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Gade

spejlet
Tillykke med dagen
Aage Damgaard, Mausingvej 29,
blev 50 år den 9. januar
Birthe Nielsen, Pederstrupvej 46,
blev 60 år den 14. januar
Nina & Karl Petersen, Pederstrupvej 73, har sølvbryllup den 1. februar
Bodil Lundgaard, Lundgårde 11,
bliver 80 år den 3. februar
Leif Dyhr, Gl. Revlvej 1, bliver 50 år
den 17. februar
Birger Kristensen, Haugevej 30, bliver 60 år den 17. februar
Aase & Bent Hansen, Revl Mosevej
10, har guldbryllup den 25. marts
Anker Svendsen, Vinderslevvej 109,
bliver 70 år den 27. marts
Susanne Henriksen, Haugevej 24,
bliver 60 år den 29. marts

Velkommen til!

Velkommen til!

Pederstrupvej 48
Tobias Forsberg og Pernille Clausen
er flyttet ind i ejendommen, som de
selv har renoveret til et flot resultat.
Tobias arbejder som autolakerer i
Bilernes Hus, og Pernille uddanner
sig til civilingeniør og er færdig om
1,5 år. De boede tidligere i Silkeborg,
men havde lyst til at bo på landet i
rolige og frie omgivelser. Og så har
de fået plads til deres store interesse,
Teddy, en finsk laphund, som de tager på udstilling med. Parret stammer
i øvrigt begge fra lokalområdet.

Pederstrupvej 68
Merethe og Kent Jepsen er pr. 1.
august 2016 flyttet ind i stuehuset til
ejendommen Pederstrupvej 68. De
kommer fra Bækken ved Billund.
Merethe er sosuhjælper og kører som
vikar i Silkeborg Kommune. Kent
er landbrugsmedhjælper og arbejder
på Hans Henrik og Anne Marie
Christensens gård. De har sammen
Emil på 3 år og Emma på 2. Kent
har Ida på 12, som til dagligt bor hos
moderen. De har 2 hunde, Bella og
Sofie. Parret er meget kreative med
bl.a. trædrejning og garn.
Lundgårde 15

Nyfødte

UPS!

Lokalbladet undskylder mange
gange, at vi i oktoberudgaven fik
ganget Alvilda Jacobsens fødselsdag med 100! Mon hun er blevet
rendt på dørene af journalister?

Jeg hedder Richard og bor på Vinderslevvej 112 sammen med min
mor Lea, far Jonas, storesøster Rebecca og vores hund Chili.
Jeg kom til verden den 11. december
2016 kl. 03.24. Jeg var en stor dreng
på 4316 g og var 54 lang.
Johns Auto, Tøndborgvej 64, udvider
sit værksted med en ny hal, så der bliver plads til flere og større biler og
maskiner. Der var rejsegilde den 24.
september.

Thorkil D. Thomsen (23) og Camilla
Michelle Bidstrup (24) er flyttet til
Lundgårde 15.
Thorkil er opvokset i Gjern og er uddannet automekaniker. Han arbejder
som gørtler hos Den Jyske Gørtler
i Gjern. Camilla er fra Lemming og
læser kulturformidling på Århus Universitet. Hun er færdig til sommer.
Parret er faldet for muligheden for at
lave værksted, have god plads og bo
på landet.

Vinderslevvej 28
Christina Würtz J ensen er flyttet tilbage til Vinderslev og er sammen med
sine børn, Mathilde på 10 år, Tobias på 8 år og Karla på 2 år flyttet ind på
Vinderslevvej 28 i stueetagen. Så har børnene deres bedsteforældre tæt ved.
Det er Minna & Leif Jensen, som også bor på vejen.
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edaG

Diamantbryllup

teljeps

Bodil & Jakob Lundgaard, Lundgårde 11, fejrede den 13. oktober 2016
deres diamantbryllup og ses her med deres børn foran
et flot pyntet Vinderslev Forsamlingshus.

Nørkleri for quinder

Hver torsdag kl. 19:00 til ca. 22:00
samles en flok quinder, der enten ikke
har lavet håndarbejde før eller er gået
i stå med et strikketøj/hæklearbejde.
Vi hjælper hinanden, og vi er et par
stykker, der er rigtig gode til at hjælpe.

Der strikkes huer, trøjer, ponchoer,
hækles dyr og hvad man ellers har lyst
til - og så snakkes og hygges der.
Vi har været så heldige at få foræret
en masse opskrifter, så hvis du ikke

De fleste drenge fik nyt legetøj sidste
år. Det fik Frank Würtz også. Han
har tilbudt Solvejg at lege med, hvilket hun endnu ikke har haft lyst til!
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selv har nogen, har vi masser til inspiration.
Der kommer mellem 6 og 12 personer pr. gang, men der er plads til flere.
Det foregår på skolen i håndarbejdslokalet.
Vi fortsætter i 2017, så bare mød op!
Du er velkommen til at kontakte Inge
Würtz, hvis du har spørgsmål.
Telefon: 4029 7220.

Festlig Halloween i Pederstrup

Søndag den 30. oktober holdt Dorthe & Michael, Hønholtvej 1, Halloweenfest med alt hvad dertil hører af fantasifulde opstillinger. Billederne taler for
sig selv!

Anker`s musik
takkede farvel

og stole måtte findes frem, og Anders
Hartvig, som sad hjemme ved en julefrokost i familiens skød, blev kaldt
Efter at have spillet "kniv & gaffel- ind med flere byttepenge til pigerne i
musik" i 40 år har jeg valgt at stoppe cafeen, og så måtte han ellers hjælpe
med udgangen af 2016.
til med at bære borde og stole frem.
Anders knoklede på i to stive timer,
Det gjorde jeg så ved en forrygende og tak for det, Anders!
afskedskoncert i Arena Midt i Kjellerup lørdag den 17. december kl. Det var helt forrygende. Der kom
14. Jeg havde forventet, at der ville 265 personer, og jeg havde en helt
komme 50-75 personer eller max. fantastisk eftermiddag, hvilket jeg
100. Arena Midt havde stillet borde også håber og tror, alle mine gæster
og stole op til at modtage 160, og jeg havde. Der var en herlig stemning
tænkte: ”Hold da op - de er optimi- med masser af både sang- og danster!” Men det varede ikke længe, før selyst. Jeg havde valgt at spille 10-12
der var totalt fyldt op, så flere borde numre, holde en lille pause, og så igen

en 10-12 numre. Derudover var der
jo flere, som kom med forskellige
ønsker, som jeg så med glæde måtte
opfylde.
Jeg havde skrevet 2 vers på melodien
"Pomp and Circumstance", som blev
delt rundt, og som vi skulle slutte
med, og jeg skal da nok mene, det
lige gav stemningen det sidste nyk.
Jeg kan så sige ligesom Tørfisk: "Jeg
kan ikke få armene ned".
Tak til alle for en fantastisk eftermiddag og tak for flasker og andet tingeltangel samt rumsterstang på trods af,
at jeg havde frabedt mig det. Også en
stor tak til Arena Midt for opbakningen.
På smukkeste vis afsluttede vi dagen
med at afsynge: "Skull` gammel venskaw rent forgo". Det foregik stående, og vi sang alle fem vers. En dejlig
afslutning på en dejlig dag. Tak allesammen for fyrre fantastiske år!
Anker V. Svendsen
Musicus emeritus
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Mausing Forsamlingshus
Ja, så er der gået endnu et år. Det går stærkt, når der er
noget at rive i.
Vi synes, at folk har været meget flinke til at møde op,
nar vi har afholdt noget i forsamlingshuset. Mange tak
for det!
Nu håber vi, vi også ses i Mausing Forsamlingshus i 2017.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
Vi starter med lotterispil
søndag den 8. januar kl. 19.00
Den 22. januar kl. 19.00
Den 5. februar kl. 19.00
Den 19. februar kl. 19.00
Den 5. marts kl. 19.00
Den 19. marts kl. 19.00
Den 2. april
kl. 19.00

Søndag den 19.februar
holder vi fastelavnsfest
for børn.
Og det er fra kl.14.00 til kl.16.30.
Der plejer at komme en masse børn,
som er udklædt, og her fejler fantasien
ikke noget.
Der er præmier til de 10 bedst udklædte, præmier
til både lille og store kattedronning og kattekonge.
OG så får de en slikpose.
Vi har som sædvanlig musik på, og der bliver
svedt og pustet, men det ser ud til, at de har
det sjovt. Under dansen kan de vinde små
præmier.
De voksne kan købe
øl og sodavand.
Kaffe med fastelavnsbolle.
Røde pølser med tilbehør.

Så kommer konfirmation og
påsken.

Den 12. oktober var der
fællesspisning med kylling
på menuen.
Der var fuldt hus!
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Blicheregnens Museumsforening
Igen i 2016 var det ved hjælp af velvillige skribenter muligt for Museumsforeningen at udgive et spændende
årsskrift: ”Brudstykker fra Blicheregnen 2016”. Foreningens medlemmer
fik det udleveret i god tid inden årsskiftet. Hvis andre kan have interesse
i at se og læse bogen, kan den købes
på Blicheregnens Museum og i SuperBrugsen, Kjellerup.

Hun fortæller om ”at få en idé og få
den ført ud i livet”. Mange kender
Anne Moulvad fra TV Midt/Vest.
Enhver er velkommen til disse to
foredrag.

Mandag den 13. og tirsdag den 14.
februar – to dage i vinterferien – bages der pandekager og æbleskiver på
museets dukkekomfur.
Studiekredsen om St.St. Blichers for- Det foregår begge dage fra kl. 12.30
fatterskab fortsætter i 2017. Sidste – 15.00.
møde er torsdag den 9. februar.
Lørdag den 18. februar holder muSøndag den 22. januar kl. 14 har vi seet fernisering på forårets udstilværet så heldige at få besøg af forfat- ling: ”Alle tiders broderi” ved Dorte
ter Knud Sørensen, som vil holde et Storm og Birthe Lyhne. Det er en
foredrag, han kalder ”Blicher – digter afgangsudstilling fra ”Den klassiske
Broderiskole” på Blicheregnen. Udog samfundsborger”.
stillingen vises til og med den 2. april
I samarbejde med Thorning Fore- 2017.
dragsforening har vi et foredrag ved
Anne Holst Moulvad i Thorning Forsamlingshus tirsdag den 7. februar.

Tirsdag den 28. februar afholdes
foreningens årlige generalforsamling
på museet.
Følg med i, hvad der ellers sker på
www.museumsilkeborg.dk Blicheregnens Museum.
Museet kan også kontaktes på tlf.
87205030 eller e-mail: info@blicheregnensmuseum.dk.
Gunhild Kjærsig Sørensen

Hauge Forsamlingshus
Når dette skrives, har vi december
2016. Vi har lige afholdt årets sidste
aktivitet, vores julebanko.
I år var der lige plads til alle, og ingen
blev afvist ved døren. Vi havde fået
doneret nogle præmier af Forever,
Funder El og VVS samt Hauge Minimarked.
Vi takker for støtten og håber, at vinderne får glæde af de fine præmier.
Bestyrelsen har været rundt med opslag om fornyelse af medlemsskabet
til forsamlingshuset. Vi har denne
gang været langt omkring. Vi håber
folk tager venligt imod opslaget, og at
det giver lidt flere medlemmer.
Det kommer jo ikke som en overraskelse, at huset er i knibe. Vi trænger

til en gennemgribende renovering,
men mangler penge. Vi mangler 3
nye bestyrelsesmedlemmer og håber
meget, at der kommer nogle ildsjæle
til generalforsamlingen, der er villige
til at tage en tørn med at rette op på
husets økonomi samt deltage i undersøgelsen af, hvordan vi får renoveringen lavet.

Del dine ideer til indtægtsforøgelse
eller bliv medlem og en del af bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse vil fremlægge forslag på generalforsamlingen.
Disse forslag tager udgangspunkt i
den undersøgelse af husets muligheder, som en lille arbejdsgruppe
lavede i efteråret. Det er hermed en
opfordring til alle medlemmer: Hold
øje med opslag i dagspressen om generalforsamlingen, når vi kommer til
februar.

Som nogle måske husker, fik vi tilskud fra kommunen til at etablere en
ny olietank, men desværre er arbejdet
ikke påbegyndt, da der ikke er penge
til halvdelen af udgifterne. Dette er
kun en lille del af det, der trænger, så Alle læsere ønskes hermed glædelig
til personer med gode ideer:
jul samt godt nytår. Tak for støtten i
året, der er gået!
MØD OP TIL GENERALFORBirgit Frank
SAMLINGEN I FEBRUAR!
Formand
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En aften var vi på pub i en lidt større
by. Rigtig hyggeligt, glade mennesker.
Så kom der en musiker ind, fik lov
Sikken en duft! Til sidst sluttede vi af at stille sit anlæg op og begyndte at
med en smagsprøve og fik fortalt, at spille. Han var ikke bestilt og fik ikke
bare et par enkelte dråber vand kunne penge af baren. Han satte en spand
op, og så kunne tilhørerne jo lægge
ændre smagen – og det passer!
lidt i den, hvis han var dygtig. Rigtig
god irsk musik og også andet. Han
tog imod bestillinger. Pludselig skete
der et eller andet mellem nogle lokale
og ham, for de fløj i totterne af hinanden! En flok unge mennesker blev
smidt ud, og han fik sit anlæg stillet
op igen, undskyldte mange gange og
Vi kørte nordpå, op i Højlandet, og fortsatte!!
snart ændrede naturen sig til bjerge
Hver dag skulle
og kuperet terræn. Lammekøller gik
vi videre efter
overalt i bjergene, så køller fra The
først at have
Highland må absolut være gode, så
indtaget Scotmeget som de får brugt deres ben!
tish Breakfast.
Men selvom der er masser af får i
Det består af
Skotland, er det stadig en af de dyreBaked beans,
ste ting på deres menukort.
(bagte bønner),
spejlæg, pølse,
Vi havde snakket en del om deres hagtomat,
stegt
gis – en specialitet i Skotland. Hakskinke. Dertil
ket indmad der koges i en fåremave,
ristet toast og
åbnes ved bordet og overhældes med
kaffe.
whisky – måske for at tage det værste
Et rimeligt solidt måltid, og en god
af den grimme lugt!! Vi prøvede det
start på dagen.
ikke på en restaurant, men delte en
Vi kørte mange kilometer. Afstandelille smagsprøve indkøbt ved en slagne er lidt anderledes end her. Hvis vi
ter. Det smagte ok, men hittede ikke
så noget spændende, holdt vi ind. En
voldsomt!
fordel ved selv at bestemme farten.

Ferien gik til Skotland
Sommeren 16 havde vi planlagt vores ferie sammen med min bror Leif
og hans kæreste Sanne. Den skulle
gå til Skotland, og vi købte en planlagt tur, hvor der var forudbestilt
Bed&Breakfast rundt i Skotland. Vi
lejede en bil derovre, og Leif tilbød
at køre. Det fik han lov til. Det er jo
venstre-kørsel, så lidt af en udfordring.
Vi startede med to overnatninger i
Edinburgh. Var oppe og se Edinburgh Castle, hvor de store tatoo’s
foregår. Tatoo’s er ”koncerter” med
sækkepibeopvisninger. Et flot bevaret slot, hvor der både blev til besøg
på slottet og i fangekælderen. Vældig
spændende. Vi var inde i en katolsk
kirke, en stor en af slagsen, hvor der
var messe, mens turisterne strømmede ud og ind. Der var besøg af et
kor fra USA, så vi blev vældig underholdt.

På gaderne var der underholdning
med sækkepibe og forskellige mimeskuespillere, alle vældig dygtige.
Dagen efter kørte vi nordpå. Vi havde jo meget, vi skulle se. Kom forbi
et distilleri – gratis rundvisning og
smagsprøve! Der kørte vi ind. Glenlivet-distilleri, et af de større af slagsen.
Fik en god rundvisning, hvor hun var
god til at snakke langsomt, så selv jyder kunne forstå det. Blev vist rundt
blandt de store kobberkedler og fik et
blik ind i en af de store lagringshaller.
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Vi tog bagsiden af Loch
Ness – håbede der var
bedre held
med at se
det berømte
monster!!
Men tror vi
var for tidligt
på færde, for
det dukkede
ikke op, så
det har vi til
gode ligesom alle de
andre turister!!

Vi fandt gården, der
har været inspiration til
tegneserien ”F for Får”.
Hvis I ikke har set nogle af dem, må I i gang!
Det er underholdning!!
At vi overnattede forskellige steder hver dag,
gjorde at vi kom rundt
i landet på en anden
måde. Vi opdagede, at
alle små steder med respekt for sig selv havde
bed-and-breakfast.
Vi var på The Isle of Skye, en øgruppe i det nordlige Skotland. Besøgte en borg, der var åben for turister, og familien der boede der viste
rundt, fortalte om historien. De var
24. generation på stedet. De havde i
tidernes morgen kæmpet mod vikingerne, men selvfølgelig vikinger fra
Norge!! En fantastisk flot park hørte
til stedet, og alt var trimmet og passet.

Vi overnattede i en
mindre by, mindre end
Mausing, hvor der var mindst fire
huse, der havde skilt ude med overnatning. Det her sted mindede en del
om Børnene i Bulderby. Da vi lige
sad på en bænk og nød stilheden og
udsigten, kom ungerne myldrende ud
fra husene og skulle da lige se, hvad
det var for nogle turister, der var i
byen, så der fornemmede vi, at det
ikke var hver dag, der var gæster.

En af vores overnatninger var bestemt hos Mrs. Hyacinth!! Der var
vældig fornemt, både i det private
hjem og på vores værelser. Og vi sad
med en følelse af, at her skulle vi ikke
vælte noget!! Men gæstfriheden var
stor alle vegne.
Som I nok kan læse, havde vi en fantastisk ferie i Skotland. Vi var utroligt
heldige med vejret, så alene det gør
jo, at dagene var dejlige. Kan varmt
anbefale at besøge den frodige ø!
Harry & Britta Damgaard
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Den 1. november 2016 skete der en
stor omvæltning i Erna og Helge Jørgensens liv, for da overdrog de deres
gård til Pernille og Tobias (se Gadespejlet) og flyttede til Kjellerup i et
lejet hus.

ude vestpå.

De købte gården af en
mand, som kun havde
haft den et par år. Før
ham ejede Karl Mogensen gården, og den er derfor blevet kone og 3 døtre. Datteren Randi bor
Sammen med datteren Randi på 13
kaldt ”Karl Mogensens gård” i folke- i Sejs og har 3 sønner, som har givet
år kom Erna og Helge til Pederstrup
Erna og Helge 4 oldebørn.
munde i mangel af andet navn.
fra Lomborg ved Lemvig i 1963 og
fortæller, at det var en stor omvæltI 1971 blev familien forøget med Gården havde 31 tdr. land, og da det
ning at komme til Midtjylland, hvor
René, som i dag bor i Vinderslev med ikke kunne brødføde en familie, arfolk var meget mere snakkesalige end
bejdede Helge først på en maskinstation og senere på papirfabrikken i Silkeborg. Erna havde arbejde på Axel
Jensens Møbelfabrik i Pederstrup og
havde også andet forefaldende arbejde samtidig med, at hun passede
dyrene derhjemme.
Over for gården på Pederstrupvej 59
boede dengang Else Isager. Som datter af Karl Mogensen var hun vokset op på Ernas og Helges gård, så
hun fulgte interesseret med i de forandringer, Erna og Helge foretog på
gården, som f.eks. at slå 3 stuer sammen til én. Senere har de lagt spisekammeret til køkkenet og lavet nyt
større badeværelse.
Sådan så gården ud i 1963

Det var oprindeligt en firlænget gård,
men vejr og vind var hårde ved bygningerne, så Erna og Helge valgte at
fjerne 2 af længerne. Jorden er solgt
fra, og der er kun 2,5 tdr. land tilbage.
Efter 53 år i Pederstrup kommer
Erna og Helge til at savne stedet,
men håber, at deres gamle bekendte i
byen vil huske dem og kigge forbi på
Højvangen en gang imellem.
Erna vil heller ikke undvære Lokalbladet, så hun er parat til at betale 200
kr. om året for at få det leveret i Kjellerup.

Erna & Helge Jørgensen en af de sidste dage på gården
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Anna Arhøj

Indkørslen fra Pederstrupvej

Stuehuset fra gårdspladsen

En dejlig og frodig terrasse

Erna & Helge på terrassen med Pederstrup i
baggrunden
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Gram Fællesfryseri i Mausing, Mausing Andelsfryseri –
i daglig tale Mausing fryseboks
På Jens og Elly Stenholts gård, Mausingvej 39, er der rester efter en særlig historie!

Sådan startede det

Fællesfryseriet blev oprettet 8. maj 1951 i enden af Alfred Stenholts lade. Der var 18 bokse og 4 lynfrysere. Hver
andelshaver havde en boks med nøgle. Flere kunne også deles om en boks. Hvis man skulle bruge lynfryseren, måtte
man skrive sig på en liste i god tid. En andel kostede ifølge oprettelsen 9 kr. pr. måned. Brugsuddeler Sørensen var
primus motor ved oprettelsen, og det var også ham, der stod for tilsyn af fryseboksen.

Brand i frysehuset

Kort tid efter oprettelsen af fryseboksen var der ild i den. En varmeblæser, der var sat til for at hjælpe
med at afrime boksene, tændte ild i
selve frysevæggen.
Der var flere brandbiler og politi til
stede. Brugsuddeleren tog skylden
for branden, men fortalte aldrig om
han fik en bøde eller kunne nøjes
med en advarsel.
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Mausing Fryseboks
Tirsdag den 1.august 1967 kl.20 afholdes ekstra ordinær
generalforsamling hos gårdejer Carl Hvam, Mausing
Dagsorden:
1.
Anmodning fra 9 interessenter om at udtræde af foreningen
2.
Forslag om nedlæggelse af fryseboksen såfremt de øvrige med
lemmer ikke ønsker den opretholdt
3.
I såfald ønskes en afviklingsperiode på mindst 3 højst 6 mdr.
4.
kasseren redegør for Fryseboksens økonomiske situation
5.
Eventuelt
Bestyrelsen

Fryseboksen i Mausing udbydes til salg
Eventuelle tilhørere kan leje boksen for 1 kr. / mdr.
ved henvendelse til Anders Hansen og tilbud indgives til samme senest
10.nov.
Mausing Fryseboks med en del tilbehør ønskes solgt(på grund af nedlæggelse)
Den kan lejes fra 3. november ved henvendelse til Anders Hansen til
hvem skriftlig tilbud indgives inden 12.oktober
boksen skal fjernes inden 1.december

9 bokse genbrugt i værkstedet. I brug var der røde låger med hængsler på
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Frysehuse blev typisk bygget
i slutningen af 1940-erne og
fremefter af lokale frysehusforeninger. Medlemmerne betalte
alle et årligt indskud, som gik til
frysehusbestyrerens løn, driften
og renterne på lånet til byggeriet.
I frysehuset lå køleanlæg og frysebokse. Jo mere boksplads, jo
mere skulle man betale. I boksene opbevarede man kød, fjerkræ
grønsager og bær.
De fleste frysehuse stoppede aktiviteterne i løbet af 1970-erne,
da det blev almindeligt udbredt
med kummefryser i de enkelte
hjem.

Indgang til frysehuset

Sådan sluttede det

Frysehuset blev nedlagt i 1967 og
solgt i januar 1968. I protokollen ses
det, at bestyrelsen på mødet 9. januar
1968 har godkendt regnskab og salg
af Fryseboksen. Det blev vedtaget, at
kassereren for sit arbejde med regnskab og opkrævning af kontingent i 4
år skulle have udbetalt 20 kr. pr. år i 4
år, i alt 80 kr. Resten af overskuddet
fordeles til medlemmer med 6 kr. pr
boks - som kunne hæves hos kassereren Carl Hvam inden 1. februar 1968.
Beløb, der ikke var hævet inden den
dato, ville ifølge protokollen indgå til
hjælp til gadebelysning i Mausing.
Boksen blev lukket ca. 1968. Alfred
Stenholt tilbød at fjerne den mod at
få materialerne, den var lavet af. Den
ene blæser installerede han i roehuset, så den kunne blæse varme fra kostalden og ind til roerne. Den anden
sidder i muren hos naboen Erik.

Huller efter aluminiumsskiltet
med Grams logo

2 hængsler fra låger med Gram logo
Her kan anes, hvor frysehuset lå
Oplysninger hentet fra materiale udlånt af Lokalarkivet Thorning samt oplysninger fra Jens Stenholt.
Marianne W. Kristensen
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Brugerrådet
ved Malmhøj
Gårdbesøg i Midstrup
i september

Malmhøj var som sædvanligt inviteret på gårdbesøg hos Susanne Guldborg og Carsten Jacobsen i Midstrup.
Ved samme lejlighed besøgte man
også deres nabo, Knud Aage Lindberg, som har mange flotte heste. Et
gårdbesøg er meget populært blandt
hjemmets beboere, for det vækker
mange minder, selvom meget på en
gård er anderledes nu, end det var tidligere. På gården er der både mange
dyr at se på og klappe og mange store
maskiner. At besøget blev afsluttet med et overdådigt kaffebord, var
med til at gøre dagen fuldendt.
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Løvfaldstur til Rørbæk sø
Datoen for årets løvfaldstur blev jo valgt og kaffen bestilt først på året, og dengang var det ikke
let at vide, at der ikke ville være gang i løvfaldet
den 20. september. Det var rigtig dejligt og sommerligt vejr den dag, træernes løv var stadig helt
grønt, og det var en god dag at tage på udflugt.
Der var godt 50 deltagere med på turen, som gik
ad mindre, hyggelige veje til Restaurant Rørbæk
Sø, men først kørte vi lige på det stykke af den
nyåbnede motorvej, som går gennem Silkeborg.
I Rørbæk var der dækket op til kaffen i en sal,
hvor vi havde en storslået udsigt over søen. Bent
Kragh havde igen sin harmonika med, og der
blev sunget mange sange efter kaffen, inden turen igen gik hjem til Vinderslev.

Tøj- og skodemonstration i oktober

Julemarked

Der var pæn tilslutning til julemarkedet, hvor der som sædvanligt blev solgt
kranse, dekorationer, julepynt og kort, men det største tilløbsstykke var igen
Både tøjfirmaet Pasgaards efterfølger
i år tombolaen. I amerikansk lotteri kunne man også være heldig at vinde en
og skofirmaet Reporto kom og præpræmie, og så var der selvfølgelig mulighed for at sidde og hygge sig med
senterede deres varer. Beboere fra
gløgg og æbleskiver eller en kop kaffe.
området er flinke til at møde op til
demonstrationerne, men efterhånden
Igen i år kan vi se frem til et pænt overskud, når regnskabet fra julemarkedet
er der ikke så mange af hjemmets beer gjort op. Pengene går til et godt formål, for de er med til at finansiere de
boere, der deltager, så vi overvejer,
mange arrangementer, vi afholder i årets løb, først og fremmest til glæde for
om vi skal fortsætte med den type ardem, der bor på Malmhøj, men også for egnens beboere.
rangement fremover!
Vi har en trofast skare af kunder, som
køber de ting, der bliver fremstillet, og
vi er så heldige at have en god kreds af
sponsorer, som forærer os gaver eller
kontanter til markedet. Dem skylder vi
stor tak! (se sponsorliste på næste side)

En anderledes julekalenderdekoration,
kreeret af Anni Borum

På brugerrådets vegne
Birthe Clausen
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Brugerrådet ved Malmhøj
Tak til vore sponsorer 2016:
Avisen
Bredsgaard
Byens mand
Camilla
Centerrevision
Collection
Din Købmand
Din Tøjmand
EDC mæglerne
Elkær Anlæg og Entreprenør
Else og Arne Holm
Falck
Forever, Britta Ankersen
Funder El-service
Gardin Laugesen
Gl. Kjellerup Smedie
Gunhild Kærsig Sørensen
Hanne Hansen,Tupperware
Hauge Data
Hauge Minimarked
Hedegaard Agro
Henrik Andersen, vognmand
Henry Lund
Hønholt Landhandel
Innbo

JL auto
Jyske Bank
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bøger og Papir
Kjellerup Dyreklinik
Kjellerup Fodplejeklinik, Nørregade
Kjellerup Kraniosakral, Jytte Krogh
Kjellerup Pejse- og energicenter
Kjellerup Plantecenter
Kjellerup Porte
Kjellerup Stenhuggeri
Kjellerup Tandlægecenter
Kjellerup Tømmerhandel
Kjellerup VVS
Kjellerup Væveri
Klinik Masé, Tanja Aagaard
Klinik for fodterapi, Nørregade
Klinik for fysiurgisk massage, Zita Agerskov
Kloster sølv
Klovbeskærer, K.V. Andersen
Knuds Hvidevareservice
Kurt Knudsen
Kusk Hvidevarer
Kyllings El-service
Sparekassen Kronjylland

Her i Danmark tager vi det som en
selvfølge, at vi bare kan åbne vandhanen og bruge vandet, som det er –
også til at drikke. Det skal vi huske at
påskønne, og vi skal selvfølgelig også
huske at passe på vores gode vand.
I nogle områder i Danmark ejes vandværkerne af kommunerne, som har
folk ansat til at passe dem og holde
øje med, at vandkvaliteten er i orden.
I andre områder ejes vandværkerne
af forbrugerne selv.

Lagkagehuset
Lone Sprogø
Lux Styling
Malerfirma Domino, Anni Domino
Malermester Helle Krogh
Murermester Jørgen Brødløs
Nybolig
Profil Optik
Rema
Shell, Vestergade
Silkeborg Uldspinderi
Sportigan
Susanne Møller, Vinderslev
SuperBrugsen
Søndergades Auto, Harry Damgaard
Sørens Rejser
Tandlægerne i Vestergade
Telka
Tømrer og snedker Munk
Vilda Jacobsen
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Zjoos

om året. Vandet kontrolleres 2 gange
om året.
Og hvem passer så Pederstrup Vandværk og sørger for, at vandkvaliteten
er i orden?

Det gør en bestyrelse, som vælges på
den årlige generalforsamling i marts.
Som i enhver anden forening sidder
man i bestyrelsen for 2 år ad gangen,
og man konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, osv. Der er 7 bestyrelsesmedlemDet er f.eks. tilfældet med Pederstrup mer.
Vandværk, som leverer vand til Pederstrup og Mausing med opland, Desuden har bestyrelsen valgt at have
dvs. i alt ca. 143 forbrugere, som til- en opsynsmand, som regelmæssigt
sammen modtager næsten 40.000 m³ besøger vandværket for at holde øje
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med, at alt kører, som det skal.
Vandværket sender gerne måleresultater af vandet ud på mail til de forbrugere, der er interesseret. Du kan
også følge med i aktiviteterne i forbindelse med vandværket på
https://www.facebook.com/pederstrupvand/.

Claus Kovdal Hansen,
formand.
Bor på Tøndborgvej 53
og er landmand.

Kjeld Hvolgaard,
kasserer.
Bor på Tøndborgvej 34
og er projektleder.

Kaj V. Andersen,
hjemmesideansvarlig
og referent.
Bor på Mausing Skolevej 11
og er klovbeskærer.

Villy Lundgaard,
teknisk ansvarlig.
Bor på Lundgårde 4
og driver maskinstation.

Dit vandværk passes altså af frivillige
folk fra lokalområdet, der bruger deres fritid på at sætte sig ind i love og
regler og sørge for, at vandkvaliteten
altid er i orden. Hvis der opstår problemer med lækage eller forurening,
sørger de også for at give forbrugerne besked om, at vandforsyningen er
afbrudt i en periode, eller at vandet

Hans Henrik Christensen,
alment bestyrelsesmedlem.
Bor på Mausingvej 55
og er landmand.

Søren Tøndborg,
alment bestyrelsesmedlem.
Bor på Tøndborgvej 45
og sælger landbrugsmaskiner.

Lars Arhøj,
opsynsmand.
Bor på Pederstrupvej 66 og
er teknisk servicemedarbejder.

Desuden er Susanne Smed også i bestyrelsen som
alment bestsyrelsesmedlem.
Hun bor på Mausing Skolevej 11 og er bogholder.

skal koges før brug. Informationerne Den årlige generalforsamling holdes
i marts i Mausing Forsamlingshus og
kommer ud på Facebook og sms.
annonceres på Facebook og i KjelleHar man som forbruger brug for at rup Tidende. Alle er velkommen til
komme i kontakt med Pederstrup at komme og høre om vandværkets
Vandværk kan dette ske på mail til drift.
pederstrupvand@hotmail.com elAnna Arhøj
ler til formanden Claus Kovdal Hansen på telefon 22 64 36 77.
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Vinderslev Forsamlingshus
I det forgangne år har der været gan- ikke mindst har lyst til at besøge igen.
ske god opbakning til vore aktiviteter.
Fællesspisningerne har været et sik- Jeg vil på bestyrelsens vegne benytte
kert trækplaster.
lejligheden til at takke dem, som har
bakket op om huset, både som gæFastelavn og juletræstænding har haft ster og som dem, der har været med
fremgang i antallet af deltagere. Dog til at planlægge og afvikle aktivitemåtte vi opgive fastelavnsfesten for terne og ikke mindst dem, som har
de voksne på grund af manglende hjulpet med at lave ting ved huset.
tilslutning. Om det var datoen eller ideen, der ikke duede, vides ikke. Vi glæder os til, vi ses i et forhåbentMen det lader vi os ikke slå ud af. Nye ligt lige så aktivt 2017.
ideer kommer der sikkert, og så håber
vi bare på, vi rammer rigtigt til den Næste år byder pt. på følgende aktiviteter.
tid.
Bagagerumsmarkedet var ikke helt
så godt besøgt, som vi kunne tænke
os, men en rigtig hyggelig dag, som
vi formodes at ville fortsætte med
fremover i håb om flere kræmmere
og besøgende på sigt.
Som de fleste nok har lagt mærke til,
så blev vi færdige med facaden, nok
det mest iøjnefaldende for dem som
mest ”bare kommer forbi”, men der
har været mange ting i gang i huset,
som alt sammen gør det til et sted,
hvor folk føler sig velkommen, og

Søndag den 26. februar kl. 10.00

Fastelavnsfest for børn

Der vil være forskellige aktiviteter
og traditionen tro kåring af kattekonge /-dronning.
Håber på at se mange børn
og forældre med fantasifulde udklædninger til en
kolofantalastisk dag,
som de ville have sagt
i Peter Plys.
Torsdag den 23. marts

Fællesspisning

Tirsdag den 21. februar
kl. 19.00 afholdes der
generalforsamling
Mød endelig op hvis du har gode
ideer eller lyst til at deltage i et
spændende bestyrelsesarbejde,
eller bare har lyst til en hyggelig
snak om, hvad vi går og laver.
Der vil være øl, vand, kaffe samt
lidt brød.

Menuen mm. vil der blive skiltet
om, når tiden nærmer sig.

Skulle der sidde en derude med en
god ide eller en, som har lyst til bestyrelsesarbejde, så er I altid velkommen
til at kontakte undertegnede på tlf.
61 36 54 72.
På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Seniorklubben
Siden sidst fra Seniorklubben
Vi har haft 3 møder i efteråret:

Vi byder alle velkommen i 2017
på Malmhøj

Høstfesten med Rasmus Østerby, hvor han levende fortalte
om høsten i sin barndom. Else
Holm spillede til fællessangene.

11. januar kl. 14:30

Fortæller Jørn Dall om sit liv som politibetjent

I november havde vi besøg af
Hans og Henry som underholdt
med musik på harmonika og
violin.

8. februar kl. 14:30
			

Hans Peter Tams.
Emne: Hvad jeg har oplevet under krigen

8. marts kl. 14:30
			

Jens Anders Brogård.
Emne: At være udsat for at være indsat

5. april kl. 14:30
			

Generalforsamling
Oplæg fra Sundhedshuset ved Helen Kjær

Året 2016 sluttede med vores julecafe med Bente Sørensen ved
klaveret.
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Kristian Lilholt i Vinderslev Forsamlingshus
Fredag den 24. februar 2017 – dørene åbnes kl. 18.00
(koncerten starter, når vi har spist)

Billetter bestilles ved Louise, tlf. 51 52 21 95
Pris 200 kr. – inklusive en let anretning – drikkevarer købes derudover.

Kristian Lilholt Trio vækker glæde og begejstring
overalt med deres varme og underholdende koncerter. Efter mere end 800 koncerter i ind- og udland er trioen et yderst velfungerende og charmerende koncertbekendtskab.
Kristian Lilholt og Ida Friis Virenfeldt bakkes
denne aften op af to Silkeborgdrenge: Frede
Panduro på guitar og Rune Schmidt Vestergaard
på bas. Så denne aften lidt mere end en trio.
Kristian Lilholt fyldte 60 år i 2016, og det fejrede
han med en superflot, dobbelt ‘2016’ udgivelse:
Nye sange og ny instrumentalmusik nedfældet i
en 40 siders rigt illustreret bog.

Den nye musik cementerer, hvad vi allerede ved. Kristian er ganske enkelt en fremragende musikmager. Om
det er sange eller instrumentalmusik, så er det svært ikke at blive ramt i hjertet af hans varme, lødige og vedkommende menneskemusik.
Kristian Lilholt har også den gave, at han kan kommunikere frit og utvungent med sit publikum. Det er som
at sidde i dagligstuen med ham og snakke løst og fast om både lette og svære emner - og det bliver som oftest
også svært underholdende.
Det er ikke længere nødvendigt at remse hele hans omfangsrige produktion op. Man må blot konstatere, at
han gennem snart 4 årtier har holdt et højt, højt kompositorisk niveau - fra de første vinylplader i 80'erne med
fejende flot rockmusik, over 90'ernes flotte, stilskabende instrumentaludgivelser og 00'ernes sange både på
dansk og engelsk, til de nyeste store projekter LAND: En rejse gennem Danmarks årstider i musik, malerier
og film, STILLE FLYDER LIVET: En bys historie fra istid til nutid, hvor musik, dans, historiefortælling,
film, stills og projektorkunst på bygninger smeltede sammen til en forrygende helhed, og ”liggestolskoncerterne” KUR UDEN ORD.
De fleste er jo også godt klar over, at nogle af hans bror Lars Lilholts allerstørste hits er komponeret af
Kristian.
Kristian Lilholts koncerter er som regel lange - for når først de er i gang, er der ingen der ønsker, at de skal
stoppe igen.
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VIF
Et dejligt, men travlt 2016 er gået. I
gymnastiksalen, på fodboldbanerne
og i klubhuset har der igen i år været
fart på. Opvisning, kampe, træning,
marked og fester er gået godt, og
mange har haft gode timer i forbindelse med idrætsforeningen.
En stor opfordring til spillere og
forældre til at få dem selv eller deres
børn meldt på holdene ved opstart.
Vi vil i bestyrelsen meget gerne bruge
vores tid på at udvikle og lave nye tiltag, men når vi skal bruge alt for meget tid på at få folk til at betale deres
kontingenter, ja så rækker vores tid
som jeres heller ikke længere. Nok
om det!!

Seniorafslutningen var ligeledes en rigtig god fest, hvor der blev spillet op
til dans af ingen ringere end DJ Bo. Han gav gas og sørgede hele aftenen
for en god og festlig stemning.

Siden sidste blad har vi haft et par arrangementer:
Ungdomsafslutningen blev afholdt
i Vinderslev Forsamlingshus med god
tilslutning og hyggelig stemning. Der
var konkurrencer samt præmieuddeling, og der blev udtrykt stor glæde
og tilfredshed med sæsonen, der var
gået og de mennesker, som er med til
at holde liv i afdelingen. Vi fra bestyrelsens side håber på stor tilslutning
og godt fremmøde, når næste sæson
starter op til foråret.
På hjemmesiden kan der endvidere
ses de kommende aktiviteter, men vil
lige nævne de første i året 2017:
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
er der generalforsamling i klubhuset. Mød op og vær med til at
få indflydelse på beslutningerne i
foreningen eller bare hør, hvordan
året er gået. I år skal der vælges
nye medlemmer til bestyrelsen, så
skulle man have lyst til at være en
del af en god bestyrelse i en forening med fremgang samt give lokalsamfundet en hjælpende hånd,
så kontakt bestyrelsen.
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Når fodbolden holder vinterpause,
begynder aktiviteterne i gymnastiksalen. Der spilles badminton,
lidt fodbold og laves gymnastik.
Se mere om holdene, kontaktpersoner og træningstiderne for gymnastikafdelingen på vores hjemmeside www.vinderslev-if.dk.

Lørdag den 11. februar kl. 10.00
skal klubhuset have årets hovedrengøring, herunder reparation
af diverse småting både inde og
ude. Kom og giv en hånd med!
Fodbolden starter igen.
Der er opstart for seniorafdelingen lørdag den 25. februar kl.
14.00 og for ungdomsafdelingen lørdag den 1. april kl. 10.00.
Find støvlerne frem og mød op
fra starten af sæsonen.

Gymnastikken skal også rundes
godt af. Det sker med en afslutning søndag den 5. marts kl.
10.00. Hold øje med opslag vedr.
arrangementet!
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens
vegne takke alle i og omkring klubben for et godt år. Uden jer er det
ikke muligt at få klubben til at fungere.
Vi glæder os til at være en del af klubben og sammenholdet i 2017.
På bestyrelsens vegne
Christian Riis-Larsen

APRIL
Torsdag den 6. kl. 19.30
Besøg på Hinge Osteri.

Så er det lige før det sker! Der er få
dage til juleaften, og jeg skal lige finde
på noget at skrive til Lokalbladet. Ligesom andre har også vi i bestyrelsen
været ramt af influenzaen, så vi har
måttet udskyde vores møder et par
gange. Men nu lykkedes det os alligevel at samles – nogen af os!
Vi har lavet en liste med overskrifter
for program i 2017:
FEBRUAR
Torsdag den 9. kl. 18.00
Generalforsamling
i Vinderslev Skoles fællesrum.
Årets første arrangement. Først inviterer vi på aftensmad med et glas
vin eller øl, og derefter er der kaffe
og generalforsamling. Vi håber at se
mange af jer. I er velkommen til at
komme med gode idéer til, hvad vi
kan gøre for at styrke lokalsamfundet
og få gode oplevelser sammen. Hvad
har DU lyst til, at vi skal investere vores tid og penge i?
MARTS
Lørdag den 11. Revy om aftenen
Vi har ikke opgivet det med revyen.
Vi håber, at alle, der øvede i 2016 er
friske på at tage fat igen.
Det bliver måske i Mausing Forsamlingshus, men det er ikke helt afgjort
endnu.
Vi kan bruge flere folk, både til at
være med i revyen og til at hjælpe med
praktiske ting som borddækning, salg
af billetter, servering, oprydning mm.
Giv lyd, hvis du vil hjælpe os til Lotte
på tlf. 51723698.

OKTOBER
Lørdag den ? i Vinderslev Bypark
Årets sidste arbejdsdag i byparken.

Vi mødes kl. 19.30 ved Hinge Osteri. Torsdag den 19.
Evt. samkørsel aftales ved tilmelding. Store og små spillefugle mødes om
eftermiddagen. måske på Vinderslev
Erene og Evald fortæller om deres Skole. Det ved vi ikke endnu. Vi foreøkologiske gårdmejeri med salg af stiller os, at der er mange, der har lyst
kvalitetsoste og mælkeprodukter fra til at komme og ”tæve hinanden”.
gårdens egne sortbrogede økologiske Tag nogle gode spil under armen og
malkekøer.
inviter familie og venner med. Måske
bliver det den dag, du lærer et nyt spil.
Der bliver mulighed for at købe noget med hjem.
Der bliver en form for fællesspisning,
og så må der spilles igen, hvis man
Aftenen slutter med kaffe, brød og har lyst.
ost.
Arrangementet er i efterårsferien og
Tilmelding er absolut nødvendig. Der tænkt som en mulig aktivitet for børn
er begrænset antal pladser. Det koster – evt. med bedsteforældre. Arrange75,- kr. at være med.
mentet er selvfølgelig for alle.
? I Vinderslev Bypark
Fri entre – ingen tilmelding. Man
En endnu ukendt dato i april er der kommer til at give lidt for mad og
forårsklargøring af Byparken. Der drikke.
skal bl.a. males.
Nærmere information følger.
JUNI
Fredag den 23. kl. 19.00
NOVEMBER
Skt. Hans Aften ved Mausing For- Søndag den 12.
samlingshus. Vi begynder kl. 19.00 - ”Det er mest for børn!”
Bemærk tidspunktet!
Vi satser igen på Børneteater fra Kragelund, og ellers prøver vi at finde en
Aftenens båltaler er sognepræst Mi- anden god idé til at underholde elkael Holst Kongensholm. Mikael til- ler aktivere børn sammen med deres
træder som præst 1. februar og glæder voksne.
sig til at deltage i vores arrangement
og møde os alle sammen. Som sædvanligt sælger vi pølser, øl, vand, kaf- Vi fra Borgerforeningens bestyrelse
fe og kage. Snobrød og skumfiduser takker for opbakning og deltagelse i
er gratis. Medbring evt. stol.
vores arrangementer i 2016. Det har
givet nogle sjove og interessante opAUGUST/SEPTEMBER
levelser og gode minder. Vi håber at
? Mausing Byvandring med guide rigtigt mange vil give sig tid til at være
med i vores arrangementer i det nye
I samarbejde med Knud Haugaard år og på den måde være med i ”det
arrangerer vi endnu en byvandring lokale liv”. og sammen med os finde
med guide. Denne gang er det i Mau- nye idéer til at styrke lokalsamfundet
sing, at det sker. Det bliver en lørdag og få endnu flere gode oplevelser.
eller søndag i august eller september.
Knud er begyndt at gøre sig nogle
Godt Nytår!
tanker og tager kontakt til dem, der
På bestyrelsens vegne
ved noget om landsbyens historie.
Lotte Kragh
Nærmere information følger.
Formand
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kjellerup og Omegns Valgmenighed blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til
Indre Mission.
• Kirkeligt lægges vægt på N.F.S. Grundtvigs tanker om, at menighedens fællesskab bygger på trosbekendelse, dåb og nadver ved gudstjenesten.
• Folkeligt afholdes arrangementer med fællessang/musik , foredrag om samfund, kultur og historie samt busture for flere generationer.
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 Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed inden for folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme
gyldighed 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. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om
menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige
handlinger.

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges
til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.
hed fra kristendommens forhistorie i
Det Gamle Testamente – og så derI oktober gik konfirmandundervis- fra gradvis nærme mig det særlige ved
ningen i gang, og både de otte elever den kristne tro, som adskiller den fra
og den uprøvede præst har nu haft andre religioner.
lidt tid til at vænne sig til hinanden.
Vi får se, hvordan den plan kommer
Jeg har fortalt for børnene fra Nor- til at spænde af. Men sikkert er det, at
dens mytologi og Det Gamle Testa- også denne del af præstegerningen er
mente, og vi har talt sammen om no- ny for mig – og jeg lærer ganske gradget af alt det store – og også om en vist, hvordan man bedst går til den.

Konfirmandundervisningen
er i gang

del af alle de småting, der kan dukke
Besøg af præsten
op, når ordet er frit.
Nogle af valgmenighedens medlemI det nye år går vi i gang med ker- mer har jeg allerede besøgt, og andre
nefortællingerne fra Det Nye Testa- kom jeg til i juletiden, hvor jeg tog
mente, som i sagens natur udgør det rundt til de ældste medlemmer med
vigtigste stof i konfirmandforbere- en lille julehilsen fra menigheden.
delsen. Min tanke har været at begyn- Men de fleste medlemmer har jeg i
de med myternes antydninger og de sagens natur endnu ikke været hjemdrabelige fortællinger om livets hård- me hos.
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Jeg synes, det er godt og rigtigt, at jeg
lærer alle de medlemmer at kende,
som gerne vil lære mig at kende, men
jeg vil meget nødig løbe folk på dørene.
Så lad mig her melde klart ud – nu
også på skrift: Hvis man har lyst til
at sige dav – og måske byde på kaffe
og klejner – skal man endelig sige til,
så siger jeg ja tak, og vi aftaler en dag.
For jeg kan ikke selv vide, hvem der
gerne vil have besøg, og jeg vil derfor
være meget glad for, at de, der gerne
vil hilse på mig, selv indbyder mig.
For ellers bliver det uoverskueligt i
mit lille hoved.
Johan Christian Nord

KIRKENYT
Valgmenigheden
Den nye organist

Jeg hedder Søren Bormann og er
cand.mag. i fagene musikvidenskab
og oldtidskundskab. Sideløbende
med min uddannelse på Aarhus Universitet uddannede jeg mig som kirkemusiker i orgel og korledelse ved
Vestervig Kirkemusikskole – hvor jeg
blev færdig i sommer.
Jeg er opvokset i Herning og har sunget under korlederen Mads Billes ledelse i Herning Kirkes Drengekor fra
1998-2010. I den periode blev jeg bekendt med og optaget af forskellige
tiders kirkemusik. Sidenhen har jeg
sunget i Aarhus Universitetskor og i
Vor Frue Kirkes Kantori i Aarhus.
I mit kirkemusikalske arbejde stræber
jeg efter at lade kirkemusikken afspejle og reflektere tekstrækkerne. Salmeledsagelsen fra orgelet skal netop ledsage og lede, ikke kvæle menighedens
sang. Ud over min nye stilling som
organist ved Kjellerup og Omegns
Valgmenighed komponerer jeg også
musik til brug i kirken.
Søren Bormann

Kommende arrangementer
Undervejs hører vi bl.a. Thybo-mål,
Onsdag den 18. januar kl. 18.30
Himmerlandsk, Alsisk, Fynsk, SjælOpstartsmøde for
landsk og Mønsk.
Valgmenighedens kor
Organist, Søren Bormann fortæller
om at styrke sangen i menigheden –
og på egnen. Alle med lyst til sang er
velkomne, også ikke-medlemmer.
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Danske sprogbilleder –
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
en dialektaften
Aftenforedrag ved skuespiller Kjeld Generalforsamling
Høegh (http://kjeld-hoegh.dk/).
Torsdag den 23. marts kl. 19.00
Foredraget vil give et autentisk og Nåde i narcissismens tid
underholdende indblik i en række af Aftenforedrag ved præst og forfatter
landets mest kendte (og elskede) dia- Sørine Gotfredsen.
lekter.
Mennesket kommer nemt til at vende
Der vil – efter Kjeld Høeghs eget ud- blikket for meget indad, og livet i den
sagn – blive taget behørigt og humo- moderne verden opfordrer til det. Vi
ristisk hensyn til både det originale kalder det selvstændighed, individuaudtryk og de lune særpræg i folkeka- litet og personlige valg, men narcisrakteren, idet han søger at identifi- sismen driver os rundt ved vore følelcere sig med de personer, der er ken- ser og gør os dårligere til at tjene en
detegnet ved netop det pågældende sag og ære den anden.
lokalsprog.
Med hjælp fra blandt andre Grundtvig og Kierkegaard samt den store
litteratur forsøger Sørine Gotfredsen
med udgangspunkt i sin bog Løft blikket - Nåde i narcissismens tid at hjælpe
os tilbage til fast grund.

Alle møder foregår i Valgmenighedens hus
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Børnehjørnet
Børnehjørnet tænker nyt… Men vi er her stadig..!!
Børnehjørnet skifter navn inden så
længe, men vi holder stadig til i Sognehuset hver tirsdag, og der er gang i
den med både leg og aktiviteter.

Hvordan kan vi som kirke bedst tilgodese småbørnsfamiliernes behov?

Når vi påtænker at skifte navn, skyldes
det, at tirsdagens børnehjørne-børn
er blevet store og kræver nytænkning.
Det vil vi forsøge at tænke ind i vore

overvejelser, for de mindste børn i
Vinderslev og omegn har også brug
for et Kirke-Børne-Hjørne, hvor de
kan føle sig trygge og få kirkens og
bibelens fortællinger med sig i bagagen. Det er da ret vigtigt, og som ledere i Børnehjørnet har vi brug for
gode ideer og gode tidspunkter fra
forældre med mindreårige børn.

Julehygge

Julekrybbe

Fællesspisning ved høstgudstjeneste

Efteråret 2016 har været en god tid
med nye børn og et nyt arbejdsmateriale, der hedder: Junior-Frø.
Det har givet anledning til at gå i dybden med Guds kærligheds-tegn til os
mennesker, og vi har fået fortalt om
Guds løfter til os i dag. Vi er blevet
udfordret med ord som: Profeti, -Advent, -Løfter, -skabelse og så osv.
Vi har været sammen med spejderne
ved høstgudstjenesten i september
måned, og her bar vi frugt og grønt
ind i kirken. Vi solgte det selv bagefter og delte overskuddet.
Vi nyder stadig at vise danskheden
frem i kirken ved at være repræsenteret med Børnehjørnets Fane.
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I er velkomne til at henvende jer!
Følg os på Vinderslev kirkens hjemmeside.www.vinderslevsogn.dk

Afslutningen på efterårets sæson i
Børnehjørnet var Luciagudstjenesten, hvor vi igen, sammen med spejderne og en småbørnsgruppe, gik
Lucia i kirken.
Tak for fælles indsats til både børnene og de voksne. Tak for alle villige
hænder, der var med til at gøre dette
til en virkelighed.
Fantastisk at vi i fællesskab kan være
med til at bære lyset frem i verden,
for der er brug for så meget lys i vore
liv og i verden.
Kirkens rum har gode og fine rammer for arrangementet: Lys i Mørket
og Fred i Hjertet, for det var det vi
hørte om ved Luciagudstjenesten.
Godt nytår og på gensyn!
På vegne af Børnehjørnet
Anne Marie Najbjerg
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Det nye menighedsråd for Vinderslev sogn og kirke

Således ser det nye menighedsråd for 2016 – 2020 ud:
Bagerst fra venstre:
Knud Friis (sekretær), Jens Larsen (kasserer), Jens Stenholt (formand).
Forrest fra venstre:
Birgit Thomsen (næstformand), Søren Holm (kirkeværge) og
			
Lisbeth Nyrup Christensen (kontaktperson).
På www.vinderslevsogn.dk kan man se flere oplysninger om menighedsrådets udvalgsopgaver,
kontaktoplysninger m.m.

Minikonfirmandundervisning
starter onsdag den 25. januar
kl. 14.15 – 16.00
i Vinderslev Kirke og Sognehus

Minikonfirmanderne deltager aktivt i Hjerteligt velkommen!
gudstjenesten og får overrakt diplomer.
Undervisere:
Helle Frølund,
Hele minikonfirmandforløbet slutter Efter gudstjenesten serveres pasta og tlf. 51 89 05 74
af med en gudstjeneste i Vinderslev kødsovs i Sognehuset. Det er gratis. Anna Grethe Valbjørn Larsen,
tlf. 23 39 19 66
Kirke Palmesøndag den 9. april kl.
Det er gratis at deltage i minikonfir10.30.
mandundervisning.
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Velkommen til
Marianne

Menighedsrådene i Hinge og Vinderslev har den store glæde at byde
velkommen til vores nye fastansatte
organist, Marianne Skrydstrup. Vi ser
meget frem til samarbejdet og byder
dig med stor glæde velkommen som
vores nye organist.

Præsentation af Marianne

Jeg hedder Marianne Marie Skrydstrup, er 52 år og bor i Birgittelyst
sammen med Torben. Vi har tilsammen fire børn i alderen 19-25 år. Torben og jeg har været sammen i 11 år
og forventer at flytte til Serup i for- Vestervig Kirkemusikskole på linjen
året 2017 sammen med gravhunden "Orgel og korledelse", der svarer til
den tidligere PO-uddannelse. Derfor
Ika.
er det også fantastisk at få fast ansætJeg har spillet kirkeorgel, siden jeg var telse i to kirker, der har så gode og
13 år og var ansat i to kirker på hjem- store orgler, at jeg vil kunne spille al
egnen i Himmerland, indtil jeg var 20 den musik, som vi arbejder med på
år. Herefter er der gået 30 år, hvor jeg skolen.
har arbejdet for Post Danmark. De
fleste af årene som leder og chef. Det Ud over ansættelsen ved Vinderslev
blev ikke til meget orgelspil i disse år, og Hinge Kirker har jeg arbejde på
Herning Lufthavn, hvor jeg dels laver
men af og til tog jeg ud som vikar.
regnskab for to selskaber og dels viFor to år siden stoppede jeg i Post karierer for flyvepladslederen. Jobbet
Danmark og genoptog straks mit passer meget fint sammen med orgaorgelspil. Det har hele tiden rum- nistjobbet. Samtidig er der plads og
steret som en drøm for mig, og nu tid til at studere og vikariere i andre
var lejligheden der til at virkeliggøre kirker, når det kan passe ind.
den. Aktuelt går jeg på andet år på

Fritid og arbejdstid opdeler jeg normalt ikke. Jeg har det nemlig godt
med, at de to ting bare er ét liv! Vores
familier betyder meget, og selv har
jeg en stor familie med fem søskende. Jeg læser en del bøger. Torben og
jeg er begge fritidspiloter og har haft
mange gode og spændende oplevelser sammen.
Jeg glæder mig til at bidrage til det
kirkelige og musikalske liv i Hinge og
Vinderslev og ser frem til at hilse på
jer undervejs.
Marianne

Sogneaften:
Onsdag den 1. februar kl. 19:30 er
der foredragsaften i Sognehuset med
sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg. Emnet er: ”Hvordan
hjælper vi bedst os selv og hinanden,
når livet gør ondt?”.
Ruth
Østergaard
Poulsen har været
sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital i 16 år og har
derfor haft utallige
samtaler med mennesker i krise. Dermed

har hun også erhvervet sig en solid Foredraget er tænkt som oplæg til
erfaring med, hvad mennesker har samtale senere på aftenen.
brug for, når sygdommen rammer.
Aftenen holdes i Vinderslev SogneDette foredrag vil være et opgør med hus, Vinderslevholmvej 4.
den falske optimisme, der bare siger:
"Op på hesten", og "Tiden læger alle Pris for deltagelse er: 25 kr.
sår". Mennesker er forskellige og har Ikke konfirmerede er gratis.
brug for noget forskelligt, men Ruth
vil alligevel vove at komme med sine Vi håber på stor tilslutning.
bud på, hvad der hjælper og måske
endnu mere: hvad der ikke hjælper,
Venlig hilsen
når det hele er svært. Trøst er en forFinn Najbjerg
nærmelse, hvis der ingen trøst er, og
finn.najbjerg@indremission.dk
tiden læger ikke alle sår.
www.indremission.dk/midt
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gro. Pasningen bliver en del af den ansvaret, når denne 2. klasse går ud
"understøttende undervisning", som af skolen efter 6. kl.
skolereformen har indført.
Man kan læse mere om projektet på:
Når vi tager op og passer træer, giver www.genplant-planeten.dk.
vi beboerne på Malmhøj besked, så
Anne Bay
Store-plantedag på Malmhøj de kan være med og hygge.
Klasselærer på Vinderslev Skole
Lørdag den 5. november mødte alle
Håbet
er,
at
en
ny
klasse
kan
overtage
elever fra Vinderslev Skoles 2. klasse
op på Malmhøj Plejecenter i silende
regn medbringende blandt andet: 100
træer, målebånd, forældre, spader og
kager.

Vinderslev
Skole

Klassen var meldt til projektet ”Genplant Planeten”, som går ud på, at
elever planter træer for at hjælpe verdens klima.
Folkeskolereformen lægger op til
"den åbne skole". Altså at vi skal ud
af klasseværelserne og integrere undervisningen i "det virkelige liv". Da
materialet "Genplant planeten” kom,
var det en oplagt chance. I naturteknik skal børnene lære om klima,
årstider og træer. De hører bekymrede voksne snakke om klimaforandringer.

Eleverne startede med at synge ”Vi vil
plante et træ” for Malmhøjs beboere

Vinderslev skole fik pæne nye
omklædningsrum i uge 43

Lucia i 3. klasse 13. december
Børnene i 3. klasse havde glædet sig
meget til tirsdag den 13. december.
De skulle gå Lucia optog – først på
skolen, bagefter på Malmhøj.

Der var mødt en del forældre op til at
hjælpe med at få de fine hvide dragter Hvad er der sket?
på, som Helle fra sognehuset så ven- Vinderslev skole har fået to nye omFlere af plejehjemmets beboere er
klædningsrum. Der er blevet lavet
ligt havde udlånt til os – dejligt!
tidligere landmænd eller har boet
et drenge- og et pigeomklædningspå landet og kender til træplantning.
Optoget var ligeså fint og stem- rum. Det største omklædningsrum
Børn og ældre har masser af fornøningsfuldt, som det plejer at være. På er drengenes, mere bænkeplads ved
jelse af at være sammen. Klassens
Malmhøj blev vi taget godt imod af pigerne. Der er kommet nye brusere,
forældre har intentioner om et par
personalet, og vi gik hele vejen rundt nyt gulv og flere bænke i begge omfælles arrangementer om året, så det
og sang, før vi fik mandariner og cho- klædningsrum.
var oplagt at slå alt dette sammen.
kolade.
Plejecentrets leder, Else Jensen, var
Så hjem på skolen, hvor 3. klasse spistraks frisk på ideen. Hun foreslog
ste en velfortjent julefrokost i klassen.
arealet "Fåremarken" syd for centret,
En dejlig dag!
og kommunen gav tilladelse.
Hanne Larsson
Børnene føler, det er en vigtig sag, og
at de gør noget godt for klimaet og
de ældre. De har lært, hvordan træer
optager luftens CO2 og indbygger
det i stammen.
Planen er, at 2. klasse får "ejerskab/
ansvar" for disse træer. Vi lærer om
træer ved at være med i hele processen: Vi planter, passer og ser dem
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Hvorfor er det kommet?

Før var der kun et omklædningsrum.
Derfor tog det en halv time af timen
hver gang, fordi drengene og pigerne
skulle dele, så drengene skulle først
gå i bad og klæde om, og bagefter
var det så pigernes tur. De gamle
omklædningsrum lugtede, og de var
ikke så lækre at se på. Der er meget
forskel på de nye omklædningsrum
og på de gamle.

Forsinkelse

I uge 42 var det planlagt, at de skulle
være færdige, men de blev først fær-

dige i uge 43. Børnene på Vinderslev
Skole glædede sig til, at de blev færdige, men det tog lige en uge mere,
end de havde forventet. Hver dag,
når børnene gik forbi de næsten færdige omklædningsrum, kunne de lugte cement. Mange af eleverne spurgte
meget, om det ikke snart var færdigt.

Slut med splinter

Omklædningsrummene har fået
bænke uden splinter og knager til
håndklæderne. Børnene er glade for,
at de nu også kan gå i bad, uden at de
skal skynde sig. Pigerne og drengene
skal dog deles om et toilet. Der er en
lille gang foran omklædningsrummene, som man går igennem for at
komme hen til gymnastiksalen. Gulvet er blevet renere, og bruseren er
blevet bedre.
Skrevet af
Dina Kjær Vibjerg og
Mikkeline Rendell Ravn Kristensen
Foto – Karla Døssing Kristensen

Windir Spejderne
Vi er igen startet ved spejderne efter Søndag den 15. januar er der den
en lang juleferie og er nu 14 ulve og årlige nytårsparade med optog og
5 spejdere.
varm suppe og beretning fra gruppelederen og grupperådsformanden,
Vi har i efteråret holdt vores hallo- der begge kort fortæller om året, der
ween arrangement ved spejderhuset er gået og det nye, der kommer.
med græskar fra Samsø. Vi havde
desværre ikke så mange besøgende i Spejderne vil i det nye år være klar
år, men det var en dejlig dag med fint til en masse arrangementer såsom
vejr og godt humør. Vi er klar til næ- en familietur i maj, Skt. Hans festen
ste år igen i weekenden uge 43.
torsdag den 22. juni, sommerlejr i
Sønderborg for spejderne, Mausing
Vi har vanen tro holdt vores juleaf- Marked lørdag den 15. juli, høstslutning i Mausing Forsamlingshus markedet ved Mausing Mølle den
med alle spejdere og deres familier. 19.-20. august, Blicherdysten den
Det var en rigtig hyggelig aften med 16.-17. september, halloween den
dejlig hjemmelavet risengrød og ame- 28. oktober og forhåbentlig en lørikansk lotteri, dans om juletræet og bende renovering af spejderhuset.
luciaoptog.
Alle spejderledere vil gerne sige tusind tak for den store opbakning og
støtte fra alle forældre og bestyrelsen
samt de borgere, der komme til vores
arrangementer.

Ulvene:

I løbet af efteråret har ulvene været
i gang med at lave mad-serviceposer,
så vi kan holde styr på vores bestik,
kopper og service, når vi skal på lejrture. Ud over det har vi også fået bygget et pindsvinebo, som ligger i udkanten af skoven og et insekthotel,
der står ved spejderhuset.
Efter jul skal vi smage på vores hjemmelavede te, som vi selv har samlet
sammen til af naturens skatkammer.
I det nye år skal der laves kemiforsøg
og lysestager, bygges hus til bøger, og
der skal kigges på dyr/dyrespor, og vi
skal se på dyrelivet.
Åen skal også have et besøg med vores hjemmelavede træskibe. Sidst på
foråret skal vi have plantet lidt i vores
plantekasser.
Mette Krestine Basse Lundgaard
Ulveleder
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Lottes private dagpleje
December og jul er en traditionsrig
tid, og nytåret emmer af tilbageblik
og refleksion. Jeg tror på, at refleksion styrker og beriger, hvad enten det
er hverdagens små finurligheder, der
reflekteres over eller livet som helhed. I mit arbejde reflekterer jeg dagligt. Efter en endt aktivitet bearbejdes
processen, og jeg vurderer, om jeg
nåede det mål, jeg satte mig for. Efter
en endt arbejdsdag evalueres dagens
helhed, og resultatet lagres og bliver
til erfaring.
Derfor skal dette indlæg – årets sidst
skrevne og først udgivet – være tilbageblik af året, der er gået.

Fest i rotunden med 5 private dagplejere. Jeg mindes en dejlig og hyggelig
dag.
I marts måned blev der brugt lidt tid
i det kreative hjørne med produktion
af vintergækker og påskelam. Vi havde også påskeløb i haven, hvor alle
børn ledte efter små påskeæg, som
var gemt rundt omkring.
I April startede forårsfornemmelserne, for vejret viste sig fra sin gode
side. Det blev til årets første tur til
Hinge Sø. Vi holdt arbejdsdag, hvor
der blev gravet gulerødder op til køerne og ordnet lidt på legepladsen.
Det var også i april, at vi bød Gerda
og Tage velkomne i dagplejen – vores
to sjove gynger.

Dagplejen startede 2016 med festlig
invitation. Vi var inviteret til nytårskur hos Ida Marie, som snart skulle i
børnehave. Et farvel til en familie der Maj måned danner ramme om daghavde haft deres gang i mit hjem hen plejens dag. I år afholdt vi den i gymnastiksalen, hvor vi igen var 5 dagpleover 5 år.
jere, der mødtes til fest og ballade. I
maj holdt vi fødselsdag for Spencer,
vi havde Hanne i praktik, og så var
det jo også i maj, at vi holdt Bedsteforældredag. Det er bestemt en af
de dage, der fylder mine refleksioner
med varme og smil.
Juni startede med en tur i cirkus. Cirkus Krone lavede en forestilling kun
for det mindste publikum. En fantastisk formiddag. Denne måned bød
også på gedebesøg, besøg i Plumdal
for at hilse på smågrise og til Sankt
Hans fest i børnehaven.
Juli måned startede med endnu en
tradition. Vi var til landsskue i Herning. Det er en af de ting, jeg ser
Men et farvel blev hurtigt til et god- mest frem til i sommermånederne.
dag, da Spencer startede i dagplejen Det er en begivenhedsrig og super,
1. februar. Spencer hoppede bare super skøn dag.
lige ind i hverdagen hos os. Februar
er også måneden, hvor traditionerne I juli sagde vi også farvel til Isabella,
holdes ved lige. Fastelavn og faste- som skulle i børnehave. Et farvel, der
lavnsfest er månedens omdrejnings- heldigvis langt mere er et ”vi ses” –
punkt, og 2016 var ingen undtagelse. for jeg møder af og til Isabella og
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hendes familie. Hvor heldig har man
lov at være? (og tænk engang – jeg er
stadig Isabellas Lotte!)
God dag til Oliver – i august. Altid
dejligt med et nyt lille menneske i
vores flok. Oliver hoppede også lige
ind i dagplejelivet, så det var bare en
rigtig god start. August var måneden,
hvor høsten stod for døren, og mejetærskere og andre spændende køretøjer fangede vores interesse. Der var
også et gårdbesøg indlagt. Vi besøgte
Stine og Mads og alle deres søde dyr.
August sluttede med fødselsdagsfest
for Oliver.

Den største begivenhed, jeg husker
fra september, var da Lene og jeg og
alle vores børn tog på bustur til Silkeborg. Ikke fordi der var noget, vi
skulle – blot for at prøve at køre med
bus. Det var altså også noget af en
oplevelse – Frederik og Emma mente
i lang tid efter, at alle busserne var
Lottes.

det kreative hjørne. Der blev produceret ugler og lavet fisk til vores vinduer. I sommerperioden var vi ikke
meget inde, og derfor var det kreative
lagt lidt på hylden. Hver ting til sin
tid.

meligheder, vi giver fantasien frit spil,
og vi hygger os – hver dag. Det er da
dejligt at slutte året med at hygge sig.

Jeg synes, det burde være en menneskeret at hygge sig og at grine hver
eneste dag. – dette må fortsat være
December måned beskrives bedst dagplejens nytårsforsæt: Vi vil grine
med ordet: Hygge. December er må- hver dag!
Mange hilsener
neden, hvor børnene lærer om hemLotte Anckersen
I oktober og november var vi også i

Dagplejerne
Små synger sammen

”Små synger sammen” er en del af
projektet Sanglyst, som er støttet af
kulturministeriet. Sanglyst har til formål at få børn og unge til at synge
mere og forholde sig til sang. Vi havde igen i år valgt at tilmelde os dette
arrangement, som fandt sted torsdag
den 8. september.
Vi mødtes i Byparken og startede ud
med boller og vand i det gode vejr, og
så var det tid til lidt forskellig leg. Vi
mødte nogle børn fra børnegruppen
Mejserne fra børnehaven, som også
var i Byparken for at lege.

”Små synger sammen” er for os blevet en god tradition, som vi med
glæde er en del af. Alle børn fik et
flot flag med hjem som bevis på, at vi
havde været en del af arrangementet.

Efter nogen tid kaldte vi alle dagplejebørnene sammen og satte os med vores sangkuffert. Årets tema var ”Sang
og dans”, så der var nok af sange at
vælge imellem. Vi fik rørt os, sunget
og hugget en masse sammen. Efter
vores samling var der igen fri leg, inden turen gik hjemad til frokost.

Heldagslegestue
i børnehaven

Så var det igen tid til heldagslegestue
i børnehaven. Vi har holdt et møde
med børnehaven, hvor vi har evalueret på, hvordan vi og de oplever det
at have os i heldagslegestue hos dem.
Alle er enige om, at det er et fantastisk godt tiltag.
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Vi oplever, at børnene får en mere naturlig gang i huset. De lærer de voksne at kende og får derved nemmere
overgang til børnehavelivet. Samtidig
lægger vi heller ikke skjul på, at det
kan være en udfordring for de voksne
både fra børnehaven og dagplejen. Vi
tilpasser os en ny arbejdsgang, da vi
fra dagplejen jo ”fylder” lidt op i huset. Men vores helhedsindtryk er, at
det er godt for alle, dagplejere, børnehavepersonale og ikke mindst forældre og børn.
Også denne gang havde vi en dejlig
dag. Morgenmad med god snak alle
imellem og derefter leg i hele børnehaven, hvor vores børn blander sig
med børnehavens børn og deltager i
deres leg.
Efter formiddagsmad og sangsamling
gik vi ud på legepladsen, hvor børnehavebørnene allerede var i gang. Også
her blev dagplejebørnene taget godt
imod og indlemmet i de forskellige
lege. Nogle fik tur på cykler eller i gocart vogne, og på denne efterårsdag
havde regnen lavet en kæmpe vandpyt, som tiltrak mange af børnene til
leg og hopperi.

vej, hvor de hylder jorden, smagen og
kærligheden til livet, da der er plads
til det gode liv for mennesker, dyr og
planter.
Vi blev modtaget af hunden Smilla,
som lige skulle markere ”her bor jeg”
som ”hvem er mon I, en flok børn
og 3 voksne?” Vi mødte dernæst
Mai-Lie og hendes 2 drenge, Asger
og Hjalte. De var søde og viste os deres fritgående gris med smågrise. De
børn, som havde mod på det, kom
med Mai-Lie ind i folden og fik lov at
røre ved en gris, og ellers så vi, hvordan de blev fodret.

Samtidig modtager vi igennem DGI
og børneulykkesfonden materiale til
denne uge, bl.a. folder til forældrene,
diplomer til børnene og en kasse med
Bobles, som i år var specialdesignede
balancehaletudser.
Ugen blev afsluttet med heldagslegestue i Mausing. Her fik vi ryddet
op i vores legesager, inden vi gik i
gang med de motoriske aktiviteter.
Vi brugte de 3 kasser Bobles, vi efterhånden har fået samlet os. De gav anledning til en masse kreativ leg, hvor
børnene fik stimuleret deres sanser
og motoriske udvikling.

Mai-Lie og drengene hentede også
foder til moskusænderne, og de fulg- Vores pædagogiske leder Bodil kom
te troligt madspanden ned til os, så vi også forbi. Hun havde 3 kufferter
også kunne se dem blive fodret.
med, som er en del af ”sproggaven”
uddelt af Silkeborg Kommune. Disse
Vi blev budt på boller til stor fornø- kufferter indeholder ting, som kan
jelse for alle dagplejebørn, som havde hjælpe børns tale- og sprogudvikling.
en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi Bodil holdt f.eks. te-selskab med nogfik set en masse dejlige dyr på Plum- le af de store børn og fik derved en
dal. Vi siger tusind tak for, at vi måtte masse snak i gang mellem børnene og
kigge forbi!
hende. En anden kuffert indeholder
ting til sange og den 3. diverse spil.

Uge 41/bevægelsesuge/
heldagslegestue i Mausing
Frokosten blev indtaget med velbehag, lækker æggekage og rugbrød, og
så var det tid til eftermiddagslur for
nogle trætte børn. Hen ad eftermiddagen blev alle hentet igen, og især
for 2 børn var det nok også en speciel
dag, da de faktisk havde sidste dag i
dagplejen og skulle starte op i børnehaven om mandagen.

Plumdal

Vi har også været på besøg på Plumdal, en lille bondegård på Pederstrup32

Uge 41 var bevægelsesuge med ekstra
fokus på motion og bevægelse. Her
vi brugte vi vore ”Rend og hop” kort
med Ida.
De aktiviteter, vi stimulerer i løbet af
sådan en bevægelsesuge, er de 3 primære sanser: Balancesansen, følesansen og muskel/led-sansen.

Disse kufferter har vi nu i heldagsI løbet af ugen lavede vi forskellige legestuen, hvor de kan bruges som
aktiviteter i haverne, gymnastiksalen inspiration til en masse snak for at
og på legepladserne. Vi brugte vores styrke sprogindsatsen og fremme
børnenes sproglige udvikling.
kroppe og fik pulsen op.

Dejlig dag i heldagslegestuen hvor
vi afslutningsvis kunne ønske alle en
god efterårsferie.

Bedsteforældredag
i Mausing

Den 11. november havde vi bedsteforældredag i Mausing Forsamlingshus. Denne formiddag var vi
forsamlet ca. 30 mennesker til nogle
hyggelige timers samvær.
Vi startede med sangsamling. Hanne
og hendes børn havde sammensat
sangkufferteren, og vi fik vist bedsteforældrene nogle af de sange, vi
synger med børnene. Der blev også
plads til en enkelt julesang, da den
tid jo hastigt nærmere sig, og da vi
som hovedaktivitet denne dag havde
planlagt at lave juledekorationer med
børnene.

Juletræ i heldagslegestuen
i Mausing

Julen nærmer sig med hastige skridt.
Vi har bagt julesmåkager til juletræet,
bagt pebernødder og julehygget med
diverse julesange hver dag. Vi har fået
lavet julehemmeligheder til forældrene, så nu er vi næsten klar. Derfor var
det også tid til juletræ i heldagslegestuen.

Fra dagplejens side skal der lyde en
glædelig jul og et godt nytår til alle
børn og forældre! Tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi glæder os til
mange dejlige timer med jeres ”guldklumper” i 2017

Vi startede formiddagen med at dekorere julehjerter, juletræer eller julestjerner til pynt på juletræet, og så
hængte vi de småkager, vi havde bagt,
op på træet.
Vi fik også besøg af Melisa, vores nye
kollega, som starter op som dagplejer til januar. Hun var med til 1. del
af vores sangsamling, men måtte så
pludselig gå, og tænke sig! Imens fik
vi besøg af julemanden. Han havde
en godtepose og en lille Pixiebog til
alle børnene i sin julesæk.

Hygiejneuge 38. Vi øver os i at vaske
hænder og holde en håndhygiejne.
Der var gran, lys og ler samt en masse naturmaterialer. Alle måtte lave 2
dekorationer pr. barn, og bedsteforældre og børn gik i gang og fik lavet
nogle fine juledekorationer. Bagefter
var der æbleskiver, saft og kaffe samt
tid til en masse snak og leg.
Vi slutte formiddagen af med noget
bevægelse, hvor vi sang ”Hop spring
op”, ”Traktorsangen” og ”Jeg gik mig
over sø og land”.

Nyansat dagplejer pr. januar 2017.
Melisa Vishoff Nguyen Fisker
bor i Pederstrup sammen med sin
mand Michael og deres 2 drenge,
Mailo og Marcelo.
Det var rigtigt hyggeligt, men lidt ærgerligt for Melisa, at hun ikke lige fik
mødt julemanden, og mon ikke et par
børn var lige ved at regne sammenhængen ud. Tak til Melisa for at tage
sig tid til at være julemand for os!

Mange af børnene tog med deres
bedsteforældre hjem, de tilbageværende fik frokost og middagslur.

Vi dansede om juletræet, og så blev
der spist af alle de dejlige julesmåkager, som vi havde hængt på juletræet.
Til frokost blev der serveret julefrokost for os alle med diverse lækkerier.

Vi dagplejere siger 1000 tak til dem,
som var mødt op for at bakke op om
vores arrangement. Tak for en hyggelig formiddag! Det er dejligt at opleve
samværet imellem børn og bedsteforældre.

De trætte børn fik sig en god middagslur, og der var meget at fortælle
forældrene om besøget af julemanden, da de kom for at hente deres
børn.

Vi byder Melisa velkommen i dagplejergruppen og ser frem til et
godt samarbejde.

Susanne Vad Westergaard
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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
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Læs mere på

www.kj-porte.dk

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Tlf. 50 80 45 13

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

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Andersen Ejendomme
Boligej

Klovbeskæring

Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

ernes b

ank

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

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

Dagplejere, private

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

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

Tlf. 51599648

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

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

Fmd.: Michael Valbjørn, www.bricksite.com/mausing
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

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
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Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Støttepillerne

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Valgmenigheden

Præst: Johan Christian Nord, Kirkebakken 13
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30

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

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52

Tlf. 86888147
Tlf. 22643677
Tlf. 86812767
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Tlf. 40428266
Tlf. 86881110
Tlf. 86881941
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

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Vinderslev Skole

v/ Bibi Holm, 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. 40297230

Windir Spejderne				
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

Tlf. 24885353
Tlf. 86888133

Tlf. 86888157

Vinderslev Børnegård

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Mausing Beboerforening

Mausing Forsamlingshus

Soldatervennekredsen

Tlf. 86880008

Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer er den 25. februar.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
22. januar kl. 14 på museet
Foredrag v/forfatter Knud Sørensen

7. februar i Thorning Forsamlingshus
Foredrag v/Anne Holst Moulvad
9. februar på museet
Sidste møde i studiekredsen om St.St. Blichers forfatterskab

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

23. februar i Kjellerup Mh.
Kredsstævne v/valgmenighedspræst
Daniel Lind, Aarhus
Kl. 14.00: ”Gudsbilleder i bibelen”
Kl. 15.30: ”Gudsbilleder i sangtradition”
Kl. 19.30 v/informationsmedarbejder
Michael Nygaard, Aarhus om ”Tro og tvivl”
27. februar kl. 19.30 hos Birgit & Poul
Erik Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup
Ethioperkreds

13. & 14. februar kl. 12.30-15.00
Pandekager og æbleskiver på museet

28. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Møde v/fritidsforkynder Jørgen Vindum
Sand, Hammerum

18. februar på museet
Fernisering på udstillingen: ”Alle tiders broderi” v/Dorte Storm & Birthe Lyhne

2. marts kl. 19.30 hos Lissy & Børge
Stenholt, Liljevej 41
Samtalemøde, Apg. 8

28. februar kl. 19.30 på museet
Generalforsamling

14. marts kl. 14.30 i Vinderslev Mh.
Eftermiddagsmøde v/Pastor Løvstad,
Thorning, om ”Min vej til præstegerningen

BORGERFORENINGEN
9. februar kl. 18 på Vinderslev Skole
Aftensmad og generalforsamling
11. marts
Revy
6. april kl. 19.30
Besøg på Osteriet Hinge

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
19. januar kl. 19 hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6
Menighedsrådsmøde
24. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Generalforsamling
30. januar kl. 19.30 hos Anne Marie &
Finn Najbjerg, Krokusvej 15
Ethioperkreds
2. februar kl. 19.30 hos Tove & Johannes
Lauritsen, Tulipanvej 7
Samtalemøde, Ap.G. 7 v. 30-60
6. februar kl. 14.30 i Vinderslev Mh.
Eftermiddagsmøde v/Erik Bertelsen,
Thorsø: ”Luther - der forandrede verden”
7. februar kl. 19.30 hos Anne-Mette
Villadsen, Illervej 17
Samtalemøde, Mark. 15

16. marts kl. 19.30 i Karup Mh.
Kredsmøde/forårsmøde v/miss. Chr. P.
Olesen, Ejstrupholm om ”Guds skabermagt
og vor selvforståelse”
21. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Sang- og mødeaften v/Hedenstedkoret
28. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Brødremenighedens arbejde i Tanzania v/
missionær Elmo Knudsen, Christiansfeld
4. april kl. 19.30 i Vinderslev Sognehus
Markus evangeliet genfortalt v/læge Knud
Jakobsen, Ulfborg ”Peter-fortvivlelse og tro”

MAUSING FORS.HUS
22. januar kl. 19		

Lotterispil

5. og 19. februar kl. 19

Lotterispil

19. februar kl. 14.00-16.30
Fastelavnsfest for børn

8. marts kl. 14.30 på Malmhøj
Foredrag v/Jens Anders Brogård
5. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling
med oplæg v/Helen Kjær, Sundhedshuset

VALGMENIGHEDEN
18. januar kl. 18.30
i Valgmenighedens hus
Opstartsmøde for kor
7. februar kl. 19 i Valgmenighedens hus
Foredrag v/skuespiller Kjeld Høegh
7. marts kl. 19 i Valgmenighedens hus
Generalforsamling
23. marts kl. 19 i Valgmenighedens hus
Foredrag v/præst og forfatter
Sørine Gotfredsen

VINDERSLEV FORS.HUS
21. februar kl. 19 - Generalforsamling
24. februar kl. 18 - Kristian Lilholt
26. februar kl. 10
Fastelavnsfest for børn
23. marts - Fællesspisning

VINDERSLEV IF
7. februar kl. 19 i Klubhuset
Generalforsamling
11. februar kl. 10 i Klubhuset
Hovedrengøring
25. februar kl. 14 - Senioropstart
5. marts kl. 10 på Vinderslev Skole
Gymnastikafslutning
1. april kl. 10 - Ungdomsopstart

5. og 19. marts kl. 19

Lotterispil

VINDERSLEV SKOLE

2. april kl. 19		

Lotterispil

26. januar kl. 18-21
Skolefest

SENIORKLUBBEN
8. februar kl. 14.30 på Malmhøj
Foredrag v/Hans Peter Tams

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
1. februar kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/Ruth Østergaard Poulsen
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Dagplejerne på besøg på Plumdal, side 31

2. klasse har ”Store plantedag” på Malmhøj, side 28

