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Giv en god gave

Kender du nogen uden for lokalområdet, som kunne have
interesse i at få Lokalbladet, så giv et abonnement i gave !
Det koster 200 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming

Frivillige bidrag til bladet?

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort
eller lille - kan det ske i Nordea på Lokalbladets konto
nr. 9266 - 5902942531 mærket ”frivillig indbetaling”.
Ved henvendelse til redaktionen kan I også få tilsendt
et indbetalingskort. På forhånd TAK!
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Lokalbladets økonomi
TAK til alle som har givet et bidrag i 2016! Tilsammen
viser det, at der fortsat er god opbakning til Lokalbladet.
Vi i Redaktionen forsøger hele tiden at lave bladet på bedste og billigste vis, MEN vi kan jo kun skrive om det, vi ved
eller får oplyst fra jer derude, så hold jer ikke tilbage! Vi er
meget taknemmelige for alt det, vi modtager om, hvad der
sker og er sket i vores lokalområde.
I dette nummer af Lokalbladet er der indlagt et indbetalingskort, og vi håber, mange vil benytte det til at indbetale
et valgfrit beløb til sikring af Lokalbladets fortsatte drift.
Som I kan se af regnskabet, er vi 100% økonomisk afhængige af lokal velvilje fra alle sider – annoncører, abonnenter,
foreninger og private.
Bliver indbetalingskortet væk, så fortvivl ikke, for du kan indbetale et beløb til Lokalbladets konto nr. 92665902942531 mærket ”frivillig indbetaling, navn eller anonym”, måske med hjælp af venner eller naboer, hvis du
ikke selv har netbank. Du er også velkommen til at overføre via MobilePay til tlf. 2971 5842 (Anna Arhøj) og
nævne Lokalbladet. Du kan også smide en kuvert med kontante bidrag i postkassen hos en fra redaktionen.
HUSK: Intet beløb er for småt!
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Velkommen til!
Pederstrupvej 61
Pernille Herholdt Halskov (19 år) og
Morten Langkjær Nielsen (21 år) er
sammen med hunden Tyson flyttet
ind på Pederstrupvej 61.
Pernille, som er opvokset i Skive, går
på HHX i Skive og er færdig til sommer. Derefter vil hun gerne læse videre i Aarhus.

På forhånd tak!
Venlig hilsen
Redaktionen
I fritiden arbejder hun dels hos Schulz
Hjemmeservice og hos LOOP Fitness i Kjellerup.
Morten, som kommer fra Demstrup,
er udlært mekaniker og arbejder hos
JH Diesel i Ans. I fritiden kan han
godt lide at rode i gamle biler.
De er glade for huset og den store
have.

Tillykke med dagen
Lise Garp, Vinderslevvej 109, bliver
70 år den 11. april
Frede Hvam, Mausingvej 28, bliver
75 år den 26. april
Annelise Hansen, Krokusvej 21,
bliver 60 år den 12. maj
Freddy Hansen, Trekronervej 5,
bliver 60 år den 22. maj
Lotte Kragh, Pederstrupvej 52,
bliver 50 år den 11. juni
Lene Rasmussen, Engholmsvej
12, bliver 60 år den 22. juni
HUSK!
Der hækles og strikkes hver
torsdag kl. 19 til ca. 22 i håndarbejdslokalet på skolen.
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Ny annoncør

Løb for sundhed
Jesper Holm løber hver eneste dag
uden at springe en eneste dag over.
Midt i november 2016 kom han til tur
nr. 1.000.
Hver eneste morgen løber Jesper sig
en tur, fordi hans læge siger, at det er
en god idé.
Uden at have sprunget en eneste dag
over skulle Jesper Holm i november
2016 så ud på sin morgentur nummer
1.000, og den blev ikke helt som de
foregående 999!
Klokken 06.45 havde en gruppe af
Jespers kollegaer fra Jyske Bank nemlig taget opstilling foran hans hjem
på Haugevej 40 med fakler og iført
løbetøj. Desuden var TV2 Østjylland
med på turen. De var der for at overraske Jesper og give ham selskab på
tur nummer 1.000.

De første 14 dage var rigtig hårde,
siger Jesper Holm, der begyndte sit
morgenritual efter råd fra lægen, fordi han havde problemer med ryggen.
Jesper løber ikke specielt langt, cirka
tre kilometer bliver det til hver morgen, og det har taget smerterne i ryggen.
Han nyder det helt vildt og kan simpelthen ikke lade være. Jesper har gennemført sin rute med tømmermænd,
i snestorm og iført gummistøvler. Og
den 21. november 2016 havde han så
- til sin store overraskelse - kollegaerne med på turen.
Det var helt vildt fedt! Det var faktisk
ret rørende. Der var sådan lille klump
inden i, dengang jeg fandt ud af det,
siger Jesper Holm.

Lone Dorrit Jensen,
Tøndborgvej 52
Jeg blev udlært som frisør i 1972 og
startede som selvstændig samme år i
Århus.
I 1981 flyttede jeg til Thorning og
havde frisørsalon i privatboligen.
I 2008 flyttede jeg til silkeborg og
startede som mobilfrisør og havde
frisørsalon i privatboligen.
I 2012 flyttede jeg til Pederstrup og
fortsatte som mobilfrisør og med frisørsalon i privatboligen.
Jeg arbejder mandag til fredag fra kl.
8:00-18:00.
Tidsbestilling på telefon er nødvendig. evt. sms tlf. 61382450
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Hjertestarter

Vi har købt en hjertestarter, som er sat op i vores fyrrum.
Placering: Rosenvænget 9, Pederstrup.
Hjertestarteren findes lige inden for døren til
venstre i et hvidt hjertestarterskab.
På døren til fyrrummet er der monteret et hjertestarterskilt.
Der er adgang til hjertestarteren HELE døgnet rundt.
Den er tilmeldt hjertestarter.dk

Venlig hilsen
Sanne Knudsen
Pederstrup Vognmandsforretning
Tlf. 8688 8170

Historien om et hus
Vinderslevholmvej 14

Beboerne i huset
Her bor Pia og Jens Ole Erlandsen på
11. år. Derudover bor Pias søn Christian her. De overtog huset 1. juni
2005. Parret kommer oprindelig fra
Læsø. De boede i Resenbro i en lejlighed, inden de fandt huset her. Pia
vidste med det samme, at det var det
hus, hun ville have. Murermestervillaens klassiske træk og især karnappen
ud mod vejen vækkede nogle gode
minder. Derudover indbød haven til
både ophold og ændringer. Landsbymiljøet og den korte afstand til skolen
spillede også ind. Pia og Jens Ole er
glade for at bo i Vinderslev. De har
været aktive i revy og Borgerforening,
og det har været en helt bevidst måde
at komme til at snakke med folk på.

belægning fremstår respektabel og
indbydende. Baghaven er også tæmmet, og den understøtter den fine udsigt, der er ned over markerne.
Huset fremover
Siden 1. november har huset været til
salg. Pia og Jens Ole har et ønske om
et etplans hus, der er knap så stort.
Hvor der førhen til tider var 5, når
Jens Oles børn også var der, er der
brug for knap så meget plads nu,
hvor de overvejende er 2. Hvis de
ikke får huset solgt, har de stadig planer. Udestuen trænger til en omgang,
og de drømmer om at få en ny garage
tilføjet til huset.
Marianne Weigelt Kristensen

Husets historie
I starten var huset et mindre hvilehjem (inden Hvilehjemmet Rydalsminde – det senere plejehjem – var
etableret). Ejendommen er kendt
som den gamle sparekasse (ca 19601972). Brandboksen er stadig i kælderen. Med sin tunge, knirkende dør
sætter de ens tanker tilbage til livet i
banken førhen.
Derudover siges der, at der i fordums
tid har været en mand i kælderen, der
erhvervede sig ved at lave sivsko. På
byrundturen i 2015 blev det nævnt, at
der spøger i huset. Om det er en god
gammel historie? Jens Ole er i alle tilfælde ikke vild med at gå i kælderen
efter midnat.
Ændringer i huset
Huset, der er i 3 etager, er løbende
renoveret. Kælderen er forbedret og
indrettet, så den indeholder både opbevaringsplads og en hyggelig bar. I
stueplan er der nedlagt en væg, så der
er blevet et stort, flot køkken. Den
togvogn, der fungerede som garage
indtil sidste år, er blevet pillet ned.
Forhaven er ændret, så den med dens
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Mausing Forsamlingshus
Nu er vi kommet godt over vores fa- Vi glæder os allerede til næstelavnsfest for børn.
ste år!
Der var 56 udklædte børn og en hel Vi glæder os rigtig meget
del voksne, som så ud til at have nog- over, at der kommer flere
le dejlige timer med børnene.
til lotterispil. Det er ligesom fløden i kaffen!
Bedst udklædt var Karoline Würtz
Ginnerup, Fruerlund.
Den 26. april kl.17.30 har
Lille kattekonge blev Mikas Nielsen, vi jo fællesspisning. Der
Vinderslev.
håber vi, at der vil komme
Lille kattedronning blev Ingrid Hun- rigtig mange. Har hørt i
devad, Vinderslev.
øresneglen at Bent vil spille
Stor kattekonge blev Emil Nielsen, lidt, så kom og deltag i fælVinderslev.
lessang!
Stor kattedronning blev Merle Kristiansen, Mausing.
Hilsen
bestyrelsen
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Blicheregnens Museumsforening
Den 28. februar holdt Museumsfor- Lørdag den 8. april kl. 13 åbner
eningen sin årlige generalforsamling. en ny udstilling, som kan ses til og
med 4. juni. Tekstilformgiveren BrittSom altid kunne bestyrelsen glæde sig Marie Christoffersson løfter i denne
over god tilslutning til arrangemen- udstilling strikning som håndværk og
tet, hvor der blev orienteret om årets kunstudtryk til nye niveauer.
gang i museets forskellige afdelinger Det er tredje gang, denne spændende
– både i Silkeborg og Thorning.
kunstner udstiller på Blicheregnes
Museum, og mange vil glæde sig til
Fire bestyrelsesmedlemmer var på gensynet.
valg. Mads Nordholt fra Galten blev
nyvalgt i bestyrelsen. Han afløser Søndag den 21. maj kl. 12 til ca.
Martin Svenningsen, som ikke havde kl. 16 i E Thueninghus holdes der
ønsket genvalg. Gregers Thomsen, workshop i en gammel teknik: FarvMette Nyby Sørensen og Gunhild K. ning af tekstiler med planter.
Sørensen blev genvalgt.
Birthe P. fra Ry, indehaver af GarnPå museet i Thorning var der i februar Galleriet og Den garngale Blog, deog marts en meget flot broderiudstil- monstrerer kunsten at farve med blaling. Den bliver nu afløst af en anden de, bark, mos, lav, og hvad man ellers
form for spændende håndarbejde.
kan finde netop i maj. Det meste af
farveprocessen kommer til at foregå i
haven omkring E Thueninghus.

I sommermånederne har museet været så heldig at få fotografen Kirsten
Klein til at udstille nogle af sine fantastisk flotte landskabsbilleder.
Der foregår hele tiden noget på de tre
museer, som Museum Silkeborg består af. Følg med i hvad der sker på
www.museumsilkeborg.dk.
Museet kan også kontaktes på tlf.
87205030 eller e-mail: info@blicheregnensmuseum.dk
Gunhild Kjærsig Sørensen

Seniorklubben
Siden sidst i seniorklubben
Den 11. januar fortalte Jørn Dall på
en levende og humoristisk måde om
sit arbejde som politibetjent. Vi fik
også til sidst en vejledning om, hvordan vi skulle passe på os selv og vores
ting.

bolig og penge. Maden bestod af
grønsager fra haver, de kom forbi eller roer fra markerne. Væske samlede
de i en stålhjelm, de havde stjålet fra
en død soldat. Tøjet blev ligeledes
stjålet fra døde børn, som de kom
forbi.

Et sjovt emne. Kom og hør hvad han
mener med det!

Efter et halvt år blev de genforenet
med moderen og senere med faderen. Helt igennem en gribende historie som vi forkælede danskere, både
gamle og unge, kunne lære noget af.

Med venlig hilsen
Hanna Bjerre

Den 8. februar fortalte Hans Peter
Tams om sin barndom. Han er født
i Tyskland under krigen. På et tidspunkt måtte han flygte fra hjemmet
sammen med moderen og 5 søskende. I Berlin blev de fanget, og mode- Foråret byder på følgende:
ren blev sendt i arbejdslejr, og de 6
børn, hvoraf den mindste kun var 8 Den 8. marts. kl. 14.30
Jens Anders Brogård har et emne,
måneder, måtte klare sig selv.
som hedder "At være udsat for at
I kulde og sne måtte de klare sig uden være indsat".

Den 5. april kl. 14.30
Generalforsamling. Derefter et oplæg fra Sundhedshuset om et aktuelt
emne.
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Hauge Forsamlingshus

Dette medfører således, at vi nu har
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at
vælge to nye bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen, der løb af sta- kedes det ikke at få valgt en fuldtalblen den 20. februar, gik stille og ro- lig bestyrelse. Der var et medlem, der Den ekstraordinære generalforsamligt.
var villig til at tage endnu en tørn i ling er mandag den 20. marts kl.
bestyrelsen, men som før skrevet var 19.
Selv om der var lidt flere til stede, end der 3 ledige pladser. De 2 sidste var
Birgit Frank
der plejer til denne begivenhed, lyk- der ingen bud på.
Formand
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Skovtur til Mausing Mølle
Anden gang vi mødtes i 2016 var på
skovtur fra Mausing Forsamlingshus til Mausing Mølle. Sammen med
Anne Marie og Hans Henrik Christensen gik vi gennem skoven til deres hjem, Mausing Mølle. Det var en
dejlig solskinsdag. Fuglene sang og
skovbunden var fuld af anemoner.
Anne Marie og Hans Henrik fortalte
For et par uger siden havde vi Gene- om ”Skyttehuset” og dets historie.
ralforsamling. Vi var ca. 20 perso- Ligeledes fortalte de om vandmøller
ner til hyggelig smørebrød og kaffe igennem århundreder og især deres
egen. Vi sluttede af med kaffe og beog kage.
styrelsens hjemmebag.
John Iversen, Pia Erlandsen og Jens
Ole Erlandsen havde alle tre valgt at
gå ud af bestyrelsen. De fik en lille
gave og tak for samarbejdet gennem
årene. Pia og Jens Ole har været med
i 11 år. John kun i ét år, men han har
også været med i flere år tidligere og
har også været formand. De har alle
ydet en stor indsats gennem årene.
Erna Pedersen og Jytte Hartvigsen
Døssing blev valgt ind i bestyrelsen.
Anna Arhøj blev valgt som suppleant. Revisorerne Else Holm og Lars
Mølgaard blev genvalgt. I skal alle
have tak for det!
Vi har endnu ikke haft vores første
møde med den ny bestyrelse, men jeg
glæder mig til samarbejdet og til at
kunne bringe nyt i Lokalbladet og på
Facebook. Desværre blev vores fotos
fra generalforsamlingen utydelige.
Her følger udpluk fra min beretning:
Chokolade
En aften i marts var vi en flok, der
mødtes i skolens køkken og lærte lidt
om fyldte chokolader. Vi fik lavet
nogle kilo af dem ved fælles hjælp og med god vejledning af konditor,
Anita Norden fra ”Choko-Laden”.
Der blev snakket og grinet meget,
selvom vi også arbejdede koncentreret. Aftenen sluttede med fordeling
af de mange chokolader og en grundig rengøring.
10

Havebesøg
I april blev jeg kontaktet af TV-Midtvest. De ville gerne besøge en have.
Det blev til en eftermiddag i haven
hos Lis og Henry Lund og Flemming
og Karen Grønkjær. To timers optagelse blev til 10 minutter!
Sct. Hans
23. juni er en dag, der vil blive husket for – regnvejr! Det stod ned i
stænger, mens forberedelserne stod
på. Heldigvis klarede det op og endte
med at blive en dejlig lun aften. I år
prøvede vi noget nyt. Vi lavede bål
bag ved forsamlingshuset og benyttede den overdækkede terrasse til
cafe-miljø. Johan Christian Nord,
valgmenighedens præst, holdt båltalen, og det var et af hans første arrangementer i lokalsamfundet. Vi var
glade for, at han valgte at være med.
Vi havde ikke rekord-deltagelse, men
alligevel flot fremmøde, når man tager dagens regnvejr i betragtning. Vi
var vist 60-70 stykker. Der blev solgt
en del pølser, kaffe, kage, øl og sodavand, men ikke nok til at dække leje
af forsamlingshuset. I år gik det godt
med at tænde bålet, så heksen kom
godt af sted til Bloksbjerg.
Byparken
I foråret satte bestyrelsen hinanden
stævne i Byparken medbringende diverse redskaber og kaffe. Ukrudt blev
jagtet. Der blev sået græs i de bare
pletter i græsplænen. Og ellers gik

tiden med at samle skrald og rydde
op. Anja kom forbi med is til os! Vi
håber, at alle, der kommer i Byparken
og leger, vil hjælpe med at holde orden og måske rykke lidt ukrudt op,
når man alligevel er der.
I november blev der indkaldt til endnu en arbejdsdag. Legeredskaberne
blev gået efter for fejl og spændt efter. Derudover blev der hakket kanter af og pilehytten blev klippet og
formet. Der er mulighed for at melde
sig til teamet til vedligeholdelse af
Byparken.
Å-gåtur
I 2015 fik vi en idé om at tage en
naturvejleder med på vores skovtur,
men vi blev anbefalet at lave en tur
senere på året – evt. kontakte Aage
Ebbesen fra Silkeborg Kommune,
som lavede et ådals-projekt ved Vinderslevholm. Vi aftalte at lave sådan
en aften sammen i august.
Da tiden nærmede sig, ringede jeg til
Poul Erik Rind, som ejer Vinderslevholm og spurgte, om vi måtte drikke
vores kaffe på slottets parkeringsplads? - Nej, vi skulle da komme ind
i parken, og hvis det blev dårligt vejr,
måtte vi gerne sætte stole og borde
op indenfor. Poul Erik lovede at fortælle lidt om slottet, hvis nogen var
interesseret.
Dagen oprandt, og vi stod og ventede
på den mark, vi fik lov til at låne som
p-plads. Og der kom biler! Og der
kom cykler! Det strømmede til med
folk fra nær og fjern. Vi var flere end
100, da vi gik ad landevejen til det
første stop, hvor Aage fortalte om
kommunens projekt med at gendanne svingene på åen for at begrænse
udledningen af fosfor i Hinge Sø.
Det var vist årets varmeste sommeraften og vores sparsomme kaffebeholdning blev fint suppleret af øl og
sodavand, som slottet spenderede.
Efter kaffe og kager, der blev skåret i
mange små stykker, fortalte Poul Erik
anekdoter om slottet og dets historie.
Bagefter fik vi lov til at komme indenfor og gå på opdagelse i næsten
alle rum fra kælder til loft.

Byvandring i Pederstrup
Birthe Købmand, Bent Busk, Børge
Madsen og Teddy Greibe planlagde
byvandring i Pederstrup, og Teddy
stod for rundvisningen i Pederstrup
en dejlig solskinsdag i september.
Teddy var god til at fortælle og blev
suppleret af flere af deltagerne, som
selv var vokset op i Pederstrup.
Da vi sad i gården hos Anna og Lars
Arhøj og fik en forfriskning og de
sædvanligt gode kager, blev der fortalt lidt mere. Lars måtte finde ekstra
bænke, og der blev også brygget mere
kaffe.
Dem, der havde været børn i Pederstrup, fortalte om den tid, og gamle
skolekammerater genså hinanden.
Nu er stafetten givet videre til Knud
Haugaard i Mausing.

Børneteater
Måtte desværre aflyses.
Jeg er sikker på, at vi kunne fylde skolens gymnastiksal, ligesom vi plejer,
men KRABASKEN fra Kragelund
har kun hørt fra et par børn, som
er interesseret i at spille teater, så de
må desværre aflyse. Jette fra KRABASKEN håber, at der kan blive en
forestilling i 2017, men vi har ikke
hørt noget om det endnu.

stykker mere til at være med, men det
lykkedes ikke.
Vi håbede, at det kunne blive her i
foråret 2017, men vi har måttet opgive. DESVÆRRE!
Vi kom ud af 2016 med et fint overskud. Det skyldes ikke mindst salget
af medlemskort. Det er et slid, men
alligevel hyggeligt, når man kommer rundt til folk. Det er ganske få,
der ikke vil være med. STOR tak til
Flemming Grønkjær, som igen tog en
kæmpe tørn med at sælge medlemskort.
Det har været et forrygende år –
skønt at mødes i bestyrelsen. Vi hygger os med hinanden og har et godt
samarbejde – synes jeg.
Tak til jer alle for godt humør, gode
idéer, entusiasme, skønne kager og
dejlig kaffe.
Lotte Kragh
Formand

Revy
I 2016 lykkedes det for John at samle
en flok til at genoplive revyen.
Vi var meget entusiastiske, og vi hyggede os med de indledende møder,
og Dorthe gik i gang med at lave rekvisitter og havde nogle super-kreative idéer. Efter noget tid viste det sig,
at vi ikke kunne gennemføre revy i
november, bl.a. på grund af sygdom.
Hækle-, strikke-,
Der var for meget at øve på for den
nørkleforsamling
Det var vist i september, at vi på Lo- enkelte. Vi prøvede at finde et par
kalrådets opfordring, inviterede folk
til at komme hen på skolen torsdag Kom med på besøg hos Osteriet Hinge
Den 6. april besøger vi Erene og Evald Vestergaard, Osteriet Hinge.
aften og mødes med andre for at
Vi mødes kl. 19.30 på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup
hygge og nørkle. Inge Würtz fra Lokalrådet meldte sig til at stå for det, De fortæller om deres virksomhed, Osteriet Hinge, som er et økologisk
gårdmejeri med salg af kvalitetsoste og mælkeprodukter fra gårdens egne
men det skulle være under Borgerforeningen. Det er nu en realitet. Jeg ved sortbrogede økologiske malkekøer.
Vi får en rundvisning og mulighed for at blive klogere på økologi og oste.
ikke, hvor mange meter, der er blevet
strikket og hæklet, men jeg har hørt, Sidst på aftenen får vi serveret smagsprøver,
og så bliver der selvfølgelig mulighed for at
at det går godt.
købe ost og mælkeprodukter.
Foredrag af Henning Christensen
Da vi snakkede om at spørge Hen- Pris: 75,00 kr. inkl. kaffe, brød og ost
ning om at fortælle om sig selv, havde
Arrangementet slutter ca. kl. 21.30.
vi ingen idé om, at det skulle blive sådan et tilløbsstykke. Heller ikke HenNærmere information, tilmelding og evt. aftale om at køre med sker ved
ning, der spurgte: ”Tror du, at nogen
henvendelse til Lotte Kragh, tlf. 5172 3698 eller e-mail: Kragelykken@
gider at høre om mig”. Det gjorde de.
energimail.dk
Vi var vist tæt ved 100.
Tilmelding er nødvendig, og der er begrænsning for antal af deltagere.
Henning fortalte levende og interessant om sin barndom, om opstarten
af sin virksomhed, og hvordan firmaet gik konkurs og genopstod uden
ham. Det var nok især det sidste, der
lokkede nogle folk til. Det var en bevæget mand, der stod foran os, og
blandt publikum var der flere fra Designa og bakke ham op. Det var Hennings aften! Det kunne man mærke.
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Brugerrådet ved Malmhøj
Brugerrådet ved Malmhøj har følgende aktiviteter i den
kommende tid:
Cabaret den 2. maj kl. 19.

Det er blevet en festlig tradition,
at Pottemageregnens Amatører
kommer til Malmhøj for at vise
årets forestilling. I år hedder forestillingen: ”Et smil og en sang”, og
begge dele er noget, der smitter og
gør mennesker glade. Der plejer at
komme mange fra lokalområdet,
og det håber vi, der også gør denne gang! Der serveres kaffe bagefter. Der er ingen tilmelding, og alle
er velkomne.

Sang og lotterispil

Alle mandage i lige uger
holder Agnes Hansen fra
brugerrådet lotterispil. De
andre mandage plejede vi at
have sang, men det holder
vi en pause med indtil videre, da der efterhånden var
for ringe tilslutning.

Løvspringstur den 17. maj,
afgang kl. 13.30

Turen går ad hyggelige veje gennem den nyudsprungne skov til
Hotel Himmelbjerget, hvor der er
bestilt kaffe m.m. i et lokale med
flot udsigt over søen, og hvor vi
kan synge lige så meget og højt,
som vi vil, sammen med Bent
Kragh og hans harmonika

Generalforsamling 24. maj
kl. 14
Brugerrådet holder generalforsamling. Sammen med formandens beretning bliver der vist billeder fra de arrangementer, der er
holdt i det forløbne år.

Sct. Hans den 21. juni kl. 18

Vi fejrer Sct. Hans med bål, taler,
sang og musik – og den sædvanlige menu: Pølser, is og kaffe. Der
bliver også amerikansk lotteri.

Løvfalds-sejltur den 28.
september, afgang kl. 13.30

Vi skal sejle 2 timer på Silkeborgsøerne med den hjejlebåd, der
kan tage kørestole, Mågen. Vi vil
hygge os med kaffebord og sang
undervejs. Brugerrådet arrangerer
kørsel fra Malmhøj i privatbiler
samt et par små busser, der kan
tage kørestole.

Brugerrådets aktiviteter på Malmhøj
er for beboerne på hjemmet og deres
pårørende samt for egnens beboere.
Til nogle af arrangementerne er tilmelding nødvendig, og i de tilfælde
vil tilmeldingslister blive hængt op på
opslagstavlerne/lagt frem.
Det er gratis at deltage.
På brugerrådets vegne,
Birthe Clausen
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Uddeling af en Rose
Dette blads rose går til Ketty og Knud Laursen, Krokusvej 1.
Else Holm, Haugevej 6, vil nemlig gerne rose Ketty og Knud for, at de på
deres mange gåture altid har pose og sæk med til opsamling af affald langs
vejgrøfterne.
13

Nyt navn – ”Jysk Bindingsværk”
Efter 10 år bliver ”Byens Mand” til resultat for firmaets restaurerings- holdelsesmæssigt kan betale sig i for”Jysk Bindingsværk”.
projekter.
hold til udskiftning med nyproducerede produkter. Eventuelt suppleret
Opgaverne for ”Byens Mand” har med energioptimering i form af bl.a.
over de sidste år ændret sig til en forsatsrammer og optoglas.
langt større andel af restaureringsrelaterede opgaver – bl.a. vedrørende Ved bindingsværksrestaureringerne
bindingsværksprojekter med vindu- forestår Jysk Bindingsværk ofte også
esrenoveringer og billedskæreropga- opmuringen af tavlerne både med
ver.
synlige teglsten og pudset.
Det nye navn ”Jysk Bindingsværk” er Alt murerarbejde foregår naturligvis i
derfor langt mere beskrivende for de ren kalkmørtel, og her har Kim rigtig
Efter Kim Christensen tog restau- arbejdsområder, der nu fylder Kims gode erfaringer med kalkprodukterne
reringsuddannelsen på Center for hverdag.
fra Sct. Astier og Nordisk NHL, der
Bygningsrestaurering i Odense i 2010
bygger på generationers håndværks– 2012, har firmaet fået ændret en Firmaets opgaver har omfattet alt og bygningserfaringer. Et godt funmarkant andel af arbejdsopgaver og fra godser til gårde, landejendomme dament at bygge videre på.
projekter.
og byhuse. I restaureringsopgaverne
har billedskæring ofte indgået i den Billedskærerarbejderne har bestået
Den restaureringsfaglige viden, som håndværksmæssige udførelse. Lige- af både ren billedskæring og efteruddannelsen i Odense har givet, har ledes har der indgået restaurering af følgende forgyldning bl.a. med ægte
gjort, at der nu kan bydes ind på bevaringsværdige døre og vinduer, bladguld.
anderledes og til tider udfordrende der er udført af lufttørret spejlskåret
restaureringsopgaver som bindings- kernetræ af meget høj kvalitet, hvil- I Jysk Bindingsværks restaureringsværk og billedskærerarbejde. Samti- ket man historisk har anvendt til døre projekter indgår naturligt en række
dig tilbydes selvfølgelig stadig arbejde og vinduer.
værkstedsopgaver hjemme i værkstemed helt almindelige opgaver som
det i Vinderslev med specialfremstilskiftning af døre/vinduer.
Netop til projekter af den art har fir- ling af profillister, gerigter og øvrigt
maet et lager af lufttørret spejlskåret originalt inventar til opgaver, så smuk
Det er ofte de faglige færdigheder, kernetræ, noget helt utroligt holdbart bygningskultur sikres for de komhentet på uddannelsen i Odense, der træ, så renovering af gamle beva- mende generationer.
er medvirkende til det rette materia- ringsværdige døre og vinduer også
levalg, der giver det gedigne og rette økonomisk, holdbarheds- og vedlige-

Knægte med billedskærerarbejde
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Lille udstilling
Høstmarked på Mausing Mølle

Specialfremsstilling af lister

Udskiftning af bundrem. Opmuring og facadepuds på staldbygning

Nyt egetømmer og teglfacade i landhus

Ny gavl med sol i toppen

Tilbygning med knægte

Forgyldning i bladguld

Herover og til højre:
Restaurering af facadedør
15

Vores indtjening sker i form af salg Nu ser bestyrelsen således ud:
af medlemskort, som koster 50 kr. og
Formand Helle Krogh
sælges hen over året.
Næstformand Gitte Jensen
Vi er i gang med at få sponsorkon- Kasserer Morten Tolstrup
Nyt fra Støttepillerne trakter på plads, så der kan komme Sekretær Malene Thygesen
Vi er en lille støtteforening, som sam- banner op på stadion. Er der nogen, Bestyrelsesmedlemmer
ler midler ind til gavn for Vinderslev der sidder inde med gode ideer, så Andreas Hartmann og
Idrætsforening.
Thomas Jensen
modtages de med glæde.

VIF

Igen i 2016 har vi givet frugt til Gymnastikafslutningen og is til ungdomsholdene op til sommerferien. Vi har
også givet tilskud til trænerne. Vi
deltager i Forårsfesten og sælger bl.a.
forfriskninger. På Mausing Marked
har vi en stand med den populære
gris Møffe. Her kan de besøgende
gætte Møffes vægt og vinde grisekødet.

Vi havde generalforsamling den 2. Vi vil gerne takke alle, der har støttet
februar. Der var ikke det helt vilde os i 2016 – vi har også brug for jer i
fremmøde, men vi kan da nævne, at 2017. TAK
Helle Krogh
Leif Jensen valgte at holde sin fødselsdag i klubhuset den aften– så er
man en rigtig ”Viffer”. Jytte Døssing
var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Tusind tak for din indsats
Jytte! Malene Thygesen og Thomas
Jensen kom ind i bestyrelsen. Tak for
det!

Sommerfest 2017
Lørdag den 10. juni afholder Vinderslev Idrætsforening Sommerfest.
Arrangementet afholdes på Vinderslev stadion for alle borgere i Vinderslev og omegn.
Foreløbigt program for lørdagen er som følger:
Kl. 10.30 - 11.00		
Kl. 11.00 - 12.00 		
Kl. 11.00 - 17.00 		
Kl. 12.30 - 16.00 		
Kl. 16.00 – 16.15 		
Kl. 18.30 – 02.00		

Samles optoget på stadion
Optog
Forlystelser for børn og unge vil være åbne
Høvdingebold
Kåring af bedst udklædte hold og vindere af turneringen
Sommerfest, live musik og dans

Se hjemmesiden. www.vinderslev-if.dk for mere info dagen.

Sommerfesten 2016
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Nyt fra VIF

Vi har damesenior, herresenior, oldI løbet af vinteren er der blevet spil- boys og veteranhold samt i hvert fald
let badminton og lidt fodbold i gym- 4 ungdomsårgange, så der burde være
nastiksalen. Det er også en fast skare, et hold, man kan spille på, hvis man
har lyst til fodbold.
der benytter dette tilbud.

på højtryk bl.a. med ønsker om danse- og floorball-hold.

Hvis du/I har en lille træner gemt i
maven, hører vi meget gerne fra jer.
Der tilbydes kurser samt tæt samarHvis
du
skulle
have
lyst
at
begynde
at
bejde med bestyrelsen i VIF.
Der er plads til nye, som ønsker at
røre sig lidt om vinteren. Hvis I øn- spille, så se holdene og deres kontaktsker at deltage, så kontakt Christian personer på vores hjemmeside www. Hvis I har ønsker/ideer til andre
vinderslev-if.dk
hold, hører vi også meget gerne fra
Riis-Larsen, tlf. 25212976.
jer.

Seniorafdelingen i fodbold er kom- Gymnastikafdelingen:
met i gang. Vi glæder os til sæsonen Sæsonen 2016-17 her i VIF’s gymna- På voksensiden har vi vores manstikafdeling nærmer sig sin afslutning. dagsdamer, som stadig får flere medog til at se holdene i aktion.
lemmer år for år. Som noget nyt i
Som de tidligere år vil der være fre- Vi må desværre se i øjnene, at mangel denne sæson har vi om tirsdagen haft
dagskampe, så der er mulighed for på trænere og små årgange har været et zumba-hold med stor succes.
mange mennesker på stadion, så skyld i, at det har set sløjt ud på ungdomssiden, men vi håber på, at vi i Vi agter at fortsætte med disse to
kom og støt drengene!
fællesskab har fundet en løsning på hold, og det skal siges, at alle er meget
Ungdommen starter lørdag den 1. det til næste sæsons opstart i august/ velkommen, unge som ældre. ALLE
kan være med. Ingen konkurrence,
april kl. 10.00. Kom og vær med fra september.
kun store smil, godt grin samt masser
start!
I bestyrelsen arbejdes der allerede nu af ny energi.

Hermed et par datoer, som er værd at huske:
Opstart ungdomsafdeling 1. april kl. 10.00
VIF Sommerfest 10. juni
Mausing Marked 14. - 16. juli
Medhjælperfest Mausing 2. september
Opstart gymnastik 25. september
Afslutningsfest ungdomsafdeling 6. oktober kl. 17.00
Afslutningsfest seniorafdeling 28. oktober kl. 18.30
Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Christian Riis-Larsen

På voksensiden arbejder vi også med
tiltag, men mere om det tættere på
sæsonstart, men hold jer opdateret
på www.vinderslevif.dk og facebook.
Vi skal være stolte af de gode værdier, vores forening står for og det sammenhold, som foreningslivet giver i
et lille lokalsamfund som Vinderslev.
Vi skal huske at støtte op om det lokale. Det er vigtigt både for børn og
voksne, så selvom der er små årgange, skal vi vise de større klubber, at vi
kan i VIF!
Til slut vil vi gerne sige en kæmpe
stor tak til vores dygtige trænere og
hjælpere.
TAK!
Med venlig hilsen
Gymnastikafdelingen i VIF

17

Ud over disse 2 arrangementer inviter spejderne også deres familier på
en fælles gruppetur til Vranum Bakformand. Denne post overtog Ste- kehus den 20. og 21. maj, hvor der
nike. Anders overtog posten som skal hygges med masser af aktiviteter.
forældrerepræsentant efter Cheri.
Yderligere er der blevet lavet en sup- Den 22. juni vil Windir Spejderne og
portgruppe med en god flok foræl- bestyrelsen gerne invitere alle fra nær
dre, der er hjælpere ved de forskellige og fjern til den årlige Sct. Hans ved
arrangementer, som spejderne hol- spejderhuset. Mere info kommer.
der.
Den 15. juli holder spejderne loppeHvis der sidder nogle i Vinderlev marked på Mausing Marked. Vi har
el. omegn, som har lyst til at give en brug for al den hjælp, vi kan få for
hånd med i denne supportgruppe, at gennemføre dette arrangement,
hører vi gerne fra jer. Vi kan altid så hvis der sidder nogle derude, som
kunne tænke sig at give en lille hånd
bruge en hånd eller to mere!
med, vil spejderne blive rigtigt glade.
Herefter var der tid til et fakkeloptog
gennem Vinderslev. Denne gang hav- Kontakt gerne Trine, tlf. 61 12 59 96
de vi sikret os mod forbrændinger o.l. eller Mette, tlf. 22 42 75 78 for at få
Der blev brugt led-flagermuslygter. mere information om, hvilke opgaver
En rigtig hyggelig dag som afslutte- der mangles hjælp til.
des med suppe i spejderhuset.
Håber at se så mange som muligt til
Den 11. marts havde vi arbejdsdag i spejdernes arrangementer!
spejderhuset. Alle teltene skulle tjekVenlige spejderhilsener
kes for mangler, så vi ikke kommer
Mette Lundgaard
til at stå med noget, som ikke virker,
når vi kommer til Sønderborg. Der er
blevet sat tavler o.l. op rundt i spejderhuset. Gangen er ved at blive færdiggjort med hylder og knage. Vores
vandtønde er langt om længe blevet
tilsluttet, så ulvene ikke skal slæbe al
vandet til grøntkasserne oppe fra huset. Skønt med alle disse små gøremål
som vi fik hjælp til at ordne. Tak for
hjælpen!

Windir Spejderne
Efter jul havde Ulvene et projekt,
hvor der skulle laves isfigurer og -lygter. Dette måtte næsten droppes, da
frosten udeblev. Vi forsøgte med at
lægge figurer i fryseren for at se, om
det kunne blive til noget. Det blev
til 6 fine figurer, som vi ikke rigtigt
fik beundret, da de hurtigt forsvandt
igen.
Derudover har Ulvene været i gang
med at eksperimentere med det
hjemlige kemi: En rose der skifter
farve, hjemmelavet softice på ca. 5
min (lavet af fløde), hvad sker der
med forskellige sodavandstyper og
mentos?- brus og mere brus, hjemmelavet lavalampe, og hvad kan bruges til at skifte farve på ilden inde i
et bål?
Børnene er gået meget op i alle eksperimenterne og har selv forsøgt det
derhjemme.
Ulvene har også været i det kreative
hjørne. Der er blevet lavet lysestager
af træstumper, og der er blevet lavet
boghoteller til spejderhusets bøger.
Når foråret begynder, skal plantekasserne også have en tur. Vi skal følge
livets gang i blomsterkasserne, og
hvor meget der kommer op af grøntkasserne. Mon vi kan få lavet en god
gang aftensmad af vores grøntkasser?
Hen mod sommeren skal vi til at
klargøre den store sommerlejr i Sønderborg, hvor vi skal bygge lejrplads
og stille telte op. Så skal der øves i at
manøvrere rundt mellem 45.000 andre spejdere.

Sct. Hans 2016

Spejderarrangementer

Spejderne har afholdt nytårsparade
den 15. januar. Der var ikke mange
fremmødte, men vi havde en hyggelig
dag med leg og bål på plænen, mens
forældrene holdt generalforsamling.
Else forlod posten som grupperåds18

Vranum Bakkehus

20.-21. maj - Familietur
22. juni kl. 16.30 - Sct. Hans
15. juli - Mausing Marked
22.-29. juli - Sønderborg
sommerlejr

19

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Borgermøde i Vinderslev
den 8. marts

Allerede i foråret 2016 startede arbejdet med revidering af kommuneplanen. Lokalrådet fik her mulighed
for at indsende et høringssvar i forhøringen, som var en del af Byrådets
forarbejde inden udarbejdelsen af
forslaget til en ny kommuneplan.
I efteråret 2016 og her hen over vinteren er der afholdt ekstra møder
med kommunens embedsmænd samt
internt i Lokalrådet for at blive klogere på kommuneplanens indhold og
omfang.
Det er Silkeborg Kommune, som har
Lokalrådet 2017
taget initiativ til, at der kunne afholBagerst f.v.: Jane Vibjerg, Niels Erik Jørgensen, Nikolaj Majbækgaard,
des borgermøder i de enkelte lokalAnnemette Mortensen
områder med hjælp fra Lokalrådet.
Forrest f.v.: Hanne Møller Jensen, Else Johannesen,
Kommunen stillede med en repræSusanne Nordquist Horn
sentant fra miljø- og teknik samt en
byrådspolitiker. Også en af direktø- De tre deltagere fra kommunen kvit- men det kom frem, da kommuneplarerne i kommunen deltog på mødet. terede efterfølgende for et positivt nen blev sendt i høring og blev derfor
og konstruktivt møde med plads til også et væsentligt tema på borgermøOg ikke mindst var der mødt 48 lo- spørgsmål og grin. Jo, de små lokal- det.
kale og interesserede borgere frem! samfund kan nu noget!
– Lokalrådet kunne næsten ikke få
I høringssvaret til forhøringen havde
armene ned, da der blev ved med I hele forarbejdet og i planlægningen vi kommenteret på flere af de temaat komme folk ind. Vi nåede lige at af borgermødet havde vi ikke kend- er, som kommuneplanen indeholder.
blive bange for, at der ikke var kaffe skab til ønsket om solcelleanlæg på Vigtigst her vil vi nævne behovet for
en erhvervsgrund i Vinderslev Nord, øget trafiksikkerhed i Haurbak-krydog kage nok.

set, mulighederne for byudvikling i
Vinderslev samt prioritering af gode
forhold for de mindre lokalsamfund
med hensyn til busforbindelser, institutioner og foreningsliv.
Når du læser dette, har vi sendt vores høringssvar ind til Kommuneplan
2017-2028. Du kan læse høringssvaret på vores hjemmeside: http://
vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
Jane Vibjerg

Byansvarlig Torsten Sand Christensen gennemgik
kommuneplan 2017-2028 på borgermødet
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Løvspringstur onsdag den 10.maj – Holberg-teatertur

I år er løvspringsturen en teatertur. Vi mødes kl. 17.15 til let aftensmad i Valgmenighedens sal. Herefter kører vi i privatbiler til Jysk Musikteater, hvor vi skal se Folketeatrets ny-opsætning af Holbergs klassiske komedie ”Den politiske
kandestøber”, der er på turné rundt i landet og nu kommer til det midtjyske.
Folketeatret beskriver selv stykket sådan her:
”Holberg spejler den danske folkesjæl i en politisk komedie fuld af gakkede scenarier, bondske konflikter og
spraglede karakterer. I stedet for at passe sit arbejde sidder kandestøberen på kroen sammen med ligesindede og
har en løsning på alle landets problemer. Det kommer
den herskende magt for øre, og man kan ikke risikere, at
hans luftkasteller får grobund. Kandestøberen udnævnes
til borgmester og bliver viklet ind i et virvar af forklaringer, bilag og lokumsaftaler, der ikke holder i byretten.”
Vi glæder os til en god aften, der forhåbentlig både kan
vække morskab og stemme til eftertanke!
Stykket varer cirka to timer inklusive pause.
Pris: 225 kr
Tilmelding til Johan Christian Nord senest 1. maj.

Valgmenighedens 100-års jubilæum

Den 14. oktober 2017 har Kjellerup og Omegns Valgmenighed
100 års jubilæum, og det skal fejres!
Der er nedsat et jubilæumsudvalg, som består af Arne Christensen, Johan Christian Nord, Marianne W. Kristensen og Svend
Åge Thomsen, og planlægningen af jubilæumsfejringen er i gang.
I den forbindelse vil vi gerne spørge, om der er medlemmer,
som har gamle billeder, også gamle konfirmandbilleder, fra menighedens historie liggende, og som vi må låne i forbindelse med
jubilæet, hvor der blandt andet skal laves et jubilæumshæfte. Vi
vil i det hele taget gerne høre fra medlemmer med idéer og historier, der kunne egne sig til et sådant hæfte.
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
2.april
9. april Palmesøndag

Thorning
10.30
10.30 Dåb

Skærtorsdag 13. april

10.30

Langfredag 14. april
16. april Påskedag
17. april 2. påskedag
Onsdag 19. april

Grathe

Vium
Gospelgudstjeneste kl. 19.00

19.00 Luther
arrangement
17.00 Nadver-gudstjeneste
og spisning
19.00 Stillegudstjeneste

9.00

10.30
10.30 MHK
17.00 Infogudstjeneste for
konfirmander og forældre +
spisning

23. april
25. april
30. april
7. maj
12. maj Bededag
14. maj
21. maj
25. maj Kr.
Himmelfart

17.00 Spaghettigudstjeneste
10.00 Bakkegården

28. maj
30. maj
4. juni pinsedag
5. juni 2. pinsedag

10.30
10.00 Bakkegården
9.00

10.30
9.00 MHK

17.00 Spaghettigudstjeneste
9.00 Højmesse MHK
10.00 Konfirmation
9.00

Konfirmation 9 og 11

Konfirmation 11.00
10.30 MHK

Jubilæumsgudstjeneste
10.00. Biskop Henrik
Stubkjær

10.30
Kl. 14.30 Kaffe
Havegudstjeneste & Picnic

Hvor der intet er noteret er det sognepræst Jørgen Løvstad der har tjenesten,
Står der MHK, så er det sognepræst Mikael Holst Kongensholm, der har tjenesten.
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
"Cash i kirken", koncert med
Karsten Holm & band
onsdag den 3. maj kl. 19.30

"Cash i kirken" handler om Johnny
Cash og de indre kampe, han sloges
med i hele sit liv, og som udmøntede
sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden.
Karsten Holm fortæller ind imellem
de musikalske indslag om Cash's tro,
hans dæmoner og hans kamp for at
holde alkohol- og stofmisbrug nede
– den evige kamp mellem det gode
og det onde. Det er fortællingen om,
hvordan Gud redder ham fra et planlagt selvmord, fordi han får en åbenbaring, hvor han ser Guds lys. Det er
fortællingen om hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien – og
til de udstødte og de fattige.
Cash var forkynder på sin egen måde,
og hans eftermæle er historien om en
kunstner med 100% autenticitet, siger
Karsten Holm, der for øvrigt er næsten lokal, idet han stammer fra Thorning. Der er fri entré i anledning af
kirkejubilæet, og menighedsrådet håber, at rigtig mange af sognets beboere vil benytte sig af invitationen.

Grathe Kirke i jubilæumsåret

Lørdag den 20. maj 2017 er det nøjagtig 100 år siden, Grathe Kirke
blev indviet. I 1917 var det dog en kullet kirke, man indviede, idet
tårnet først kom til i 1930. I de mellemliggende år fungerede bronchealderhøjen på kirkegården som fundament for en klokkestabel, som
det ses på billedet.
Kirkens 100-årsdag fejres ved forskellige arrangementer i løbet af
året, først og fremmest med festgudstjenesten Kristi Himmelfartsdag,
men også med koncerten "Cash i kirken" m.m. Vi arbejder p.t. med
aftaler om et arrangement i anden halvdel af 2017, der især henvender
sig til børnefamilier.
Hvis nogen skulle ønske at give en gave til kirken i anledning af jubilæet, ønsker menighedsrådet, at det måtte være bidrag til nutidskunst
til udsmykning af kirkerummet.

Festgudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 25. maj kl. 10.30
med deltagelse af biskop Henrik Stubkjær, stiftsamtmand Torben Sørensen samt provst Poul Erik Knudsen.
Kirkekoret medvirker under ledelse af Sidse og Lene
Tind Ahrenfeldt.
Efter festgudstjenesten er der kirkefrokost og samvær i
Hauge Forsamlingshus.
Tilmelding til frokost senest den
14. maj til Ruth Jespersen, Gråmose,
tlf. 22 55 42 02,
eller Inger Michelsen, Hauge,
tlf. 22 55 68 04.
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Ny sognepræst
tiltrådt og indsat

Jeg
hedder
Mikael
Holst
Kongensholm, og jeg er pr. 1. februar
2017 tiltrådt som ny sognepræst i
Hinge og Vinderslev Sogne + 25%
i Thorning, Grathe og Vium Sogne.
Det er jeg meget glad for! Det er
efterhånden nogle måneder siden,
jeg fik at vide, at jeg skulle være
præst her. I mellemtiden har jeg
haft et dejligt vikariat i nabosognene
Levring og Hørup og har på min vej
til og fra Kjellerup krydset Hinge og
Vinderslev Sogne mange gange.
Jeg er født i 1979 og er i skrivende
stund 37 år gammel. Jeg er født
i Vestjylland lidt nord for Skjern.
Der voksede jeg op på en gård med
forældre og 5 søskende. Jeg rejste
til København for at læse teologi
og nåede at bo, studere og arbejde
derovre i 13 år.
I efteråret 2015 flyttede jeg til
Silkeborg, hvor jeg havde mit første
vikarjob som præst indtil maj 2016.
Derefter blev jeg gift med min søde
kone Lise, som jeg havde mødt et par
år forinden. Vi bor nu i Aarhus og
glæder os til at flytte til Hinge.

EN NYHED
EAT and MEET + HYGGE- aftner i Sog-

Søndag den 19. februar indsatte
provst Poul Erik Knudsen mig
officielt som sognepræst i Hinge
og Vinderslev Kirke, og ved
den efterfølgende velkomstfest i
Vinderslev Forsamlingshus blev min
kone og jeg taget rigtig godt imod.

Aftenen begynder med fællesspisning. Derefter bliver der tid til samvær
med film og et sjovt løb + bibelfortælling, hygge og sjov. De store børn
kan bidrage og få indflydelse på kommende aftners indhold.
Der bliver sendt indbydelser ud senere, og vi glæder os til at være sammen med jer nogle fredag aftner i løbet af året.

Vi glæder os til at lære sognene og
alle jer rigtig godt at kende!
24

nehuset for de store Børn, Juniorer og Teenagere fra
3.-8. klasse.
Første EAT and MEET aften bliver fredag den 28.
april kl. 17.30-20.00.

Yderligere oplysninger hos:

Helle Frølund: Tlf.: 51 89 05 74
eller Anne Marie Najbjerg: Tlf.: 61 77 74 54.

Det er dejligt med gæster, og Børnehjørnet har blandt andet haft
besøg af Børnekonsulent Randi Taulborg, som lærte os nye sange.
Vi fik lov til at spille på sjove musikinstrumenter, der hedder Tonerør eller Boomwhackers. Der skal øves en del, men vi fik ved fælles
hjælp spillet en lille melodi. Randi fortalte ved hjælp af små figurer bibelhistorien om stormvejret på søen.

Børnehjørnet

Vi har i 2017 også været på refleks-løb med pandelamper og ellers arbejdet med uld-billeder.
Vores Børnehjørne-program fortæller, at vi igen skal arbejde med Godly Play. På den måde
skal vi forberede os til påske og lære om begivenhederne, der knytter sig til påskens højtid.
Vi glæder os til at se nye ansigter i Børnehjørnet.
Voksne er altid velkommen til at være med. Vi har hver gang kaffe/te på kanden + lidt saltstænger, frugt og grønt.

Boomwhackers eller tonerør

Bibelfigurer til fortælling

Reflex-løb med pandelamper

Der arbejdes med uldbilleder
Dejligt med så stor opbakning fra by- Følg med i kirkens aktiviteter på
Søndag den 26. februar 2017 kl.14.00 ens børn og familier og tak for godt www.vinderslevsogn.dk eller på Facevar der festlig Fastelavnsgudstjeneste samarbejde med spejdere, minikon- book for Hinge og Vinderslev Kirker.
i Vinderslev Kirke for hele familien. firmander og børneklub.
Helle Frølund
Og der var mødt næsten 100 personer op. Nogle kom som de normalt
ser ud, og andre kom udklædt som
skildpadde, Emil fra Lønneberg eller
prinsesser og mange andre flotte udklædninger.

Fastelavnsgudstjeneste

Sognepræst Mikael Kongensholm
holdt en kort prædiken over temaet
for gudstjenesten: Den hvide dragt.
Efter gudstjenesten var der tøndeslagning for børn i skolegården, slikposer til alle børn, kaffe og sodavand
og fastelavnsboller i Sognehuset.
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Børnegården
Så er vi kommet godt i gang efter en
dejlig vinterferie. Vejret har været lidt
blandet, hvilket har betydet, at vi har
haft mulighed for at komme ud og
kælke lidt i børnehaven.

forældre med.
Er det ikke muligt for forældrene at komme med, må de
gerne tage en god
ven, bedsteforældre eller en nabo
med i stedet for.
Det vigtigste er, at
barnet er sammen
med en, det holder
af.
Tanken bag denne nye måde at holde
fødselsdage på er, at vi gerne vil åbne
vores hus op for mere forældreinddragelse. Det betyder også, at vi kan
være med til at skabe et netværk for
eventuelle nye forældre i vores institution. Vigtigst af alt kan vi se, hvor
meget det betyder for børnene at
have deres forældre med. Det er med
en vis stolthed, at børnene træder ind
ad lågen den pågældende morgen.

I fredags havde vi besøg af dagple- Som optakt til denne dag har børnene
jerne, hvilket vi alle sammen nyder sammen med Annemarie aftalt, hvad
vi skal have at spise, og
hvilket tema festen skal
bygges op omkring. I
ugen op til fødselsdagen laver børn og personale pynt til lofter og
til borde. Det er dejligt
at mærke det engagement, personalet læg-

godt af. Der blev kælkene fundet
frem, og glæden var stor. Børnene
legede imellem hinanden. Dette har
stor betydning for børnenes relationer til hinanden.

Fødselsdage

Siden 1. januar 2017 har vi i børnehaven ændret på vores fødselsdagskultur. Det betyder, at vi holder en
fødselsdagsfest den sidste onsdag
i måneden for alle de børn, der for
eksempel fylder år i januar. På denne
særlige dag må børnene have deres
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ger i dette stykke arbejde. De har fået
lavet det flotteste pynt.
På selve fødselsdagen laver forældre,
børn, personale og Annemarie mad
til hele huset. Ud over alt det fine
pynt der er lavet, pyntes bordene op

med servietter og sugerør. Der breder sig en følelse af fællesskab og
samhørighed.
En af vores drenge sagde i sidste uge,
da vi skulle til at spise: ”Feeeedt, vi
skal have fest i dag! ”
Vi har indtil videre afholdt to fødselsdage. En med bondegårdstema og en
med klovnetema. Det er vores for-

nemmelse, at både børn og forældre dagen til en succes for både store og
har haft nogle meget hyggelige dage små.
sammen.
Jeg vil gerne takke for den opbakI marts måned har 6 børn i huset fød- ning, der er til vores arrangementer.
selsdag, så vi glæder os til at se, hvil- Det betyder rigtig meget for os
ken fest vi skal til der.
Med venlig hilsen
Dorte Dupont
Fastelavn
I går mandag den 27. februar afholdt
vi fastelavnsfest. Vi havde en rigtig
dejlig dag. Børnene var udklædte fra
morgenstunden, og humøret var højt.
Vi slog katten af tønden og fik kåret
kattekonger samt dronninger. Derefter spiste vi de lækre fastelavnsboller,
som vores kære forældre havde medbragt til os. Der var en dejlig stemning i huset, hvor både forældre og
bedsteforældre var med til at gøre
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Vinderslev Skole

Jeg glæder mig rigtig meget til at lære
alle jer elever at kende - jeg er megaspændt på at finde ud af noget mere
om, hvordan Vinderslev Skole er at
være elev på, og jeg glæder mig også
meget til at komme ud i klasserne og
se, hvordan I går i skole på Vinderslev Skole.

hvor jeg har nydt hver eneste dag. Jeg
har sat utrolig stor pris på den måde,
som børn, forældre og lokalområdet
har taget imod mig og på det
samarbejde, som vi har haft – det
har været skønt at opleve så mange Jeg glæder mig rigtig meget til at
engagerede mennesker.
møde jer forældre. Jeg håber, at vi i
samarbejde kan arbejde på, at netop
Mange hilsner jeres børn sammen med alle de andre
Bibi Holm børn på skolen synes, at det er godt
at være elev på Vinderslev Skole, og
jeg håber, at I vil inddrage mig i jeres
tanker om børnenes skolegang.
Dette faldt helt i tråd med skolebestyrelsens ønske, da de kunne se, hvilke
De bedste hilsner
muligheder det kunne give for børn
Michael
i Vinderslev, både nu og i fremtiden.
Efter en lang strukturdebat i kommunen, hvor det til tider var lidt svært
at vide, hvor det hele ville lande, blev
der den 27. juni, lige efter at skolebørnene var gået på sommerferie, besluttet, at fra den 1. august 2017 skal
Vinderslev Skole være en del af en ny
skole i Nord, sammen med Kjellerup
og Sjørslev skoler. Det betyder, at
der bliver én skole med undervisning
på tre matrikler, nemlig i Vinderslev,
Kjellerup og Sjørslev.

Samarbejdet mellem de tre skoler
har eksisteret de sidste mange år og
været en naturlig del af vores hverdag, da alle børnene samles på Kjellerup Skole i 7. klasse. Vinderslev og
Sjørslev Skole har desuden tradition
for en årlig fælles idrætsdag, og vi
har samarbejdet om mange forskellige ting gennem årene, både med og Jeg hedder Michael Ørbæk Langballe,
uden børn.
jeg er født og opvokset i Thy, jeg er
far til 4, og jeg glæder mig rigtigt meDe år jeg har været skoleleder på
Vinderslev Skole, har jeg haft et tæt get til at starte på Vinderslev Skole!
samarbejde med Birgit Henriksen i
Sjørslev og Evan Thorhauge i Kjellerup, hvor vi har haft mange drøftelser
om, hvordan vi kan skabe den bedst
mulige skole for alle børnene i vores
skoledistrikter.

Jeg bor i Silkeborg sammen med min
kone, Charlotte og de 2 mindste af
vores 4 børn: Sofus (23), Alberte
(20), Asta (13) og Karl-Emil (9).
Jeg blev færdig med min læreruddannelse på Silkeborg Seminarium i
2000 og har siden arbejdet som lærer
på efterskole, i folkeskolen, i 10. klassescentre og i de sidste godt 2 år som
pædagogisk leder på Ans Skole.

På nuværende tidspunkt er det besluttet, at Evan Thorhauge bliver
skoleleder for den nye skole i Nord.
Birgit Henriksen har valgt at gå på
pension den 1. januar 2017, og jeg er
blevet bedt om at blive skoleleder på
Dybkærskolen pr. 1. februar 2017.
Min fritid bruger jeg med familien, i
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte haven, i lænestolen med en kop god
lejligheden til at sige mange tak kaffe og så ellers i sadlen på enten
for samarbejdet med alle jer, der min landevejscykel eller på min MTB.

har interesse i skolen. Min tid på
Vinderslev Skole blev desværre noget Derudover har jeg bevaret min tilkortere, end jeg havde regnet med, knytning til forsvaret, hvor jeg 2-3
men det har været to fantastiske år, weekender om året “tjener fædrelandet” som kaptajn af reserven.
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Nyt fra Vinderslev Skole

Som det nok er de fleste bekendt,
har byrådet besluttet, efter indstilling fra de tre skolers bestyrelser, at
lægge Kjellerup, Sjørslev og Vinderslev Skole sammen fra næste skoleår.
Der vil stadig være skole på de tre
skoler som nu, men det vil være én
skole og én ledelse. Det skulle gerne
give os mulighed for at udnytte vores ressourcer bedre end i dag, lave
forskellige aktiviteter på tværs af de
tre skoler og få et endnu tættere samarbejde mellem det pædagogiske personale på de tre skoler, blandt andet
for at sikre, at vi får skabt de bedste
betingelser for arbejdet i overbygningen med de tre skolers ”fælles elever”

De kommende børnehaveklassebørn
på besøg i 5. kl.

Jeg er blevet bedt om at påtage mig arbejdet med sammenlægningen af de
tre skoler, og efterfølgende være leder
for den nye samlede skole, og derfor
har jeg allerede her fra den 1. februar
overtaget ledelsen af Vinderslev Skole efter Bibi Holm, ligesom jeg overtog ledelsen af Sjørslev Skole den 1.
januar, da lederen der gik på pension.
Bibi er blevet skoleleder på Dybkær Skole i Silkeborg. Samtidig har
vi ansat en pædagogisk leder mere
til både Sjørslev og Vinderslev, og
de starter begge her til den 1. marts.
I Vinderslev har vi ansat Michael Langballe, der hidtil har
været pædagogisk leder i Ans.
Ledelsen i Vinderslev vil derfor varetages af Hans Lajgaard, Michael
Langballe og undertegnede. Hans og
Michael vil primært være i Vinderslev, men vil også skulle løse ledelsesopgaver på tværs af de tre skoler.

Selv om en del ændrer sig, vil det stadig være den samme lokalt forankrede
skole, man vil se med gode og spændende aktiviteter og de vante rammer for børnene, som I kender dem.
Det er vigtigt for os og for mig at holde fast i den enkelte skoles traditioner
og egenart i den nye ”store skole”.
Jeg vil derfor også bestræbe mig på at
få en god fornemmelse, ikke bare for
skolen, men også for området, og I er
meget velkommen til at henvende jer
til mig, hvis der er noget, I vil drøfte
med mig eller gøre mig opmærksom
på, ligesom I selvfølgelig også kan
henvende jer til de to daglige pædagogiske ledere Hans og Michael.

Hans Lajgaard

Venlig hilsen
Evan Thorhauge
Evan Thorhauge

Jeg vil forsøge at fordele min tid,
så jeg kommer rundt på alle tre
skoler flere gange i løbet af ugen.
Her i foråret vil vi i den samlede ledelse på de tre skoler arbejde med at fordele opgaverne mellem os fremover,
så der er nærværende daglig ledelse på
hver skole, samtidig med at vi får fordelt de opgaver der bedst og mest rationelt varetages på tværs af skolerne.

4. kl. har julefrokost

Lærerstuderende på besøg med
et hjemmelavet spil

29

Dagplejerne
Aftenkursus

I efteråret var Lotte, Hanne og
Susanne på aftenkursus på SOSU
skolen i Silkeborg udbudt af Lotte
Krarup over 5 aftner. Kursets tema
var ”Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser”. Vi fik her
viden om de hyppigst forekommende
udviklingsforstyrrelser, såsom autisme, Aspergers, ADHD, Tourettes
samt generelle trivselsproblemer. Vi
kan således allerede i dagplejen være
medvirkende til at vurdere, om et
barn har et andet adfærdsmønster
og derved være med til at barnet får
hjælp i en tidlig alder.
Vi fik forståelse for egen adfærds
betydning for samspillet med barnet,
og hvordan man stiller krav og
forventning, som modsvarer barnets
udviklingsniveau. Det var et rigtig
godt og udbytterigt kursus.

Heldagslegestue i Mausing

Årets første heldagslegestue var i
Mausing Forsamlingshus fredag den
13. januar. Med det kolde vintervejr,
som det havde været ugen op til,
var det helt perfekt med en dag
indendørs.

middagslurstid, inden børnene igen
blev hentet stille og roligt.

Mausing forsamlingshus

Fredagen op til vinterferien var vi
igen i heldagslegestue i Mausing.
Vi var ikke så mange denne dag.
Influenzaperioden har godt fat denne
vinter, og flere børn var syge med
høj feber. Dette var første gang for
Melisa i heldagslegestuen, så vi brugte
en del tid på at snakke og fortælle om
de forskellige rutiner, der følges i
heldagslegestuen. Samtidig var der en
masse leg på gulvet.
Melisa har små børn, der har brug for
at se tingene an og have en voksen tæt
på, men de klarede det rigtig godt og
havde alle en god dag med en masse
oplevelser og nye indtryk.
Vi lavede også lidt kreativt, da vi
lavede fastelavnskatte til ophæng.
Alle børn fik sort maling på en fod,
og så lavede vi fodaftryk og klippede
en kat, som fik øjne, rød næse og
knurhår. De blev rigtig søde, og alle
børn blev rigtig glade og stolte, da
de skulle have dem med hjem om
eftermiddagen. Efter en god frokost
og en dejlig middagslur blev børnene
hentet, og vi kunne ønske en god
vinterferie til dem, som skulle have
dette.
Susanne Vad Westergaard

Der leges i børnehaven. En lillebror
inddrages i legen. Det er hyggeligt for alle,
både Albert, Matti og Malik.

Lillesøster får en tur på cyklen af
storesøster, Arwa og Taqwa.

Børnene hyggede sig og fik leget en
masse. Pladsen i forsamlingshuset
giver anledning til god leg og ture
på scooterne samt gyngeture i
hængekøjen. Efter formiddagsfrugt
holdt vi sangsamling, og så delte vi
os op i 3 stationer hvor vi brugte
de kufferter, som vi har fået af
kommunen til sproggaven. Der blev
læst bøger, gerne den samme igen og
igen. Der blev holdt kaffe-/teselskab
med legelagkage og spillet/snakket
spil om ham og hende.
Vores pædagogiske konsulent kiggede kort forbi, og der blev også tid
til massage af fødder og ben, og flere
prøvede også at stå i en balje med
glaskugler. Efter frokost blev det
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Vi nyder den dejlige frokost og er glade for at være med i børnehavens madordning

Heldagslegestue i børnehaven, en dejlig solskinsvinterformiddag.
Børnene hyggede sig sammen og udnyttede den herlige sne til en masse leg
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Lottes private Dagpleje
Det der med at tiden går, og det sommetider føles, som om man pludselig
er nået til et nyt kapitel uden helt at
have forstået, hvordan man er kommet dertil. Sådan har jeg det med julen, med sommeren, når mine børn
skifter klassetrin, når et dagplejebarn
stopper, og når det går op for mig,
at jeg er langt mere 40 end 30! – og
faktisk er disse indlæg også en tidsbevidsthedsudløser (hvis der er noget
der hedder det?). Enten kan man lade
sig skræmme af tiden, eller også kan
man nyde, at man ikke sidder fast i
den. At man lever et liv, hvor tiden
ikke er lang, og hvor længsel efter
fremtiden ikke er altoverskyggende.
Jeg er sikker på, at mit job bidrager
stort til min forundring over, hvor tiden bliver af. Det er en gave at finde
sin plads i arbejdslivet, og den bedste
målestok er, når mandage er lige så
fede som fredage.
Opmærksomhed på årstidens skifte
og fokus på traditioner er en del af
læringshjulets 6 temaer. Fastelavn og
fastelavnsfest er, ligesom julen, også
en skøn tradition, og den er bestemt
også værd at fastholde. Vi har selvfølgelig brugt den seneste tid på at arbejde med dette tema. Vi har sunget
fastelavnssange, lavet fastelavnshatte,
malet og dekoreret tønder både til
forsamlingshusets fastelavnsfest, til
dagplejens fest, men også små tønder
som børnene fik med hjem.
Mandag den 27. februar mødtes vi 5
dagplejere i Rotunden i Kjellerup til
fælles fastelavnsfest. Sidste år var første gang, vi prøvede denne model, og
da det var en stor succes, gentog vi
den igen i år. Vi mødte ind mellem
8 og 9 alt efter, hvordan det passede
med sovende børn. Vi ankom som
de første lidt over 8. Vi havde tønde,
bat og legesager med, så bilen var tæt
pakket. Kort efter kom den næste, og
kl. 9 var vi samlet.
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Vi startede med formiddagsmad frugtfad, boller og til sidst en halv
fastelavnsbolle. Børnene legede lidt,
inden vi tog hul på tøndeslagningen.
Det kan være en kunst at slå katte af
tønden med så mange børn, men det
er super sjovt og fedt, at vi er så mange hænder til at hjælpes ad med opgaven. Nogen børn er helt vilde med
at slå til tønden, mens andre er mere
reserveret og gerne vil have lidt hjælp.
Det lykkedes ikke helt at få hul på
tønden, men med en hjælpende hånd
kom tøndens indhold til syne. Der
var hyggeposer i med en smule popkorn, en lille juice, en ballon og en
pakke rosiner til hver.
Til frokost havde vi hver især smurt
madpakker. Dem spiste vi, inden vi
pakkede sammen og kørte hjem til
barnevognen. En super dejlig dag for
både børn og voksne.
Ellers er der hverdagens gøremål. Vi
er stadig i gymnastiksalen en gang
om ugen, og vi tager i biografen en
gang om måneden. Ejendommens
køer nydes lidt endnu, inden de skal
på græs, og kattene og kaninerne får
rigelig med opmærksomhed. Mon vi
snart skal tænke i kaninunger?
Om lidt er det påske, og de traditioner der er deromkring retter vi
opmærksomheden mod. Vintergækkerne titter frem og giver det første
spæde håb om forår. Vinter er skønt,
men vi glæder os nu til at slippe af
med flyverdragten og de store støvler. Så selvom tiden flyver af sted, og
jeg nyder hverdagen
og nuet, så spirer
der nu stadig en glæde for det, der ligger
forude.
Mange hilsner
Lotte Anckersen
Lottesprivatedagpleje.dk

Støt vores annoncører!
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD

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

Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

KJ

PORTE

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

Garageporte - på specialmål
V/ Johnny Hansen
Hønholtvej 3 . 8620 Kjellerup

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Tlf. 50 80 45 13

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk
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Dennis Rasmussen

Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

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

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

61348671

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Andersen Ejendomme
Boligej

Klovbeskæring

Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50
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ernes b

ank

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195

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

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

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Lars Laursen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Vestergade 17
8620 Kjellerup

EL-installationer udføres i

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59
MALERMESTER

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

-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

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

KYLLINGS EL-SERVICE

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

Mausing Forsamlingshus
Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

TLF. : 26 16 43 12

LILLE ANNONCE 750 KR. OM ÅRET
STOR ANNONCE 1500 KR. OM ÅRET
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Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A 8620 Kjellerup, tlf 70 26 86 20, sparkron.dk

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

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

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

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Lotte Kragh, tlf. 51723698
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Soldatervennekredsen

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

Tlf. 86888681

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Brugerrådet på Malmhøj

Støttepillerne

Børnehjørnet

Valgmenigheden

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2

Dagplejere, kommunale

Hanne Skov, Krokusvej 13
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Melisa Vishoff Nguyen Fisker, Hønholtvej 2
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352
Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 26203170
Tlf. 30258489

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Tlf. 51599648

Indre Mission i Vinderslev/Mausing			
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

Fmd.: Michael Valbjørn, www.bricksite.com/mausing

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53

Seniorklubben

Fmd.: Henry Lund, Tulipanvej 1

Sognemenigheden, Grathe

Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Mikael Holst Kongensholm
Fmd.: Jens Stenholt, Mausingvej 39

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44
Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52

Tlf. 86888147
Tlf. 22643677
Tlf. 86812767

Tlf. 86881110
Tlf. 21417666
Tlf. 20425133
Tlf. 23666950
Tlf. 51723698

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142

Tlf. 61365472

Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71
Tlf. 26247804
Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Vinderslev Skole

v/Michael Langballe, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 26303732

Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Skolebestyrelsen				
Fmd.: Marianne W. Kristensen,
Engholmsvej 2
Tlf. 86893738
Vinderslev Vandværk				
Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Mausing Beboerforening

Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Borgerforening

Bondegårdens Dagpleje
v/Jeanette Riis-Larsen, Vinderslevvej 45
Tlf. 27122307
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Birgit Frank, Haugevej 32
Tlf. 21297007

Mausing Forsamlingshus

Præst: Johan Christian Nord, Kirkebakken 13
Fmd.: Anette Skorstengaard, Illervej 16

Venstre Vinderslev-Kjellerup

Dagplejere, private

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Tlf. 86888157

Tlf. 40297230

Windir Spejderne				
Fmd.: Stieneke IJdema, Fruerlundvej 2

Tlf. 53298221

Tlf. 24885353
Tlf. 86888133
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Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. maj.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag
den 25. maj kl. 10.30
Festgudstjeneste med efterfølgende
Lørdag den 8. april kl. 13
kirkefrokost og samvær i Hauge
på museet
Forsamlingshus.
Udstilling af Britt-Marie Christoffer- Tilmelding til frokost senest den 14.
son: ”Strikning som håndværk og kunst- maj til Ruth Jespersen, tlf. 2255 4202
udtryk”
eller Inger Michelsen, tlf. 2255 6804
Udstillingen varer til 4. juni

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

Søndag den 21. maj kl. 12
til ca. kl. 16 i E Thueninghus
Workshop i farvning af tekstiler med
planter ved Birthe P. fra Ry

HAUGE U & GF

”Hauges Friske Travere”
Hver onsdag kl. 19:
5. april Thorning Hallen
12. april Stendal v/Stendalgård
BORGERFORENINGEN 19. april P-pladsen v/Ulvedalsvej
26. april P-pladsen v/Ulvedalsvej
Torsdag den 6. april kl. 19.30
3. maj Arena Midt, Kjellerup
Besøg på Osteriet Hinge,
10. maj Hald Hovedgåd (Herberget)
Tanghusvej 14, Nørskovlund,
17. maj Liseborg Hallen
8620 Kjellerup
24. maj P-plads v/Gl. Almindvej
Pris 75,00 kr. inkl. kaffe, brød og ost. 31. maj P-plads v/Ålborgvej 13
Tilmelding snarest muligt til
7. juni Scandic Silkeborg
Lotte Kragh,tlf. 5172 3698 eller
14. juni ”Iskælderdalen”, Silkeborg
kragelykken@energimail.dk
21. juni Den store P-plads
Samkørsel kan arrangeres.
v/Bøllingsø
28. juni Kongenshus Mindepark
Fredag den 23. juni kl. 19.00
(udsigtstårnet/fugletårnet)
Sct. Hans Aften ved Mausing
Forsamlingshus
Båltaler er sognepræst
INDRE MISSION
Mikael Holst Kongensholm.
VINDERSLEV/MAUSING
Der kan købes pølser, øl, vand, kaffe
Tirsdag den 4. april kl. 19.30 i
og kage. Snobrød og skumfiduser er
Vinderslev M.H.
gratis.
Møde med Markus E.V. genfortalt af
Medbring evt. stol.
læge Knud Jakobsen, Ulfborg.
Emne: Peter - ”fortvivlelse og tro”

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Onsdag den 3. maj kl. 19.30
”Cash i kirken”, koncert med
Karsten Holm & band.
Der er fri entré.
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Tirsdag den 25. april kl. 19.30 i
Vinderslev M.H.
Møde v/Forstander Jens Dam,
Hedemølle Efterskole
Tirsdag den 2. maj kl. 19.30 i
Vinderslev M.H.
Foredrag v/Frede Møller, Ans
Torsdag den 4. maj kl. 19.30 hos
Lisbeth & Laurits Christensen,
Anemonevej 6
Samtalemøde Apg. 10
Tirsdag-Onsdag den 9.-10. maj
Seniorlejr på Kjelsølejren ved Ans.
Se særskilt program
Tirsdag den 16. maj kl. 18.30
Udflugt til Skive ny Missionshus.
Samkørsel fra Vinderslev M.H.
Kaffe 20 kr. OBS: Tilmelding gerne
senest den 13. maj til tlf. 4060 0453/
8688 8518
Onsdag den 17. maj kl. 14.30 hos
Anne Marie & Finn Najbjerg,
Krokusvej 15
Eftermiddagsmøde om Søndagens
tekst
Tirsdag den 23. maj kl. 19.30 i
Vinderslev M.H.
Møde v/Missionær Preben
Sørensen, Viborg
Mandag den 29. maj kl. 19.30
hos Else Bjerre Hansen,
Vinderslevholmvej 5
Ethioperkreds

Torsdag den 6. april kl. 19.30 hos
Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41 Tirsdag den 30. maj kl. 19.30
Samtalemøde, Apg. 9
hos Alice & Uffe Hansen,
Hesselskovvej 11
Mandag den 24. april kl. 19.30
Emne?
hos Inge & Frede Møller,
Kærsangervej 22, Ans
Lørdag-mandag den 3.-5. juni
Erhioperkreds
Haderup Pinsecamping.

Se særskilt program.
Fredag-lørdag den 9.-10. juni
Årsmøde i Skjern.
Se særskilt program.
Tirsdag den 13. juni kl. 19.30 i
Vinderslev M.H.
Møde og Info ved
Sømandsmissionær Johannes
Christoffersen, Åbyhøj
Tirsdag den 20. juni kl. 19.30 på
Mausing Sportsplads
Midsommerfest ved Anne Marie V.
Najbjerg
Lørdag-onsdag den 24.-28. juni
Haderup Senior bibelcamping
Tirsdag den 27. juni kl. 19.30
hos Anna Grethe & Jens Larsen,
Mausing Skolevej 13
Samtalemøde

MALMHØJ
Alle mandage i lige uger
Lotterispil
Tirsdag den 2. maj kl. 19
Cabaret med Pottemageregnens
Amatørteater: ”Et smil og en sang”
Der serveres kaffe bagefter.
Tilmelding ikke nødvendig.
Onsdag den 17. maj kl. 13.30
Løvspringstur til
Hotel Himmelbjerget
Onsdag den 24. maj kl. 14
Brugerrådet holder generalforsamling med billeder fra årets arrangementer.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING

Søndag den 2. april kl. 19
Lotterispil

Lørdag den 1. april kl. 10
Opstart Ungdomsafdeling

Onsdag den 26. april kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til Lone
Knudsen, tlf. 2247 9341

Lørdag den 10. juni kl. 10.30-02.00
Sommerfest på stadion

PEDERSTRUP
VANDVÆRK
Torsdag den 30. marts kl. 19.00
i Mausing Forsamlingshus
Generalforsamling.
Der serveres en let anretning.
Tilmelding til
pederstrupvand@hotmail.com
eller tlf. 2264 3677

SENIORKLUBBEN
Onsdag den 5. april kl. 14.30 på
Malmhøj
Generalforsamling med oplæg v/
Helen Kjær, Sundhedshuset

VALGMENIGHEDEN
Onsdag den 10. maj kl. 17.15
i Valgmenighedens hus
Let aftensmad før kørsel i privatbiler til Jysk Musikteater ”Den politiske
Kandestøber”
Pris 225 kr.
Tilmelding senest 1. maj til Johan
Christian Nord
Fredag den 12. maj kl. 10 i
Vinderslev Kirke
Konfirmation

Fredag-søndag den 14.-16. juli
Mausing Marked

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
BØRNEHJØRNET
Fredag den 28. april kl. 17.30-20
i Sognehuset
Eat and Meet + Hygge-aften for 3.8. klasse
Indbydelse bliver sendt ud senere
Søndag den 7. maj kl. 10.30
Konfirmation

WINDIR SPEJDERNE
Lørdag-søndag den 20.-21. maj
Gruppeweekend/familietur til
Vranum Bakkehus
Torsdag den 22. juni kl. 16.30-19
Sct. Hans ved Spejderhuset. Alle er
velkommen.
Lørdag den 15. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked
Lørdag-lørdag den 22.-29. juli
Sommerlejr i Sønderborg

Onsdag den 21. juni kl. 18
Sct. Hans med bål, taler, sang og
musik, pølser, is og kaffe.
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Børnegården klædt i hvidt, side 26

Fastelavnsfest i Mausing Forsamlingshus, side 6

