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Mangler du
Lokalbladet ?
Skulle der være husstande i lokalområdet, der ikke har modtaget
Lokalbladet, bedes I rette henvendelse til redaktionen.
Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb
til bladet - stort eller lille - kan det
indbetales i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.
Ved henvendelse til redaktionen
kan I også få tilsendt et indbetalingskort.

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

E-mail:
lokalblad@hotmail.com
Hjemmeside:
www.lokalbladet.net
Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober
Deadline: 25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12
Tryk: Øko-tryk
Oplag: 700 stk.

Gade

Nyfødte

spejlet

Line Lindgaard og Johnny Hansen,
Hønholtvej 3, fik den 26. januar kl.
Tillykke med dagen 00.25 en lille dreng på Viborg SygePeter Lindberg, Engholmsvej 10, hus. Han vejede 3480 g og målte 51
cm. Den unge mand er døbt Arthur.
blev 50 år den 12. oktober 2014
Ole Clausen, Liljevej 37, blev 75 år Hans stolte storebror hedder Albert
og er 3 år.
den 14. maj

Ivan Klok, Trekronervej 14, bliver
60 år den 8. juli
Susanne Møller, Trekronervej 14,
bliver 62 år den 13. juli
Karsten Horup, Rosenvænget 14,
bliver 50 år den 13. juli
Ole ”Slagter” Nielsen, Pederstrupvej 46, bliver 60 år den 17. juli
Eva Lundgaard, Lundgårde 4, bliver 50 år den 20. juli
Flemming Grønkjær, Vinderslevvej
8, bliver 70 år den 10. august
Dorte Bang, Engholmsvej 10, bliver
50 år den 20. august
Ingelise Busk, Tøndborgvej 8, bliver 70 år den 6. september
Erna Petersen, Liljevej 28, bliver 60
Malik Horup Rosengaard kom til verår den 26. september
Magrethe Bech, Vinderslevholmvej den den 24. marts kl. 16.38. Han vejede 3168 g. Hans forældre er Louise
23, bliver 60 år den 4. oktober
og Mads på Vinderslevvej 1, og han
er lillebror til Mattie på 2 år og Marco
på 1.

Hauge Minimarkeds 40 års jubilæum den 29. maj
Der var rigtigt mange mennesker på besøg, så mange
at bilerne holdt i en lang række ud til vejen.
Der var opstillet telt i haven, hvor gæsterne blev budt
på kaffe, kage og fadøl.

40

Peder Møller Andersen og Lene Nielsen, Pederstrupvej 76, blev den 3. maj
forældre til en lille dreng, der kom til
verden kl. 04.01 hjemme i stuen.
Han vejede 3600 g og var 54 cm lang.
Han er en rigtig lille efternøler til sine
fire søskende - Hannah på 11 år, Annika og Nicoline begge på 13 år samt
Dennis på 15 år. Dennis bor hos sin
far i Rimsø på Djursland.
Drengen skal hedder Bastian Møller.
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Velkommen til!

Pederstrupvej 103 (Plumdal)
Maj-Lie & Nikolaj Majbækgaard flyttede ind sidst i marts sammen med
Asger på 4 år og Hjalte på 2 år og har
allerede gjort meget ved stedet. En
del af de 5 tdr.land er lagt i køkkenhave, og de har både høns, gæs, små
nuttede, sortbrogede frilandsgrise og
en hund. Maj-Lie er uddannet landmand og senere multimediedesigner,
men har siden Asgers fødsel været
hjemmearbejdende på fuld tid. Nikolaj er lærer på Buskelundskolen, hvor
han cykler til!

Vinderslevvej 56
Den 19. december 2014 stod Jeanette
og Kaspers nye hus klar til indflytning. Jeanette og Kasper kom fra en
3. sals lejlighed i Hjørring til denne
fredelige plet i Vinderslev. Kasper
kendte området meget godt, for hans
barndomshjem lå på grunden indtil sidste år, og Kasper købte stedet
for en del år siden. Kasper er chauffør hos DLG gennem efterhånden
mange år, og Jeanette var handicaphjælper, før hun gik på barsel. Parret
fik en søn den 24. marts, som blev
døbt Hjalte Damgaard Hansen den
21. juni. Faderen fortæller, at moderen ikke forkæler Hjalte, men hun
holder meget af Hjalte – og viser det
bl.a. igennem indkøb. Kasper holder
nu også meget af sønnen, og Kasper
er faktisk begyndt at være lidt mere
hjemme. Hjemme får de også god
hjælp af venner, og sammen er de nu
i gang med det udvendige, så de kan
få mulighed for at nyde deres dejlige
sted og den gode udsigt.

Smedens hus, Mausing, 1834 - 2015

Husk husk husk

Windir Spejdernes loppemarked på
Mausing Marked den 25. juli!
Vi har fortsat plads til masser af loppesager til loppemarkedet. Man kan
indlevere sine ting i stalden hos Anna
og Lars Arhøj, Pederstrupvej 66. Der
er skilt på stalddøren.
Nej tak til hårde hvidevarer, gamle
fjernsyn, computere og tøj!
Ved større loppesager, møbler mm.
kan man kontakte undertegnede med
henblik på afhentning.
Husk at alt overskud går ubeskåret til
spejderarbejdet i Vinderslev.
Med venlig hilsen
Peter Haahr, gruppeleder
Tlf. 22519290

Jeanette, Kasper og Hjalte
Solsikkevej 13
Anna Nørskov Jensen er flyttet til
Solsikkevej 13. Anna er fraflyttet
ejendommen på Trekronervej 4 , som
er solgt til Lars Mølgaard.
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Lokalbladets omdeler
Vi siger tak til familien Bolander for
mange års omdeling af Lokalbladet
og byder velkommen til deres afløser,
Anne Sølager Thomsen.

BOX to BOX

Grundlovsdag den 5. juni holdt Betina Jantzen og Karsten Horup indvielse på den gamle Designa fabrik
på Pederstrupvej 83. Vi har lavet 20
depotrum i forskellige størrelser, som
nu lejes ud til private og erhvervsdrivende.
Vi har brugt de sidste 3 måneder på
at lave det gamle pakkeri på fabrikken

om. Lejerne har adgang fra kl. 6.00 til
kl. 22.00 alle dage i ugen. Har man lejet et depotrum, bliver man kodet ind
i portstyringen og kan åbne porten
ved at ringe op fra sin mobiltelefon.
Der er også monteret overvågning i
depotområdet samt i de andre haller,
hvor der opbevares campingvogne,
både og biler.
Der er rum i alle prisklasser fra 255
kr./måned. Priserne er ca. halv pris
af, hvad det koster i Silkeborg og 1/3
af priserne i Aarhus.
BOX to BOX er også klar til at hjælpe dem, der kun har småting, der skal
opbevares. Vi har nogle kraftige blå
opbevaringsBOXE, som vi opbevarer for folk på vores lager. Der er
mulighed for levering og afhentning
af kasserne, hvis du ikke har bil. Prisen for opbevaring vil være 29 kr./
måned, hvis vi skal fragte frem og
tilbage.
Der er også den mulighed, at du selv

henter og bringer. Så er prisen 19 kr.
pr. måned for opbevaring. BOX to
BOX findes på Facebook og på en
splinterny hjemmeside.
Det har længe været vores tanke at
sætte et sådant projekt i søen, men
alle vores haller på gården har været fuldt udlejede de sidste mange år,
men så bød muligheden sig i Pederstrup.
Vi har i de sidste to år fået fyldt næsten alle hallerne i Pederstrup med
biler- både- autocampere samt en
masse campingvogne.
To navne
At vores foretagende nu har to navne,
er der en forklaring på: FARMparking står for opbevaring af køretøjer,
og BOX to BOX står for opbevaring
af ting og sager i depotrum, lagerhaller, garager, mm.
Med venlig hilsen
Betina Jantzen & Karsten Horup
Tlf. 41908237

6. kl 1995

Forreste række fra venstre: Pernille Nielsen, Kent L. Hanssen, Jens Kr. Pedersen, Allan Andersen
Anden række fra venstre: Kim Nørskov, Mai Døssing Larsen, Kasper Hansen, Thomas Hansen, Sussi Nørskov,
Kent Kristensen.
Tredje række fra venstre: Torben Pedersen (lærer), Dennis Jakobsen, Brian Christensen, Benny Jensen, Søren Post,
Jeanette Petersen, Merete Touborg (lærer)
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som de var. Som mennesker
med værdifulde meninger og
holdninger. Og på en rolig og
velovervejet facon formåede
han at anerkende hver elev i
klassen og se potentiale og udviklingsmuligheder
frem for fejl. Det
Jeg er opvokset i Mausing med mine
forældre Else og Peder Nørskov og smittede af og gav et godt og åbent
mine to søstre Annie og Connie. Der- klassemiljø.
for startede jeg selvfølgelig på Vinderslev Skole, i en lille klasse, hvor vi 10. klasse valgte jeg at tage på Salling
ved skolestart i børnehaveklassen var Ungdomsskole, og derefter skulle der
12 elever fordelt på 9 drenge og 3 pi- vælges en ungdomsuddannelse. Jeg
ger. Skolegangen i Vinderslev husker har hele tiden vidst, at jeg ville gå på
gymnasiet på trods af, at
jeg egentlig ikke havde en
plan fremadrettet. Valget
faldt på Silkeborg Amtsgymnasium, som det hed
på det tidspunkt. Størstedelen af mine tidligere
klassekammerater valgte
en ungdomsuddannelse i
Viborg, men på grund af
busforbindelser, afstand
og et godt øje til Silkeborg
by
valgte
jeg
dette. Da klasselisten
jeg som tryg - vi kendte alle lærere på
skolen, og stort set alle lærere kendte kom, viste det sig dog, at jeg kendte en
enkelt i klassen; Sofie Hørdum Henos og vores familier.
riksen fra Hauge, som gik en klasse
Efter 7. klasse startede jeg i 8. klasse under mig på Vinderslev Skole. Vi
på Kjellerup Skole – en ny skole, en var begge generte og aftalte derfor at
ny klasse og nye lærere. Det var spæn- mødes på rutebilstationen i Silkeborg
dende med nye kammerater og et nyt for at følges ad den første skoledag.

Hvor blev de af ?
Sussi Skjødt

skolemiljø på en stor skole, der til tider kunne virke en anelse afslappet
for os, der kom fra de noget mindre
skoler. De første måneder gik hurtigt
med at lære hinanden at kende som
klasse og også med at lære vores nye
lærere og deres arbejdsformer at kende. Især Nils Arne Iversen husker jeg
som enormt irriterende i starten, da
han den første dag lagde ud med at
sige: ”I er 8.a, og I skal tænke på, at A
står for de Allerbedste”. Det preller
lidt af på en flok teenagere, der netop
er ved at finde sammen i nye roller og
for mit vedkommende med den frihedsgrad der opstår, når man flytter
fra en lille skole til en ny og større
skole. Nils Arne kunne i sit virke som
lærer dog noget, der i dag stadig står
helt klart for mig. Han så eleverne,
6

Derefter fulgte tre udviklingsrige år.
Både personligt og fagligt var der virkelig knald på i de år. Jeg nåede både
at flytte til Silkeborg et års tid og
tilbage til Mausing igen. Min dansklærer på stedet var af den slags, der
virkelig kunne
inspirere
i
sin undervisning,
fordi
hun brændte så meget
for sit fag,
og jeg fandt
ud af, at jeg
faktisk også
brændte for
faget. Samtidig mødte jeg

mange nye mennesker, og flere af de
venskaber lever i bedste velgående i
dag, hvor vi stadig mødes og udveksler personlige oplevelser, meninger
og fælles erindringer. I 2003 blev jeg
sproglig student, og et par måneder
inden da mødte jeg Morten, som jeg
er gift med i dag.
I sommeren 2003 stod jeg for første
gang uden en egentlig plan. For hvad
skal man nu bruge sådan en studentereksamen til, hvis det i første omgang var målet i sig selv? Jeg fik fuldtidsjob på ”Svampen” i Vinderslev et
år og var slet ikke klar til at springe
ud i en længere uddannelse, da jeg
endnu ikke havde fundet det område,
jeg med tiden gerne ville arbejde indenfor. Derfor var det med stor interesse, at jeg så et opslag om en ny
uddannelse på Erhvervsakademiet i
Viborg, som var 2-årig og gav adgang
til forskellige administrative områder.
I sommeren 2004 flyttede Morten og
jeg sammen i et lejet hus i Iller uden
for Ans, og samtidig startede jeg på
uddannelsen Administrationsøkonom. Uddannelsen var ny og jeg fik
succes med både praktikplads og hovedopgave. I ferierne arbejde jeg på
Trust Camping i receptionen, hvor
jeg fik en masse praktisk erfaring med
både kunder og administration.
Inden hovedopgaven var skrevet færdig og afsluttet, blev jeg kontaktet af
en nystartet IT-virksomhed i Silkeborg, der gerne ville ansætte mig som
projektkoordinator allerede fra dagen
efter, da de i en tidligere fremsendt
ansøgning (til et medhjælperjob) kun-

ne se, at jeg havde gode danskkundskaber, hvilket var specielt relevant i
dette job. Jeg takkede selvfølgelig ja
og startede op med nye, gode kollegaer og meget ansvar og fik hurtigt
tilegnet mig en del værdifuld erfaring
inden for det administrative område.
Virksomheden var dog noget ustabil
økonomisk og folk blev fyret fra dag
til dag, og derfor begyndte jeg at se
mig om efter et nyt job.
Morten og jeg købte en andelsbolig
i Ans, mens jeg stadig var under ud-

dannelse, og i 2007 blev vi gift og fejret i stor stil af venner og familie. Senere på året lykkedes det mig at få et
nyt job, og jeg blev ansat i administrationen ved herreligaholdet BSV på
kontoret i Bjerringbro. Derefter fulgte fem år med mange arbejdsmæssige
oplevelser og udfordringer – og ikke
mindst erfaringer. Jeg brændte for mit
job, og i perioder arbejdede jeg mange timer for at få forskellige events til
at gå op. Blandt andet var jeg med til
afviklingen af arrangementet ”10.000
til håndbold”, som på det tidspunkt
var Danmarks største håndboldevent
i ”Boxen” i Herning, som endnu ikke
var færdigbygget, mens planlægningen var i gang.

mig i jobbet igen. Virkeligheden var
dog ikke helt, som jeg havde tænkt,
for timerne i døgnet slog ikke til, og
jeg gik med en konstant dårlig samvittighed over for både Johanne og
mit job. Samme år var der til stor
glæde for både Silkeborg og BSV blevet besluttet, at Silkeborg Hallerne
skulle ombygges til en ny og større
JYSK Arena. I praksis betød det, at
alle hjemmekampe et halvt år skulle
flyttes til andre haller, og samtidig
skulle ligaholdet spille Champions
League, hvilket betød mange ekstra
arbejdstimer- og dage.
I efteråret 2012 kunne
jeg godt mærke, at buen
var spændt alt for hårdt,
og efter en uges ferie i
Egypten med familien,
som ikke blev særlig afslappende, var det helt
tydeligt, at jeg både havde fysiske og psykiske
symptomer på stress.
Jeg sagde derfor mit job
op, da vi kom hjem, og
tog derefter nogle måneders orlov til at få ro
på familien og finde mig
selv igen.
Igen stod jeg et sted,
hvor jeg slet ikke havde nogen plan,
og jeg brugte derfor mange timer på
at overveje fremtidige jobmuligheder,
som også var forenelige med vores
familieliv – det eneste jeg var sikker
på var, at jeg ikke skulle arbejde i et
kontorjob igen foreløbigt. Min umiddelbare indskydelse var at søge ind på
læreruddannelsen, hvor jeg igen kunne arbejde med danskfaget, og efter
nogle måneders orlov tog jeg mod
til mig og sendte en ansøgning - og
kom ind.

Et halvt år efter starten af min orlov
stod jeg således sammen med alle de
andre nye studerende på læreruddannelsen i Nr. Nissum. Nr. Nissum har
specialiseret sig i at undervise netbaI 2011 fødte jeg vores datter Johanne, seret, hvilket giver en stor fleksibilitet i
og efter ni måneders barsel glædede studiet, og det var især vigtigt for mig,
jeg mig til at starte på og fordybe da jeg valgte uddannelsessted. Som

netstuderende arbejder jeg hjemme
en stor del af tiden og møder så på
seminaret til fysisk undervisning tre
dage hver tredje uge. De andre uger
modtager jeg for eksempel ugebreve
og ugens stof og opgaver på studienettet og mødes så via Skype med
medstuderende til studiegruppemøder flere gange om ugen.
Nu er jeg halvvejs i lærerstudiet og
har således to år tilbage. Jeg er meget glad for studiet, faget og mine
medstuderende, og har løbende valgt
at kombinere teori med praksis i forskellige vikariater, hvilket giver god
mening i forhold til studiets indhold.
I disse uger er jeg ansat i et vikariat
som sproglærer for tre tosprogede
elever på mellemtrinnet, der er i gang
med at lære dansk. Det er udfordrende, spændende og super fedt at arbejde med danskfaget på den måde, og
i år afslutter jeg dansk for mellemtrin
og udskoling. Næste år har jeg valgt
at tage modulerne som dansklærer
i indskolingen, hvilket betyder, at
jeg bliver uddannet med et speciale
i dansk, når jeg engang er færdiguddannet lærer. Derudover læser jeg
også undervisningsfagene samfundsfag og historie. Min målsætning er,
at min fremtidige lærerprofil bliver
en kobling af de gode eksempler, jeg
selv har mødt i min skoletid i form af
tryghed, anerkendelse og faglighed.
Mens jeg skriver dette, læser jeg til
eksamen i dansk, og når dette nummer af Lokalbladet udkommer, er jeg
forhåbentlig færdig med første trin i
uddannelsen som dansklærer, hvorefter der venter en lang og velfortjent sommerferie med min familie.
Johanne er blevet fire år dette forår,
og i sommerferien kan Morten og jeg
fejre otte års bryllupsdag. Jeg selv er
blevet 32 år, og håber virkelig, at de
næste mange år former ligeså meget
historie, foranderlighed og udvikling,
som de sidste år har gjort.
Sussie Nørskov Skjødt
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Borgerforeningen
BRUNCH og Arbejdsdag i Byparken

Vi i bestyrelsen ville gerne prøve en ny form for fællesspisning, så i april var vi på tur rundt i Vinderslev, Mausing
og Pederstrup med indbydelser til BRUNCH i BYPARKEN. Desuden blev der opfordret til at hjælpe med vedligeholdelse af Byparken samme dag. Det var helt tilfældigt, at de to ting foregik samtidigt, men så kunne vi jo passende
sørge for mad til det arbejdende folk.
Tilmeldingerne begyndte at komme, og telt, borde og stole blev sat op. Søndag morgen mødtes vi med termokander
fulde af kaffe og os selv fulde af spænding og forventninger. Det var jo første gang, vi skulle prøve med en fællesspisning i ”Parken”. Bålet blev tændt og kasserne pakket ud, og så var vi i gang med borddækning og madlavning.
Det arbejdende folk havde været i gang om lørdagen, men havde endnu ikke malet bålhytte, borde og bænke - heldigvis! Solen skinnede og man kunne finde læ i teltet, mens man nød sin kaffe og morgenbuffeten, der bl.a. bestod af
pandekager og æg/pølser/bacon direkte fra panden på bålet!
Der var 30-40 personer, der kom og gik i løbet af dagen. Der var flere familier med børn. Ungerne legede, og forældrene malede og hyggede sig med hinanden. Indimellem hørte man et brøl, når en af ungerne var ved at springe op
på det nymalede klatrestativ. Anja styrede tropperne og sørgede for friske forsyninger af maling og andre materialer.
Man var også velkommen til kun at deltage i fællesspisningen, og det var der heldigvis også nogen, der valgte at gøre.
Vi kunne selvfølgelig godt have været mange flere, men alligevel vil vi betragte dagen som en succes. Der var en skøn
stemning, og man gik hjem med en god fornemmelse i maven, lidt træt og med en duft af spejderlejr i tøjet!
Det med brunch gentager vi nok igen –
i Byparken eller måske et andet sted.

ANNONCERING

SALG AF MEDLEMSKORT

En af de store udfordringer for os i bestyrelsen er hvert år,
når der skal sælges medlemskort.
Sidste år solgte vi medlemskab for to år til dem, vi kom rundt
til. I år deler vi programmer ud til alle og tilbyder køb af medlemskort til dem, vi ikke nåede sidste år. Har du lyst til at hjælpe
os med at dele programmer ud og sælge medlemskort et par
timer, så tager vi gerne imod din hjælp.
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Vi er glade for omtale af arrangementer og for kalenderen i Lokalbladet. Desuden er vi begyndt at bruge
facebook, men er ikke så erfarne med
det endnu.
Skilte i byerne er en super reklame,
som vi er flere foreninger, der benytter os af. Indimellem ofrer vi også
en annonce i Kjellerup Tidende eller
sender dem en omtale.
Og så sker det, at vi indimellem tager
vores cykel, bil eller går en tur med
hunden og deler nogle indbydelser
ud. Her kommer vi ikke rundt til alle
yderst i distriktet. Det beklager vi!

Hvad kan vi tilbyde i 2015?
Sct. Hans fest

I skrivende stund forbereder vi Sct. Hans Aften ved Mausing Forsamlingshus.
Børnehaven bliver forsynet med aflagt tøj og andre materialer, så de igen kan
lave en flot heks til vores bål.
Valgmenighedspræst, Karen Marie Ravn sidder måske lige nu med sin båltale.
Det var her ved Borgerforeningens Sct. Hans Bål, at hun holdt sin første båltale som valgmenighedspræst, og det bliver her, hun holder den sidste, inden
hun pensioneres.
Nu kan vi kun håbe på en dejlig lun sommeraften, så der kommer en masse mennesker.

Bytur den 6. september

Vi havde stor succes med vores skovtur sidste i år, og i år skal vi også ud at gå. Søndag den 6. september mødes alle,
store og små, til vandretur i byen. Else Holm samt Inge og Nille Würtz har lovet at guide os på en tur gennem Vinderslev. De vil fortælle om byens historie, de forretninger, der har været i byen og lidt anekdoter om dem, der har boet
i byen. Vi sørger for kaffen, som vi forventer kan nydes i ”Spejderskoven”.

Skolejubilæum den 3. oktober

Vi har tilbudt at hjælpe med afviklingen af skolens 50 års jubilæumsfest. Det bliver noget med at stille borde og stole
op og så servere kaffe og kage på dagen.

Café med rejseberetning den 8. oktober

Sidsel Hassing Hvolgaard fra Pederstrup drog efter 9. klasse til Argentina for at studere.
Hun var der i et års tid og kom hjem sommeren 2014. Sidsel har lovet at fortælle om sine oplevelser som ung i Argentina, hvor hun boede hos en argentinsk familie. Det bliver en spændende fortælling, som måske kan inspirere andre
unge mennesker til at gøre det samme.

Børneteater den 8. november

Vi har ventet med spænding på, om Krabasken fra Kragelund vil lave teater igen. Og for et par uger
siden fik vi besked. De kommer igen, og det glæder os at kunne præsentere ”Mesterdetektiven Kalle
Blomkvist”, en historie af Astrid Lindgren.
I lighed med tidligere år bliver det en formiddagsforestilling med kaffe og kage i pausen.
Mødetider, priser mm. kommer på vores program eller bliver offentliggjort på plakater, opslag på facebook eller i annonce. Spørgsmål til ovenstående, ring til Lotte Kragh, 51723698.
Hilsen Borgerforeningen

VIL DU VÆRE MED?

Vi har det dejligt sammen i bestyrelsen. Hygger os med hinanden og får sammen nogle gode
idéer.
Alle har indflydelse, og sammen tager vi beslutninger og lægger planer.
Når vi har vores arrangementer, hjælper vi hinanden, og der er altid en god stemning.
Hvis du synes, at det her også kunne være noget
for dig, så vil vi meget gerne have et par stykker
mere med.
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Brugerrådet
ved Malmhøj

Tøj- og skodemonstration

I marts måned var der igen
besøg af tøjfirmaet ”Damernes Butik” og skofirmaet
”Reporto Sko”

Cabaret

Malmhøj havde i april besøg af Pottemageregnens Amatører, som viste dette års cabaret, ”En håndfuld musik”. Det er første, men forhåbentlig ikke sidste
gang, vi har haft et arrangement af den art. En af de
optrædende, Ivan Greve, har sin moder på Malmhøj, så
han formidlede aftalen og støttede lidt økonomisk. Det
var meget festligt og underholdende, Der var omkring 65
beboere fra Malmhøj og omegn, der så den. Det var gratis
– og så var der selvfølgelig kaffebord bagefter.

Forårsudflugt

Årets løvspringstur gik denne gang
ad småveje gennem de netop udsprungne bøgeskove syd om Silkeborgsøerne, hvorefter vi nåede til
Restaurant Sønder Ege, som ligger
i Ry. Der ventede kaffen med boller
og lagkage i et lokale, som lå meget
smukt lige ud til Knud Sø. Vi hyggede os der en times tid med sang og
musik, inden turen igen gik hjemad
til Vinderslev. På hjemturen kørte vi
gennem Silkeborg og fik lidt indtryk
af motorvejsbyggeriet. Der var som
sædvanligt stor tilslutning til turen.
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Kommende
arrangementer:

22/6 fejrer vi Sct. Hans på
Malmhøj med Vinderslev
Torsdag den 21. maj holdt Brugerrådet den år- Skoles nye inspektør som
lige generalforsamling. Efter generalforsamlin- båltaler. Det er ovre, når
gen konstituerede man sig, og bestyrelsen ser bladet udkommer.
nu således ud:
I juli måned er der hver
Formand:		
Flemming Grønkjær
mandag gåture for beboNæstformand:		
Børge Stenholt
erne på Malmhøj.
Kasserer:		
Agnes Hansen
21/9 Løvfaldstur. Vi skal
Sekretær:		
Birthe Clausen
igen på en sejltur med MåØvrige medlemmer: Inga Guldborg og
gen på Silkeborgsøerne.
			
Henny Sølager
Birthe Clausen

Generalforsamling

Malmhøj holder 15 års fødselsdag
Onsdag den 3. juni var en festdag på Malmhøj, for
det var den dag, man havde valgt at fejre hjemmets
15-års fødselsdag.
Om formiddagen kom der ca. 70 børn, dels 5.
klasse fra skolen, dels børnehavebørn fra Børnegården. De var inviteret til at deltage i et løb med
forskellige poster rundt om Malmhøj, så beboerne
kunne følge løjerne fra deres vinduer. Efter løbet
var der flødeboller til alle!
Til festmiddagen kl. 11.30 var beboernes pårørende samt Brugerrådet inviteret til at spise med, og
så var der tid til et lille middagshvil, inden næste
punkt på programmet: Underholdning med sang, musik og små anekdoter. Det var to dygtige og charmerende piger,
medlemmer af en gruppe, som kalder sig ”Fars grise”, der stod for den afdeling. To afdelinger med en pause imellem,
hvor der skulle drikkes kaffe og spises fødselsdagslagkage.
Der var indlagt fællessange også, for på Malmhøj er man glade for at synge.
Det var sidste punkt på programmet, hvor der var inviteret gæster til at deltage. Resten af dagen var kun for beboerne!

Uddeling af en Rose
En stor rose til ulve- og spejderlederne i Vinderslev,
Trine, Mette og Thomas
for deres utrættelige gå-på-mod, gode ideer og nye initiativer,
såsom julemarked, Sct. Hans arrangement, Halloween mm.
En stor tak fra forældre samt grupperåd skal I have for jeres store arbejde! .
Gruppeleder Peter Haahr

Hauge Forsamlingshus
Den 23. juni holder vi Skt .Hans
Aften ved Hauge Sø
Den 19. september holder vi
Høstfest kl.18.30
Den 3. december holder vi Julebanko

Bestyrelsen bag Hauge Forsamlingshus:
Formand
Birgit Frank, tlf. 21 29 70 07
Kasserer
Ulla Johnsen, tlf. 53 77 78 77
Næstformand
Leif Dyhr, tlf. 20 12 14 57

Sekretær
Birgitte Rasmussen, tlf. 29 65 67 33
Bestyrelsesmedlem
Marie Simon, tlf. 31 23 55 64
Med venlig hilsen
Birgitte Rasmussen og
Ulla Johnsen
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
2minus1-vej

Lad os starte med det vigtigste – vi har endelig fået ny
afstribning på Vinderslevvej, så det nu er blevet en
2minus1-vej. Det betyder helt konkret, at bilerne
skal holde sig på midterbanen, at farten skal sænkes
betydeligt og, at cyklisterne nu får mere plads.
Processen med den nye afstribning startede for tre
år siden, da Lokalrådet i slutningen af maj 2012
indsendte forslag om at ændre afstribningen, så
cyklister fik mere plads. En særskilt cykelsti er oftest første prioritet, men sjældent en økonomisk
mulighed. Det kræver tilvænning at køre på den
nye vej for bilisterne, hvorimod cyklister har fået
mere plads. Der er ingen tvivl om, at cyklisterne stadig skal være opmærksom på biler og større køretøjer, for selv med
denne afstribning er der ingen garantier – men nu er det bilisterne, som skal holde tilbage.
Vi udsendte med en tidligere udgave af Lokalbladet en folder, som beskriver vejen, og hvordan bilister skal køre på
den. Hvis denne folder er blevet væk i mellemtiden, så kan den findes på Lokalrådets hjemmeside: www.vinderslevlokalraad.silkeborgkommune.dk
Vores vigtigste budskab er: Overhold fartgrænserne for så får cyklisterne den plads og den sikkerhed, som i mange
år har været en udfordring på strækningen.

Dialogmøde

Vinderslev og Omegns Lokalråd havde tirsdag den
19. maj inviteret et par lokale foreninger, bestyrelser og institutioner til dialogmøde. Der deltog
12 repræsentanter på aftenens møde - herunder
skoleleder Bibi Holm, repræsentanter fra skolebestyrelsen og fra bestyrelsen i børnehaven, repræsentanter fra den lokale idrætsforening (VIF), forældreforeningen i børnehaven samt fra Lokalrådet.
Der blev flittigt drøftet bl.a. udvikling af lokale initiativer, samarbejdet og muligheden for at tiltrække
nye borgere.
Også i Vinderslev er vi opmærksomme på den kommunale udfordring med at tiltrække nye borgere. Rundt om hele
bordet var der dog enighed om, at trods krise har der været gang i hussalget i Vinderslev, og flere nye er kommet til
området. Især er der flyttet et par nye familier til egnen fra Silkeborg.
Udover at drøfte tiltrækning af nye borgere og muligheder, så handlede mødet også om, hvordan de lokale foreninger kan hjælpe hinanden. Der er stor
opbakning til lokale arrangementer samtidig med, at der er en bred vifte af
arrangementer i lokalområdet, så manges interesser og behov kan tilgodeses
ved de lokale initiativer.
Der kom gode forslag på bordet til, hvordan de lokale foreninger kan styrke
det interne samarbejde – både ved at hjælpe til hinandens arrangementer, en
bedre koordinering af aktiviteter og oprettelse af fælles mailliste. Når foreninger søger hjælp til opgaver i lokalsamfundet, var der enighed om, at det er med
større succes, når opgaven er overskuelig og konkret – og den opfordring skal
hermed gives videre til alle lokale foreninger. 								
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Jane Vibjerg

Løst og fast om barndomstiden,
lidt om ungdomstiden af Alfred Nielsen
Alfred Nielsen skrev for år tilbage bogen ”Løst og fast om barndomstiden, lidt om ungdomstiden”. Et fint lille værk, som Lokalbladet har kigget nærmere på.

Alfred er vokset op på Tøndborgvej 6 i Pederstrup - i den gamle snedker- og tømrervirksomhed – som ældste barn af en søskendeflok på 8.
Når man læser bogen, er det lokalhistorisk materiale om at være barn og vokse op lige i Lokalbladets område. Alfred skrev på opfordring af
sine børn, og fordi han havde noget på hjerte. I
kan her se små uddrag af bogen og få indblik i
en svunden tid; hvor børn hjalp til i en ung alder,
hvor håndværk var en kunst og en udflugt en
stor begivenhed.

Side 31

Alfred er i dag 105 år. Han har arbejdet som lærer og inspektør på Fårevejle centralskole i 30 år.
Han har 2 døtre, 3 børnebørn og 1 oldebarn.
Han har ikke siden sin første bogudgivelse skrevet noget. Afsnit af bogen blev i sin tid trykt
i årsskriftet ”Ung på Blicheregnen”. Derudover
har lokalhistorisk forening i Viborg vist interesse
for hans bog.
Opskriften på at blive så gammel? Alfred har
aldrig rigtig fejlet noget. Han har levet så godt,
som muligt. Og alderen - den er bare kommet
stille og roligt.

Side 40

Side 42
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Familiefoto voksne

Side 44

Familiefoto børn
Side 59

Marianne Kristensen

Vinderslev Skole 50 år
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Vinderslev Skole 50 år
Tidligere lærer og viceskoleinspektør Steffen Volder
I dag bliver en
skoles succes målt
på en lang række
parametre. Blandt
andet er et godt
skole-hjemsamarbejde et af disse parametre. For mig
har et godt forældresamarbejde været et helt centralt og helt afgørende
element som grundlag for ”en god
skole”. Der er gennem tiderne skrevet rigtig mange kloge og velmenende ord om diverse teorier bag et godt
forældresamarbejde, men der skal
handling bag ordene, for at det giver
mening.
Når jeg tænker tilbage på knap 40 års
virke på Vinderslev Skole, er der en
lang række af gode historier, der for
mig at se giver nogle gode eksempler
på, hvad et godt samarbejde vil sige
i praksis. Jeg har valgt tre ”historier”
ud af en meget lang række.

Håndarbejde

5. klasse havde håndarbejde, og der
skete det, at deres faglærer skulle på
kursus, hvilket betød, at der skulle
sættes en vikar til at tage timerne, og
da det var en klasse, jeg havde sammen med Birgit Rugaard, var det meget naturligt, at jeg tog timerne. Både
klassen og jeg vidste, at valget var
faldet på mig som vikar, så vi havde
god tid til at drøfte, hvorledes kagen
skulle skæres.
Jeg forhørte mig forsigtigt hos pigerne om, hvordan vi/jeg skulle gribe
situationen an. Sofie virkede ret så
betænkelig ved udsigten til, hvordan
jeg skulle magte rollen som håndarbejdslærer. Som tiden nærmede sig
blev Sofie mere og mere betænkelig.
Der er ingen tvivl om, at min rolle
som håndarbejdslærer blev drøftet
over middagsbordet hjemme ved So-

fie. To dage før timerne skulle læses,
rakte Sofie hånden op. Hun så betydelig mindre betænkelig ud. Sofie og
hendes moder var helt sikkert blevet
enige om, at det bare var et dårligt
set-up, at jeg skulle have håndarbejde.

Udetur

Igen tilbage i firserne blev det besluttet af byrådet, at Vinderslev Skole
ikke skulle have 8. og 9. klasse mere.
Efter i første omgang at være utrolig
berørte over at skulle miste mange
elever og ikke så få gode kollegaer,
Løsningen, som de havde fundet, gik blev vi som skole nødt til at se, om
i al sin enkelthed ud på, at Sofies mor den nye situation gav os nogle muligtog fri fra arbejde og kom og hjalp heder, som vi ikke umiddelbart havde
mig med at gennemføre timerne.
før.
Jeg har snakket med Sofies mor så
sent som for et års tiden siden, og Nu var vi ikke flere, end vi næsten
vi fik ved den lejlighed vendt ”histo- kunne tage hele skolen af sted på det,
rien”.
vi kaldte og kalder ”udetur”. Første
tur var til Grenå, hvor vi lavede en
masse aktiviteter, som ikke lige lod
Cykeltur
Budgetterne var ikke for store i fir- sig gøre hjemme på skolen.
serne, så hvis vi som skole skulle give
børnene nogle oplevelser ud af hu- Et af vores mål med denne tur var at
set, var en af mulighederne at bruge styrke sammenholdet blandt elevercyklerne. At cykle med en klasse var ne. En af vores erfaringer efter den
selv den gang ikke uden udfordrin- første tur var, at det var en for lille
ger. Der skulle helst være placeret bemanding med kun lærerne. Gode
nogle voksne på strategisk gode ste- råd var dyre, for turen i sig selv var en
der i rækken af børn. Margit Høg og stor succes.
jeg havde en klasse, der både kunne
og gerne ville cykle, men det var en De næste gange vi tog afsted, var det
klasse med mange elever, så det var med forældrehjælp, som ikke så få anikke lige til at få fyldt rækken af cykli- dre skoler misundte os for. Forældrene stod primært for madlavningen,
ster ud med nok voksne.
men en del forældre var også engageHvordan vi præcist kom til at snakke ret i diverse aktiviteter med børnene.
med forældre om vores ”problem”
står ikke helt klart. Resultatet af, at På disse ture var der en enestående
vi klagede vores nød, blev, at ikke opbakning og deltagelse af forældre.
mindst Thomas` mor og Annes mor Forældrene havde i stor stil brugt fevar med klassen på ikke så få af klas- riedage for at kunne hjælpe.
sens cykelture.
Når vi som lærere fortalte om denne
Det var både endagsture og ture med opbakning, blev der lyttet, og ikke så
overnatning. En sådan hjælp gjorde få andre skoler har brugt af vores erdet muligt at give børnene nogle op- faringer.
levelser, som de helt sikkert ikke ville
have fået uden hjælpen fra nogen for- Tak til de mange, der ydede en kæmældre, der på enestående vis var parat pe indsats ved vores ”udeture” og
til at ofre egen tid til gavn for en klas- ved et utal af andre arrangementer.
ses undervisning og trivsel.
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En bedstefars beretning om sin skoletid i Vinderslev Skole
Ivan H. Klok
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt
om min skoletid i Vinderslev. Jeg ved
ikke, om jeg er den rette, for jeg var
jo tilflytter. Jeg begyndte i 1968 i 6.
klasse, så jeg har kun gået i Vinderslev Skole i 4 år.
Vi var en stor årgang, ca. 32-34 elever,
så der var en A klasse og en B klasse.
Jeg blev godt modtaget og kom først
i B klassen. Blev sidekammerat med
Arne Møller. Det var åbenbart en fejl
med B klassen, så efter 1 time kom
jeg så i A klassen. Her kom jeg til at
sidde ved siden af Henning (Gunnar
Lejs søn), som desværre er død nu.
Sjove episoder
Vi havde en gymnastiklærer, der hed
lærer Nielsen – han havde åbenbart
tidligere karriere ved militæret. Lærer
Nielsen smittede af på gymnastikundervisningen. Vi skulle f.eks. ligge
på ryggen i gymnastiksalen, stramme
mavemusklerne, og så skulle han gå
på vores maver. Der blev sluppet en
lille prut her og der.
Til slut når vi skulle i bad, foregik det
på følgende måde: Først gik man i
række rundt i varmt bad. Til sidst gik
man ud, og så stod lærer Nielsen med
den kolde vandslange. Så fik vi en tur
af denne!

I syvende klasse skulle vi så gå til
konfirmationsforberedelse. Vi cyklede ned til Hinge Præstegård. Jeg tror,
vi var 27, der skulle konfirmeres i
Sognemenigheden. Nogle skulle konfirmeres i Valmenigheden og nogle i
Grathe.
Hvad tror I, der sker, når man sender
27 af sted på cykler, når man er 13
år? Det gik nogenlunde derned, men
når vi skulle tilbage i skole, kunne det
godt trække lidt ud. Vi skulle jo lige
ned i Hinge Søbad og have konkurrence. Det gik ud på, man kørte ned
ad bakken og ud på badebroen med
fuld fart, så bremsede man, og så
skulle man tælle, hvor mange brædder, der var tilbage på broen. John
Kristensen (Domus) vandt klart, for
hans kæde sprang af, så han havde 0
brædder tilbage. Da vi kom tilbage til
skolen, blev Domus sendt hjem for at
få tørt tøj på. Han fik også nye skolebøger, for de gamle var ødelagt af
søturen.
I 8. og 9. klasse blev vi reduceret til
én klasse, fordi de fine skulle i realen
i Kjellerup – og nogen skulle på efterskole. Min nye sidemand blev Ole
Slagter Nielsen. Jeg syntes, vi matchede godt. Vores forældre var ikke
landmænd, så vi havde måske ikke de
samme interesser som de andre. De

snakkede om traktorer – Ford 5000,
Massey Ferguson 135/165 og International 275 m.fl. Ole og jeg snakkede om, at pigerne var ved at udvikle
sig i høj grad. Hvem havde de pæneste ben og de største bryster. Pyt med
de traktorer!
I regning, eller var det matematik i 9.
klasse havde vi lærer Sørensen. Når
alle var færdige med alle regnestykkerne, så læste han op af 1001 Nats
Eventyr. Vi lærte at regne og hjælpe
hinanden færdige, men 1001 Nats
Eventyr i 9. klasse? Bob, bob, bob!
Jeg kunne fortælle mange historier,
men hold nu lige æ hund. Alt i alt synes jeg, det jeg har lært, har jeg haft
brug for i mit liv. En vis disciplin i vores skoletid har absolut ikke skadet.
Fortsættes måske i næste nummer.

Pedellen - verner Lund
Verner Lund var den første pedel
på den nye skole og var blevet ansat
et stykke tid, før skolen blev taget i
brug. Han søgte jobbet sammen med
sin kone, Gudrun, og de blev valgt i
konkurrence med 21 ansøgere.
Verner fortæller, at han hjalp elektrikersvenden, Juhl Nielsen, med at
hænge lamper op, inden den nye skole blev taget i brug.
Gudrun var ansat som én af 5 ren16

gøringsdamer, indtil hun i 1970 uddannede sig til sygehjælper og blev
ansat på Kjellerup Sygehus. Hun var
dog stadig en stor hjælp for Verner
ved større arrangementer på skolen,
f.eks. skolefester, og når ukrudtet
blev for voldsomt, var både Gudrun
og de 2 børn i gang med hakkejernet.
Ukrudtet havde nemlig frit spil på de
mange skråninger de første år efter
byggeriet, indtil beplantningen var
vokset til. I 1970 efter kommunesammenlægningen fik skolen en 2-hjulet

traktor med tilbehør overdraget fra
P. ”vejmand” og Arnold fra Hauge,
og det gjorde arbejdet med de store
udenomsarealer lidt lettere.
De første år på den nye skole spiste
alle eleverne sammen i et stort lokale
i kælderen. Verner hentede hver dag
¼-liters mælkeflasker på mejeriet
Økilde i Vinderslev, som han neden
for kældertrappen udleverede til de
elever, der havde købt mælkemærker.

Til hverdag mødte Verner kl. 7.30,
hvor han låste op på skolen. Ca. kl.
16.30, når der var blevet gjort rent,
blev der låst igen. Hvis der var arrangementer, brug for gymnastiksalen,
osv., blev der låst op igen kl. 19 og
låst kl. 22. Verner havde ansvaret for,
at der var varme og lys, og at der var
slukket og låst, når alle havde forladt
skolen.
Verner gik på efterløn til november
1994 efter 30 år på Vinderslev Skole,
”de bedste år af mit arbejdsliv!” siger han. Gudrun gik på efterløn samtidig, og de brugte bl.a. deres otium
på at flytte fra Krokusvej til Tulipanvej. Gudrun døde i august 2011, men
Verner er stadig ved godt helbred og
meget aktiv.

Verner og Gudrun Lund fra Lokalbladets artikel i 2010

Hvor godt kender du din egn?
Vi trak lod blandt de mange rigtige besvarelser til vores lille påskespøg, og vinderne blev
Erna & Poul Erik Petersen, Liljevej 28
Da det ikke længere er sæson for påskeæg, blev præmien i stedet flødeboller fra Frellsen.
De rigtige løsninger ses herunder:

Foderstoffen i
Vinderslev

Indkørslen til
Vinderslevholm

Alvildas have
på Erantisvej

Hauge Sportsplads

Engholm Put
& Take

Vinderslev Børnegård

Æ Bydam i Mausing

Vinderslev Skole

Mausing
Forsamlingshus

Postkassen i
Pederstrup
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VIF forårsfest

lem børn og voksne. Børnene blev
lidt ”til overs”, og derfor Høvdingebold. Vi mener klart, at det var en
stor succes. Alle var med til at give
Hoppeborgen, trak som sædvanligt nogle gode kampe. Hvis der er nogle,
masser af smilende og glade børn til. der har andre ideer til turnering, er I
Støttepillerne havde opstillet en bod, meget velkomne til at kontakte os. Vi
hvor der bl.a. kunne
købes Slush ice, kaffe
og kage

De forskellige fodboldhold er kommet godt i gang med sæsonen. God
tilslutning, dog er der stadig ungdomshold, hvor det kniber med at
samle nok spillere, hvilket har resulteret i, at der er flyttet lidt rundt på
nogle spillere for at få holdene til at
gå op. Vi er klar over, at det ikke er Omkring klokken 12
optimalt, men sådan er det at være en rullede de forskellige
lille klub.
udklædte hold ind på
stadion. Der var stor
Efter 2 x oprykning sidste år for hen- interesse fra de fremholdsvis serie 5 og Oldboys B er der mødte tilskuere og
længere mellem sejrene, men de fleste øvrige deltagere. Som
kampe er tætte og intense, lærerigt for tidligere havde mange
alle. Damerne er med i toppen, flot! hold gjort utroligt meHvis du skulle have lyst at begynde at get ud af udsmykninspille, så se holdene og deres kontakt- gen af deres vogne og
personer på vores hjemmeside: www. udklædning. Fantastisk at se hvordan
vinderslev-if.dk
der virkelig var brugt tid og energi
for at lave et festligt indslag. I år var
Årets forårsfest blev afholdt 30. maj. der 11 tilmeldte hold, hvilket vi i forEn dag som mange voksne og spe- eningen er meget stolte af. Det er
cielt børn havde set frem til. Til trods ikke mange små oplandsbyer, der kan
for at vejrguderne ikke som de andre mønstre dette.
år var med arrangementet, blev det
igen i år til en rigtig god dag!
Paradekørslen rundt i byen forløb
godt. Igen i år var der en
del mennesker, der havde stillet sig ud til vejen
for at nyde synet af de
deltagende hold.

arrangerer for byen, ikke for os selv!
Finalen blev spillet af Vinderslevholmvej og Liljevej med sidstnævnte
som vindere af Turneringen. Et stort
tillykke til dem!
Bedste udklædte hold, skulle selvfølgelig også hyldes. Denne pokal gik til
Cirkus Pederstrup, også et stort tillykke til dem!

Efter bad og omklædning var der
Forårsfest i teltet. Ca. 110 personer
havde tilmeldt sig festen, hvilket var
Efter flot paradekørsel næsten som sidste år. Det er måske
skulle holdene som no- antallet vi kan samle til en forårsfest
get nyt spille Høvdinge- for området. Vi ville dog hellere se
bold.
150!

De 11 hold blev delt i 2
puljer. Der blev spillet en
turnering, hvor alle hold
i puljerne skulle møde
Dagen startede kl. 9.00 med indvielse hinanden for at finde finaleholdene.
af den nye 2minus1-vej, efterfulgt af Margrethe Stenholt og Bjarne Madkaffe og rundstykker ved Lokalrådet. sen styrede kampene sikkert, stor tak
Igen i år var der børnedyrskue, hvor til dem!
børnene kunne have deres kæledyr
med, og vise dem frem for tilskuerne. I bestyrelsen synes vi, at de tidligere
Der var ikke så mange, men dem der års turneringer har været rigtig gode,
var til stede, hyggede sig.
dog savnede vi et fællesskab mel18

Jens Pedersen havde som vanligt
brugt dagen på at grille to pattegrise.
Louise Bech leverede tilbehøret. Til
sidst en gang is fra Christian Lange
til dem, der stadig havde appetit. En
helt igennem rigtig god middag, som
efter vores mening passer godt til arrangementet.
Rabalderband, som også spillede sidste år til forårsfesten, gik på scenen
midt på aftenen. Igen leverede de va-

ren og fyldte dansegulvet fra start til
slut. Sidst på natten lukkede de sidste
gæster teltet efter en hyggelig og feststemt dag, aften og nat.
Efter søndagens oprydning og hurtige evaluering var alle enige en succes!
Dog ser vi meget gerne flere deltagere specielt om aftenen.
Sådan en dag bliver selvfølgelig ikke
til uden en masse arbejdsomme mennesker og foreninger.

teltet, baren, dem der dækkede bord, Kort efter sommerferien starter indendørssæsonen i gymnastiksalen.
Vi vil derfor gerne takke Spejderne Amerikansk lotteri, osv.
Sæsonen går fra midt i august måned
for deres indsats ved arrangementet,
Tak
til
virksomhederne
der
sponsetil udgangen af marts måned.
Støttepillerne for deres aktiviteter,
Borgerforeningen for lån af stole og rede gaver. VIF bestyrelse og deres
højtaleranlæg, Jens Jørgen Kylling familie for deres indsats og til sidst, Bookning af baner ved Henning Fifor opstilling af alt el, Radiomanden men ikke mindst alle deltagere og be- sker 27641114 eller på mail Henningfisker@hotmail.com
for lån af musikanlæg m.m. Jens Pe- søgende.
dersen med familie for grilning af
Gymnastikafdelingen starter også op
grisene, alle de øvrige hjælpere vedr. Tak for en god dag!
igen i starten af oktober måned. Når
hold og tider er endeligt fastlagt, vil
de fremgå af hjemmesiden.
Skulle der være et par instruktører,
der har lyst til at hjælpe, så tag kontakt til Lotte Anckersen på 31790052.
På Bestyrelsens vegne
Henning Fisker
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VIF forårsfest
Vinderne af høvdingebold blev Liljevej

Lokalbladet satte deltagerne stævne på deres trappetrin en eftermiddag omkring fyraften.
Her ser I, hvem der ”gemmer” sig bag vinderholdet:

Ved indgangen til Liljevej står Bodil
stolt og byder velkommen
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Hvert hold udvælger 6 medlemmer til dysten. Heraf skal der mindst være en
kvinde og et barn eller to kvinder, såfremt der ikke er børn på holdet.
Hvert hold udvælger en høvding, som tager plads på baglinjen bag modstanderens banehalvdel. Derved kan holdet angribes fra to sider. Rammes en spiller af bolden, som kastes fra banehalvdel til banehalvdel uden at røre jorden,
dør han og må forlade spillet.
Gribes bolden, er det kasteren, der forlader spillet, mens en død modstander
får en ny chance på banen.
Når den sidste spiller på den ene banehalvdel bliver ramt, forlader høvdingen sin baglinje og overtager hans
plads.
Det hold, der først har mistet alle sine
spillere, har tabt spillet.
Er der børn på banen, skal der tages
hensyn, og såfremt dette ikke overholdes, mister holdet en spiller. Børn
skal rammes to gange, inden de er døde.
Sanne Mai Lemming,
En kamp tager max. 10 minutter
Østerbyvej 21, Lemming

Holger, Jacques, Tilde Buus
& Louise Bech, Liljevej 1

Jacob Bo Sørensen & Anita Sørensen,
Liljevej 6

Morten & Rikke Thomsen, Anne &
Victor Sølager Thomsen, Liljevej 12

Irmelin Brandt Svenningsen,
Stine Svenningsen, Finn B. Pedersen
(var ikke hjemme), Liljevej 14

Rene Borup, Pederstrupvej 96

Andreas Bech, Haurbakvej 14

Støttepillerne
Støttepillerne får penge ind ved salg
af medlemskort, 50 kr. for et husstandsmedlemsskab. Det er Støttepillerne og andre frivillige, der kommer
rundt i lokalområdet.
Vi har boder ved forårsfesten og til
Mausing Marked, hvor vi har ”Møffe” med. Man kan gætte vægten på
grisen for et beskedent beløb. Er
man heldig at komme tættest på, så
får man ”Møffe” i fryseren.
Nogle af de ting Støttepillerne støtter, er gavekort til forårsfesten, og til
Mausing Marked giver vi et gavekort
til lotterispillet på 300 kr.
I idrætsforeningen har Støttepillerne
støttet med penge til legeredska-

ber til legepladsen og godkendelsen til samme på stadion. Der er
givet penge til fotografering af
ungdomsholdene, frugt til gymnastikafslutning, sommerferie-is
til børnefodboldholdene, duge til
Vinderslev Idrætsforening mm.
Der har været arrangeret et par
store udflugter for ungdomsafdelingen de seneste år. Det er der
ikke planer om i år.
De enkelte hold, trænere & holdledere kan ansøge om et beløb til frugt,
is, arrangementer mm.
Støttepillerne har gang i flere forskellige ting, der skal gavne hele idrætsforeningen. Mere om dette på et senere tidspunkt.
Så tag godt imod tilbuddet om at

Støttepillerne er en forening til støtte
for Vinderslev Idræts Forening, VIF.
De 5 medlemmer er :
Helle Krogh, formand
Morten Krogh Tolstrup, kasserer
Andreas Hartmann, best.medlem
Gitte Jensen, næstformand
Jytte Hartvigsen Døssing, sekretær
støtte, når der sælges medlemskort.
Det går til et godt formål i den lokale
idrætsforening.
Ved den netop overståede forårsfest
havde vi et par boder med pølser,
popcorn, baconchips, slush ice, kaffe
& kage, der var godt besøgt. Tak for
hjælpen ved grillen til Solvej & Jens
Pedersen!
Jytte Hartvigsen Døssing

Blicheregnens Museumsforening
Blicheregnens Museumsforenings
formål er at støtte Museum Silkeborg, Blicheregnen og virke til fremme af befolkningens interesse for
museet og egnens historie.
Museet har til huse i udlængerne til
præstegården i Thorning og har følgende faste udstillinger:
- Blicherudstillingen, som bl.a. rummer genstande med tilknytning til
Blicher og de steder og personer,
han har skildret i sit forfatterskab.
- 1800-tals udstillingen beskriver livet
på landet for 100-200 år siden
- I koloniststuen er der møbler og
genstande fra Kartoffeltyskernes bosættelse på den jyske hede.
- Fuglesamlingen omfatter en enestående samling af udstoppede fugle og
dyr.
- I ”Laden” vises skiftende udstillinger.

Fra 4. juli til 18. oktober vises en foBlicheregnens Museum:
toudstilling af fotograf Søren Zeuth
Tlf. 87205030
”Rana Plaza Fashion”.
e-mail:
Se mere om udstillingen på
info@blicheregnensmuseum.dk
www.museumsilkeborg.dk
Museumsforeningen arrangerer foreMuseum Silkeborg, nemlig Blichedrag og udflugter for foreningens
regnen, Hovedgården og Papirmumedlemmer. Udflugterne går til museet.
seer og andre steder med historisk
- Museumsforeningens ”Brudstykinteresse.
ker fra Blicheregnen” og Museum
Siden 1980 har Blicheregnens MuSilkeborgs årsskrift.
seumsforening udsendt årsskriftet
- Adgang til foreningens foredrag og
”Brudstykker fra Blicheregnen”, som
udflugter
indeholder artikler af lokalhistorisk
- Og måske vigtigst: Man støtter arkarakter.
bejdet på museet og det lokalhistoriEnhver kan blive medlem af museske arkiv.
umsforeningen ved at henvende sig
på museet eller rette henvendelse til
Den 8. august har museumsforet bestyrelsesmedlem.
eningen sommerudflugt til Aars MuSom medlem af Blicheregnens Museseum og Borremosefæstningen.
umsforening er der en række fordele:
Den 20. august afholdes en aften på
- Gratis adgang til alle afdelinger af
museet for frivillige og museumsforeningens medlemmer.
Bestyrelsen for Blicheregnens Museumforening:
Formand:
Bente Sørensen, 		
bentesoerensen@mail.dk
tlf.: 86 88 86 81 Den 4. oktober fejres BliNæstformand: Aase Thiel-Nielsen:
thiel@mail.dk 			
tlf.: 86 88 22 04 chers fødselsdag som en
Kasserer:
Gunhild K. Sørensen: gs@erkon.dk 			
tlf.: 86 88 85 86 efterårsskovtur med efterSekretær:
Jonna Bitsch: 		
jonnabitsch@fiberpost.dk
tlf.: 86 88 90 32 følgende foredrag.

Bestyr.medlem:
Bestyr.medlem:
Bestyr.meldem:
Bestyr.medlem:

Mette Nybye Sørensen:
Martin Svenningensen:
Gregers Thomsen:
Anne-Marie Møller:

fam.nyby@gmail.com 		
munkemarken@gmail.com
gregers@sypres.dk 		
annemarienoes@live.dk 		

tlf.: 39 68 12 80
tlf.: 86 88 03 27
tlf.: 86 88 04 57
tlf.: 40 87 09 38

Gunhild Sørensen
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MAUSING MARKED 2015
ONSDAG DEN 22. JULI
Kl. 19.00		
			

Stort lotterispil i teltet.
Gevinster for ca. 18.000 kr.

FREDAG DEN 24. JULI
Kl. 19.00 - 01.30
			
			
			
			
			
			
			
			

Sommerbal i dalen. Stort teltbal
Menu: Marineret spareribs og Hamburgerryg med
tilbehør, salat og hjemmebagte flutes.
Frugt Surprise til dessert.
Musik: Under spisningen underholder Per Villekjær.
Efter spisningen spiller Bjørn og Okay op til dans
Entre med spis hvad du kan: 225 kr.
Uden spisning: 100 kr.
Bordbestilling senest 21/7 på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.

LØRDAG DEN 25. JULI

Kl. 09.00		
			
			
Kl. 10.00 – 16.00
			
Kl. 11.00 – 17.00
			
Kl. 19.00		
			
			
Kl. 21.00		
			
			
			

Mausing Marked åbner.
Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle
markedsbøffer i Forsamlingshuset.
Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
Underholdning i teltet: Jens Chr. Sørensen
Jens Chr. Sørensen spiller i forsamlingshuset
Kaj Hansen spiller i Markedsteltet
Markedsbal i forsamlingshuset
Musik: Per Villekjær
Entre: 65 kr.
Teltbal i det Store telt
Musik: Acoustic Heaven
Entre: 65 kr.
Arr: Vinderslev I.F.

SØNDAG DEN 26. JULI
Kl. 09.30		
Kl. 11.00 – 16.00
			
Kl. 14.00 & 16.00
Kl. 17.30		

Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Jens Oluf underholder i teltet
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kisser & Søren optræder i det store telt.
Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.

il

Vi ses t

ed
g Mark

Mausin
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Ny præst indsættes 28. juni

Jørgen Løvstad er med virkning fra 1. juli blevet ansat som ny præst i Grathe-Vium-Thorning Sogne. Der vil være indsættelse af Jørgen Løvstad i de 3 kirker søndag den 28. juni. Der kommer mere information om indsættelsen senere.
Juma Kruse vil fortsat være konstitueret som præst indtil 1. juli.
Thorning menighedsråd
Eivind Lihn

Koncert i Thorning Kirke tirsdag den 1. september kl. 19.30
Rock, Håb & Kærlighed - en collage bestående af sang og oplæsning.

I 60’erne opstod talemåden ”Peace, Love & Understanding”.
”Rock, Håb & Kærlighed” er en omskrivning af ”Tro, Håb & Kærlighed” (1.Kor. 13).
Beatsalmers 3. projekt har et ”treenigheds-tema”, hvor programmet inddeles i hhv. 2 sange + 2 sange + 3 sange
- selvfølgelig med henvisning til ”Kærlighedens Lovsang” af Paulus, hvor der sluttes med: ”Men størst af dem er
kærligheden”.
Det er blevet sagt, at Den Danske Salmebog er danskernes 2. Bibel - og i udlandet misunder de os vore store salmedigtere. Den poesibog, som salmebogen rettelig er, vil vi gerne give ekstra opmærksomhed!! - “Rock, Håb og Kærlighed”
yder hermed sit bidrag ved i et kalejdosskop at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibeltekster og klassiske
rocksange.

Tina Kruse Andersen er oplæser:

Hun er uddannet skuespiller og dramatiker på Skuespillerskolen ved Odense Teater. Til daglig er hun leder af Teater Gyda i Odense og med-tilrettelægger af kommunikationstræningen på medicinstudiet ved Syddansk Universitet.
Derudover indlæser hun lydbøger.

Simon Mott Madsen er sangsolist:

Han har afsluttet sin bacheloruddannelse i sang på konservatoriet i Odense og går på kandidatdelen med Helene
Gjerris som underviser. Han debuterede i rollen som kejser Nero i Den Fynske Operas opsætning af Monteverdis
Poppeas Kroning på Valdemars Slot. Han har desuden medvirket i ”Good Old Days” og ”Opera på hjul – 2 ½ tenor”.

Bjørn Krog Thesbjerg spiller klaver:

Han er uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har
spillet rytmisk klaver i diverse bands og i forbindelse med adskillige musicals. Han er tillige uddannet yogalærer og er
bosiddende i Odense.

Tore Bjørn Larsen spiller kirkeorgel:

Han er til daglig organist og korleder ved Sct. Nicolai kirke i Svendborg, hvor der er et rigt musikliv. Han er - udover
at han har Kirkemusikalske Diplomorganistuddannelse - desuden uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har endvidere en fortid som rytmisk musiker.
Entre: 75 kroner.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Dato
28-06-2015
05-07-2015
12-07-2015
19-07-2015
26-07-2015
02-08-2015
09-08-2015
16-08-2015
23-08-2015
30-08-2015
06-09-2015
13-09-2015
20-09-2015
27-09-2015

(4. søndag e. Trinitatis)
(5. søndag e. Trinitatis)
(6. søndag e. Trinitatis)
(-)
(-)
(-)
(10. søndag e. Trinitatis)
(11. søndag e. Trinitatis)
(-)
(13. søndag e. Trinitatis)
(14. søndag e. Trinitatis)
(-)
(16. søndag e. Trinitatis)
(17. søndag e. Trinitatis)

Høringsmøde
På baggrund af valgmenighedspræst
Karen Marie Ravns pensionering til
maj 2016 var medlemmerne inviteret
til møde den 27. maj, hvor 43 medlemmer (ca. 10%) mødte op.
Formand, Svend Åge Thomsen,
fremlagde bestyrelsens oplæg, hvorefter medlemmerne kunne komme
med deres meninger og ideer.
Medlemmerne var enige om:
• Valgmenigheden skal ikke nedlægges.
• Vores egen præst, som ikke skal
deles med andre valgmenigheder, selv om stillingen er på 75%.
Præsten kan evt. supplere de
manglende timer i en skole eller
andet, hvis han/hun ønsker det.
Præstens opgaver efter medlemmernes ønsker:
• Præsten skal være frontfigur og
bestyrelsen sætte rammerne.
• Præsten skal tydeliggøre, hvad
valgmenigheden står for, og
24

Kirke
Levring
Hørup
Vinderslev
ingen gudstjeneste
ingen gudstjeneste
ingen gudstjeneste
Vinderslev
Hørup
ingen gudstjeneste
Hørup
Vinderslev - Høstgudstjeneste
ingen gudstjeneste
Levring - derefter udflugt til Mols
Aulum Kirke - Efterårsmøde

•
•
•
•

hvorfor vi er grundtvigianere.
Præstens personlighed betyder
meget.
Præsten og menigheden skal udvikle sig sammen, så de i fællesskab kan skabe tillid og tryghed.
Vi skal i fællesskab på en aktiv
måde forsøge at få flere medlemmer.
Evt. mere samarbejde med friskolerne i nærheden.

Forslag til fremtiden for valgmenighedens hus:
• Den kommende præst spørges,
om han/hun vil bo i huset eller
et andet sted. Flere synes, at præsten skal bo i sognet. Herefter tages stilling til husets fremtid.
•
• Leje/sælge huset og leje sig ind i
sognehusene eller Alhuset. Flere
gav udtryk for, at vi skal have vores eget tilholdssted.
• Forslag om ny præstebolig i Vinderslev, da flest medlemmer bor
der.
• Bygge nyt menighedshus, som

Tid
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 9.00
kl. 10:30

•
•
•

Præst
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn
Karen Marie Ravn

evt. også skal bruges til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Lånemuligheder for et nyt hus
skal undersøges.
Forslag om at undersøge pris for
isolering af huset.
Selvom huset bliver renoveret, er
det stadigt gammelt og upraktisk.

Forslag om boligudvalg bestående
af menige medlemmer vedtages.
Udvalget består af:
• Arne Christensen
• Kristian Høgedal
• Torben Pedersen
• Christian Skorstengaard
samt Rasmus Østerby og
Svend Åge Thomsen fra bestyrelsen.

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed

Så kan den kommende 3. kl. godt begynde
at glæde sig

Der er mange spændende ting at se
og høre om.
Efter gudstjenesten og opdagelserne
i kirken vil der blive serveret boller og
For i september 2015 starter Mini- noget at drikke i Sognehuset.
konfirmandundervisning nemlig op
igen.
I Sognehuset synger og leger vi og arbejder med emner om, hvad vi så og
I år vil Søren Peter (præst) og Helle hørte ovre i kirken.
(medhjælper) være klar med 2 timers
undervisning, forkyndelse og leg.
Lige inden vi går hjem, får vi et stykke frugt.
Vi mødes i Sognehuset, hvor nogle
små arbejdsopgaver i kirken fordeles. Hvis du går i 3. klasse, så kom og vær
Så går vi sammen over i kirken. Når med!
opgaverne er klaret, holder vi en lille
gudstjeneste.
Vi starter i september. Den endelige
dato er endnu ikke fastlagt, men I får
Derefter går vi på opdagelse i kirken. en indbydelse.

Vi samles ca. 12 gange med afslutning
i kirken i december med Luciaoptog
og spaghettigudstjeneste.
Det er gratis at deltage i minikonfirmandundervisning.
Hjertelig velkommen!
Undervisere:
Søren Peter Villadsen
tlf. 30 24 15 58
Helle Frølund
tlf. 51 89 05 74
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Børnehjørnet

fællesskab på, hvor det enkelte barn
skal mærke sig set og hørt.
Hver gang vil der være nogle kreative
minutter og et særligt velforberedt
lille festmåltid.

Børnehjørnet har også været på vandreture, som kaldes pilgrimsture. Her
Ny fortællemåde
har vi rygsækken med og en vandrestav i hånden, hvis vi har lyst. Underi Børnehjørnet
Alle var lidt spændte på det nye, der vejs giver vi os tid til at nyde naturen
skulle ske i Børnehjørnet. Menigheds- og Guds fantastiske skaberværk.
rådet var inviteret, og både børnene
og gæsterne blev lidt forundret over Vi har haft en sangdag med Børneat blive budt velkommen på en ny og konsulent Randi Taulborg, og vi har
anderledes måde. Det er blandt andet smagt på ” Nat over Libanon” kagen,
det der sker, når konceptet Godly som er en syrisk kage, en af forælPlay skal bruges. Godly Play er en drene havde bagt.
ny og spændende måde at fortælle
bibelhistorie på. Handlingen i bibel- Ja, sådan sker der hele tiden noget
fortællingerne gøres enkel ved hjælp nyt i Børnehjørnet, og indimellem
af figurer og små tydelige sætninger, bliver der tid til boldspil, sæbebobsom skal være med til at skabe forun- leleg og fælleslege ved Sognehuset.
dring og fordybelse i forbindelse med Godt vi har en dejlig græsplæne og
det, der foregår på fortællestedet. en god parkeringsplads. Vi mangler
Godly Play er en nyskabende, kreativ ikke ideer.
lejrbygning med lækre udenomsareaog opfindsom måde at arbejde med
ler og en helt ny Parkourbane venter
bibelhistorier, børn og kristendom. Med hjælp fra Danmarkssamfundet på at blive brugt.
Der gives god tid til en undringsfase, får vi overrakt en Fane til vores arhvor børnene gennem enkle spørgs- bejde i Børnehjørnet og Juniorsjov.
Se mere på:
mål kan byde ind med det, de tænker Det vil ske den 15. juni i Rådhushalmja.dk/artikel/kjels-bner-parkourlen i Århus.
og overvejer.
bane
Alle aldersgrupper kan med fordel Vi glæder os til at få vores helt egen
eller på Kjelsøs egen hjemmeside.
hente inspiration og forundring på fane, som vi må bruge til gudstjeneden måde, at de gamle bibeltekster ster og lignende arrangementer.
Se også på:
bliver nærværende og aktuelle på en
www.vinderslevsogn.dk
I sommerferien bliver børnene inviny måde.
Godly Play er ikke bare en spænden- teret med på Kjelsø-lejren, hvor der
Anne Marie V. Najbjerg
de måde at fortælle på. Det er også en er lejre for forskellige aldersgrupper
måde at skabe trygge rammer for et hele sommeren igennem. Den nye
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Klub
Juniorsjov
Der er godt gang i Juniorsjov hver
onsdag fra 15.00 til 16.30 i Vinderslev
Sognehus.
Juniorsjov er for alle børn fra 3. til 6.
klasse. Vi starter hver gang med lidt
hyggeleg og spil, indtil alle er dukket
op. Så skal alle ud og vaske hænder,
for nu går den store kage- eller madfremstilling i gang. Der skal skæres og
snittes og pyntes og lyttes.
Er maden det vigtigste, når vi får gæster? Bage kage, tale med gæsterne,
vise, at man har tid, lave mad, gøre
rent osv.?

Maria lægger slet ikke mærke til Marthas travlhed. Der
er noget andet, der er vigtigere for Maria. Hun må
have det ”åndelige” mad,
som Jesus kunne give hende.
Martha er utilfreds med, at
Maria bare sidder og lytter. Åbenhjertigt fortæller
hun Jesus, hvad det handler
om. Jesus konstaterer blot,
at der er noget, der er vigtigere end kirken er eksempler på steder, hvor vi
det, folk forventer af hende. Ja, der er kan vælge ”den gode del”.
faktisk kun én ting, der er rigtig vigtigt – nemlig at lytte til Jesus.
Vi skal vælge Jesus bevidst. I et rigt
land som Danmark kan det være
Han peger på faren ved at have så svært at se, at vi behøver Jesus til at
travlt, at man ikke har tid til det vig- sørge for os. Vi har jo alt. Alligevel er
tigste: at være sammen med Jesus.
det vigtigste for os at høre Jesus til.
Selvom om kam- Fortællingen om Martha og Mamerater,
SMS, ria kan du læse om i Biblen i Lukas
computerspil, lek- Evangeliet kap. 10.
tier osv. også kan
tage ens tid, så
skal vi huske Jesus.
Helle Frølund
Det evige liv får vi
ved at kende Jesus
og tro på ham. Vi
skal vælge Jesus
bevidst. Klubben,
menigheden
og

Jesus besøgte Maria og Martha. De var begge søstre til Lazarus, ham, der blev opvækket fra de
døde af Jesus. Martha og Maria modtager Jesus
på hver sin måde. Jesus, der sikkert både var træt
og sulten, skal føle sig velkommen. Martha begynder i køkkenet. Måske skal der bages brød eller
hentes oliven og tomater? Hun gør det, der forventes af enhver god vært, men hvad gør hendes
søster? Maria vil være sammen med Jesus. Hun vil
lytte og snakke, når Jesus er der. Hun må have det
hele med og ville have slukket sin mobil, hvis hun
havde haft en. Hun prioriterer Jesus. Han tilbyder
”åndeligt” mad. Maria er helt optaget af, hvad Jesus har at fortælle. Jesus kan fylde mennesker og
dække deres behov. Som en bil kun kan køre, hvis
den har benzin, sådan kan mennesker fyldes af
Jesus i samværet med ham. Hans ”benzin” er fx
tryghed, glæde, vejledning til livet, hvordan vi skal
være over for andre osv.
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Vinderslev
Skole
Hvor gode var de
gamle dage?
5.A på plejehjem

Hvor gode var de gode gamle dage
egentlig? Det var det vi satte os for at
undersøge, da vi tog på det lokale plejehjem. Vi ville finde ud af, hvordan
det var i virkeligheden. Vi besøgte
plejehjemmet Malmhøj i Vinderslev,
hvor vi interviewede seks ældre mennesker (H. Viborg, Gerda, Peter, Marie, Karen og Knud) som afslutningen på vores emne: “De gode gamle
dage”.
Det hele startede med, at vi hørte en
skrækkelig historie om en dreng, der
sad fast i en skorsten og døde. Han
skulle feje skorsten på den tid, hvor
farligt børnearbejde var hverdag.

Da vi kom på besøg, var beboerne
meget imødekommende.
Vi var delt op i to forskellige hold, for
vi er 24 i klassen. Vi fik et rigtig godt
førstehåndsindtryk. Der blev fortalt
meget om deres barndom, deres ungdomsliv og masser af sjove og også
uhyggelige historier. Vi syntes alle
sammen, at det var en stor oplevelse
og fik mange interessante historier
om deres liv. Vi filmede de ældre,
mens vi hørte dem fortælle om den
9. april 1940 blandt andet. Det var
også meget mere spændende at høre
historien fra dem selv i stedet for at
læse om det i en historiebog.

Den 20. maj fremlagde vi så for beboerne på Malmhøj. Vi brugte PC,
iPads, projektor og andet fra nutidens
skole. De ældre havde nok aldrig set
så meget elektronik før. Der er sket
meget, siden de gik i skole, og flere
troede vist, at de var kommet i fjernsynet. Det gik fint.

Da vi var færdige med at præsentere vores arbejde for beboerne, bød
hjemmets leder, Else, på en is. Vi takkede pænt for isen, sagde farvel til de
ældre og gav dem hånden. Så hyggede vi os med at spise isen. Og vi vil
gerne sige tak, fordi vi måtte komme
og hygge sammen med de ældre. Der
er også noget med, at vi skal besøge
Efter besøget gik vi i gang med at re- Malmhøj igen på hjemmets fødselsdigere vores film hjemme på skolen. dag den 3. juni. Og dét ser vi frem til.
Vi havde desuden en opgave med, at
vi skulle skrive (i en PowerPoint) om Skrevet af: Sara Fredriksen Petroårtierne fra 20-70`erne. Altså meget vic, Kion Kjær Vibjerg, Chrestine
fra den tid de ældre havde oplevet. Vi Antonette Søe Mikkelsen og Frida
fandt ud af en masse spændende ting Mary Nordquist Hansen fra 5.A
fra de forskellige årtier, om mode, Vinderslev Skole
skole, biler og vigtige begivenheder.

Marie Krogh Tøndborg 5.A:
“Det var sjovt at møde de ældre
og høre om hvordan de oplevede
de gamle dage”.

Amalie Le Fevre Lundqvist 5.A:
“Det var en stor oplevelse at møde dem,
der oplevede den 9. april og høre om deres liv (den originale historie) ”.

Anders Schmidt Farcinsen 5.A:
“Det var hyggeligt og sjovt, og det
var dejligt at se dem glade, da vi
kom og fremlagde, og vi fik ros af
de ældre”.
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Gårdens
forældreklub
Arbejdsdag i børnehaven

Lørdag den 18 april, en dag hvor solen skinnede, afholdtes der arbejdsdag i børnehaven. Vi startede kl. 10, og vejret
indbød jo virkelig til at få lavet en masse udenfor. Mens forældrene knoklede, hyggede børnene sig i det kreative hjørne, hvor vi med lidt hjælp fra Legekæden Silkeborg kunne byde på forskellige kreative inputs. Der blev lavet armbånd,
prinsesser og rummænd for blot at nævne noget.
Også den opstillede hoppeborg blev flittigt benyttet af både store og små.
Forplejningen var som altid i top, og det var et fantastisk syn, der mødte folk, da der blev kaldt til middag. Kl. 15 blev
det så tid til kaffe og kage. Her gav børnehaven frugt, og forældreklubben solgte kage. Som indskudt bemærkning vil
jeg gerne takke de folk, som kom med kage, nogle endda uden at kunne deltage i arbejdsdagen. Det er så fantastisk,
at man stadig finder tid, selvom man måske ikke lige har haft mulighed for at deltage.
Det var også her, at der blev serveret gratis popcorn, og det var muligt at købe slush ice.
Om eftermiddagen havde forældreklubben arrangeret skattejagt. Her blev der hvinet og grinet, da alle sanser blev
udfordret for til sidst at finde en skat med godter. Indholdet blev sponseret af hhv. Bilka og Min Købmand i Kjellerup – tak for det! Dette blev fulgt op af danseinstruktørerne fra Vinderslev IF, der kom og gav en smagsprøve på,
hvad de laver på danseholdet.
Endelig sluttede vi dagen af med at spise aftensmad for dem, der ville det. Her serverede forældreklubben steg med
tilbehør for billige penge, og bedsteforældre mv. blev indbudt til at deltage.
Det var så hyggelig en dag, og rigtig mange ting blev nået. Hele vejen rundt tror jeg aldrig vi kan nå på kun en dag,
men der blev malet, pudset og friseret, således at vi igen kan være vores børnehave bekendt.

Fremtiden

Dette var så vores første arbejdsdag i kommunalt regi. Dette faktum og lidt skriblerier i tiden op til har givet anledning
til snak og overvejelser i bestyrelsen. Vores ”arbejdsvilkår” har jo ændret sig i og med, vi ikke længere har en bestyrelse, der står for at arrangere på samme måde som før. Vi var jo bare et ”hjælpeorgan”. Så hvor meget vil vi? Hvor
meget kan vi? Hvem gør hvad og hvilke muligheder har vi? Skal vi læne os tilbage og bare acceptere det serviceniveau,
som kommunen har - også selvom det betyder, at tingene måske forfalder? Dette er noget af det, der drøftes både i
klubben og med børnehaven samt de to forældrerepræsentanter.
Dog er det sikkert, at vi den 14. november afholder julemarked sammen med spejderne.
Helle Sehested
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Windir
Spejderne
Gruppetur

stævne
Den 18.-19. april tog
spejdertroppen til Distriktsstævne i Skringstrup for at kæmpe mod
7 andre grupper om en
økse og et spadetrofæ.
Vi byggede vores lejr
op, og bagefter gik turneringen i gang med en
masse aktiviteter.
Da vi kom til aften,
skulle vi lave mad, som
skulle bedømmes, og der var også et supergodt natløb.
Søndag fortsatte vi med aktiviteter, og bagefter pakkede vi sammen før
uddeling af præmier og diplomer. Vi kom på en flot 3. plads.
Thomas

Vi afholdt vores årlige Gruppetur
den 11.-12. april, hvor vi tog til Vranumhytten med hele gruppen og forældre og søskende. Da vi kom derop,
begyndte en masse gode aktiviteter.
Aktiviteterne varede, til vi skulle
spise aftensmad, som nogle forældre
og grupperrødder havde lavet. Maden var lækker. Om aftenen havde
vi lejrbål, som ulvene stod for. Ulvene er ved at tage et mærke, hvor de
skal lave deres egne instrumenter og
sanghæfte. Søndag havde vi aktiviteter, hvor vi skulle bruge noget at det,
vi havde lavet lørdag. Derefter slut- Kom til Mini Sct. Hans fest ved spejderhuset den 25. juni kl. 16.15-19.00
tede vi af for en god weekend.
med bålhygge, spejderaktiviteter og
salg af kaffe, kage, pølser, m.v.
En stor tak til forældrene for hjælpen og god opbakning!
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Lederne

Distrikts-

Lottes private
dagpleje
Det er så dejligt at skulle skrive disse
indlæg til vores blad. Dejligt at få repeteret tiden, der er gået og dejligt at
rette blikket mod alle de gode oplevelser, der har været. Dog synes jeg, det
indimellem er svært at vælge, hvilke
højtider og hvilke situationer der skal
præge indlægget. Jeg mener, hverdagens små syslerier er mindst lige så
vigtige som vores turdage og større
arrangementer. De dage, hvor børnene er fordybet i legen i sandkassen,
de dage hvor snakken ingen ende vil
tage om en lille bille, der var i græsset
og de dage, hvor vi holder fest med
vores venner og igen de dage, hvor
vi er i skoven, i gymnastiksalen eller
laver kreative ting. Alle dage har deres specielle øjeblikke, og jeg håber,
at de hver især præger børnene til en
god start på livet uden for hjemmet
og familien. For mig handler det i høj
grad om at gøre hverdagen god – for
det er trods alt den, der er flest af, og
hvor er det ærgerligt at bruge tiden
på at vente på, at det bliver weekend.
Dagplejens dag er en af de store
højdepunkter. Vi fejrede dagen om
mandagen, selvom den officielle dag
var onsdag. Vi holdt heldagslegestue
her i vores have sammen med Gitte
fra Ans og Lene fra Kjellerup. Lenes børn blev afleveret og hentet hos
mig, mens Gitte selv havde sine med.
Morgenbørnene startede med fælles
morgenmad, og selvom situationen
var uvant, var der helt fra morgenen
af en hyggelig stemning. Efterhånden

som børnene kom, startede legen på
værelset. Nogen læste bøger, nogen
legede i boldene, og andre kokkererede i legekøkkenet. Kl. 9 spiste vi
nybagte boller og frugt. Børnene blev
guidet hen til vinduet, så de kunne se
ud i haven. Jeg startede blæseren til
en hoppeborg, og i løbet af et øjeblik
stod borgen klar, og en vældig jubel
kom fra børnene – de var klar. Heldigvis var vejret godt, så en termojakke og et par støvler var nok. I lind
strøm rendte børnene med huj’en
og hej’en om i haven og sprang om
bord i hoppeborgen. Netop det er en
af de situationer, hvor jeg elsker mit
job allermest. Forventningens glæde
og den hjertelige latter, som kun børn
kan udtrykke.
Formiddagen brugte vi i haven. No- den dag, børnene og jeg pakkede
gen hoppede og tumlede det meste cyklen og cyklede en tur til Hinge
Sø. Naturen er en af de skønneste
legepladser, og vandet, selvom det
for nogen kan synes farligt, er bare et
dejligt element. Det er sjovt, for jeg
hører ofte udtryk som ”hvordan kan
du dog holde styr på alle de børn”,
men jeg kan kun sige, at selvom vi tager til vandet, og selvom vand virker
dragende på børn, så holder alle børnene sig i vandkanten, og ikke én går
ud på broen. Havde jeg oplevet andet, havde jeg ikke taget ansvaret for
af dagen, mens andre også var i lege- at tage dem med til vandet. En time
flyver af sted som ingenting, når der
huset og sandkassen.
Til frokost spiste vi pindemadder og er en pind, lidt sand og så lidt vand.
Vi afsluttede turen med madpakker.
grønsager. Pindemadderne hittede.
Efter middagssøvnen serverede vi
sunde havregrynsmuffins og frugt
på terrassen. Legen kunne fortsætte,
indtil børnene blev hentet. Dejlig,
dejlig dag.

Tiden, der kommer, byder på cirkus,
sommerferie-fest og afslutning for
Mads, som skal i børnehave. Der bliver lidt udskiftning i børnegruppen,
da Freja Louise også snart skal i børAf øjeblikke vil jeg også fremhæve nehave og til december Mads J. og til
februar Ida. Til de to sommerpladser
glæder vi os til at byde velkommen til
Frederik og Emma.
Med venlig hilsen
og rigtig god sommer
Lotte
www.lottesprivatedagplejevinderslev.dk
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Dagplejerne
Heldagslegestue i
Mariehønen

Fredag den 6. marts var vi i heldagslegestuen i Mariehønen. Også denne
gang havde vi fokus på farver for igen
at male/udtrykke os kunstnerisk. Vi
er nemlig igen blevet inviteret til at
deltage i et kunstprojekt arrangeret
af foreningen ”Åbne Atelierdøre”.
Denne gang skal der kreeres påskeæg,
som skal hænge i Lunden ved Vestergade i Silkeborg i påskedagene i forbindelse med Silkeborg kunstnernes
påskeudstilling 3 – 6 april 2015. Vi
har valgt at lave vore påskeæg i træ,
der er blevet skåret æg ud af træplader magen til dem, vi malede på sidst.
Denne dag i heldagslegestuen posemalede vi dem på den ene side. De
blev flotte med mange forskellige udtryk.
Efter sangsamling og formiddagsmad var vi ude og nyde at lege på den
store legeplads. Foråret er på vej, så
nogle kom ud uden vanter på. Det er
en fornøjelse, og der kan rigtig leges.
Samtidig var der stor aktivitet på byggepladsen ved det gamle sygehus, så
fornøjelsen var stor hos især nogle af
drengene, når de store maskiner kørte. Efter frokost var der middagslur,
før endnu en dejlig dag i heldagslegestuen var slut.

IPAD i dagplejen

Hanne og Lotte har nu været 2 dage
på 2. del af IPAD/mediekursus, og
vi har alle været på 2. del aftenskursus for at lære at integrere IT og brugen af medier i dagplejen. Børn i 0
- 3 års alderen er meget kropslige og
sanselige, og derfor er det vigtigt at
stimulere udviklingen i forhold til alle
6 læreplanstemaer, også i brugen af
de digitale medier. Børnene skal lære
digital dannelse, hvor de bl.a. lærer:
• At forholde sig kritisk til mediers
form og udtryk, f.eks. fantasi kontra
virkelighed.
• Producere noget, f.eks. fotos, bøger,
vendespil.
• Eksperimentere med IPAD, så f.eks.
nysgerrigheden styrkes.
• Øve sig i samarbejde med kammerater.
Disse punkter og processer er en del
af Silkeborg Kommunes IT strategiplan for 0 – 18 års området formuleret i dagplejeregi af Peter Lauridsen
(pædagog/IT medarbejder, Silkeborg
Kommune) og Charlotte Lajgaard
(dagplejer i Levring).
Vi skal prøve at integrere IPAD’en i
vores arbejde med børnene og prøve
at bruge nogle af de forskelige ting,
vi er blevet introduceret for på kurset, idet det på et tidspunkt vil blive et
lovkrav også at integrere IT og brugen af medier i dagplejen for at styrke børns udvikling og klæde dem på
til fremtidens digitale udfordringer.

Heldagslegestue
i Mausing

Fredag den 20. marts var vi i heldagslegestue i Mausing. Denne dag var en
hel særlig dag på grund af solformørkelsen, og vi havde talt meget om,
hvorvidt vi skulle ud og se det med
børnene, men vi var i tvivl, om børnene ikke var for små og derfor ikke
kunne forstå det. Alle briller var også
udsolgt, så ud skulle vi ikke, og vi fik
desuden også en mail fra kommunen
om, at vi ikke måtte gå ud med børnene. Godt vi så havde planlagt noget
andet. Efter frugt og sangsamlingen
skulle vi nemlig male vores påskeæg
på den anden side, så de blev klar og
flotte til ophængning i Lunden i Silkeborg. Lotte fik dem alle med hjem,
og Anette, vores konsulent, hentede
dem og afleverede dem i Lunden.
Vi håber, nogle af børnene og deres
forældre har været forbi i påsken og
se det flotte pyntede træ med vores
æg. Susanne hentede dem igen 2. påskedag, og børnene har derefter fået
dem med hjem. Der var også tid til
leg, musik og dans denne dag i heldagslegestuen, og vi havde en rigtig
hyggelig dag sammen.

Heldagslegestue
i Mausing

Vi har tilmeldt os projektet ”Rend
og hop med Oliver”, som er en forebyggende sundhedsindsats på børneområdet. KFUM’s idrætsforbund og
Danmarks idrætsforbund har med
støtte fra Nordea fonden udviklet
et let tilgængeligt materiale til brug
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for dagplejere eller pædagoger for
at fremme børn motoriske udvikling
og bevægelsesglæde. I arbejdet med
den pædagogiske læreplan ”Krop og
bevægelse” kan vi gøre godt brug af
materialet fra ”Rend og hop med Oliver”.
Der er meget på spil, når børn mangler motoriske udfordringer, og det
vil vi med dette projekt gøre noget
ved. Børn med en god motorik indgår nemmere i sociale relationer. Man
vælges ikke fra til leg, fordi man f.eks.
falder hele tiden eller ikke kan følge
med. Børn, der skal bruge al deres
energi på at holde styr på kroppen,
har svært ved at deltage aktivt i fysisk
leg. Børn erobrer verden igennem
krop og bevægelse, og de har brug
for rammer til at stimulere og udvikle
deres motoriske færdigheder. Veludviklede motoriske færdigheder støtter
børns trivsel i form af fysisk, psykisk
og social sundhed og fremmer indlæringsparatheden.
I heldagslegestuen den 17. april havde vi valgt 4 kort fra projektet, som
denne dag satte ekstra fokus på. Vi
startede med ”Balancetossen”. Her
er der lagt et reb på gulvet. Børnene
skal så gå på rebet og træne balancen. Fødderne har stor betydning for
balancen. En god funktion i fodens
muskler og led er et godt udgangspunkt for kroppen. Balance handler
om stabilitet. Musklerne arbejder
sammen og stabilisere sig omkring
leddene. Børnene syntes, at det var
rigtig sjovt, og rigtig mange var gode
til det.
Den næste var ”Rundtossen”. Børnene snurrer rundt stående eller siddende på gulvet med hjælp fra en
voksen. Her trænes vestibulærsansen/labyrintsansen, som ligger i det
indre øre. Børnene var rigtig gode til
det. Det er sjovt at snurre rundt, men
husk til begge sider, så børnene ikke
bliver rundtosset.
Den næste var ”Kolbøttefabrikken”.
Her blev der slået kolbøtter. Også her
trænes den vestibulære sans. Nogle af
de større børn kunne selv, mens de
mindre blev hjulpet af en voksen.

Den 4. og sidste denne dag var
”Trille”. Med den vestibulære sans i
fokus bliver der her skabt rotation.
Børnene kan trille både med armene
over hovedet og ind til brystkassen.
Her var der også stor aktivitet, og der
blev trillet og rullet rundt til den store
guldmedalje.
Appetitten var stor til frokost, og al
vores aktivitet gav en naturlig træthed, som alt i alt var medvirkende til
en god dag i heldagslegestuen. Rigtig
gode inspirationskort fra ”Rend og
hop med Oliver”. Vi glæder os til at
arbejde videre med nogle af de andre
kort. At skabe motoriske udfordringer i hverdagen er en fornøjelse. Det
skaber glæde hos børnene, og det er
dejligt at se deres udvikling på de forskellige adgangstrin.

Dagplejens dag

at fejre denne dag. Vi havde alle flot
pyntet vores klapvogne og mødtes i
Byparken kl. 9.00. Vejret var ikke helt
med os denne dag så på med regntøjet, og så var vi klar til at hygge os.
Vi startede med nogle gode boller,
som blev spist med velbehag, og så
var det tid til leg i Byparken for de
børn, der havde lyst til det, mens andre var lidt optaget af den sjove beholder, vi havde med, for hvad mon
den skulle bruges til, og så havde der
også været snak om noget med balloner. Beholderen var en heliumflaske
sponseret af Vognmand Henrik Andersen. Tusind tak for det! Vi pustede
så en masse balloner op, som vi puttede i nogle poser. Ja, et par stykker
ville skam drille os, så vupti fløj de
op under bålhyttens tag, men med
lidt praktisk snilde fik vi dem ned og
i posen. I hver ballon puttede vi en
lille seddel med et mobilnummer, så
nu er vi spændte på, om der er nogen der finder vores balloner, og hvor
langt de evt. kommer omkring. Fra kl.
10.30 samledes vi alle og slap alle ballonerne løs. De fløj højt, højt til himmels, og flot så det ud, da blæsten tog
dem med. Så var det tid til frokost,
pølsehorn og rugbrødsklapsammen.
Alle spiste godt og havde en hyggelig dag i Byparken, før Dagplejens
dag var slut, og det gik hjemad til de
forskellige dagplejeres hjem til en veltiltrængt middagslur. Børnene havde
meget at fortælle forældrene om balloner, der fløj højt, højt over skyerne
da de blev hentet af forældrene om
eftermiddagen og tog hjem til Kristi
Himmelfartsferie.
På dagplejens vegne
Susanne Vad Westergaard

Hvert år holder den kommunale dagpleje landet over ”Dagplejens Dag”.
Dagen ligger fast og er altid den 2.
onsdag i maj. Formålet med ”Dagplejens dag” er at synliggøre dagplejen og det stykke arbejde, dagplejerne
går og gør i det daglige. I år var ”Dagplejens dag” onsdag den 13. maj, og
selvfølgelig er vi kommunale dagplejere fra Vinderslevholdet også med til
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Forsikring af hele familien
og alt hvad I holder af...

Neder Kjærsholm
Hovedgaard

Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

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

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

Hans Henrik Schnoor.

Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Nørregade 19
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com
www.fysmas.dk

Velvære for krop og sjæl

Udlejning af Depotrum i mange størrelser.
Opbevaring i ” BOX to BOX ” plastkassser.
Se hjemmeside www.boxtobox/forside.dk
Karsten Horup 41 90 82 37

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

Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

Garageporte - på specialmål

Kjellerup

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

... hos Birthe
Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerlup

86 88 85 13
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Mæglerne

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

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

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Klovbeskæring
K.V. Andersen ApS
v/Kaj Andersen
Tlf. nr. 40289204
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK WWW.KUSK.DK

www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195
Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A
8620 Kjellerup, tlf 70 26 86 20, sparkron.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
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
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-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

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

www.landhandlen.dk

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

Tlf. 86 88 88 32

KYLLINGS EL-SERVICE

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

PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING

Andersen Ejendomme

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Kontor 86 88 81 70 Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk
Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.
Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord

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

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 : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, bentesoerensen@mail.dk

Tlf. 86888681

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Tlf. 86888157

Brugerrådet på Malmhøj

Støttepillerne

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2

Børnehjørnet

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

Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Helle Frølund, Krokusvej 2

Dagplejere, kommunale

Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58
Hanne Skov, Krokusvej 13
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

Venstre Vinderslev-Kjellerup		

Tlf. 61540730
Tlf. 86888534
Tlf. 86888800
Tlf. 86888489

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Dagplejere, private

Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Birgit Frank, Haugevej 32
Tlf. 21297007

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

Tlf. 86888902

Tlf. 51599648

Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52

Tlf. 20425133
Tlf. 23666950
Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård

Leder: Linda Mortensen			 Tlf. 89703290

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

Tlf. 51501646

Indre Mission i Vinderslev/Mausing			
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13

Tlf. 86888165

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

Malmhøj

Tlf. 89704080

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Tlf. 86841483

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack

Mausing Forsamlingshus			
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73

Tlf. 86888147

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Susanne Møller Smed
Mausing Skolevej 11

Tlf. 61690615

Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30

Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5

Vinderslev Skole

v/ Bibi Holm, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Tlf. 26303732

Tlf. 35266010
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

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

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

Sognemenigheden, Grathe

Vinderslev Vandværk				

Præst: Juma Kruse, Blichersvej 32
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39

Tlf. 86880002
Tlf. 86888392
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Tlf. 30241558
Tlf. 86888445

Tlf. 40297230

Windir Spejderne				
Fmd.: Else Johannesen, Krokusvej 5

Sognemenigheden, Vinderslev

Præst: Søren Peter Villadsen, Østergårdsvej 30
Ugelbølle, 8410 Rønde
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38

Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Tlf. 86880008

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

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
8. august
Sommudflugt til Aars Museum og
Borremosefæstningen
20. august
Aften for frivillige og medlemmer
4. oktober
Efterårsskovtur og foredrag

BORGERFORENINGEN
23. juni ved
Mausing Forsamlingshus
Sct. Hans aften
6. september
Bytur i Vinderslev
8. oktober på Vinderslev Skole
Café med rejseberetning

GRATHE SOGN
28. juni
Indsættelse af ny præst

1. september kl. 19.30
Koncert i Thorning Kirke

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
23. juni
Skt. Hans aften ved Hauge Sø
19. september kl. 18.30
Høstfest
3. december
Julebanko

INDRE MISSION,
VINDERSLEV/MAUSING
2. juli kl. 19.30 hos Anna Grethe &
Jens Larsen, Komosevej 15
Samtalemøde i Mausing-kredsen
- Markus Ev. 1
7. juli kl. 18.30
Tur til Lystruphave Bibelcamping

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

(møde med miss. Henrik Dideriksen,
Skive). Afgang i egne biler fra
Vinderslev Missionshus
11. august kl. 18.00 i Vinderslev Mh
Kl. 18.00 Fællesspisning
Kl. 19.30 Årsfest v/missionær Finn
Najbjerg, Vinderslev
18. august kl. 19.30 hos
Edith Nielsen, Lundgårde 15
Samtalemøde i Mausing-kredsen Markus Ev. 2
1. september kl. 19.30 i
Vinderslev Missionshus
Møde v/missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing
8. september kl. 14.30 i
Vinderslev Missionshus
Eftermiddagsmøde v/missionær Jørgen
Bloch, Randers
8. september kl. 19.30
Samtalemøde i Mausing-kredsen Markus Ev. 3
15. september kl. 19.30
i Vinderslev Missionshus
IM’s fødselsdagsfest v/missionær Henri
Alex Jensen, Silkeborg
22. september kl. 19.30
i Vinderslev Missionshus
Høstfest v/missionær Christen Peter
Olesen, Ejstrupholm

MALMHØJ

Mandag i lige uger kl. 10
Lotterispil
Mandag i ulige uger kl. 10.00
Sang
21. september
Løvfaldstur

MAUSING MARKED
22. juli kl. 19.00 i teltet
Lotterispil

24. juli kl. 19.00-01.30 i teltet
Sommerbal m/Bjørn & Okay
25. juli kl. 9.00
Markedet åbner
25. juli kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Markedsbal m/Per Villekjær
25. juli kl. 21.00 i teltet
VIF bal m/Acoustic Heaven
26. juli kl. 9.30
Markedet fortsætter
26. juli kl. 17.30 i teltet
VIF serverer helstegt pattegris

SENIORKLUBBEN
7. oktober på Malmhøj
Høstfest

VALGMENIGHEDEN
23.-29. august i Aabenraa
Højskoleuge

3. september kl. 14 i Hørup Kirke
Høstgudstjeneste for pensionister
9. september kl. 19 i Alhuset
Indledningsaften for litteraturkredsen
20. september kl. 10
fra Levring Kirkeplads
Sensommertur til Mols
27. september kl. 10.30-16.00
i Aulum
Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland

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

WINDIR SPEJDERNE
25. juni kl. 16.15-19.00
ved Spejderhuset
Mini Sct. Hansfest
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VIF forårsfest, side 20

Dagplejerne, side 32

Malmhøj på løvspringstur, side 10
Spejdernes gruppeweekend, side 30

Børnene i Lottes private dagpleje, side 31

