af  svin. 
Men arbejdet blev gjort, og jeg var til-
freds med, at jeg var blevet ansat med 
kort varsel, samt at lønnen var god i 
forhold til, at det var ufaglært arbejde. 
Det blev dog mere og mere klart for 
mig i løbet af  sommeren, at jeg ikke 
skulle arbejde fast på et slagteri, fordi 
der var for lidt udfordring.  Jeg glæde-
de mig virkeligt til, at studiet startede 
og var blevet  motiveret og forstod, 
hvad det betød at have muligheden 

for at få en uddannelse.

Studietid
Jeg flyttede i studiebolig i Birk, en 
dejlig ny bolig og til en helt anden 
pris end f.eks. i Århus. BDE studiet 
var opbygget i moduler, hvor man 
hvert semester havde nogle fag, som 
skulle anvendes i et gruppeprojekt. 
Projektarbejdet var virkelig noget, 
der gav mig udfordringer. Vi skulle 
arbejde i grupper. Jeg var som sagt 
selv lige kommet fra forsvaret, hvor 
det var normalt, at én person havde 
styringen, og resten rettede ind. Jeg 
meldte mig som projektleder på før-
ste gruppeprojekt. Det valg gav en 
del udfordringer, og projektet gav 
ikke topkarakter, men det var virkelig 
et lærerigt halvt år for mig. Det hand-
lede meget om alt det, som går forud 
for et vellykket projekt; målsætning, 
afstemning af  forventninger, psyko-
logisk kontrakt, teambuilding mm.

De efterfølgende gruppeprojekter var 
også på hver deres måde interessante. 
Det var virkeligt godt tilrettelagt med 
forskellige typer udfordringer.

Da jeg havde bestået grundforløbet 
på de første seks semestre, kunne jeg 
så vælge, om jeg ville læse to år mere 
og blive civilingeniør, jeg kunne tage 
i praktik på en virksomhed i et år, el-
ler jeg kunne få stillet et kontor til rå-
dighed og starte min egen forretning 
og gå til den afsluttende eksamen på 
baggrund af  en forretningsplan for 
denne forretning. 

Stepfo
I løbet af  studietiden var to andre og 
jeg gået sammen om at opstarte et 
koncept med import og salg af  billige 
3D scannere og videresalg til danske 
virksomheder. Det gik ikke, som det 
skulle. Vi solgte slet ikke nok – men 
der havde vist sig at være stor inter-
esse for billigt producerede 3D bil-
leder til fremvisning på hjemmesider 
i forbindelse med online handel. De 
to andre ville gerne til Australien og 
læse videre, da muligheden bød sig, 
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brugt vores billeder i deres markeds-
føring, og flere mindre kunder var 
begyndt at handle. Godt et par måne-
der inden vi skulle til den afsluttende 
eksamen, viste der sig interesse fra en 
kapitalfond, som gerne ville lave et 
projekt med os om 3D fotos af  stør-
re produkter. Der var nogle betingel-
ser, som skulle opfyldes, bl.a. skulle 
der ligge en forundersøgt, 3. parts 
godkendt patentansøgning på tekno-
logien til behandling hos Patent- og 
Varemærkestyrelsen, og der skulle 
være en køreklar forretningsplan.

Deadline for at aflevere forretnings-
plan og patentansøgning faldt sam-
men vores afsluttende eksamen på 
uddannelsen – og vi havde 14 dage til 
at blive færdige med det hele.

I mål
I de to uger blev det for mit vedkom-
mende nødvendigt at tælle timerne 
i døgnet og regne ud, hvor mange 
timers søvn, der var tid til hver nat. 
Jeg skulle skrive alt materialet, og min 
partner skulle holde overblik over 
strukturen, reviewe og skære ind til 
benet. Jeg var ikke begyndt at drikke 
kaffe endnu, så det blev til en masse 
cola og energidrik – men vi nåede i 
mål, og vi fik taget vores eksamen 
med højeste karakter. Patentansøg-
ningen blev efter et par iterationer 
accepteret, og forretningsplanen blev 
godkendt af  fonden, som ville præ-
sentere det hele for bestyrelsen.

Vi burde have festet igennem, men 
energien var brugt op, og vi ville vide-
re med forretningen, så det blev stille 
og roligt. Det næste store spørgsmål 
meldte sig: Min partner i firmaet var 
fra Sønderjylland og ville gerne tæt-
tere på vennerne, og jeg var fra Vin-
derslev. 

Flytning
Det var en svær nød at knække, for 
i mellemtiden havde jeg mødt Rose, 
og vi var blevet gift. Rose er fra Filip-
pinerne, og hun havde fået etableret 
en omgangskreds, fået fast arbejde 

og var midt i sit forløb på sprog-
skolen i Silkeborg – så en flytning 
til Sønderjylland stod ikke øverst på 
ønskelisten. Men jeg havde det også 
sådan, at hvis vi skulle starte firma, 
så var omstændighederne bedre, end 
de nogensinde ville blive på et senere 
tidspunkt, og min partner i firmaets 
behov måtte derfor tilgodeses. Han 
havde også haft mega travlt, og det 
havde kostet på hjemmefronten. Så 
vi gik i gang med at ringe rundt til 
erhvervsråd og kontaktede en stribe 
virksomheder, det kunne være spæn-
dende at dele lokaler med og fandt 
frem til en løsning. Rose kunne kom-
me på sprogskole i Kolding. Hun fik 
arbejde på en brødfabrik, og vi kunne 
få lokaler til en fornuftig pris sammen 
med et reklamebureau. Den løsning 
var Rose med på, så vi trak pløkkerne 
i Herning op og rykkede til Kolding.

Vi fik god hjælp af  mine forældre til 
flytningen og var egentlig på plads i 
en lejlighed i Kolding efter en week-
end. 

Desværre begyndte det at gå lidt trægt 
med ordrerne, og det korte af  det 
lange er, at min kompagnon og jeg 
ikke kunne nå til enighed om, hvilken 
vej vi skulle videre. Det var gået lidt 
i hårdknude. Men nogen gange har 
man lov at være heldig – investerings-
fonden fra Herning meldte ud, at de 
var klar til at investere, og så havde vi 
pludselig noget at handle med. Min 
partner fik størstedelen af  det nye sel-
skab mod, at jeg kunne drive Stepfo 
videre. Jeg fik en plads i bestyrelsen 
og blev tilknyttet det nye projekt som 
konsulent. Det betød, at Rose og jeg 
ikke længere var bundet til Kolding, 
og hendes chef  fra det arbejde, hun 
havde haft tidligere i Silkeborg, ville 
gerne ansætte hende igen.

Så igen fik vi travlt. Det var omkring 
juletid, og jeg ville egentlig helst købe 
et hus med det samme i stedet for at 
blive ved med at bo til leje. Økono-
mien var til det, og det irriterede mig, 
at huslejen hver måned røg lige ud ad 

vinduet. Det var ikke så nemt lige at 
købe et hus, som jeg havde antaget – 
der var brug for tid til at forhandle, 
og vi var nødt til at undersøge mu-
lighederne. Vi vidste jo ikke engang, 
hvilken by vi ville bo i, men bare at 
det skulle være i nærheden af  Silke-
borg og Brande, da jeg stadig arbej-
dede en dag om ugen hos Siemens.

Vi fandt et hus, vi kunne leje i Bor-
ding, hvor der var plads til, at jeg kun-
ne lave et mindre fotostudio, og der 
blev lavet en aftale om, at vi kunne 
rykke hurtigt ud, hvis vi fandt et hus, 
vi gerne ville købe i området. 

Fast arbejde
Det blev lidt længere tid i Bording, 
end vi havde regnet med. Jeg var be-
gyndt at føle mig ensom med at ar-
bejde i Stepfo, og var simpelthen ikke 
parat til at gå og tage billeder hele da-
gen. Derfor spurgte jeg på Siemens, 
om jeg kunne få nogle flere timer. Jeg 
kunne få 37 timer pr, uge, når jeg vil-
le, da der virkelig var mangel på folk 
– og jeg jo allerede var inde i tingene. 
Så det sagde jeg ja tak til og bestemte 
mig for, at Stepfo måtte køres i aften-
timerne. Igen var det nødvendigt at 
prioritere, fordi der førhen havde væ-
ret en 50-60 timers arbejdsuge med 
Stepfo, og det skulle nu laves i aften-
timerne. Der var kun én ting at gøre, 
og det var at vælge, hvilke kunder jeg 
ønskede at arbejde med og sige nej 
tak til nye ordrer fra de andre. 

Det gav den samme omsætning 
som tidligere på meget mindre tid i 
en periode, og jeg kunne godt klare 
det om aftenen. Det kunne dog ikke 
blive ved, fordi jeg jo ikke kunne op-
søge nye kunder samtidig med, at jeg 
skulle passe mit arbejde på Siemens i 
dagtimerne. 

Siemens er et spændende sted at være 
ansat, og jeg fik nogle gode kollegaer, 
som jeg går godt i spand med. Den 
ene dag sidder jeg måske og analyse-
rer nogle data fra en måling. Næste 
dag kan det være, at jeg er med til en 
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mange synshaller, var jeg måske ikke 
gået i gang – men der bliver egentlig 
sendt en del skruer af  sted, så det er 
nok fordi, at lige som jeg selv gjorde, 
så går mange på nettet og forsøger 
at finde en måde at købe dem på, så 
man kan hente dem i sin postkasse.

Så alt i alt, så kunne det da have væ-
ret gået meget værre, end det indtil 
videre har.

Refleksioner
Hvis ikke man stopper op og reflek-
terer lidt, som denne artikel har givet 
mig lejlighed til at gøre, så ender da-
gene bare med at tage hinanden, og 
man kommer ikke videre. Hvis man 
gør det samme, får man det samme.

Som 26 årig og nyuddannet havde jeg 
en målsætning om, at jeg mindst skul-
le have syv mio kr. på kontoen, inden 
jeg blev 30, sådan at arbejde aldrig 
ville blive noget, jeg skulle, fordi jeg 
var nødt til det. Den målsætning nåe-
de jeg ikke. Desværre! Salget i Stepfo 
var ikke gået så hurtigt, som det skul-
le, og vi var som tidligere nævnt ikke 
enige om retningen firmaet skulle ud-
vikle sig i.

I praksis har det dog ikke betydet så 
meget ikke at have de 7 mio kr., fordi 
jeg har et arbejde idag, som jeg oprig-
tigt er glad for og kan identificere mig 
med. Så betyder det jo faktisk ikke så 
meget, fordi hvis ikke man står og 

forhandling om garantibetingelserne 
for en kommende vindmøllepark – 
eller jeg er måske i gang med at finde 
ud af, hvor målemasten til at måle 
vinden med skal rejses.

Husejere
Rose og jeg endte med at bo i Bor-
ding i over tre år, inden det lykkedes 
os at finde et hus. Det blev i Ikast, 
og vi flyttede ind i juli sidste år, hvor 
Roses familie fra Filippinerne også 
var på besøg. Der er sket rigtig me-
get, og vi er bare rigtig glade for, at 
det er gået som det er. Det går godt 
med det hele i Ikast, og der har været 
tid til at få lavet huset, som vi gerne 
vil have det. Rose er faldet godt til og 
har masser af  venner i området, og 
der bliver talt dansk, engelsk, tagalog 
(filippinsk dialekt), og en gang i mel-
lem lidt norsk derhjemme, for Rose 
har familie i Norge, hvor hun også 
har arbejdet.

Nyt projekt
Stepfo kører på meget lavt blus, men 
jeg har bestemt mig for, at det skal der 
gøres mere ved. I mellemtiden har jeg 
også lanceret et hobbyprojekt med at 
sælge nummerpladeskruer på num-
merpladeskruer.dk. Det er egentlig 
en lidt dum historie – jeg stod selv 
og skulle bruge nogle og blev irriteret 
over, at jeg skulle betale en halvtred-
ser for fire skruer, hvis jeg selv gad at 
hente dem. Så blev jeg lidt dumstædig 
og begyndte at sælge dem på nettet. 
Hvis jeg i første omgang havde fun-
det ud af, at de kan hentes gratis hos 

skal bruge pengene til noget konkret, 
så bilder jeg mig i hvert fald ind, at 
det ikke gør nogen større mærkbar 
forskel. En af  læringerne må være, at 
man skal spørge sig selv "til hvad?", 
inden man stiller sig et mål om noget, 
man ønsker at eje eller være i stand 
til at gøre.

Lige pludselig forsvinder behovet for 
en masse ting, som koster en masse 
penge. Det kan virke som en smålig 
og resignerende tankegang. Men hvis 
ikke jeg har brug for en dyr bil til at 
imponere nogen, hvorfor skal det så 
gå ud over mængden af  tid, jeg kan 
bruge derhjemme eller på mine hob-
byprojekter?

Det kan ikke udelukkes, at jeg en dag 
vågner og får lyst til at rejse et monu-
ment i form af  en eller anden virk-
somhed eller projekt, som bare skal 
ud over rampen. Men behovet for 
selvrealisering i den retning er ikke 
så stort i tiden – jeg synes, at der er 
en meget fin balance og variation i 
mængden af  udfordringer i forskel-
lige sammenhænge.

Hvis der bliver behov for at brænde 
lidt ekstra energi af, så vil jeg have 
mere gang i Stepfo, og jeg vil priotere 
at bruge noget mere tid sammen med 
venner og familie. Der er mange ting, 
jeg ikke har fået prøvet af, og der er 
mange steder, jeg ikke har set. Det er 
der heldigvis masser af  tid til de kom-
mende år, og jeg ser frem til det hele.

Allan Hansen
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Blicheregnens Museumsforening

Der sker meget på Blicheregnens Museum i årets sidste kvartal.

I anledning af  Steen Steensen Blichers fødselsdag har Museumsforeningen et arrangement  søndag den 4. okto-
ber kl. 14 i Kompedal Plantage. Det bliver en efterårsskovtur med efterfølgende foredrag ved skovfoged Hans 
Nedergaard-Hansen fra Naturstyrelsen i Midtjylland.
Mødested: Jagtstuen, Kompedal Plantage. Pris 50,00 kroner. Tilmelding på e- mail til: bf@blicheregnensmuseum.
dk eller tlf. 87205030.  Blichers fødselsdag fejres også på selve dagen: Søndag den 11. oktober kl. 14 – 16. 
Fødselsdagen fejres med oplæsning af  et udvalg af  Blichers tekster. Kaffe og kage kan købes.  

Efterårsferie på Blicheregnens Museum. Åbent alle dage fra kl. 12 – 16. 
Der er aktiviteter for børn og små opgaver, som skal løses.
Mandag den 12. og tirsdag den 13. oktober fra kl. 19 – 21 kan børnene opleve ”Nat på museet”. Det anbefales 
at have en lommelygte og en voksen med, når man begiver sig rundt på det natmørke museum.

I efteråret 2015 og foråret 2016 holdes der en studiekreds om St.St. Blicher og forfatterne i hans skandinaviske 
samtid. Datoerne annonceres på museets hjemmeside og i dagspressen. 

Lørdag den 31. oktober kl. 14. Bindestue/bindstouw: Tag dit håndarbejde med og lyt til fortællinger af  St.St. 
Blicher og Ludvig Mylius Erichsen. Et KK44 arrangement.

Søndag den 22. november fra kl. 13.30 – 16. Hvert år har Blicheregnens Museum et smukt pyntet juletræ med 
kunstfærdigt flettede fugle-julehjerter. Denne søndag eftermiddag holdes en workshop, hvor de fingernemme kan 
flette kunstfærdige fugle eller helt almindelige klassiske julehjerter eller stjerner. Juletræet kan ses i hele december 
måned, hvor der er ændrede åbningstider.

Indtil 15. november kan museets gæster opleve fotoudstillingen af  fotograf  Søren Zeut: ”Rana Plaza Fashion” 
Fra 29. november 2015 – 28. februar 2016 vises en ny udstilling: ”Hvad blev der af  forklædet”.
Her bliver vist mange forskellige forklæder lige fra de grove skrubbeforklæder til små hvide pynteforklæder. Se 
mere om udstillingerne på www.museumsilkeborg.dk

I begyndelsen af  december får alle medlemmer af  Blicheregnens Museumsforening tilsendt årsskriftet”Brudstykker 
fra Blicheregnen”, som indeholder artikler af  lokalhistorisk karakter.
Enhver kan blive medlem af  museumsforeningen ved at henvende sig på museet eller rette henvendelse til et be-
styrelsesmedlem.

Blicheregnens Museum: Telf. 87205030
e-mail: info@blicheregnensmuseum.dk

Mausing 
Forsamlingshus

I år var markedet delt op i to omgan-
ge. Både lotterispillet og teltballet om 
fredagen var rigtig godt besøgt. 
Hvem der havde gjort Vorherre sur, 
kan vi endnu ikke fortælle noget om, 
men vejret var ikke med os, så det 
bliver spændende at se, hvordan re-
sultatet bliver i sidste ende. 
Der skal lyde en stor tak til alle de 
frivillige, som har lagt et stort stykke 

Fællesspisning
Vi har fællesspisning onsdag den 
7. oktober kl. 17.30.
Kom og vær med og slip for at 
lave mad denne dag. 
Tag bare svigermor med. Der er 
også plads til hende. Der vil se-
nere komme skilte op og minde 
jer om det. 

HÅBER VI SES!

Bestyrelsen

arbejde i at få det hele til at køre!

Nu håber vi så på lidt bedre vejr næ-
ste år, for som man siger: Håbet er 
lysegrønt! 

Lotterispil
Så er vi jo snart klar med vores lot-
terispil. 
Vi starter op søndag den 13. septem-
ber og spiller igen den 27. september, 
den 11. oktober og 25. oktober, 
den 8. november og 22. november
den 6. december og 20. december
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Så skal instrumenter og udstyr pakkes til koncert i Viborg. Lørdag aften skal der spilles på Vibstock Festivalen ved 
Nordre Park. Det er sammen med de andre fra bandet KANNT, Helena Andersen og Søren Lausen, som jeg har gået 
på gymnasiet med, og så er der Peter Rasmussen, som voksede op i Pederstrup. Det er kun et års tid siden, at KANNT 
blev dannet. Musikken er Soul-Hip/hop og vi laver ALT selv. 

I oktober havde vi første spillejob til en privatfest, og i januar blev de første numre sendt til DR P3’s ”KarriereKa-
non”, og det var STORT, da P3 anbefalede det første nummer.

Søren og jeg komponerer al musikken på computeren ved hjælp af  en masse musikredigeringsprogrammer, loops, 
samples og andre lyde, vi finder rundt omkring på nettet eller omkring os. Peter fordyber sig i rap, mens Helena synger 
en fyldig sopran. De skriver begge to alle teksterne sammen og prøver at skabe en dybere historie i sangene. 

Vi, KANNT, meldte os til en verdenskonkurrence for upcoming bands ved navn Emergenza Festival. Der afholdes 
indledende runder, semifinaler, regionale finaler, dansk finale, nordisk finale og international finale. 5. marts spillede vi 
til den indledende runde på spillestedet ATLAS i Aarhus. Der var god opbakning fra venner, familie og alle de andre 
tilskuere. Der var 10 bands, der spillede, og publikum sendte KANNT videre i konkurrencen med en sikker første 
plads. 

En måned senere spillede vi så på VOXHALL, et større spillested i Århus, hvor vi skulle spille til semifinalen for 
Jylland. Stemningen var rigtig god hele aftenen, og de andre bands (konkurrenter) leverede alle et godt 25 minutters 
show, så vi var noget spændte på, om vores præstationer rakte lige så langt. Efter stemmerne blev talt op, var vi igen 
videre, og næste gang var det den jyske finale på Jyllands førende og mest kendte spillested TRAIN i Aarhus.

Snart knoklede vi igen med nye melodier og tekster. Det hele skulle være vildere og bedre!

22. maj sidst på aftenen kunne vi endelig komme på scenen og fyre den af. Publikum var begejstrede, og denne gang 
var det ikke kun dem, der kunne stemme. Der var også en fag-jury med folk fra musikbranchen, heriblandt en kendt 
journalist fra musikbladet GAFFA og en booker fra Roskilde.

Efter en lang dag med 12 bands fra hele Jylland var tiden inde til at få talt de sidste stemmer sammen og fag-juryens 
votering. Denne gang gik der kun 1 band videre til Danmarksfinalen dagen efter i København. Igen var det KANNT 
der vandt! 

Efter få timers søvn kørte vi forventningsfulde til København, hvor den danske finale skulle foregå på Danmarks 
største og mest eftertragtede spillested ”Store Vega” – Større kan det næsten ikke blive. Det er her de store navne 
spiller og nu også KANNT. Var der sommerfugle i maven, da vi skulle spille i Aarhus, så var de kæmpestore den dag. 
Et døgn efter jyske finale stod vi på den store scene. Wauw – det var fedt. Vinderen blev en københavner, og vi blev 
nr. to i Danmark. Ret vildt, når man har spillet sammen i mindre end et år. Der var jurymedlemmer, der mente, at der 
var potentiale for at blive hits i flere af  KANNT’s sange. Nu arbejder vi på vores kommende EP og er så småt ved at 
lave musikvideo til vores to singler, som kommer ud til efteråret. I kan høre med på vores Facebookside, ”KAnnt”.

Mit liv er musikken! 
Det startede med det første trommesæt, da jeg var 5 år, og lige siden jeg startede i skole i Vinderslev, har jeg gået til 
trommeundervisning. Siden hen også klaverundervisning, talentundervisning, været medvirkende i band ved musica-
ler m.m. Det blev også til et fantastisk år på Klejtrup Musikefterskole. 

Jeg har i år fået min studentereksamen ved Viborg Gymnasium og HF og er lige blevet optaget på MGK (Musikalsk 
GrundKursus), som er et forberedende studie til musikkonservatoriet. Her har jeg kun to dage om ugen med under-
visning, og det giver mig masser af  tid til at fordybe mig i mit nyeste projekt, nemlig sangerinden Amanda Drew, som 
jeg er trommeslager for. 

KANNT
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Det er et såkaldt ”konceptband”, hvilket betyder, at vi har flere 
opstillinger. Vi har ”Amanda Drew”, som består af  kernen af  
Amanda på sang, Albert på klaver, Asger på kontrabas og mig på 
trommer. 
Derefter har vi ”Amanda Drew Light Orchestra”, som er med et 
lille strygerensemble og til sidst ”Amanda Drew Orchestra”, som 
er med både strygerensemble, blæserensemble og slagtøjsgruppe. 

Al sang og musik skriver Amanda selv og jeg står for at skrive stry-
ger- og slagtøjsarrangementer til sangene. I kan finde os på vores 
Facebookside, ”Amanda Drew”.

Min store drøm er at rejse til London eller Berlin for at studere på 
enten Konservatoriet eller Royal Academy of  music. 

Simon Kavi

Dengang Mausing havde en greve
Af  Ole Nørskov Nielsen, Varde.
Født 1944 på Mausingvej 41.
Forældre Kristine og Peter Nielsen.
Lærer på Varde Gymnasium 1975-
2007. Nu pensionist med interesse 
for lokalhistorie

Ole Nørskov Nielsen

Grev Christian Danneskiold-Samsøe 
(1915 – 1975) kom til Mausing i 1946, 
da han købte Mausing Østergaard af  
Anders Degn. Han havde i begyndel-
sen en del får, men holdt hurtigt op 
med at være fåreavler og tilplantede 
en stor mark vest for gården med 
frugttræer, der vist aldrig gav noget 
større udbytte, så vidt jeg ved. Om 

sommeren kunne man se greven gå 
med en hakke og forsøge at holde 
ukrudtet nede mellem frugttræerne. 
Det lykkedes heller ikke.
I det hele taget havde de Mausing 
gårdmænd ikke høje tanker om gre-
vens evner ud i landbrugsdriften, og 
der blev snakket en del om, hvordan 
han i det hele taget fik smør på brø-
det.
Det er vist et spørgsmål, om de havde 
råd til at smøre smør på brødet. Det 
var ikke just velstand, der prægede 
den grevelige livsførelse, og indtæg-
terne fra Mausing Østergård kan ikke 
have været store. Der gik fremmede 

kreaturer på græs på markerne, hvil-
ket har givet lidt penge. Desuden var 
der en mark med pil, som blev hø-
stet en gang om året, og som vel også 
har givet lidt til husholdningen. Men 
trods det så var de altid pænt klædt. 
Grevinden viste sig aldrig uden for 
gården.

Greven havde ikke bil og telefon. 
Familiens eneste transportmiddel 
var cykler. Af  voksencykler var der 
øjensynligt kun en. En gang imellem 
kom greven cyklende med grevin-
den på bagagebæreren, et syn der fik 
landsbyens indbyggere til at ryste på 

Mausing Østergaard i Mausing. 
Ejendommen er er beplantet med frugttræer. Fra 1946 - 1954
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Grevinde Danneskiold-Samsøe med børnene 
Christina, Erik og Frederik. 1947

hovedet. Ingen ordentlig gårdmand 
ville cykle med sin kone på bagage-
bæreren.

Indkøb i brugsen blev altid foreta-
get af  greven selv. Her blev han kun 
ekspederet af  uddeler Sørensen og 
ikke af  kommisen eller ekspeditricen. 
Sikkert fordi Sørensen ville holde 
øje med grevens kredit, så den ikke 
blev for stor. Der blev fortalt, at når 
regningen blev for stor i Mausing, 
så handlede grev Christian ved køb-
mand Jørgensen i Vinderslev. Her 
skulle han have betalt med porcelæn.

Det var ikke mange personer, som 
greven fik et venskabeligt forhold til i 
de otte år, han boede i Mausing. Den 
eneste var vist cykelhandler Harry 
Bjørn, der boede i svinget, hvor i 
dag Engholmsvej møder Mausingvej. 
Dette venskab startede, da greven 
skulle låne en telefon. Harry Bjørn, 
som var en flink mand, kørte også 
grev Danneskiold-Samsøe til Silke-
borg Station, hvorfra greven tog til 
kongelige fester i København.

Greven gengældte disse tjenester, da 
Harry søgte Kosangas om at blive 
forhandler. Harry fik i første omgang 
et nej, men en uge efter kom der et 
positivt svar, da greven havde anbefa-
let Harry Bjørn til selskabet. Harry fik 
hurtigt skabt en stor forretning med 
gassalg. Så stor, at Mausingboerne på 
grund af  hans særlige forhold til gre-
ven kaldte Harry for ”Gasgreven”.

Greven på Mausing Østergård havde 
en stor Sct. Bernhards hund, der vist 
nok var både fredelig og ganske ufar-
lig. Men nede ved indkørslen havde 
greven sat et skilt op: ADGANG 
FORBUDT. Hunden bider. Så gre-
ven ville i hvert fald gerne have de 
Mausingfolk  til at tro, at hunden var 
farlig, og man må sige, at det lykkedes 
ganske godt.

Hvert år i begyndelsen af  december 
rejste greven med hele familien vist-
nok til Schweiz. De var væk det me-

ste af  vinteren, og når hunden også 
var væk, turde vi godt gå ned i gården 
og kigge ind ad vinduerne for at se, 
hvordan en sådan greve nu boede. 
Pejsestuen var også grevens biblio-
tek, og der var mange bøger. En pejs 
havde jeg aldrig set før. I havestuen 
var der lammeskindsbetrukne stole.

Den 1. april 1951 skulle jeg begyn-
de i skole og skulle gå i klasse med 
komtesse Christina. Greven var, så 
vidt jeg husker, den eneste mand, 
der ledsagede sit barn. Alle vi an-
dre blev fulgt i skole af  vore mødre. 
Den dag var lærer Jenny Overgaard 
den eneste, greven vekslede ord med. 
Gårdmandskonerne gad han vist ikke 
snakke med. Greven har sikkert for-
talt Jenny, at Christina skulle sidde for 
sig selv, hvilket hun også gjorde de to 
og en halv måned, hun gik i skolen. 
Efter sommerferien kom hun ikke 
tilbage.

Da jeg i 1954 efter to års skolegang 
kom i store anden (stur annen), mød-
te jeg grev Erik, der begyndte i lille 
anden (bette annen). Med udtagelse 
af  første klasse gik vi to årgange sam-
men i de seks følgende skoleår. Han 
holdt sig lidt for sig selv og deltog kun 
sjældent i frikvarterernes vilde leg på 
verdens bedste legeplads, Kronborg, 
et græsbevokset stykke jord på ¼ tdl. 
omgivet af  skovbevoksede skrænter.
Efter skoletid fulgtes jeg og Ejnar 
Stenholdt (Alfred Stenholts søn) med 

Erik den lille kilometer ind til Mau-
sing. I starten blev Erik fulgt hjem af  
grev Christian, indtil Ejnar blev be-
troet til at følge Erik hjem. Jeg slut-
tede mig til det gode selskab, og vi 
blev gode venner. Grev Erik var en 
fin fyr og kunne fortælle spændende 
ting om sine rejser i Schweiz. Noget 
vi bondedrenge ikke kendte meget til.

Til min fødselsdag måtte Erik kun 
komme, når der ikke var andre børn, 
og hvis hans yngre bror, Frederik, 
måtte komme med. Ligeledes blev 
jeg og et par andre også inviteret til 
hans fødselsdag, men kun en ad gan-
gen.

Greven forlod Mausing i 1954. Han 
solgte Mausing Østergård til Harry 
Bjørn.

Mausingfolk, der har besøgt grev 
Erik, medens han var overdirektør 
på Gisselfeld, har fortalt, at grev Erik 
huskede sin tid i Mausing som en god 
tid. Med det, han har været igennem 
i tiden som overdirektør på Gissel-
feld, så forstår man godt, at tiden i 
Mausing stod for ham som en tryg 
periode i livet.

EFTERSKRIFT: Hvis nogen vil 
vide, hvordan det senere gik grevefa-
milien, kan man læse om det i bogen 
”Kampen om Gisselfeld” af  Peter 
Juul og Bjørn Westergaard.
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Børnehjørnet
Børnehjørnet i Vinderslev har gang i 
flere spændende projekter, hvor for-
målet med det hele er at være Bør-
nenes Minikirke i hverdagen.  Nogle 
gange er der meget stille i Børnenes 
Hjørne tirsdag eftermiddag, og andre 
gange er der maling, pensler, leg og 
sang i Børnenes Minikirke. 

Vi forsøger at give børnene nogle 
værdirammer, der signalerer, at her 
er der plads til både stilhed, lyttetid, 
hyggetid, sangtid, legetid og plads til 
de forskellige aldersgrupper, kultur-
baggrunde, og vores forskelligheder i 
det hele taget. Det er en spændende 
udfordring.

Vores fællesspisningsaftner giver 
gode anledninger til snak med både 
børn og forældre, så derfor fortsætter 
vi med dette samvær, dog fremover 
knap så ofte som tidligere.

Vi ved godt, at børnene har haft en 
lang dag, inden de møder hinanden 
igen om tirsdagen, så derfor nyder vi, 
som det første ved klubbens begyn-
delse, samværet omkring frugt, grønt 
og saltstænger m.m. +saft og kaffe, 

så vi kan få fortalt hinanden om op-
levelser, vi har haft siden sidst.

Drop-in tid fra kl 16.15, hvor alle 
der har lyst, kan smutte ind for måske 
at snuse lidt til Børnehjørnet.

Da vi startede op efter sommerfe-
rien, havde nogle blandt andet været 
på Kjelsø-lejren ved Ans. Kjelsø-
lejren har en helt ny hovedbygning, 
ny legepladsredskaber og en helt ny 
Parkour-bane.

Hele Børnehjørnet havde også været 
på sommertur til Nipgård Sø, så der 
har været nok at snakke om.
Sommerturen var en rigtig god ople-
velse, hvor vi hyggede os med vand-
pjaskeri i søen. Vi lavede mad på bål, 
og vi hyggede os på alle måder. Det 
var bare så festligt, så stor tak til Bir-

git, Søren, Freja og Jakob for jeres 
store indsats i den forbindelse. Det 
var fantastisk, og vejret var som be-
stilt til dagen.

Her i efteråret arbejder vi med emnet 
Tro og Liv, så derfor skal vi 8 gange 
møde Sigurd Barrett og Snapper gen-
nem dvd-indslag. 

Vi arbejder med indslag til Høst-
gudstjenesten i september samt 
Børne- og Familiegudstjenesten i 
november, og for første gang skal vi 
have den nye fane med til Høstguds-
tjenesten. Det bliver spændende.

Efterårshilsen fra Børnehjørnet ved 
Anne Marie Vejen Najbjerg

Børnehjørnet
Hver tirsdag kl. 16.15- 17.30 i Vinderslev Sognehus. For alle 
børn fra 3 år og opefter. Det koster kun kr. 75,- pr. barn om 
året i kontingent for dem, der ønsker at være medlem. Betales 
i foråret.
Forældre er altid velkommen til at være med. Vi starter med 
lidt frugt og saft. Derefter synger og leger vi. Vi hører små 
fortællinger fra biblen og maler, klipper og klistrer.
Sidste tirsdag i hver måned er der fællesspisning. Gratis for 
børn. Voksne kr. 25,00. Vi bliver senere færdige, når der er 
fællesspisning. Alle velkomne.

Temaer for efteråret 2015:
SIGURDS HISTORIER OM AT VÆRE TIL 10 emner.
Godly Play
Sælge lodsedler
og deltage i Familiegudstjenester i Vinderslev Kirke
Ledere:
Anne Marie Najbjerg         Helle Frølund 
Tlf. 86 88 97 77        Tlf. 51 89 05 74 
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Vi tager hensyn til hinanden
En borger i Vinderslev har henvendt sig til os og fortalt, at 
der parkeres på fortovet, så man ikke kan komme forbi med 
en barnevogn. Jeg er overbevist om, at vedkommende, der 
parkerede, ikke var opmærksom på dette.
Vi har tjekket op på reglerne, og det ER i Silkeborg Kom-
mune tilladt at parkere på fortovet med de to hjul, hvis 
man kan komme forbi med en barnevogn, kørestol eller lign.
Vi vil opfordre til, at alle følger reglerne og tager dette hensyn.

Foto er ikke fra 
Vinderslev

Café og foredrag om Argentina
torsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Vinderslev Skoles fællesrum
Som tidligere skrevet er det Sidsel Hassing Hvolgaard fra Pederstrup, der fortæller om sin 
studietid i Argentina. Sidsel boede hos en argentinsk familie og lærte spansk. Det bliver 
spændende at høre om hendes oplevelser. Der er gratis adgang. 
Vi sælger vin, øl/vand, kaffe og kage (det bliver så vidt muligt argentinske specialiteter)

Børneteater ”Mesterdetektiven Kalle Blomkvist”
søndag den 8. november kl. 10.00 i Vinderslev Skoles gymnastiksal
”Mesterdetektiven Kalle Blomkvist” spilles af  teatergruppen KRABASKEN fra Kragelund.
Imellem de optrædende er også lokale børn. Efter sidste års forestilling har vi store 
forventninger til børnenes præstationer i år. Det skal nok blive en god oplevelse.
Pris inkl. kaffe, juice, kage: 40 kr. – børn under 3 år gratis. 
Billetsalg fra kl. 9.30

Generalforsamling
Torsdag den 21. februar 2016 kl. 19.00, Vinderslev Skoles fællesrum. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Foreningen serverer et lille traktement i løbet af  aftenen.

Revy 2016
I Borgerforeningen har vi haft et par bestyrelsesmøder siden sidste indlæg i Lokalbla-
det. Det er altid en fornøjelse. Vi hygger os med hinanden og får mange gode ideer. 
I skrivende stund forberedes guidet tur for hele familien rundt i Vinderslev, og vi 
barsler med nye ideer til næste år.
Vi kunne godt tænke os at invitere til revy i 2016. I disse dage forsøger vi at finde 
folk, der vil være med. Flere har vist interesse, men vi kan godt bruge et par stykker 
mere. Vi skal bruge skuespillere, sangere, der skal ”bygges” scene, og vi skal bruge 
kostumer, replikker og sange.
Er det noget for dig, så kontakt Lotte Kragh, tlf. 51723698 
eller kragelykken@energimail.dk

Her ses John Iversen 
i en tidligere revy

Sct. Hans Aften ved Mausing 
Forsamlingshus havde fint frem-
møde. 
Karen Marie Ravn holdt en flot tale, 
og solen skinnede på os. Der var en 
hyggelig stemning, men ligesom an-
dre steder i landet havde også vi pro-
blemer med at tænde det våde bål. 
Heldigvis var Peder Pedersen fra Ro-
senvænget klar til at hjælpe. "Jeg hen-

Heksen er på vej Og så kom der ild

ter lige et par baller halm" sagde han. 
Det varede ikke længe, så havde vi 
det flotteste bål, og Peder blev hyldet 

med klapsalver og fri bar og pølser.
Endnu engang tak for hjælpen til Pe-
der! 
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Byvandring i Vinderslev
søndag den 6. september
I middags gik vi og snakkede om, 
hvor mange der mon ville dukke op. 
Vejret viste sig fra sin pæneste side. 
Septembers himmel var så blå. Dens 
skyer lyste hvide. Lidt over et duk-
kede de første deltagere op, klar til 
vandretur.
Snart var der flere gæster end arran-
gører. Det er altid dejligt! Inden vi 
forlod Byparken var vi oppe på 50 
personer i alle aldre. Den yngste so-
vende i sin barnevogn og et par børn 
på løbehjul. Der var enkelte, der lige 
er flyttet til byen og andre, der har 
været her altid. 

Else, Inge og ”Nille” havde forbe-
redt sig grundigt og havde lagt en 
plan for turen igennem byen. Else 
og Inge skiftedes til at fortælle om 
byens beboere og forretninger igen-
nem tiden. ”Nille” og Henning kom 
med supplerende og underholdende 
bemærkninger. Der var mange andre, 
der kunne fortælle lidt ekstra om det, 
vi så på vores tur.

Det var imponerende, hvor mange 
forretninger, der har været engang. 

Man behø-
vede nær-
mest ikke 
at forlade 
byen. Nu 
skal vi stort 
set af  sted 
hver dag. 

Iblandt os 
havde vi et 
par styk-
ker, der var 
kommet til 
Vinderslev for at få ”en tur” tilbage 
til barndommen i Vinderslev. Her vil 
jeg nævne lidt af  det vi så, men ikke i 
kronologisk rækkefølge. Vi kom for-
bi byens kommunekontorer (der har 
været flere igennem tiden). Vi hørte 
om Brugsforeningen og købmands-
forretningen. Ketty fortalte om sin 
bagerforretning, og vi hørte om 
Flemmings sparekasse. Vi så resterne 
af  byens mølle, og her fortalte Niels 
Jørgen om dengang, hvor han fik lyst 
til at kravle op imellem møllens tand-
hjul, mens vingerne drejede rundt, og 
møllen arbejdede. Vi hørte om lande-
vejsridderen, der, når det blev koldt, 
kom hjem til alderdomshjemmet, Ry-

dalsminde. 

Da vi gjorde stop 
ved byens første spa-
rekasse og fik en øl 
og sodavand, hørte 
vi om et ”spøgelse” 
i kælderen. Pludse-
ligt mærkede man 
et kuldegys på trods 
af  den lune vind. Vi 

har også hørt om ”Nonnen” og om 
hjemmesygeplejersken, der havde 
en tavle ved sin dør. Her kunne man 
skrive en besked, hvis hun var ude 
hos en anden patient. Vi fik mange 
indtryk på turen og besøgte det meste 
af  den ”gamle” bydel. 

De fleste gik med op til spejderhuset. 
Her serverede vi kaffe med hjemme-
bag, citronmåne, blåbærkage og coo-
kies. Snakken gik, og folk kom i tanke 
om flere ting, de kunne fortælle, og 
snart måtte der brygges mere kaffe. 
Guiderne fik hver især en god gam-
mel portvin og et spejder-bifald for 
deres flotte arbejde. Før vi tog afsked, 
var der mulighed for at se shelteren i 
spejderskoven. 

Tak til alle medvirkende for en dej-
lig eftermiddag! Der var flere, der 
foreslog et lignende arrangement i 
Pederstrup – og hvem ved? Det kan 
da godt være, at det bliver til noget 
engang.

Lotte Kragh

Seniorklubben
Onsdag den 7. oktober kl. 16.30
Høstfest 
Hans Jørgen Hørning underholder. 
Else Holm spiller til vores gamle 
høstsange. 

Spisning 50 kr. Husk tilmelding se-
nest 1. oktober til tlf. 23252778

Onsdag den 4. november kl. 14.30
Jysk lune og lune jyder i ord og toner 
v/Leif  Fabricius.

Onsdag den 2. december kl. 16.30
Julecafé v/Bente Sørensen. 
Tilmelding for snitter til tlf. 23252778

Onsdag den 13. januar kl. 14.30
Emne ”De hvide busser” v/Arne 
Doktor, Ans
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VIF
Alle hold er kommet godt i gang. 
Nogle hold har stor succes, andre kla-
rer sig ok. Vigtigst af  alt, så er der en 
god kemi på holdene, og de nyder at 
træne og spille kampe. Der er enkelte 
spillere, der har skiftet klub, men der 
er også kommet nye til. Her i efter-
året har vi indledt et samarbejde med 
Thorning vedrørende U14 piger. Vi 
er spændte på at se, hvad der kommer 
ud af  det.
Efter mange års tro tjeneste har Mi-
chael Døssing ønsket at frasige sig 
trænerposten på herreholdene. Det 
er selvfølgelig ærgeligt, men helt ok. 
Han er en af  dem, der virkelig har 
gjort en kæmpe indsats for Vinder-
slev IF, både på trænersiden, i besty-
relsen og ved diverse arrangementer. 
Tak for de mange timer, Michael! I 
skrivende stund arbejder vi på at fin-
de en kompetent afløser.
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. Men der er 
selvfølgelig plads til flere. Kom ned 
på stadion og se træning og kampe-
ne. I kan finde kampprogrammet for 
hjemmekampene på Vinderslev-if.dk, 
hvor det løbende vil blive opdateret.
Som skrevet før i dette blad kræver 
det jo lidt arbejde at få en lille klub 
som Vinderslev til fungere. Som tid-
ligere år savner vi stadig opbakning 
på trænersiden. Det er utroligt, at der 
er så få mennesker, der har tid til at 
give en hjælpende hånd tirsdag efter-
middag. Det lykkes jo altid alligevel, 
men kun i kraft af  at der er nogle, der 
tager en ekstra tørn, selvom de har 
funktioner både her og i andre for-
eninger. 
Lad dette være en opfordring til næ-
ste sæson om at melde jer under fa-
nerne. Det kunne være holdleder, 
træner, kioskarbejde, evt. bestyrelses-
post.   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 Akustic 
Heaven spillede og gjorde det rigtigt 
godt. De formåede at skabe en rigtig 
god stemning for de ca. 200 gæster i 
teltet. I forhold til tidligere år var det 
knapt så mange, men vejret taget i 
betragtning kan vi nok ikke forvente 
andet.

Søndag morgen 
blev grisene sat på 
grillen. Kl. 17.30 
blev de velstegte 
grise båret ind, og 
serveringen kunne 
starte. Køen var 
lang: 231 personer 
valgte den nemme 
aftensmad. Lidt 

bedre i forhold til sidste år, så ok! 
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 hav-
de været et godt arrangement. 
Et sådant arrangement bliver jo 
ikke kun skabt af  bestyrelsen, men 
også af  alle vores hjælpere, der 
hvert år hjælper. 
Stor tak til jer alle sammen! 

Indendørsaktiviteterne 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, volley-
bold og meget mere. 

Ved ønske om booking, kontakt 
Henning på tlf. 27641114 eller 
Henningfisker@hotmail.com 

Hvad sker der i den kommende tid?
Fodboldåret afsluttes som altid med 
afslutningsfester. For ungdomshol-
dene er der fest den 2. oktober i 
Vinderslev Forsamlingshus og i klub-
huset. Nærmere program tilgår. For 
seniorafdelingen afholdes festen den 
31. oktober i Mausing Forsamlings-
hus.
Som mange er bekendt med, er det jo 
en fest for alle, der er fyldt 18 år, og 
som har en eller form for tilknytning 
til klubben. Er du spiller, den bedre 
halvdel, tilskuer, forældre, træner og 
holdleder for gymnastik og ungdom 
osv., så er det en fest for dig. 
Nærmere program tilgår. 

På bestyrelsens vegne
Henning Fisker



19

Gymnastiksæsonen 2015/2016 
bliver en smule anderledes end de 
foregående år. Børnetallene på hol-
dene har været faldende, og vi har to 
år i træk måttet slå to hold sammen 
for at få nok deltagere. Et faldende 
børnetal i byen og rigtig mange gode 
tilbud rundt omkring gør, at vi til op-
start har haft hold på blot 5 børn, og 
det er alt for lidt.

Vi har været i tænkeboks for at over-
veje, hvordan vi bibeholder et godt 
tilbud uden at stå med de meget små 
hold. 

Foreningens stærkeste børnehold er 
helt klart blevet danseholdet, som 
ved dets start sidste år havde et rigtig 
flot fremmøde. Børn i børnehaveal-
deren plejer også at være godt repræ-
senteret, og så er der nogle børn fra 
indskolingen, der bruger vores tilbud.  
Og hvordan mixer vi så det?

Hold opstillingen ser i år ud som føl-
ger:

Mandag fra 19-20 træner damehol-
det. Karin Pedersen står igen i spid-
sen for holdet.
Tirsdag fra 17-18 er der træning for 
børn i 4-7 års alderen. Et stort alders-
spring, men med flere trænere på 
holdet vil vi dele gruppen og målrette 
træningen.
Onsdag er dansedag. 
Der er i år 3 hold fordelt således: 
Kl. 14.20 – 15.05 dans for børn i 0. 
og 1. klasse.
Kl. 15.10 – 15.55 dans for børn i 2. og 
3. klasse. Evt 4. klasse.
Kl. 16.00 – 16.30 dans for de større 
børn i børnehaven – 4-6 år.
Onsdag fra 16.30 – 17.15 træner 
mor/far/barn-holdet. Her er alderen 
rykket, så den i år hedder 1-3 år.

Tilmelding og mere info via forenin-
gens hjemmeside.

Sidste år havde vi et fedt kampsport-
hold. Det har desværre været en 
umulig opgave at finde en, der kan 
og vil tage holdet i år. Skulle der gå 
en rundt, der kunne have lyst, så kom 
endelig! 

Det kunne også være et ungt men-
neske, der synes Parkour er sjovt, og 
som gerne vil undervise i det. Jeg tror 
helt bestemt, der vil være nogle dren-
gebørn, der vil elske det. 

Giv mig endelig et praj, hvis I kender 
nogen.

Ellers er der kun at sige, at vi glæder 
os til en ny sæson og ser frem til nog-
le skønne timer i gymnastiksalen.

På vegne af  gymnastikafdelingen
Lotte Anckersen 

SQUARE DANCE I HAUGE

VI DANSER HVER TIRSDAG KL. 19.00 
I HAUGE FORSAMLINGSHUS

KOM BARE OG PRØV DET!
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Vinderslev Skoles 
50 års jubilæum

Brudstykker fra en 
landsbyelevs dagbog
Nu er det 50 år siden, Vinderslev 
Centralskole blev bygget og samlede 
eleverne fra Vinderslev, Hauge og 
Mausing skoler.
Jeg startede i Mausing Skole. En 
gammel og utidssvarende skole, hvor 
vi gik hver anden dag og med lokum i 
gården. Ja, i bogstaveligste betydning 
et lokum, et hul i nogle brædder med 
en tønde under. Den eneste luksus var 
en søjle i skolegården, hvor der var en 
lille kumme øverst med en metalring, 
der sendte en lille vandstråle op, når 
man trykkede på den. Så kunne man 
drikke uanede mængder af  helt friskt 
og rent vand og sparede både plast-
krus og plastflasker. 

Det var dog kun den materielle side, 
der var utidssvarende. Den pæda-
gogiske kan vi kun drømme om, at 

fremtidens skoler kan komme 
til at leve op til.
Men hvad tænker en 10 års 
knægt om en ny centralskole? 
Intet, eller næsten intet. Som 
jeg husker det, var det ikke no-

get, der gjorde indtryk. Selvfølgelig 
var det lidt spændende, men vi kunne 
jo ikke forestille os, hvordan det ville 
blive, og vi tog jo i øvrigt tingene, 
som de kom.

Jeg mindes en eftermiddag, hvor vi 
var i marken, og min far, der var i 
skolekommissionen, spurgte, om vi 
skulle smutte op og se den nye skole, 
hvor vi skulle starte efter sommerfe-
rien. Der var kun 500 m over marken, 
så vi gik derop. 
Det var da meget pænt, men da ikke 
noget at skrive hjem om. Indtil vi 
kom ind på gangen. Det var, om ikke 
Versailles, så noget der mindede om. 
Det var vild luksus! Uden for klasse-
værelset i et indhak i muren var der 
en porcelænstissekumme med en 
håndvask på hver side. Sådan! Det 
var noget andet end lokum i gården. 

Effektivt og smart!
Senere blev jeg dog belært om, at det 
ikke var en tissekumme, men til at 
drikke af.

I Mausing sang vi morgensang i klas-
sen, måske 20 elever og en lærer. 
I den nye skole var det om ikke en 
katedral så en aula, hvor alle skolens 
elever og lærere, med akkompag-
nement af  klaver, sang salmer og 
sange og bad Fadervor. Det er nok 
hørt kønnere, men for os var det det 
smukkeste.
Over gangen ned til sløjdlokalerne 
havde skolens arkitekt Henry Peder-
sen skænket en kopi af  et relief  af  
”Mordet på Aigisthos”, så vi stedse, 
medens vi sang salmer og bad Fader-
vor, blev mindet om, at der uden for 
vore nære og trygge rammer er en an-
den verden med andre kulturer, my-
ter og historier.
Jeg kan se, at det nu er fjernet. Er der 
nogen, der ved hvor det er, og hvor-
for det er fjernet?

Hjerteligt tillykke med jubilæet!
Lars Mølgaard

Første række fra venstre:
Anna Andersen, Anna Sørensen, Andreas Pretzmann, Jytte Nielsen, Otto Andersen, Birgit Rugaard.
Anden  række fra venstre:
Rasmus Gregersen, Knud Sørensen, Inga Plougmann,  Inga Brink, Ellen Skov, Orla Duelund, Regnar Nielsen.

Lærere 1967 / 1968
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Forreste række fra venstre:
Ole Clausen, Ove Pedersen, Margit Daubjerg, Merete Touborg, Torben Pedersen, Steffen Volder.
Anden række fra venstre:
Jette Hey, Inger Margrethe Hansen, Verner Lund, Gunhild S. Hansen, Margit Høg, Hanna Bjerre.
Tredje række fra venstre:
Anna Marie Kristensen, Andreas Pretzmann, Birgit Rugaard.

Lærere, pedel og FRO personale 1991 / 1992

Personale 2015 / 2016

Forreste række fra venstre: Conni Lund Ranelløv, Birte Nielsen, Mette Broberg Johansen, Birgitte Vibæk-Nielsen, 
Hanne Larsson, Marit Hughes 
Anden række fra venstre: Kirsten Havskov Hanhart. Margit Høg, Metteliv Kudsk, Rikke Daldof, Susanne Andrea-
sen, Anne Bay
Tredje række fra venstre: Rikke, Heidi Rasmussen, Hans Lajgaard, Nicolaj Agernem, Katrine Bay-Smidt, Bibi Holm
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Sankt Hans
Den 22. juni blev midsommeren 
fejret på Malmhøj. Efter formand 
Flemming Grønkjærs velkomst sang 
man ”Du danske sommer jeg elsker 
dig”, som fortsætter med ”skønt du 
så ofte har sveget mig”- og den pas-
sede rigtig godt til vejrsituationen i år.
 
Bålet var først blevet stillet op samme 
formiddag på grund af  den regnfulde 
periode, vi var inde i, og det brændte 
da også fint. 

Vejret viste sig i det hele taget fra sin 
pæne side den aften, så de, der hav-
de lyst, kunne opholde sig udenfor, 
mens bålet brændte, og heksen blev 
sendt af  sted til Bloksbjerg.

Der var ca. 60 deltagere, dvs. de fleste 
af  Malmhøjs beboere samt en hel del 
beboere fra lokalområdet, som alle 
fik lejlighed til at møde skolens nytil-
trådte skoleinspektør Bibi Holm, der 
havde sagt ja til at være båltaler. 

I sin tale fortalte hun positivt om sit 

Bibi Holm og datter

Kaffen blev serveret 
i gården hos Else & 
Arne Holm på grund 

af  blæst

Hos Guldborgs var der sat telt op - for en sikkerheds skyld......

Fra turen til Grønkjærs

møde med skolen og egnen og også 
lidt om, hvad der efter hendes opfat-
telse er noget af  det vigtigste og bed-
ste ved skolen i dag. 

Hun fik samme aften hilst både på 
skolens første inspektør, Knud Sø-
rensen, og dens første pedel, Verner 
Lund.

Sommerens gåture
Juli måneds gåture gik denne som-
mer til E1se og Arne Holm, Inga og 

Brugerrådet 
ved Malmhøj

Søren Guldborg, Agnes Hansen samt 
Flemming og Karen Grønkjær.

Efter Lokalbladets deadline
har vi været på bondegårdsbesøg i 
Midstrup (hos Susanne og Carsten 
Jacobsen samt nabogården) den 7. 
september. 
Den 21. september var vi på Løv-
faldstur, en sejltur med Mågen. 

Birthe Clausen
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Mausing Beboerforening
Vild kuglekamp i Mausing
Et spændende mesterskab i petanque 
- med entusiastisk kamp til sidste 
kugle – blev afholdt i Mausing over 
to weekender. Indledende runder den 
7. juni og semifinaler og finale den 
14. juni. 

Trods frafald på grund af  sygdom 
mødte 14 Mausingbeboere i alle aldre 
op for at kæmpe om titlen. Mange 
nervepirrende dueller blev udkæm-
pet, før vinderen blev kåret. 

Det var rigtigt hyggeligt, og Val-
bjørns hotdogs blev nydt. Vinderen 
blev Matthias Linack, som får glæde 
af  den flotte vandrepokal det næste 
års tid. Anden og tredje pladsen gik 
til hhv. Mette Nielsen og Klaus Ager-
skov. 

Vi gentager succesen næste år og 
krydser fingre for, at endnu flere har 
lyst til at være med. Alle fra Mausing 
og omegn er velkomne, og med vores 
niveau kan ALLE være med uanset 

alder, form, teknisk snilde eller kend-
skab til spillet. 

Vi har i bestyrelsen vedtaget et del-
tagergebyr på 20-30 kr. for at dække 
udgifter til forplejning og inskription 
i pokalen. 

Den 14. juni afholdt vi desuden ar-
bejdsdag for at klargøre bydamsplad-
sen til årets sommerfest. 

Trods køligt vejr og lidt færre frem-
mødte end normalt blev det en hyg-
gelig midsommeraften,  da sommer-
fest og generalforsamling traditionen 
tro blev afholdt den sidste lørdag i 
juni. 

Jesper Mortensen takkede desværre 
af  efter 15 år i bestyrelsen. Jesper skal 
have stor tak for sin indsats! 

Vi er glade for at kunne byde Rikke 
Baggesgaard Hansen velkommen, 
som nyt medlem af  bestyrelsen. 

Næste arrangement bliver Æble-
presning den 4. oktober kl. 10:00. 
Det foregår ved bydammen. 

Alle fra Mausing og opland er vel-
komne. Medbring æbler, hvis du har 
nogle og pres dem med din nabo, el-
ler kom forbi til en sludder.  

Juletræet tændes i slutningen af  no-
vember/starten af  december. Se efter 
skilte og opslag. 

Mausing Beboerforenings bestyrelse 
Mette Nielsen 

Vinderne af  petanquemesterskabet

Arbejdsdag

Sommerfest
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
Salmesangsaften i 
Thorning Forsamlingshus 
tirsdag den 7. oktober kl. 19.30
Vi vil denne aften synge under tema-
et: Høst - efterår - livets høst ved Britta 
Sauermilch. Der synges efter salme-
bogen (medbring gerne din egen) og 
Højskolesangbogen.

Thorningkoret medvirker under le-
delse af  Elisabeth Tøttrup.

Der serveres kaffe og kage til 40 kr.

Koncert i Thorning Kirke 
tirsdag den 3. november kl. 19.30
Der venter publikum en veloplagt og 
inspirerende oplevelse, når der invite-
res til koncert med De 3 fløjter. 

Repertoiret er publikumsvenligt og 
favner både det folkelige og det etab-
lerede øre i kraft af  de fremragende 
arrangementer lavet eksklusivt til De 
3 fløjter af  Steve Dobrogosz.

De kendte klassiske værker har fået 
et løft og et lille tvist, der tilsammen 
med den unikke sammensætning af  
tre forskellige fløjtetyper: Tværfløjte, 
alt-tværfløjte og bas-tværfløjte, åbner 
for et intenst og nærværende rum.  
Herudover bliver værkerne præsen-
teret i en levende og hjertelig atmo-
sfære. 

Medvirkende: 
Birgitte Moos Farsø på tværfløjte og 
bas-tværfløjte,
Susanne Klausen på tværfløjte og 
piccolofløjte og
Birgit Sofia Kjær på tværfløjte og alt-
tværfløjte.

Der er fri entre til koncerten.

Onsdag den 4. november 
Allehelgensmøde på 
Bakkegårdens Café kl. 19.30
Der er Allehelgensgudstjenester i 
pastoratets 3 kirker søndag den 1. 
november – gudstjenester, hvor nav-
nene på årets døde læses op, og hvor 
tekster og bønner centrerer sig om 
det at miste.

Derudover vil menighedsrådene ger-
ne invitere til møde den 4. november. 
Sognepræst Jørgen Løvstad vil kom-
me med et oplæg med titlen: Hvordan 
lever man med tabet af  de kære? 

Oplægget vil både indeholde ord 
om sorg og tab, men også konkrete 
anvisninger på, hvad man evt. kan 
gøre. At være ramt af  sorg og tab kal-
der i den grad på et fællesskab, hvor 
man trygt kan være i sine følelser og 
måske fortælle til et medmenneske, 
hvordan sorgen opleves. Byrder kan 
være svære eller umulige at bære ale-
ne, men sammen med andre kan det 
blive muligt.

Vi får på et tidspunkt en kop kaffe, 
og måske har nogen lyst til at fortælle, 
hvad der har været hjælpsomt i deres 
liv efter tabet af  en af  de kære.

Jørgen Løvstad runder aftenen af  
med at vise nogle af  Den danske Sal-
mebogs sider til hjælp i sorgen.

Julekoncert i Thorning Kirke 
onsdag den 9. december kl. 19.30
Hanne Nørtoft Bødtker vil i år sæt-
te os i julestemning med sin dejlige 
stemme.

Det endelige program er endnu ikke 
fastsat, men se annoncen i Kjellerup 
Tidende, når tiden nærmer sig.
Thorningkoret medvirker.

Hanne Nørtoft Bødtker er født i 1970 
og er diplomuddannet i klassisk sang 
fra Det Jyske Musikkonservatorium 
i 2005, hvor hun har studeret hos 
Helge Frees Christiansen og Dorthe 
Steengaard. 

Hanne gav koncerter sammen med 
pianisten John Cameron i 1994. I 
1994 udgav hun en CD med Bror-
sonsalmer sammen med musikeren 
Jens Bendix.

Hanne har deltaget i mesterkurser 
hos blandt andre Edith Guillaume, 
Ian Adam, Roger Vignoles, Judith 
Beckmann, Ingrid Haking Raaby, 
Olov Olofson og professor Friedrich 
Gürtler og i Musikdramatik-kurser 
hos Robert Bøgelund Vinther. 

Der er fri entre til koncerten.
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Valgmenigheden

KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Minikonfirmander
kan godt glæde sig til onsdag den 
23. september fra kl. 14-16, for der 
starter minikonfirmandundervis-
ning for alle børn i 3. kl.

Vi afslutter forløbet onsdag den 
25. november med en Luciaguds-
tjeneste kl. 17 og efterfølgende 
fællesspisning i Sognehuset, hvor 
søskende, forældre, bedsteforæl-
dre og andre interesserede er vel-
komne. 

Undervisere er konstitueret sog-
nepræst Søren Peter Villadsen, tlf. 
30 24 15 58 og pa. Helle Braüner 
Frølund, tlf. 51 89 05 74 og med-
hjælpere.

Det er gratis at deltage.

Sognemøde
Torsdag den 12. november kl. 19.30 
får vi besøg af  biskop over Lolland-
Falster stift, Steen Skovsgaard, Mari-
bo. Han vil holde foredrag om kirken 
i dag.

Han er født i 1952 i Bolbro på Fyn. I 
1978 blev han teologisk kandidat. Ef-
ter et år som præst på Færøerne blev 
han præst i Gellerup sogn i Aarhus, 
hvor han fik forskellige tillidsposter, 
blandt andet som provst, inden han i 
2005 blev biskop.
Steen Skovsgaard er en dybt engage-
ret debattør i tidens aktuelle kirkelige 
spørgsmål. Vi forventer derfor en 
udbytterig aften.

Der er fri entre, men kaffen koster 25 
kr. pr. kuvert.

Hvad er en valgmenighed?
Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
er en del af  den danske folkekirke. 
Som medlem af  valgmenigheden er 
du også medlem af  Den danske Fol-
kekirke. Ligesom friskolen er et alter-
nativ til folkeskolen, er valgmenig-
heden en anden mulighed indenfor 
folkekirken. Valgmenighedens kirke-
lige handlinger (dåb, konfirmation, 
vielse, begravelse) har samme gyldig-
hed som i den øvrige folkekirke.

Hvordan fungerer 
en valgmenighed?
Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
er organiseret som en forening med 
egen bestyrelse, der vælges på den 

årlige generalforsamling. Valgmenig-
hedens medlemmer har gennem be-
styrelsen mulighed for at være med-
bestemmende om menighedens virke 
og økonomi. Valgmenighedens med-
lemmer afholder selv alle udgifter 
til valgmenighedens drift, herunder 
lønninger og vederlag for brug af  kir-
kerne. Levring, Hørup og Vinderslev 
kirker lejes på skift til gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger.

Hvorfor en grundtvigsk 
valgmenighed?
Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
blev oprettet i 1917 som et grundt-
vigsk alternativ til Indre Mission. Kir-
keligt lægges vægt på N.F.S. Grundt-

vigs tanker om, at menighedens 
fællesskab bygger på trosbekendelse, 
dåb og nadver ved gudstjenesten. 
Folkeligt lægges vægt på fællesskab 
og medansvar med en bred vifte af  
møder og arrangementer.
Der er undervisning af  minikonfir-
mander og konfirmander. Gudstje-
nester og møder er åbne for enhver, 
der har lyst til at være med.

Lokale bestyrelsesmedlemmer:
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 
tlf. 86 88 67 89
Marianne W. Kristensen, Engholms-
vej 2, tlf. 86 89 37 38
Rasmus Østerby, Lundgårde 13, 
tlf. 20 55 76 04 
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Klub Juniorsjov
Juniorerne skal have nogle sjove og hyggelige timer sammen, hvor de får 
fortalt bibelske fortællinger på en nutidig og nærværende måde. Det, der også 
kaldes dåbsoplæring. Undervisningsmaterialet er fra ”Vi skal synge sammen”. 

Vi skal lege og have konkurrencer. Vi skal lytte. Vi skal se. 
Vi skal røre, og vi skal gøre. Vi skal være inde og ude. 

På løb, bruge hammer og søm, bage, klippe og klistre og meget mere. 
Der vil hver gang blive bedt Fadervor og 
sunget en velsignelsessang til afslutning.

Alle børn, som går i 3., 4., 5. og 6./7. klasse er meget velkomne. 
Vi mødes hver onsdag fra 15- 16.30 i Vinderslev Sognehus.

Klub Juniorsjov er tilsluttet  

Det er gratis at komme i Juniorsjov
Leder: Helle Braüner Frølund, tlf. 51 89 05 74

Husk at sætte X i kalenderen 
den 2. december for der starter

Juniorsjov
kirkens juniorarbejde

Hver onsdag fra 15.00 til 16.30
i Vinderslev Sognehus

for alle børn fra 3. til 6.klasse.

Vinderslev Forsamlingshus
MORTENSAFTEN

TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 17.30

Mortensaften sidste år blev en stor succes, 
så det skal vi selvfølgelig også gøre i år.

95 gæster var mødt op. 
Det var vildt flot og dejligt 

med så stor opbakning til arrangementet.
Vi serverer igen langtidsstegt andesteg med 

hjemmelavet rødkål, surt, sødt samt hvide og brunede 
kartofler. Hertil en fantastisk andesauce.

Desserten er risalamande med 
kirsebærsauce samt en kop kaffe.

Pris pr. person 150,00
Børn 75,00

LANDSBYJULEFROKOST

LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 18.00

Så er det igen blevet tid til landsbyjulefrokost.
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 
og lidt underholdning.

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. 

Pris pr. person er 250,-
Vindere af  gavekort : husk tilmelding!

Tilmelding til 
Louise Bech

86888080/51522195

Arkivfotos
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Klarsyn i Vinderslev Forsamlingshus
 

Synes du, den åndelige verden er interessant, eller er du måske bare nysgerrig af  sind, 
så er denne aften et oplagt  arrangement for dig.

Klarsynsdemonstrationerne er intense og underholdende for alle mennesker. 
Alle er velkomne!

At miste en, som vi holder af, er forbundet med stor smerte, sorg og savn. 
Rigtig mange føler en tomhed og vil ofte gerne vide, hvordan deres kære har det.

Kom til klarsyn med Rikke Rasmussen og få svar på, om det virkelig er muligt at få kontakt til den anden side.
Rikke Rasmussen vil etablere kontakt til den åndelige verden og lade de afdøde, der gerne vil komme igennem til 

en eller flere deltagere blandt publikum, komme frem og efter en hurtig beskrivelse kommer de afdøde ofte med et 
personligt budskab, som man kan gøre brug af  med det samme eller ude i fremtiden.

Dette sker i Vinderslev Forsamlingshus 
Fredag den 9. oktober kl 19.00. Dørene åbnes kl 18.00.

Entre 150,-
Der vil være mulighed for at købe lidt koldt at drikke/kaffe og kage, 

imens man kan snakke om aftenens arrangement .
Tilmelding til Vinderslev Forsamlingshus (Louise) på tlf. 86888080/51522195

senest mandag den 5. oktober

Arrangeret af  Minna Jensen i samarbejde med Louise Bech

JULETRÆSTÆNDING

Søndag den 29. november 
på torvet i Vinderslev

Vi starter kl. 11.00 med at få tændt træet.

Derefter gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.

Pyntning af  juletræ med pynt lavet af  dig! 

JULEFROKOST

Julen står for døren, og vi nærmere os 
vores årlige julefrokost i Vinderslev Forsamlingshus.

Dette sker lørdag den 5. december kl. 18.00

Vi sørger for julepyntede lokaler.
Baren er fyldt op med masser af  

dejlige og kolde drikkevarer, og de 
to skønne ”kogekoner” Margrethe og Louise 

har sammensat en lækker julebuffet.

Der er sørget for god musik under middagen,
 og derefter spilles op til dans.

Der er plads til alle – så inviter firmaet, 
naboerne, familien og alle vennerne 

med til en hyggelig aften i Vinderslev Forsamlingshus.

Tilmelding til denne herlige aften 
skal ske til H. H. Schnoor på tlf. nr. 28898744 

senest den 28. november

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vinderslev Forsamlingshus
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Windir
Spejderne

Ulveflokken
Juni måned hos ulveflokken bød på 
en minilejr i spejderhuset med gen-
brug som tema. Vi fik en guidet 
rundvisning på genbrugspladsen 
Tandskov, hvor vi havde taget en 
trailerfuld affald med, som vi lærte 
at sortere og hørte om, hvordan det 
forskellige affald, vi smider ud, bli-
ver genanvendt, og hvor vigtigt det 
er ikke at smide sit affald i f.eks. vej-
grøften, fordi meget af  det taget flere 
årtier om at blive nedbrudt. Vi var 
også på genbrugsindsamling i Vin-
derslev by, hvor nogle havde sat lidt 
forskellige ting ud til spejderne, som 
vi kunne genbruge Tak for det! Alt 
tøjet er blevet sendt til børnehjem og 
mødrehjem i Rumænien. Dagen slut-
tede af  med god mad og velfortjent 
hygge, inden vi lagde os til at sove.

I slutningen af  juni havde vi vores 
Sct. Hans eftermiddag ved spejder-
huset, og det var tydeligt, at der var 
en sommerferie i vente. Vi havde en 
fantastisk eftermiddag og aften med 
bål, snobrød, lege, sang og lidt til ga-
nen. En helt igennem hyggelig stund. 
Tusinde tak til alle der kom forbi! Det 
gør vi igen til næste år.

Ulve og spejdere er her i august star-
tet op igen med nye spejdergøremål. 
Fra ulvene har vi sendt fire børn op til 
spejdertroppen. Tak for mange sjove 
og fantastiske aftener til Emil, Lucas, 
Freja og Penille! Vi ønsker jer alle god 
vind og lykke fremover. Mange kram 
og ulvehyl fra jeres ulveleder. 

Vi har inviteret den kommende 1. kl. 
fra Vinderslev Skole til at blive nye 
ulveunger i vores flok, og vi glæder os 
til at se jer. Vi skal alle have et dolke-
bevis, og så skal der øves til Blicher-
dysten.
September byder på noget stort for 
Windir Spejderne: Vi skal være vært 

for Blicherdysten, som bliver afholdt 
ved spejderhuset og i Vinderslev om-
egn i weekenden den 19.-20. septem-
ber, hvor der vil være omkring 60 
spejdere fra oplandet. Windir Spej-
derne vandt nemlig dysten sidste 
år, så vi glæder os til at tage de nye 
ulveunger med på deres første mini-
stævne.

Når vi kommer efter efterårsferien, 
holder vi som sidste år vores hallo-
ween-arrangement i spejderhuset for 
alle byens og oplandets borgere. Det 
bliver lørdag den 24. oktober fra kl. 
10-14, hvor der er mulighed for at 
købe græskar og sammen med andre 
udhule og lave græskarhoveder samt 
købe lidt til ganen i vores lille cafe. Vi 
glæder os til at se jer. Overskuddet vil 
gå til nye telte.

Der vil i november blive afholdt ju-
lemarked i samarbejde med forældre-
foreningen i børnehaven. Det bliver 
lørdag den 14. november fra kl 10-14. 
Der er mulighed for at få en stand til 
salg af  juleting. Henvendelse gerne til 
formand for forældreforening, Helle 
Sehested, tlf. 61301333. Markedet bli-
ver i børnehaven, og der er julecafe i 
spejderhuset, hvor der kan købes lidt 
til at varme sig på. Overskuddet vil gå 
til en bålhytte.

Når julen og nytåret er blevet fejret i 
hjemmene, starter Windir Spejderne 

op igen, og der vil traditionen tro 
være fakkeloptog søndag den 17. ja-
nuar fra kl 14. Efterfølgende serverer 
Windir Spejderne suppe i spejderhu-
set, og vi håber på, at der vil være en 
stor opbakning fra spejderne og de-
res familie. Mette, Trine og Thomas, 
der er ledere for spejderne, har nem-
lig brug for frivillige, der kan afsætte 
lidt tid til at hjælpe med arbejdet i 
grupperådet. De er nemlig meget af-
hængig af, at der opbakning til de ca. 
5 arrangementer, som spejderne har i 
løbet af  året. Grupperådet mødes 8 
-10 gange om året. Der vil være ge-
neralforsamlig denne dag med valg til 
grupperådet. Det vil glæde os, hvis I 
vil komme og høre om vores frivillige 
arbejde.

Mette
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Spejdertroppens sommerlejr 
i Assenbæk Mølle
Årets sommerlejr foregik denne gang 
på Assenbæk Mølle Spejdercenter fra 
den 4.-11. juli sammen med næsten 
hele vores distrikt.

De første par dage foregik i fælles-
skab med ulvene, indtil de skulle 
hjem mandag. Det var hyggeligt at 
være samlet, store og små.

Der var mange gode aktiviteter i lø-
bet af  ugen, fx. klatrevæg, Esemad, 
hvor børnene  skulle ryge fisk og ost, 
Vikingemad, hvor de skulle slagte 
høns, gøre dem rene og lave byggrød 
samt syltetøj. Og turnus, hvor vi skul-
le hjælpe drejerne med lidt forskellige 
ting. Det var en virkelig god uge med 
nogle rigtigt gode aktiviteter, hvor vi 
alle fik flyttet nogle grænser.

Et af  ugens højdepunkter var, da 
spejderne var afsted på hike med 
overnatning i bivuak. Her gik de 40 
km inden for 24 timer. Det var sejt 
klaret!
 
Tak for en god uge til spejderne og  
deres forældre!

Thomas

Julemarked lørdag
 den 14. november 

fra kl 10-14
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Vinderslev 
Børnegård

Så er der igen liv og glade dage i bør-
nehaven efter en lang sommerferie.
De ældste børnehavebørn er startet i 
skolen, og vi ønsker dem alle en posi-
tiv og lærerig skoletid.

Kort før sommerferien fratrådte tid-
ligere daglig leder, Linda Mortensen, 
og i stedet har jeg, på ubestemt tid, 
overtaget den daglige ledelse af  Vin-
derslev Børnegård.

Som institutionsleder for Blichereg-
nen har jeg et godt kendskab til bør-
nehaven, og det har været en rigtig 
god oplevelse at lære børnehaven og 
lokalområdet endnu bedre at kende.
Jeg ser en børnehave, som emmer af  
gode, rodfæstede traditioner, hvor 
børnene er naturligt inddragede, og 
imponerende er den store viden, 
som børnene tilegner sig om naturen 
og det liv, der omgiver børnehaven. 
Her er børn omgivet af  voksne, som 
brænder for deres fag.

Det grønne flag vajer over børneha-
ven som et bevis på, at børnene får 
en god læring om naturen omkring 
dem – Borgmesteren kom forbi og 
hejste flaget.

Her efter sommerferien er der høstet 
stikkelsbær, solbær, rabarber, jordbær 
med børnene som flittige hjælpere, 
og de plukkede bær er naturligvis an-
vendt i Anne Maries daglige madlav-

ning – altså dem der ikke blev spist 
undervejs!
Her giver begrebet: ”Fra jord til bord 
mening”.

I går blev der gravet kartofler op, og 
lige nu sidder en flok børn sammen 
med pædagogerne og nyder det flotte 
morgensolskin, mens der sættes røn-
nebær på snor.

I Anne Maries køkken er der nu ind-
arbejdet en anvendelse af  økologiske 
varer på op til 60%, og der er tildelt 
en bronzemedalje for det flotte resul-
tat.

Den 4. september holder børneha-
ven høstfest med underholdning af  
børnene, spisning og forskellige bo-
der, som børnene kan prøve. Vi har 
bestilt godt vejr, så vi kan nyde den 
flotte september.

Det er op til sådan et arrangement 
dejligt at opleve det store forældreen-
gagement i form af  hjælpende hæn-
der.

Senere på måneden går børnehaven, 
i lighed med de øvrige børnehuse i 
institutionen, i gang med det Pæda-
gogiske Læreplanstema: ”Krop og 
Bevægelse”.

I den forbindelse har vi været heldi-
ge at få gymnastiksalstider på skolen 
hver torsdag, således at grupperne 
hver anden uge kan komme ned og 

boltre sig. 
Der udover 
vil vi sætte 
fokus på be-
vægelseslege 
og løb.

I disse dage 
er der grun-
dige tilsyn 
med alle 
K o m m u -
nens lege-
pladser i 
forhold til 
at imødegå 

ulykker, hvor børn kan komme til 
skade ved legeredskaber, som er ned-
slidte. Dette tilsyn har også fundet 
ting på vores legeplads, som skal ud-
bedres, og som derfor er afspærrede, 
indtil fejlene er udbedrede.

Vi har jævnligt cykler og go-carts, 
som trænger til reparationer og kun-
ne da tænke, om der i vores lokalom-
råde skulle være en fritidsmekaniker, 
som kunne tænke sig at give os en 
hånd med? 
Giv gerne et ring på 29 16 11 59, hvis 
du kunne have lyst!

Hanne Larsen
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Lottes private
dagpleje

Da høsten er over os i disse dage, 
hvor dette indlæg skrives, skal emnet 
denne gang være høst. Høsten er en 
travl tid for landmændene, men også 
meget spændende for de små poder. 
Emnet høst giver en masse mulighe-
der, og vi har selvfølgelig arbejdet lidt 
med emnet som helhed. 

I haven har vi gennem sommeren 
fulgt urtehaven blomstre. Og tiden 
er nu kommet til, at arbejdet bærer 
frugt, så at sige. Nu plukker vi ærter, 
graver kartofler op, trækker gulerød-
der op og plukker blommer. Vi har 
plukket solbær og kogt saft af  dem. 
Saften brugte vi en varm dag til at lave 
sodavandsis. Alle kneb gælder, når vi 
skal sikre os, at de små får væske nok. 
Fordelen ved at lave saft selv er, at jeg 
selv kan reducere sukkermængden – 
og så smager det skøøøønt!

På markerne har vi fulgt kornets ud-
vikling. Lige fra jorden blev pløjet, 
harvet, sået,  tromlet, og til der blev 
samlet sten. Nu har markerne stået 
gyldne, og sommeren har gjort den 
klar til høst. En kornmark er sjov at 
gå i. Den stikker, og de stive strå kna-
ser. (Fortæl ikke landmanden vi har 
gået i hans korn!). 
En dag plukkede vi lidt strå, afmonte-
rede det yderste lag og klippede dem 
lidt kortere. Børnene fik en kasse med 
perler, som de kunne sætte på strået. 
En hyggelig aktivitet for store børn. 

En aktivitet der træner finmotorikken 
og udfordrer koncentrationen, samti-
dig med vi øver farver og former.

Den dag mejetærskeren kom for at 
tærske kornet, fulgte vi med på si-
delinjen. Vi så kornet blive læsset på 
vogne, og tilbage lå al halmen. Efter-
følgende kom presseren og pressede 
det til baller. 

I dag har vi været i stalden for at se, 

hvor ballerne er blevet af. Børnene 
gjorde store øjne, da de så, hvor fyldt 
stalden var blevet. Vi talte om, at hal-
men skal køerne bruge til at sove i, og 
at de spiser høet. 

I dag har vi afsluttet emnet med at 
kigge lidt nærmere på kornet. Jeg 
havde taget noget korn med ind, som 
børnene kunne lege med. Vi så lidt 
på et par halmstrå og kunne se, hvor 
kornet sad på strået. 
Vi lavede små kornhoveder af  kor-
net. Jeg havde gjort nogle glas klar 
med husholdningsfilm over, lavet 
en fordybning og fastgjort det med 
en elastik. Børnene puttede så korn 
ned i fordybningen, og sammen luk-
kede vi filmen rundt om til en bold. 
Børnene satte en hat på og 
valgte øjne og – bingo, en 
kornmand!
Undervejs snakkede vi om, 
hvad korn bruges til, og at 
det korn vi har hjemme, 
bruges som foder. Vi gik i 
stalden og så på kornet, der 
var blevet valset og gav kal-
ven lidt. Dejligt med tamme 

dyr der kan håndfodres!

I den kommende tid sker der en del 
udskiftning i børnegruppen. Det 
betyder et farvel til venner og deres 

familie, men også et god dag til nye 
venner og nye familier. Som altid er 
jeg så taknemmelig for den tid, jeg 
har med børnene. Jeg tager det som 
en stor tillidserklæring, når jeg får 
henvendelser på en plads. 

Det var alt for nu. 
Rigtig dejligt efterår til jer alle!

Med venlig hilsen 
Lotte Anckersen

lottesprivatedagpleje-
vinderslev.dk
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Dagplejerne
Mariehønen
Fredag den 29. maj var Ann Britt, 
Hanne og Susanne i heldagslegestue 
i Mariehønen. Lotte havde valgt at 
blive hjemme, da hun lige var startet 
op med et nyt barn, så vi var 3 voksne 
og 10 børn til at hygge os sammen 
denne dag. 
Da alle børn var mødt og frokosten 
smurt, fik vi lækker frugt og boller. 
Morgenen var blevet brugt på lidt fri 
leg og hoppen ned på madrasser ude 
i garderoben. Nogle børn udfordrede 
sig selv, men andre var mere modige, 
og de store piger gav gerne en hjæl-
pende hånd, hvis en af  de små havde 
brug for det. Tiden fløj af  sted denne 
formiddag, så vi valgte at droppe vo-
res sangsamling og gå i gang med vo-
res planlagte aktivitet. 
Vi havde nemlig også været på pleje-
hjemmet Malmhøj dagen før, og der 
havde vi sunget for og med de ældre, 
så vi havde skam sunget i denne uge. 
Dagens aktivitet var planlagt af  Su-
sanne. Hun havde igen valgt nogle af  
kortene fra ”Rend og hop med Oli-
ver”, og heri var der nu også lidt sang 
indlagt. De 2 af  kortene var ”remse-
lege”. Her brugte vi remsen ”Så stor 
som et hus” og ”Svømme – svøm-
me”, hvor vi lå på gulvet. Når vi bru-
ger remser, hvor børnene samtidig 
skal lave en bevægelse, styrkes deres 
kropsfornemmelse, og svømmeøvel-
sen, hvor vi ligger på maven med ho-
vedet hævet, træner rygmuskulaturen 
og hele kropstammen. Vi sang ”Jeg er 
en lille blå ballon”, hvor vi stod i en 
rundkreds med hinanden i hænderne, 
gjorde rundkredsen større og større, 
medens der pustes og pustes, og ved 
”bang” løb vi ind og gjorde kredsen 
lille igen. 
Det næste kort var ”balancetossen”. 
Her prøvede vi at have en ærtepose 
forskellige steder på kroppen. Vi 
gik med den på hovedet, på armen, 
på foden, og vi kravlede med den 
på ryggen. Her trænede vi evnen til 
at opretholde kroppens ligevægt og 

tyngdepunkt, og vi passede på ikke at 
tabe den. Samtidig styrkede det san-
sestimuleringen, idet vi havde en ude-
fra kommende ting, altså ærteposen 
forskellige steder på kroppen. 
Sidste kort denne dag var ”føletos-
sen”, hvor vi brugte chiffontørklæ-
der i forskellige farver. De kan kigges 
igen, kastes op i luften, hvor enten 
man selv griber igen eller bytter med 
en anden. Vi kan ”vaske” os med 
dem og føle dem på vores hud, bruge 
dem som haler eller fine nederdele. 
I denne berøringsøvelse stimuleres 
motorikken på tværs af  den taktile 
og den kinæstetiske sans (stillings-
sansen, muskel-, led- og senesansen), 
taktil/berøringsfølesansen som den 
primære. 
Så var det tid til at komme ud og 
lege på den store legeplads. Der ble-
vet taget mange rutsjeture i det store 
rutsjerør og udforsket lidt natur i 
pilehytten. Efter en god frokost og 
middagslur var endnu en dejlig dag i 
heldagslegestuen slut.

Skovtur
Ann Britt og hendes børn går ofte en 
tur i Mausing skov. Her udforsker de 
naturen, ser hvad der sker fra gang 
til gang, forårets komme og årets 
gang. De ser, hvad de kan finde fra 
dyrene, og der er altid meget at se på 
hver gang. Nogle gange kan de være 
heldige at se en hare komme sprin-
gende af  sted. De finder forskelige 
kranier og skeletter fra forskellige dyr 

og snakker om det, de ser. Sidst var 
det formodentligt fra en hare, det de 
fandt. Det er spændende, og det giver 
anledning til mange gode snakke om 
oplevelserne i naturen.

Falkedag i børnehaven
Tirsdag den 9. juni var vi traditionen 
tro inviteret til ringmærkning af  fal-
keunger i børnehaven. Det var en 
rigtig dejlig solskinsdag. Endelig så 
det ud til, at sommeren ville komme. 
Igen i år var en falk vendt tilbage og 
havde fået unger i falkekassen, som 
Lars Ulrik Rasmussen denne dag 
kom for at ringmærke, så deres vi-
dere færden kan følges. Vi mødtes kl. 
9.15 til sanglege og sang på den store 
plæne og var så nede og se Lars Ul-
rik komme rundt med en lille pjusket 
falkeunge. En stor oplevelse at se en 
så lille fugl, og det er svært ikke lige at 
række ud for at røre den, men det må 
man ikke. Man må kun se den. 

Bagefter var der frugt og falkekager 
i børnehaven og tid til leg. Vi siger 
tak for invitationen og havde en rigtig 
dejlig formiddag i børnehaven.

Fabulatoriet ved 
Den kreative skole
Igen i år blev vi tildelt besøg af  fa-
bulatoriet ved Den kreative skole. 6 
uger frem fra uge 36 får vi hver ons-
dag besøg af  en musikpædagog, som 
vil komme med ny inspiration til os 
vedrørende sang og musik til de små. 
Vi har lånt de røde rum i Sfoen og 
glæder os til at se, hvad vi lærer i den-
ne omgang.

Pilotprojekt: 
”Google i dagplejen”
Susanne er med i et pilotprojekt, hvor 
5 dagplejere forskellige steder fra i 
kommunen, en IT-ansvarlig fra kom-
munen, en konsulent og den pæda-
gogiske udviklingsleder arbejder med 
et forum i google+ via en IPad, hvor 
vi videndeler forskellige ting ved-
rørende børnene, mm. og har holdt 
nogle møder virtuelt på ”hangouts” 
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i middagsstunden. Projektet kører 
frem til medio september, og så skal 
vi evaluere, om det er noget der skal 
bruges af  hele dagplejen i Silkeborg 
kommune som et alternativ til f.eks. 
Facebook og lign.

Den kommunale dagpleje 
opkvalificerer sig
Alle kommunale dagplejere kommer 
nu på et efteruddannelsesforløb over 
de næste 6 år, hvor de faglige kom-
petencer opkvalificeres. Uddannelsen 
er et samarbejde mellem Ikast-Bran-
de, Skanderborg og Silkeborg kom-
muner. Vi fra Vinderslev-holdet har 
været heldige og kommer med alle-
rede her fra efteråret, en ad gangen. 
Uddannelsen er inddelt i 6 moduler, 
hvoraf  de 3 er skolemoduler af  4 
ugers varighed, og der tilbydes natur-
ligvis pasning imens. Alle dagplejere 
kommer altså igennem uddannelses-
forløbet i den 6 års periode, som ud-
dannelsen kører i. I den kommunale 
dagpleje har man som forældre såle-
des garanti for høj faglighed og kvali-
tet i pasningstilbuddet.

Mariehønen
Fredag den 3. juli var vi igen i hel-
dagslegestue i Mariehønen. Hele 
ugen havde budt på det dejligste var-
me sommervejr, så vi havde beslut-
tet os for at fejre sommerens komme 
lige her før sommerferien. Vores til-
synsførende Annette var lige forbi 
for at ønske os alle en god sommer-
ferie. Formiddagsmaden bød på læk-
ker frugt, boller og en is. Dernæst fik 
børnene tøjet af, og så blev der hældt 
vand i en masse medbragte baljer, så 
vandlegen kunne gå i gang. Alle bør-
nene hyggede sig. Der blev plasket 
og siddet i vandet, og hvor kan der 
altså være meget vand i bleerne, som 
til sidst blev så tunge, at de simpelt-
hen måtte af. Der blev også kastet 
lidt med vand. Koncentrationen var 
stor for at få vandet i en skovl og så 
løbe hen og kaste det på Hanne. Da 
vi syntes, at børnene blev kolde, blev 
alle tørret og fik tøj på, og således nå-
ede vi også ud at lege på den store 

legeplads. Til frokost var appetitten 
stor, så det var lækkert med kold pa-
sta og frikadeller og lidt rugbrød til at 
supplere med. Nogle børn blev hen-
tet efter frokost, medens resten blev 
lagt hen at sove. I middagspausen 
havde vi dagplejere besøg af  vores 
tillidsrepræsentant, Karen Andersen 
fra FOA, til en lille snak om, hvad der 
optager os, og hvad der ellers sker i 
dagplejen. Da børnene stod op, var 
der frugt, og så blev de efterhånden 
hentet. Vi havde en dejlig vandlege-
dag i heldagslegestuen og fik ønsket 
hinanden en dejlig sommerferie.

”Efterlysning” – en tur i 
majsmarken
Er der nogen, der har set alle disse 
søde børn? Sidst set da de forsvandt 
ind i majsmarken! Nej, spøg til side. 
Lotte har en majsmark i ”baghaven” 
tilhørende landmand Hans Henrik i 
Pederstrup, og den havde vi fået lov 
til at gå en tur ind i. Det vil vi gerne 
sige mange tak for! Det blev en stor 
oplevelse for alle. Vi lavede en lille 
indhegning på marken, således at in-
gen af  børnene kunne blive væk, og 
så gik vi ellers ind på marken med 
majsplanterne. Alle var modige 
og gik derind, og det var en stor 
sanseoplevelse for alle at gå inde 
mellem de høje majsplanter og 
føle, at nu var man altså lidt væk, 
og legen blev sjov, for så skulle vi 
finde hinanden igen. Alle morede 
sig, og vi havde en rigtig god for-
middag. Da vi var tilbage i haven, 
fik vi en lille sodavandsis i det 
dejlige sommervejr, og der gik 

ikke længe, inden nogle af  børnene 
spurgte, om vi ikke skulle ind i maj-
sene igen. Så vi tog en tur mere. Nu 
venter vi så på, at majsene vokser sig 
endnu højere, og at majskolberne bli-
ver større, så vi også kan se nærmere 
på dem og få flere naturoplevelser.

Mariehønen
Sommerferien er slut, men heldigvis 
ikke det dejlige sommervejr. Fredag 
den 21. august var vi i heldagslege-
stue i Mariehønen. Vi startede dagen 
med at hygge, lege og synge. Bag-

efter tog vi endnu et 
kort fra ”rend og hop 
med Oliver” ”et tumle 
kort”, hvor vi trænede 
kinæstesisansen, her-
under muskel/led san-
sen. Vi pustede ballo-
ner op, som vi så slog 
på med fluesmækker 
eller hænder og spar-
kede til med fødderne. 
Ved f.eks. armene ind 
over kroppens midter-
akse styrkes både sam-

arbejdet mellem de 2 hjernehalvdele 
og øje/hånd eller øje/fod koordinati-
onen. Børnene hyggede sig og øvede 
sig rigtig meget, og flere prøvede også 
at lægge sig på maven henover bal-
lonerne for at trille på dem. Bagefter 
var vi ude at lege i det gode vejr inden 
frokosten og middagsluren.

På den kommunale 
dagplejes vegne

 Susanne Vad Westergaard
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                                                                     Hans Henrik Schnoor.

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

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

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

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

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

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

      Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

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

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

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

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

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

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

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

Mausing Forsamlingshus
 

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

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

TLF. : 26 16 43 12
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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   

 Andersen   Ejendomme 
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Forenings- og gruppevejviser

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

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, bentesoerensen@mail.dk    Tlf. 86888681

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

Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Dagplejere, kommunale
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Dagplejere, private
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Birgit Frank, Haugevej 32  Tlf. 21297007
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

Indre Mission i Vinderslev/Mausing   
Fmd.: 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: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Søren Peter Villadsen, Østergårdsvej 30
Ugelbølle, 8410 Rønde Tlf. 30241558
Fmd.: Johannes Lauritsen, 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.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52 Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård
Leder: Hanne Larsen   Tlf. 89703290

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/ Bibi Holm, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

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

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

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

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
4. oktober, Jagtstuen, Kompedal
Efterårsskovtur og foredrag

11. oktober kl. 14-16 på museet
Blichers fødselsdag med oplæsning

12. og 13. oktober kl. 19-21 på museet
”Nat på museet” for børn

31. oktober kl. 14 på museet
Bindestue/bindstouw

22. november kl. 13.30-16 på museet
Workshop med julepynt

BORGERFORENINGEN
8. oktober på Vinderslev Skole
Café med rejseberetning

8. november kl. 10 i gymnastiksalen
”Mesterdetektiven Kalle Blomkvist”

GRATHE SOGN
7. oktober kl. 19.30, Thorning Fors.
Salmesangsaften

3. november kl. 19.30, Thorning Kirke
Koncert

4. november kl. 19.30, Bakkegården
Allehelgensmøde

9. december kl. 19.30, Thorning Kirke
Julekoncert

HAUGE FORSAMLINGSHUS
Hver tirsdag kl. 19
Square dance

3. december
Julebanko

IM, VINDERSLEV/MAUSING
6. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh
”Giv det største til de mindste - en kirkelig udfor-
dring” v/A.M. Najbjerg & H. Frølund

13. oktober kl. 19.30, Elly & Jens Sten-
holt, Mausingvej 39
Samtalemøde, Markus kap. 2

20. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/pastor emer. Johs. Christoffersen, 
Åbyhøj

27. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/tidl. miss. H. Sørensen, Videbæk

9. november kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Møde v/miss. Preben Sørensen, Viborg

10. november kl. 19.30 hos Alise & Uffe 
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde - Markus kap. 3

17. november kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Promissio-møde v/netværkskoordinator 
Lotte Birch Carlsen, Herning

24. november kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Soldatervennefest v/soldaterhjemslederpar 
Anna & Allan Schrøder, Kølvrå

1. december kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/stud.teol. Bjarke Pihl, Åbenrå

8. december kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde 11 
Samtalemøde - Markus kap. 4

10. december kl. 14.30 hos Hanna Bjerre, 
Liljevej 11 v/miss. Finn Najbjerg, Vinder-
slev, ”Advent i ord og sange”

28. december kl. 19.00 i Vinderslev Mh
Julefest v/miss. E. Kildeholm Jensen, 
Rønde

5. januar kl. 19.30 hos Anna Grethe & 
Jens Larsen, Komosevej 15
Samtalemøde - Markus kap. 5

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

MALMHØJ
Mandag i lige uger kl. 10
Lotterispil

Mandag i ulige uger kl. 10.00
Sang

23. oktober
Tøj- og skodemonstration

28. november
Julemarked

9. december
Julefrokost

MAUSING FORS.HUS
7. oktober kl. 17.30
Fællesspisning

11. og 23. oktober
Lotterispil

8. og 22. november
Lotterispil

6. og 20. december
Lotterispil

SENIORKLUBBEN
7. oktober kl. 16.30 på Malmhøj
Høstfest

4. november kl. 14.30
Jysk lune og lune jyder

2. december kl. 16.30
Julecafé v/Bente Sørensen

VALGMENIGHEDEN
28. oktober kl. 18
Fællesspisning og foredrag v/Morten As-
bjørn Christensen

19. november kl. 19
Foredrag v/Michael Böss, lektor ved Aar-
hus Universitet

VINDERSLEV FORS.HUS
9. oktober kl. 19
Klarsyn v/Rikke Rasmussen

10. november kl. 17.30
Mortensaften

21. november kl. 18.00
Landsbyjulefrokost

29. november kl. 11 på torvet
Juletræstænding

5. december kl. 18.00
Julefrokost

VIF
2. oktober i Vinderslev Fors.hus
Afslutning for ungdomshold

31. oktober i Mausing Fors.hus
Afslutning for seniorer

VINDERSLEV SKOLE
3. oktober kl. 15-17
50 års jubilæum

SOGNEMENIGHEDEN
12. november kl. 19.30
Foredrag v/biskop Steen Skovsgaard

WINDIR SPEJDERNE
24. oktober kl. 10-14 
Halloween med udskæring af  græskar

14. november kl. 10-14 
Julemarked sammen med forældregruppen i 
børnehaven.

14. januar kl. 14
Nytårsparade og generalforsamling



Stemningsbilleder fra Blicher Dysten 2015, som Windir Spejderne var vært for den 19. og 20. september. 
Der deltog i alt 130 store og små spejdere fra gl. Kjellerup Kommune.


