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spejlet

Gade Nyfødte

Tillykke med dagen

Velkommen til!

Birgit Jensen, Tøndborgvej 62, blev 
70 år den 18. august 
Kurt Løhde, Lundgårde 9, blev 50 år 
den 19. august 
Helle Frølund, Krokusvej 2, bliver 
50 år den 12. oktober
Bodil & Jakob Lundgaard, Lund-
gårde 11, har diamantbryllup den 13. 
oktober
Britta Damgaard, Vinderslevholm-
vej 1, bliver 50 år den 23. oktober 
Arne Holm, Haugevej 6, bliver 75 år 
den 5. november
Hans Høstrup, Oddermarksvej 5, 
bliver 50 år den 22. november 
Jørgen Sørensen, Holmsløkkevej 5, 
bliver 80 år den 26. november 
Allan Morell, Haugevej 12, bliver 50 
år den 29. november 
Anny Madsen, Hønholtvej 10, bli-
ver 80 år den 6. december 
Erik Borum, Liljevej 30, bliver 60 år 
den 19. december 
Alvilda Jacobsen, Erantisvej 3, bli-
ver 700 år den 17. december 

Tøndborgvej 29
Heidi Mønsted og Mark Kjærgaard 
har boet på Tøndborgvej 29 siden 
2009, men er aldrig blevet budt vel-
kommen i Lokalbladet. Det gør vi 
hermed! 

Heidi arbejder hos Vittrup Maler 
i Kjellerup, og Mark arbejder hos 
Vibocold i Viborg.

Heidi Mønsted og Mark Kjærgaard, 
Tøndborgvej 29, fik en lille pige den 
13. juli på Viborg Sygehus. Hun ve-
jede 3870 g og målte 53 cm. Hun er 
deres første barn og skal hedde Frida.

Anne og Max Øgendahl Rønde, 
Tøndborgvej 47, blev den 26. juli 
forældre til lille Maya. Hun var 51 cm 
lang og vejede 3430 g, da hun blev 
født. Storebror Magnus på 3 år synes 
ligesom forældrene, at hun er den 
dejligste lillesøster.

Crosserdag
Lørdag den 10. september arrange-
rede Birthe og Ole på Pederstrupvej 
46 igen ”åben crosserdag”, hvor alle, 
både store og små, med hang til fart 
og spænding kunne komme og prøve 
kræfter med den store bane på mar-
ken over for Birthes og Oles ejen-
dom. Deltagere og publikum kunne 
købe øl/vand, kaffe/kage og grill-
pølser.
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Pederstrup byvandring 
med lokal guide
Allerede da vi sidste år havde 
byvandring i Vinderslev blev der 
snakket om at gøre det samme i 
Pederstrup.

I løbet af  de seneste måneder har en 
lille flok sammen taget opgaven på 
sig. De har siddet over spisebordet og 
snakket om gamle dage og minder fra 
deres barndom. I gruppen var bl.a. 
Birthe Nielsen, Bent Busk, Børge 
Madsen og Teddy Greibe. Den sidste 
arbejder med lokalhistorisk arkiv. De 
har helt sikkert hygget sig og haft det 
sjovt med snak om gamle dage og 
barndomsminder. Her i dag skulle 
det vise sig, om andre var interesseret 
i at høre om det. 

Det skal jeg love for, at vi var. I løbet 
af  kort tid var vi tæt ved 70 på tur 
ad Pederstrupvej. Vi fyldte godt på 
vejen og bilerne havde vanskeligt ved 
at komme gennem byen. I optoget 
var nyligt tilflyttede med småbørn og 

folk, som har boet her altid, os der 
er flyttet til byen inden for de sidste 
30 år, og så havde vi gæster udenbys 
fra, som kom for at gense deres 
fødeby. Der kom folk fra Vinderslev, 
Mausing, Kjellerup, Demstrup, og vi 
havde gæster helt fra Fyn! Der var 
selvfølgelig også andre, der bare kom 
af  interesse. Skønt at se så mange 
mennesker.

Vi gik en lille tur rundt i midtbyen, 
og ved de fleste huse kunne Teddy 
fortælle et eller andet om husene og 

de folk, der havde 
boet der. Han 
skulle bare lige have 
ørenlyd, for der 
blev snakket lystigt 
under hele turen. 
Der har været alt i 
den her by - lyder 
det til. Snedker, 
skrædder, barber, 
købmand, ishus og 
café, hvor der holdt 
knallerter udenfor, 
mens ungdommen 
”hang ud” og drak 
kaffe. Bare for at 
nævne nogle af  de 

virksomheder, der var i byen. 

Det var en lun septemberdag, og man 
mærkede historiens vingesus (eller 
var det en lidt kølig vind?), der bar de 
raslende blade hen ad vejen. 

Vi sluttede af  med øl, vand, kaffe 
og kage i solskin hos Anna og Lars 
Arhøj på deres gårdsplads. Vi måtte 
straks brygge mere kaffe, og Lars 
fandt et par bænke, så næsten alle fik 
en siddeplads. Det var en hyggelig 
eftermiddag i september-sol. Der 
blev spist kage og brygget mere 
kaffe. Planlæggerne af  Byvandringen 
fik klapsalver og en kasse med øl, 
blommedrik og chips. Den kan 
de mødes om og evaluere deres 
præstation. Vi er ikke helt klar over, 
hvor mange der har været inde over 
planlægningen, men de skal alle have 
tak.

Herefter præsenterede ”børnene” fra 
byen sig og fortalte, hvor de havde 
boet. Her var bl.a. købmandens piger, 
murerens børn og Harry, som boede 
på Arhøjs gård. Som Dorrit Hvam, 
opvokset på Damgården, skrev på 
Facebook, så var det en god dag, 
hvor hun mødte skolekammerater, 
som hun ikke har set i over 50 år. 

Jeg synes også, at det var en god dag 
og ærgrede mig over, at vi var nødt til 
at tage af  sted lige, når det hele var 
så hyggeligt. Tak for kage til Anna, 
Birthe, Lis og Pia!

For resten, så er stafetten givet videre 
til Mausing, så vi håber, at kunne byde 
på vandring i Mausing til næste år.

Teddy Greibe ved Pederstrupvej 81
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Skt. Hans Aften

Endnu en gang har vi haft fornøjel-
sen at kunne invitere til Skt. Hans 
Aften. 

Der kom heldigvis mange, selvom 
dagen startede med voldsomme regn-

byger, mens vi gjorde klar til aftenen. 

I år blev det foreslået at flytte bålet 
om bag ved forsamlingshuset, og så 
kunne vi også bruge den overdække-
de terrasse. Det gjorde vi, og det blev 
en succes. Lydanlæg og mad og kager 
kom i ly for evt. regnbyger såvel som 
nogle af  os.

Aftenen startede med båltale ved 
valgmenighedens præst, Johan 
Christian Nord. Det gjorde han godt 
og vi er glade for, at Johan Christian 
valgte at komme til vores Skt. Hans 
Aften. 

Herefter forløb aftenen som den ple-
jer bortset fra, at det denne gang var 
meget lettere at tænde bålet. Vores 
nabo, Peder, der sidste år reddede vo-
res bål-optænding ved at hente tørt 
halm, var i år med til at bygge bålet 

og sørgede for, at der også var tørt 
halm ved siden af  bålet. 

Der blev bagt snobrød, og vi stegte 
pølser. Man slukkede tørsten med 
øl eller sodavand. Der var selvfølge-
lig også kaffe og hjemmebag. Denne 
gang var det bl.a. Bent, der havde 
bagt. Dette advarede han om, men 
det satte kun salget i vejret! 

Skt. Hans Aften ved Mausing 
Forsamlingshus er en mangeårig tra-
dition, som vi håber, at rigtig mange 
vil bakke op om i fremtiden. Det er 
en god mulighed for at mødes med 
andre i lokalsamfundet og måske hil-
se på nye borgere. 

Det var for øvrigt en dejlig varm af-
ten. Det er flere år siden, at vejret har 
været så godt en Skt. Hans Aften!
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Gå Å Tur 
med kaffe på slottet
Klokken er 21.30, og termometeret 
viser 23 grader. Vi pakker sammen 
efter endnu et forrygende arrange-
ment i Borgerforeningen. Det har 
været sommerens varmeste dag!

I eftermiddags gik vi i duften af  ny-
bagte kager og prøvede at forestille 
os, hvor mange der kunne finde på at 
komme. Jeg var optimist og forestil-
lede mig 40-50 personer.

Ved femtiden kørte vi til T-krydset 
ved Serup Skovvej, hvor vi skulle mø-
des. I samarbejde med Åge Ebbesen 
fra Silkeborg Kommune havde vi ar-
rangeret en gå å tur, hvor Åge fortalte 
om kommunens projekt med at gen-
svinge åerne. 

Lidt før kl. 18.00 kom de første gæ-
ster, som var fra Salten og Them. 
Folk strømmede til, og da klokken 
var seks, var vi rigtig mange menne-

sker! Det var noget af  et syn, da vi gik 
hen ad vejen. 

Vi gjorde stop to steder på ruten. Her 
fortalte Åge om det med svingene på 
åerne, og at man vil rydde ådalen for 
træer. Det er planen, at svingene på 
åen skal begrænse udledningen af  
fosfor i Hinge Sø. Det vil så også be-
grænse fosfor-mængden i Gudenåen, 
Tange Sø og i Randers Fjord. 

Det er ønsket, at der skal gå græssen-
de kreaturer i ådalen, hvis lodsejerne 
er med på det. Med tiden vil der kom-
me flere fuglearter til området. Åge 
var god til at fortælle på en sjov og let 
forståelig måde. 

Undervejs fik vi talt os frem til, at vi 
var flere end 80 til kaffe! Den nød vi 
i parken ved Vinderslevholm Slot. 
Kagerne blev skåret ud i små stykker, 
så alle kunne smage flere slags. Den 
ene var Mette Blomsterberg hindbær-
snitter – meget passende til stedet og 
bagt af  Lis. 

Poul Erik Rind, fra Dansk 
Erhvervsprojekt A/S, der ejer slottet 
var med på turen. Da vi kom ind i 
parken, bød han på øl, sodavand og 
historier om slottet. Vi sad på pla-
stikstole (hvis man fik én) og med 
engangsservice på de grønne duge og 
lyttede til springvandet. 

Under fortællingerne kunne man 
forestille sig de fine damer i parken 
og hestene ved staldene. Poul Erik 
fortalte også om planerne for stedet. 
Noget med at det i fremtiden skal bli-
ve til kursusejendom, der kan bruges 
til forskellige events og f.eks. bryl-
lupper. Poul Erik viste tegninger af  
byggeplaner inkl. et stort orangeri og 
scene. Der er anlagt stier på arealerne 
omkring slottet. Her er alle velkom-
men til at gå en tur. 

Vi takker, fordi vi fik lov til at komme 
indenfor. 
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Roser og ris
Vi er mest til det første – både at 
modtage og give. 

I skrivende stund kan jeg ikke finde 
på ret meget negativ kritik af  vores 
arbejde i bestyrelsen. Til gengæld er 
der rigtigt mange, der roser os for vo-
res sammensætning af  program, for 
vores energi og for vores kager. 

Når vi kommer ud med programmer 
og sælger medlemskort, så får vi også 
tak for, at vi gider.

Vi har to arrangementer tilbage i 2016:

De første billetter er solgt til
Foredragsaften med Henning Christensen 
i Vinderslev Skoles fællesrum torsdag den 13.oktober, kl. 19.00-22.00
Henning, som også kaldes ”Hense”, kommer og fortæller om sit liv og virke.
Det var ham, der grundlagde DESIGNA i 1992. 
Mon ikke vi også kommer til at høre om Hennings store interesse for sport?

Entre: 30 kr. (kaffe og kage er med i prisen) - Vi sælger øl, vand og vin.
Tilmelding til Lis Lund, lisoghenry@lund.mail.dk eller tlf.nr. 2844 2888.

Revy

Hver uge mødtes en flok entusiastiske og skrupskøre mennesker. 
De sad over en kop kaffe og sladrede om folk fra nær og fjern! 

Det kommer der forhåbentlig nogle gode historier ud af. 

Sammen med instruktøren er de snart klar til at genoplive ”Revy i Vinderslev”. 
Det bliver i nye fine kulisser og denne gang på scenen i gymnastiksalen på Vinderslev Skole. 
Vi håber, at rigtig mange vil møde op og se og høre lidt om naboerne og måske om sig selv.

Vinderslev Skoles gymnastiksal
lørdag den12. november kl. 19.00

Dørene åbnes kl. 18.00

Man kan købe øl, vand og vin før forestillingen, i pausen og selvfølgelig efter forestillingen. 
Efter forestillingen er der mulighed for at købe en lækker tapas-tallerken.

Da vi først spiser efter revyen, så er det nok en god idé at spise lidt, før man tager hjemmefra.

Du kan bestille med det samme!
Billet: 50,- kr.                 Tapas: 125,- kr.

Bestilling af  billetter og mad – senest tirsdag, den 8. november
hos Pia, poe@fibermail.dk / SMS til telefon: 2553 0463

eller hos Lis, lisoghenry@lund.mail.dk / telefon: 2844 2888.
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Mausing Forsamlingshus
Så kom vi også over dette års marked!
Og vi vil gerne takke alle de frivillige, som igen har brugt timer på at hjælpe. Uden jer kan vi slet ikke lave et marked. 
Der skal også lyde en stor tak til markedsudvalget! I har jo efterhånden et helt marked på rygraden.
MANGE TAK! Vi håber og tror at der bliver et nogenlunde resultat.
Og før vi ved det, er der atter marked! 
 
Så kan vi oplyse, at vi holder fællesspisning onsdag den 12. oktober kl.17,30. Der håber vi på, at der kommer lige så 
mange, som der plejer. Så bliver det jo så hyggeligt!

 Venlig hilsen 
bestyrelsen

Fra ca. september til en gang i marts 
er der hver anden søndag aften banko 
i forsamlingshuset. Derudover er der 
det store spil til Mausing Marked og 
et spritspil mellem jul og nytår.

Hvem tager så til banko? Ja, det gør 
både unge og ældre personer!

Hvor kommer de fra? De fleste kom-
mer fra omegnen.

Der er ca. 50-60 personer til hvert 
spil, men bestyrelsen ser gerne, at der 
kommer flere. 

Der spilles om mindre pengebeløb, 

Til banko i Mausing Forsamlingshus
der var også med til spillet og vandt 
5 gange: kødpakke, 2 x kaffe, køb-
mandspose og 150 kr. 

Jeg havde 5 tavler samt et par forskel-
lige spil. Jeg tror, det var 105 kr., jeg 
kom af  med. 

Selvfølgelig vinder man ikke hver 
gang, men jeg havde en hyggelig af-
ten, hvor jeg ikke så genudsendelser 
i fjernsynet!

Der var engang, hvor jeg grinede ad 
dem, der tog til banko, men det er 
sjovt. I skulle prøve det!

Alice Lemming

købmandsposer og slagterpakker. 
Der findes så også amerikansk lotteri, 
københavnerspil, og hvad de forskel-
lige spil ellers hedder.

Nogle af  dem, der var til banko den 
11. september, fik stillet følgende 
spørgsmål af  Lokalbladets udsendte 
medarbejder:

Hvorfor går I til banko i Mausing 
Forsamlingshus?
Hvad synes I om lokalerne?
Hvad synes I om gevinsterne?
Hvad synes I om opråberen?

Lokalbladets udsendte medarbej-

Repræsentanter fra Borgerforeningen og Lokalrådet mødtes og drøftede muligheden 
for at mødes med lokale og måske lave aktiviteter sammen.

Nu kan Borgerforeningen præstentere den første:

Strikke-/hækleaftener 
på Vinderslev Skole i håndarbejdslokalet

TORSDAGE kl.19:00 til ca. 22:00
Første gang torsdag den 29. september

 
Medbring selv materialer - samt kaffe og brød

Det koster GRATIS

For yderlig information, kontakt Inge Würtz, tlf.: 4029 7220

Alle er velkomne - uanset evner og kundskaber
Har du lyst til at lære at strikke eller hækle, så er der nogen, der gerne vil lære dig det.
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Seniorklubben
Vi starter efteråret med at fejre høsten:

Onsdag den 5. oktober kl. 16.30
Høstfest ved Rasmus Østerby og Else Holm

Onsdag den 2. november kl. 14.30
Musikalsk underholning ved Hans og Henry på harmonika og violin. 

Onsdag den 7. december kl. 16.30
Julecafé ved Bente Sørensen

Alle arangementer foregår på Malmhøj.      Venlig hilsen
           Hanna Bjerre

Lone Madsen og Inge Lise Thomsen 
bor i Kjellerup og kommer, fordi 
de er nogle spillefugle, og fordi det 
er hyggeligt med et godt samvær. 
Lokalerne er fine, men kolde om vin-
teren. Gevinsterne er fine. De er ble-
vet meget bedre, og er der noget med 
dem, er bestyrelsen også lydhør for 
kritik. Opråberen er også ok!

Henny Sølager og Dorthe Nielsen 
fra Pederstrup. De kommer for at 
støtte huset og har også lagt mærke 
til den nye dør. De syntes så, at det 
er så hyggeligt at komme her om vin-
teren. Gevinsterne er fine, hvis de el-
lers vandt noget! Meget fin opråber. 
De kommer også til banko andre ste-
der, hvor tallene enten bliver vist via 
computer eller elektronisk, men de 
kan begge bedst lide det på den gam-
meldags facon. Lone Knudsen er ved at ordne salg af  amerikansk lotteri

Erna og Laurits Skovslund har boet 
i Serup i 35 år, men bor nu i Truust. 
De er kommet til Mausing i flere år. 
De synes, det er nogle gode lokaler 
med en fin akustik, fine gevinster og 
en god opråber.

Ketty og Knud Laursen fra Vinderslev. 
For at støtte huset og for det sociale. 
Lokalerne er i orden, og det er en flot 
ny fordør. Det er meget fine gevin-
ster ved hele det bord, hvor Ketty og 
Knud sad. Meget god opråber, men 
han tager tit de forkerte numre!
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En prægtig bolig forvandlede sig til et faldefærdigt hus med et noget blakket ry. Men hvordan så det ud i sin storhedstid – og hvem boede 
der dengang? - Følg billedkavalkaden fra før og nu.

Historien om et hus, Mausingvej 22

Familien samlet. 
F.v. Gudrun, Poul Erik, Jens Kristian, Ane Marie og Marinus

Beskæftigelse?
Marinus var arbejdsmand. Han arbejdede som murer, 
med tørv og tegl og i landbruget.

Gudrun var hushjælp; hun lavede mad og gjorde rent 
flere steder i området.

Den sparsomme fritid blev brugt i haven, hvor inter-
essen for blomster og grøntsager var til stor nydelse 
for familie og omgangskreds.

Hvornår?
Gudrun og Marinus boede i huset 1945 – 1999.

Efter skiftende ejere og lejere overtog Palle og Mari-
anne Kristensen grunden i efteråret 2015.

Hvor?
Mausingvej 22,
matrikel nr 1a, Mausing, Vinderslev Sogn

Hvem boede her?
Gudrun og Marinus Laursen med børnene 
Jens Kristian, (1949), Ane Marie (1948) og Poul Erik 
(1946)
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Matriklen i 2016
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Hauge Forsamlingshus
Den 23. juni holdt vi vores årlige Sct. 
Hans fest. 
Vejret var ikke godt, som det sædvan-
ligvis ikke er omkring det tidpunkt af  
året. Det regnede.  
Der er et ordsprog, der siger: Der 
findes ikke dårligt vejr, kun dårlig på-
klædning. 
Med det i tankerne bevæbnede vi 
os med paraplyer, gummistøvler og 
regntøj.

Vores veltjente pavillon gav lidt læ til 
grillen, så de ristede pølsebrød ikke 
blev våde. Et bestyrelsesmedlem hav-
de en anden pavillon. Den blev sat 
op, og der var ly til mange, når man 
kom hinanden ved. 

Da købmanden kom med sin vare-
vogn og de kolde øl og vand, var der 
også plads til folk bagi. På den måde 
fik alle ly for regnen.

Vores båltaler, Inger Michelsen, be-
gyndte sin båltale, da der var lidt 
ophold i den megen regn, og straks 
begyndte skyerne at skilles. Da 

hun var færdig, og vi havde sunget 
Midsommervisen, var der ved at være 
blå himmel, og vi afsluttede festen 
med den smukkeste solnedgang over 
Hauge Sø.

Forsamlingshuset har længe trængt til 
at få gulvet lakeret. Desværre har der 
ikke været penge til at få en profes-
sionel til at gøre dette.

Bestyrelsen tog konsekvensen af  det-
te og gik selv i gang.

Det var et hårdt arbejde, der strakte 
sig over flere dage. Nu er gulvet flot, 
huset er gjort hovedrent, og der er 
gjort klar til at modtage forhåbentlig 
mange nye bookinger.
 
Bestyrelsen håber, oplandet vil støtte 
op omkring huset, bruge det til stort 
og småt samt komme til vore arran-

gementer. Vi må erkende, at økono-
mien ikke er for god, så noget må der 
gøres.

Der har været afholdt et medlems-
møde den 17. august. 

Dette mundede ud i nedsættelse af  
et udvalg bestående af  formanden 
samt 2-3 medlemmer. Udvalget skal 
se på de muligheder, der er for for-
samlingshuset  fremover, så mere om 
dette på et senere tidspunkt.

Husk vores fællesspisning og jule-
banko, se dato og tilmeldingsnummer 
nedenunder.

Birgit Frank

Forsamlingshusets aktivitetsliste

November Fællesspisning  torsdag den 3.     kl. 18.30
December Lotterispil   torsdag den 1.       dørene åbner kl. 18

For deltagelse i fællesspisning: Tilmelding til Birgitte, tlf. 29 65 67 33 senest 4 dage før.
Booking af  forsamlingshuset: Hauge Minimarked, tlf. 86 88 80 13
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Uddeling af  en Rose
Jeg vil gerne give en rose til ALLE 
deltagerne i optoget ved VIF’s som-
merfest. 

Det var et fantastisk flot optog, og 
det var tydeligt at se, at alle deltagere 
havde brugt rigtig meget tid og fan-

Bestyrelsen for Borgerforeningen for 
Vinderslev og omegn vil gerne ind-
stille Flemming Grønkjær til en rose.

Flemming er en ildsjæl i sit arbej-
de som formand for Plejehjemmet 
Malmhøjs Brugerråd. Sammen med 
sin Karen gør han et stort arbejde 
ikke mindst, når vi nærmer os jul, 
og der bindes kranse, der sælges på 
Brugerrådets julemarked. Flemming 
er god til at organisere og involvere 
nye folk i arbejdet.

Når vi har arrangementer i Borger-
foreningen, så møder Flemming (næ-
sten) altid op. 

Han plejer at være med til vores ge-
neralforsamling og sørger for, at det 
hele går rigtigt til.

Derudover gør Flemming noget, der 
er helt fantastisk! Han har i flere år 
hjulpet os med at sælge vores med-
lemskort i Vinderslev!

STOR tak til dig, Flemming! 
Du er en guttermand!

Lotte Kragh 
formand

Borgerforeningen

Uddeling af  en Rose

tasi på både køretøjer og udklædning.

Det må have været svært at være 
dommer, og det bliver spændende at 
se, hvad I finder på næste år!

Venlig hilsen
Else Johannesen

Krokusvej 5
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MORTENSAFTEN

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER

I VINDERSLEV FORSAMLINGSHUS

KL.17.30
Mortensaften sidste år blev en stor succes,

så det skal vi selvfølgelig også gøre i år.

Det var vildt flot og dejligt med så stor opbakning til arrangementet sidste år, 
og der gik ikke længe, før alle pladser var solgt.

Så vi vil selvfølgelig igen i år servere

langtidsstegt andesteg med hjemmelavet rødkål, 
surt, sødt samt hvide og brunede kartofler.

Hertil en fantastisk andesauce.

Herefter er der ris á la mande med kirsebærsauce

samt en kop kaffe.

Pris pr pers. 150,-

Børn 75,-

Tilmelding nødvendig!

Tlf. 86888080/51522195

Louise Bech
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Sct. Hans på Malmhøj
Vi var så heldige, at det var en fin, lun 
sommeraften, vi havde valgt at fejre 
Sct. Hans, og vi kunne være ude, da 
bålet blev tændt. Inden da havde vi 
sunget et par sommersange, spist pøl-
ser med brød og alt, hvad dertil hører 
samt lyttet til båltalen. 

Båltaler i år var Kristian Pihl Lorent-
zen, som havde lovet, at han ikke ville 
holde en politisk tale, og det løfte 
holdt han. Det var en personlig tale 
med relation til lokalområdet, hvor 
han bl.a. fortalte både om sin skole-
gang i den nu nedlagte Grønbæk Sko-
le og om sit arbejde som politiker i 
Kjellerup Kommune, inden han blev 
folketingspolitiker. Vi hørte også lidt 
om hans arbejde på Christiansborg. 

I forbindelse med omtalen af  vores 
traditioner ved fejringen af  Sct. Hans 
og Midsommervisens ord: ”Vi elsker 
vort land”, opfordrede Kristian Pihl 
Lorentzen os til at værne om vores 
land, dog ikke som en flok fanatiske 
idealister, men ved at stå sammen om 
det, der giver sammenhængskraft, 
det, der binder os sammen – ved at 
passe godt på og stå ved de værdier, 
der bygger på den kristne kulturarv. 

Endelig slog han et slag for ”den or-
dentlige tone”: Folkestyret skal ba-
seres på gensidig respekt, og vi skal 
hver især gøre vores til, at tonen ikke 
bliver for barsk og rå. 

Talen sluttede med nogle tanker om 
skikken med at brænde en heks på 
bålet til Sct. Hans, og han opfordrede 
os til at betragte heksen, der lidt sene-
re skulle sendes til Bloksbjerg, som et 
symbol på de ting i vores tid, vi gerne 
vil af  med. Derefter blev bålet tændt, 
og heksen forsvandt op i det blå!

Efter bålet var der underholdning 

Bordene var pyntet med hybenroser

Kristian Pihl Lorentzen, aftenens båltaler

Anne Mette Lorentzen var også med

Ilden er ved at få fat i heksen

Det var dejligt vejr, så vi kunne være ude

Kristian Pihl Lorentzen fik en snak med 
Knud Sørensen om deres tid i byrådet

Brugerrådet 
ved Malmhøj

ved Lotte og Bent Kragh, som også 
spillede og sang til flere fællessange. 

Is, kaffe og amerikansk lotteri var der 
selvfølgelig også, inden aftenen slut-
tede, og vi gik hver til sit. 
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Sommerens gåture
Der var stor tilslutning til alle som-
merens gåture rundt i Vinderslev og 
nærmeste omegn, mellem 25 og 30 
kan vi sagtens være på sådan en tur. Vi 
bliver jo mange, når der også er brug 
for folk til at skubbe kørestole. På alle 
turene var vi inde hos en lokal beboer 
til et lækkert kaffebord. Sangbøgerne 
er altid med, så der bliver både hygget 
og sunget en hel del, inden turen går 
tilbage til Malmhøj igen. 

På vej ind til Agnes Hansen

Det var både regn og blæst på vej ud til 
Arne og Else Holm

I tørvejr hos Flemming og Karen Grønkjær

Flemming blæste os et stykke, for Bent var 
ikke med hos Flemming og Karen!

Flaget var hejst for os. Den dag fik 
vi både regn og torden, men det var 

heldigvis, mens vi sad i tørvejr 
og hyggede os.

Inga og Søren Guldborg har købt et telt, så vi kan sidde i tørvejr 
og nyde kaffen og kagen

UHM...lækkerlagkage!

Kommende arrangementer:
7. oktober kl. 10: Tøj- og skodemon-
stration med Pasgaards tøjfirma og Re-
porto skofirma. Alle er velkomne. 

26. november kl. 14: Julemarked med 
tombola og amerikansk lotteri. Salg af  
fine håndlavede ting, dekorationer og 
kirkegårdspynt, gløgg, kaffe og æbleski-
ver.

15. december kl. 12: Julefrokost med 
underholdning. Tilmelding nødvendig.

Mandage i lige uger: Pladespil.
Mandage i ulige uger: Sang.

Birthe Clausen
Bent spiller, og Flemming synger for
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VIF
Nyt fra gymnastikafdelingen 
i Vinderslev IF

Ny sæson:
Vinderslev IF’s gymnastikafdeling 
er klar til at tage hul på endnu en 
forrygende sæson. Vi er i år en god 
blanding af  nye og gamle trænere. 
Tidligere trænere har haft brug for 
afløsning, og det er lykkedes at finde 
nogle nye. 

En stor tak skal lyde til alle dem, der 
gennem årene har givet en hånd med 
og lige så stor tak til dem, der har mod 
på at tage over i denne sæson. Uden 
jer var vores forening ingen ting.

Sæsonen i gymnastikafdelingen er 
startet lidt anderledes, end den plejer, 
da skolens ombygning af  omklæd-
ningsrummet også berører os. Hel-
digvis har vi nogle friske damer, der 
ikke lader sig slå ud af  lidt udfordrin-
ger, så de startede op, selvom de ikke 
kunne gå igennem omklædningsrum-
met. 

Det er virkelig dejligt, som samarbej-
det bare kører mellem foreningen, 
skolen og trænerne. Alle har den 
samme lyst til at få tingene til at fun-
gere, og det letter  virkelig arbejdet.

Som noget nyt i år starter vi et zumba 
hold op for voksne. Stine kontaktede 
os for at høre, om vi kunne være in-
teresseret i sådan et hold. Og det er vi 
selvfølgelig. Zumba starter i uge 36, 
og alle der kunne have lyst til at prøve 

holdet, er velkomne til at prøve det af  
inden endelig tilmelding.

Information om den nye sæson kan 
ses på foreningens hjemmeside.

Julekalender:
I skrivende stund arbejder vi på at få 
samlet sponsorer til en julekalender, 
som vil blive solgt, når vinteren nær-
mer sig. Overskuddet af  salget kom-
mer til at gå til foreningens medlem-
mer. 

En stor tak til dem, der bidrager til 
kalenderen, hvad enten det er annon-
cer eller gevinster – tak!

Med venlig hilsen 
Lotte Anckersen

Blicheregnens Museumsforening

På Museum Silkeborg Blicheregnen 
er der i oktober måned - ud over den 
nye udstilling - flere arrangementer:

Tirsdag den 11. oktober bliver Bli-
chers fødselsdag fejret med en aften 
på museet, hvor Dorthe Fogh vil un-
derholde med oplæsning af  et udvalg 
af  Blichers tekster. Aftenen er åben 
for alle.

Dorthe Fogh er lektor i dansk og bil-
ledkunst på Silkeborg Gymnasium.

Onsdag den 12. oktober holdes der 
studiekreds om St.St. Blichers forfat-
terskab set i lyset af  hans samtid: Bli-
chers virkelighed og Blichers kunst.

Studiekredsen holdes to gange i efter-
året 2016 og to gange i foråret 2017.

Efterårsferie på Blicheregnen: 
Thorning Jern. Jernudvindingen 
foregår på plænen bag museet.

Mandag i efterårsferien begynder re-
konstruktion af  den udvindingsovn, 
museet udgravede i Hårup. 

De efterfølgende fire dage udvindes 
jernet, og kan det nås, bliver der også 
smedet.

Søndag den 20. november tages hul 
på årets juleforberedelser ved at af-
holde en workshop i at flette de fine 
fugle-julehjerter, som museets juletræ 
i Laden er pyntet med. Lone Nielsen 
har flettet fugle-julehjerterne, og hun 
vil hjælpe med at kreere de kunstfær-
dige hjerter. Hvis det bliver for svært, 
er det muligt at flette helt almindelige 
julehjerter eller -stjerner.

Sommerens udstilling af  Jørgen Røn-
nau var spændende og anderledes, 
men den har nu givet plads for ud-
stillingen ”Norske strikkekofter til 
hverdag og fest. Fryd, frodighed, 
fantasi og strikkeglæde”. 
Edith Skjeggestad og Inger Anne 
Utvåg fra Institutt for Estetiske Fag 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
har udlånt en ”prægtig mængde af  
kofter” til udstillingen.

Der holdes strikkeværksteder i ud-
stillingsperioden. Værkstederne an-
nonceres ved opslag på museet, på 
hjemmesiden og pr. e-mail.

Nærmere om alle nævnte og øvrige 
arrangementer på Museum Silke-
borg kan ses på museets hjemmeside: 
www.museumsilkeborg.dk. Museet 
kan kontaktes på tlf. 87205030 eller 
pr. mail: info@blicheregnensmuse-
um.dk.

Gunhild Kjærsig Sørensen
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Træningstider for sæsonen 2016/2017

SQUARE DANCE I HAUGE

VI DANSER HVER TIRSDAG KL. 19.00 I HAUGE 
FORSAMLINGSHUS

KOM BARE OG PRØV DET

BADMINTON I VINDERSLEV SKOLES  
GYMNASTIKSAL

Hauge U & GF har tider til badminton om 
onsdagen fra kl. 19.00 – 21.00

Er du interesseret

kontakt Jette Munk på tlf. 23 93 65 84

VOLLEYBALL I 
THORNING 

HALLEN

VI TRÆNER HVER ONSDAG

FRA KL. 19 – 20.30

ALLE ER VELKOMMEN

Hold Årgang Trænings-
tider

U4 Piger/Drenge 
Trille Trolle

2011/2012 Torsdag 16.15-17.00 
(Træning 
starter først 
uge 39)

U5/U8 
Piger/Drenge

2008/2010 Tirsdag 15.30-16.30 
(Træning 
starter først 
uge 39)

U10 Piger 2006/ 2007 Onsdag 17.45-19.00
U10/U12 Drenge 2004/ 2007 Onsdag 16.30-17.45
U12/U14 Piger 2002/ 2005 Tirsdag 

Torsdag
16.30-17.30 
18.00-19.00

U14/U16 Drenge 2000/ 2003 Tirsdag 
Torsdag

17.00-18.00 
16.45-18.00

U16/U18 Piger 1998/ 2001 Tirsdag 
Fredag

18.00-19.00 
18.30-20.00

U18 Drenge 1998/ 1999 Tirsdag 
Fredag

20.00-21.00 
17.00-18.30

Herrer Senior Tirsdag 
Torsdag

21.00-22.00 
20.30-22.00

Damer Senior  Tirsdag 
Torsdag

19.00-20.00 
19.00-20.30

Hauge U & GF
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EN ANSIGTSLØFTNING
Missionshuset på Vinderslevholmvej 
har i sin tid været Vinderslev Sko-
le, men i dag er der liv på en anden 
måde, for dette hus bliver brugt som 
kirkens dagligstue. Sådan kan det vist 
godt udtrykkes. Fællesskabet er åbent 
for enhver, der har behov for at dele 
tro og liv. Der bliver både snakket, - 
drukket kaffe og lyttet til beretninger 
fra Bibelen. Der synges en del fra 
sangbogen, Sange Og Salmer. Den-
ne sangbog kaldes nogle gange for 
SOS sangbogen. S.O.S.er et interna-
tionalt kodeord, der betyder "Send 
Our Savior" eller "Save Our Souls"! 
På dansk: ”Send os redning!”, eller 
”Frels vores sjæl!”

Windir Spejderne

Et meget rammende udtryk for ind-
holdet af  fællesskabet i Missionshu-
set. Omdrejningspunktet er netop, at 
ingen kan klare livet alene. Der må 
hjælp til fra vore medmennesker og 
Himmelsk hjælp fra Gud, der er stør-
re end os selv.

På billederne kan I se, at der er sket 
en ansigtsløftning på den gamle byg-
ning. Den har fået repareret den vest-
lig gavlende og fået sat Ivarplanker 
på. Det ser ret godt ud. Tak for det 
kæmpe arbejde og de frivillige res-
sourcer, der er lagt i huset til gavn og 
glæde for os alle.

På vegne af  Missionshuset
Anne Marie Vejen Najbjerg

Et par stemningsbille-
der fra spejdernes lop-
pemarked på Mausing 
Marked. 

Det regnede ikke helt 
så meget som i 2015, og 
indtjeningen blev derfor 
også dobbelt så stor.
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Dato Kirke Tid Præst
2. oktober (19. søndag e. Trinitatis) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord
9. oktober (20. søndag e. Trinitatis) ingen gudstjeneste - -
16. oktober (21. søndag e. Trinitatis) Hørup 10:30 Johan Christian Nord
23. oktober (22. søndag e. Trinitatis) Levring 10:30 Johan Christian Nord
30. oktober (23. søndag e. Trinitatis) Ingen gudstjeneste - -
6. november (Alle Helgens søndag) Hørup 10:30 Johan Christian Nord
13. november (25. søndag e. Trinitatis) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord
20. nov. (Sidste søndag i kirkeåret) Ingen gudstjeneste - -
27. november (1. søndag i Advent) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord
4. december (2. søndag i Advent) Ingen gudstjeneste - -
11. december (3. søndag i Advent) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord
18. december (4. søndag i Advent) Hørup 10:30 Johan Christian Nord
24. december (Juleaftensdag) Vinderslev 15:30 Johan Christian Nord
24. december (Juleaftensdag) Hørup 17:00 Johan Christian Nord
25. december (Juledag) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord
26. december (2. juledag) Ingen gudstjeneste - -
31. december (Nytårsaftensdag) Hørup 10:30 Johan Christian Nord
1. januar 2017 (Nytårsdag) Ingen gudstjeneste - -
8. januar (1. søndag e. Helligtrekonger) Vinderslev 10:30 Johan Christian Nord

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Foredrag ved soldat og teologi-
studerende Andreas Meng: Krig og 
kristendom
Andreas Meng har været udsendt 
som soldat til Afghanistan af  to om-
gange, først som kampsoldat, siden 
som sanitetssoldat. I den anledning 
har han gjort sig både erfaringer og 
tanker om soldatens gerning og for-
holdet til kristendommen. Foredraget 
vil tage udgangspunkt i disse tanker 
og erfaringer og særligt handle om 
den kristnes stilling til krigen og om 
krigens retfærdighed eller uretfærdig-
hed.

Onsdag den 2. november kl. 19.00
Foredrag ved valgmenigheds-
præst Hans Nørkjær, Lemvig:
I arv de gav dig en ædel gave – Om den 
danske udvandring til Amerika 
Den danske udvandring til USA vid-

ner om et særpræget stykke kulturhi-
storie. De danske pionerer begav sig 
ud i uprøvet land, hvor alle mulighe-
der var åbne for den, der formåede 
at knokle sig vej igennem præriejor-
den. Denne historie vidner også om 
et stort behov for kulturel samhørig-
hed, idet man mange steder samledes 
i nationale fællesskaber omkring især 
skole og kirke. Herfra kan vi lære no-
get meget enkelt: Fælles kultur er alt-
afgørende. 

Søndag den 11. december kl. 14.00
Julekoncert i Hørup Kirke og ef-
terfølgende sammenkomst.
Som optakt til julen indbydes 
der til julekoncert med Jeannet 
Ulrikkeholm, som byder på en sam-
menfletning af  sang og fortælling til 
adventstiden. Efter koncerten er der 
kaffe, fællessang og almindelig snak i 
Valgmenighedens Hus.
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                                Thorning                Grathe   Vium
02. okt. 10.30 Messehagler indvies 

(Kirkekaffe)
9.00

08. okt. 10.00 Lyserød lørdag
09. okt.  09.00 19.00 Stillegudstjeneste 10.30 SPV
16. okt. 10.30
23. okt.  09.00 Erik Bjørn
25. okt. 10.00 Bakkegården
30. okt. 10.30 SPV
03. nov. 17.00 Lanternegudstjeneste 
06. nov. 
Allehelgen 

10.30 (Kirkekaffe) 19.00 (Kirkekaffe) 13.30 (Kirkekaffe)

08. nov. 19.30 Alle Helgens møde i 
Thorning Forsamlingshus

Se Thorning Se Thorning

13. nov. 09.00 Højmesse SPV
17. nov. 17.00 Spaghettigudstjeneste 
20. nov. 10.30
27. nov. 1. 
s. i advent

10.30 14.00 Familiegudstj. m. 
konfirmander. Kaffe i Hauge 
Forsamlingshus

19.00 Gospel

29. nov. 10.00  Bakkegården
4. dec. 2. s. 
i advent

09.00 10.30

6.dec. 19.00 Vi synger julen ind

Gudstjenesten i markedsteltet ved Hauge Sø
søndag den 3. juli blev en rigtig god oplevelse, og fra menighedsrådets side håber vi, successen kan gentages næste 
år. Mens folk drak morgenkaffe umiddelbart før gudstjenesten, spillede sognepræst Jørgen Løvstad gamle dansktop-
melodier på el-piano - melodier, hvis tekster han under gudstjenesten lidt senere relaterede til i sin prædiken. Et fint og 
bevægende indslag i gudstjenesten leverede også kirkesanger Sidse Tind Ahrenfeldt med sin fortolkning af  Amazing 
Grace.

Inger Michelsen

KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
Alle Helgens møde
Tirsdag den 8. november kl 19.30 i 
Thorning Forsamlingshus
Der er tradition for, at vi efter Alle 
Helgens søndag, hvor navnene på 
alle døde og begravede i pastoratet 
læses op i vore kirker, holder et ar-
rangement, hvor emnet er relateret til 
det at miste et kært familiemedlem.

I år kommer ægteparret Bente og Jø-
ren Lysgaard, Engesvang, og deler 
nogle af  deres tanker og erfaringer 
om at miste. De oplevede det ulyk-
kelige at miste en af  deres to sønner 
i 1999. 

De fortæller bl.a. om, hvordan man 
kan håndtere datoerne for fødsels-
dag, selve dødsfaldet, begravelsen – 
hvordan man igen kan komme på de 
steder, hvor fællesskabet havde været 
så givende og glædeligt – ja, hvordan 
man kan komme i gang med livet 
igen, når det pludselig går så uhjælpe-
ligt i stykker.

Familiegudstjeneste og kirkekaffe
1. søndag i advent, den 27. november kl. 14.00
med efterfølgende kaffebord i Hauge Forsamlingshus

I langt over 30 år har det nu været en fast tradition for sognebørnene i Grathe 
og Thorning at samles til familiegudstjeneste i Grathe Kirke den første søn-
dag i advent. Lige så længe har der været tradition for, at de kommende kon-
firmander medvirker ved denne første gudstjeneste i det nye kirkeår, nogle 
gange i forbindelse med tekstlæsning og bøn, andre gange med underhold-
ning ved den efterfølgende kirkekaffe i Hauge Forsamlingshus. 

Efter Viums indtræden i pastoratet er det nu sådan, at konfirmandindskriv-
ningerne altid foregår efter gudstjeneste i Thorning Kirke og kirkefrokost i 
Thorning Forsamlingshus, orienteringsmødet før konfirmationen for konfir-
mander og forældre altid efter gudstjeneste i Vium Kirke og efterfølgende 
samvær i Menighedshuset og altså familiegudstjeneste 1. søndag i advent i 
Grathe Kirke og efterfølgende kaffebord i Hauge Forsamlingshus.

Fra Grathe Menighedsråds side opfatter vi dette arrangement som en kær-
kommen lejlighed til at se alle pastoratets konfirmander og deres familier 
samlet i netop vores kirke, og vi glæder os igen i år til at byde det nye kirkeår 
velkommen på denne festlige måde, ikke mindst fordi konfirmanderne i år vil 
bidrage med et par gospel-sange.

Vel mødt i Grathe Kirke og Hauge Forsamlingshus!

Vi synger julen ind i 
Grathe Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.00

Programmet er endnu ikke endeligt 
fastlagt, men sæt allerede nu kryds 
i kalenderen til en aften, hvor vi vil 
synge nogle af  vore mange julesalmer 
og lade før-julestemningen brede sig. 

Læs mere om arrangementet i næste 
kirkeblad.

Inger Michelsen
Bente og Jøren Lysgaard, Engesvang
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Lad det klinge sødt i sky…

Julekoncert i Vinderslev Kirke 
onsdag den 30. november kl. 19.30.  
Julen står for døren, og vi byder højtiden velkommen med en stemningsfuld 
julekoncert, hvor Lasse Bech Eiler og Helle Bovbjerg Eiler spiller julen ind. 
Aftenen byder på julens engelske og danske musiktraditioner samt små vær-
ker for trompet, orgel og klaver. Menigheden får lejlighed til at synge med på 
et væld af  julens skønne salmer og kan gå derfra fyldt op med julestemning. 
Der er gratis entré og efterfølgende kaffe, fællessang og hyggeligt samvær i 
sognehuset.

Finn Najbjerg

Minikonfirmandundervisningen
for 3. kl. er flyttet til januar 2017, og vi slutter af  med en festlig Påske- og 
pastagudstjeneste i starten af  april 2017, hvor søskende, forældre, bedstefor-
ældre og andre interesserede er velkomne til at deltage.
Men inden afslutningsgudstjenesten skal vi have nogle gode timer sammen 
om onsdagene, hvor vi skal gå på opdagelse i kirken.

Undervisere er 
konstitueret sognepræst Søren Peter Villadsen, tlf.nr. 30 24 15 58 
pa. Helle Braüner Frølund, tlf.nr. 51 89 05 74
Anna Grethe Larsen og Tove Lauritsen som medhjælpere

Det er gratis at deltage. 
Helle Frølund

Torsdag den 3. november 
kl. 19.30 er det sognepræst 
Jørgen Løvstad, Thorning 
der holder foredrag over em-
net: ”Rettidig Ildhu".

Jørgen Løvstad er uddannet lærer 
og cand. theol. Sognepræst i Thor-
ning, Grathe, Vium pastorat fra 1. 
juli 2015. Gift med Anette (syge-
plejerske, familieterapeut) og har 4 
børn. Folkeskolelærer i 13 år - 4 år 
på Grønland, tv-producent og pro-
gramchef  på lokal tv-station i 5 år, 
efterskoleforstander i 6 år. Har i 30 
år været engageret i kirkeligt/socialt 
arbejde.

Som appetitvækker til aftenen står 
der: Nåede du det? Hvis ikke, så er 
det nu! En godt 60-årig præst holder 
70 minutters inspiration om at ind-
fri nogle af  de drømme og længsler, 
man måske ikke har fået opfyldt, og 
som rent faktisk kan opfyldes, inden 
man skal i graven!!! Måske kunne 
man også være den, der var med til 
at indfri et medmenneskes drømme 
og længsler?!

Aftenen holdes i Vinderslev Sogne-
hus, Vinderslevholmvej 4.
Pris for deltagelse er  25 kr. 
Ikke konfirmerede er gratis
Vi håber på stor tilslutning, både fra 
tidligere gæster og nye ansigter.
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Der er altid ”ÅBENT HUS” i 
Børnehjørnet
Børnehjørnet, tirsdag eftermiddag, er 
åbent for alle børn, der har lyst til at 
være med på leg og fællesskab.

Der er saft, frugt, og hygge hver gang 
og kaffe til de voksne, når de er med.
Der er Bibelfortælling hver gang, og 
vi gør brug af  flere forskellige måder 
at fortælle på.

Vi synger bevægelsessange og salmer 
og gør i det hele taget brug af  os selv 
denne eftermiddag mellem kl. 16.15 
og 17.30., for vi hjælper hinanden 
med det meste.

Her i efteråret arbejder vi med for-
skellige temaer som skabelsen, Guds 
natur, og om at have Jesus med på 
holdet. Hvad er et løfte? Og hvad be-
tyder egentlig Advent og jul.?
Det bliver spændende at dykke ned i 
det hele.

I september skal vi sammen med 
spejderne være med ved høstgudstje-
nesten, hvor der igen i år skal bæres 
frugt og grønt samt faner ind i kirken. 
Håber der kommer mange børn, som 
vil hjælpe med at bære noget ind i kir-
kens trillebør!

Som I kan se på billederne, har Bør-
nehjørnet fået et nyt spil som hedder 
stige-golf. Det kræver øvelse at kaste, 
så vi øver videre.

Vores udflugt gik igen i år til den her-
lige plet ude ved Nipgård Sø, hvor 
tæerne kunne dyppes i det rene vand. 
Der blev leget boldlege foran den 
gamle togvogn, og der blev bagt brød 
og ristet pølser ved grill-stedet.

Far Søren havde sat et stort telt op, så 
vi kunne vælge at sidde enten ude el-
ler inde, men solen gjorde sit til, at vi 
kunne sidde ude på badebroen i sol-
skinsvejr eller sidde ved grillen i små 
trøjer. 

Freja sørgede for små insektnet og 

kongespil, så vi kunne hygge og more 
os. Tak for det, Freja! 

Rundt omkring os sværmede det med 
unikke og smukke guldsmede, og en 
stor svanefamilie havde lyst til svøm-
me forbi, så naturen kom helt tæt på 
os.

Sidst på efteråret skal Børnehjørnet 
øve Lucia sammen med andre børn, 
store eller små, fra Vinderslev, der 
gerne vil være med til at gå Lucia i 
kirken den 11. dec. kl. 16. Der vil 
være pasta og kødsovs til alle i Sogne-
huset bagefter, så en god ide at huske 
denne festlige dato.

Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

Børnehjørnet



28

Børnegården
Så er vi kommet godt i gang efter 
sommerferien, og hvor er det dej-
ligt at være en del af  Vinderslev 
Børnegård. 

Jeg startede som daglig leder den 1. 
juni 2016 og er nu ved at kende huset 
rigtig godt. Der er blevet taget godt 
imod mig, og jeg ser meget frem til 
min tid her på gården. Det er rart at 
mærke den store opbakning, der er 
fra forældrene, når vi holder et ar-
rangement og ikke mindst en stor tak 
skal lyde til forældregruppen, som al-
tid står klar, når vi har brug for det.

Vi har i børnehaven sagt velkommen 
til 5 nye børn. Det er så dejligt at 
modtage nye børn og deres familier. 
Vi har stort fokus på, at børnene får 
en god indkøring, da tillid og tryghed 
til hinanden er af  altafgørende betyd-
ning for barnets start. 

Børnene er så småt begyndt at få øj-
nene op for hinanden og danne re-
lationer. Der dannes venskaber, og 

børnene lærer af  hinanden.

Legegrupper
Vi vil fremadrettet arbejde med lege-
grupper, da vi gerne vil skabe et læ-
ringsmiljø, hvor vi lærer børnene at 
være en del af  et større fællesskab. 
Det er min overbevisning, at alle 
børn har ret til at føle glæde ved at 
være sammen med andre samt op-
leve, at det selv har betydning for fæl-
lesskabet og er med til at bestemme. 

Vi glæder os rigtig meget til at kom-
me i gang med arbejdet, og persona-
legruppen har udvist så stort et en-
gagement i opstartsfasen, så det kan 
kun blive godt for store og små.

Falkedag
Inden vi gik på sommerferie, afholdt 
vi falkedag i børnehaven. I modsæt-
ning til de tidligere år var det et lidt 
mindre arrangement. 

Vi havde en fantastisk dag, hvor der 
blev leget og sunget i haven, inden vi 
fik besøg af  ringmærker Lars Ulrik, 
som selvfølgelig skulle hjælpe os med 
at få mærket falkene. 

Til næste år har vi valgt at invitere 
dagpleje, skole, plejehjem og forældre 
for at holde fast i de gode traditioner. 

Dertil håber vi så bare, at falkene har 
lyst til at komme igen! 

Indbrud og hærværk
I starten af  vores sommerferie var vi 
desværre så uheldige at have indbrud 
og hærværk i børnehaven. Der blev 
smadret en rude og stjålet en com-
puter samt nogle penge. I haven blev 
der kastet rundt med nogle blomster, 
og vi er ærgerlige over, at det skal 
være nødvendigt. Vi håber selvfølge-
lig ikke det sker igen!

Studerende Nanna
Den 1. august startede Nanna hos os. 
Hun er PAU-elev og skal være i bør-
nehaven indtil udgangen af  januar. 

Nanna brænder for det pædagogi-
ske arbejde med børnene, og det er 
tydeligt, at hun har valgt den rigtige 
uddannelse. Vi er meget glade for, at 
Nanna er startet hos os, og vi glæder 
os til at følge hende.
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Høstfest
Torsdag den 1. september afholdt vi 
den årlige høstfest til glæde for både 
små og store. 

Forberedelserne startede om dagen, 
da Oscars mor Karina kom og hjalp 
os med at lave blomsterdekorationer, 

som skulle pryde bordene om afte-
nen. Børnene var meget optaget af  at 
hjælpe, og resultatet blev meget flot.
Cassanders mor, Helle, havde styr på 
drikkevarerne og ikke mindst slush-
ice maskinen, som til børnenes store 
nydelse gav iskolde drikkeoplevelser. 

Det var min første høstfest i 
Vinderslev, og hvor var det dejligt at 
mærke den gode stemning, der var i 
hele huset. 
Vi var ca. 90 mennesker samlet. Først 
optrådte børnene med et par sange 
på scenen, hvorefter vi skulle i gang 
med at spise. 

Hver familie havde medbragt en ret 
til et fælles ta’ selv bord, hvilket resul-
terede i et meget indbringende bord 
med masser af  dejlig mad.

Vejret var med os hele dagen, og der 
var aktiviteter i haven, som børnene 
kunne prøve. Ud over det havde for-
ældrene bagt de skønneste kager, som 
kunne købes i kaffeboden.

Jeg takker alle for deltagelse i høst-
festen. Det betyder mere, end I aner 
for børnene, men for os alle sammen 
i det hele taget.

Køkkenansvarlig i 
Børnegården

Da Anne Marie tidligere har skrevet 
indslag til Lokalbladet vil jeg nu be-
nytte min mulighed for at rose hende. 

Anne Marie er mere end en køkken-
ansvarlig! Hun er en kæmpe gave til 
Vinderslev Børnegård. 

Hun inddrager børnene i køkkenet, 
synger sange til samlinger, når børne-
ne fylder år, og så laver hun det mest 
lækre mad til stor fornøjelse for os 
alle sammen. 

De bedste hilsner
Dorte Dupont
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Lottes private dagpleje
For at disse indlæg ikke kommer til 
at ligne hinanden, har jeg besluttet, 
at jeg denne gang vil beskrive en helt 
almindelig uge i min dagpleje. Men 
selvfølgelig en lidt forenklet udgave. 

Jeg valgte uge 33, da vi her var kom-
met godt i gang efter sommerferien, 
og hvor dagplejens nyeste mindste-
mand havde fundet sin plads i dag-
plejen.

Mandag:
På trappen ved indgangen stod i dag 
tre små killinger i stedet for to. I 
weekenden havde vi hentet en ny lille 
killing, og den tog plads ved siden af  
de øvrige på trappen som velkomst-
komité. Det er nogle gange en udfor-
dring at få børnene med ind i huset, 
når killingerne står udenfor. Udelivet 
er dejligt, men dagen starter som re-
gel inde.

Da alle børnene var ankommet og 
formiddagsmaden indtaget, gik vi ud. 

Vi legede lidt i haven og gik derefter 
en tur. Vi skulle ud og plukke mælke-
bøtter til kaninerne. 

De to ældste i dagplejen er gået i træ-

ning, for nu er de så store, at de skal 
skiftes til at gå ved siden af  vognen. 

Destinationen er naboens grønne 
område.
På vejen hjem gik vi en lille tur ud på 
marken for at lege lidt i halmen.

Formiddagen var ovre, inden vi fik 
set os om, og efter frokost og mid-
dagssøvn kom tiden til eftermiddags-
mad og afhentninger. 

Eftermiddagene ligner på mange må-
der hinanden. Enten spiser vi inde el-
ler også er vi ude, men proceduren er 
lidt den samme.

Tirsdag:
Vi pakkede cyklen og cyklede mod 
Kjellerup allerede ved 8-tiden. Vi 
skulle i legestue hos Lene.

Vi manglede godt nok et enkelt barn, 
men da han først skulle møde lidt 
senere, og der samtidig var et andet 
barn, der skulle sove formiddags-
søvn, og vi deroveni skulle cykle, så 
var logistikken ved at stikke helt af. 

Derfor havde jeg aftalt med mode-
ren, at hun afleverede barnet i Kjel-

lerup, og da storesøster alligevel går 
i børnehave derinde, så var det ikke 
noget problem. 

Vi ankom planmæssigt, og formidda-
gen forløb helt efter planen. Vi spiste 
fælles frokost og cyklede så hjem igen 
til en velfortjent middagshvil.

Nu skriver jeg godt nok, at de fleste 
eftermiddage ligner hinanden – men 
ikke denne. 

Det var høstvejr, og mejetærskeren 
kørte på vores marker lige rundt om 
huset. 

Børnene blev pakket i barnevognen 
sammen med eftermiddagsmad og 
vandflasker, og så gik vi ud for at hol-
de øje med maskineriet: Mejetærsker, 
traktorer med vogne og naboen med 
den store gyllevogn. Det er dansk 
landbrug, når det er bedst. Der er 
plads til, at vi står og kigger med. Det 
er bare så hyggeligt.

Onsdag:
Vores nye tid i gymnastiksalen er om 
onsdagen, så vi sprang på cyklen igen 
for at komme til Vinderslev. 

Jeg havde ringet til Jeanette for at 
høre, om de var klar til en ny sæson, 
og det var de bare. Gensynsglæden 
var stor for alle mand. 

Hvad enten vi laver stor redskabs-
bane, finder faldskærmen frem, eller 
om den står på leg med bolde til høj 
musik, så er børnene bare glade for 
tiden i gymnastiksalen.

Torsdag:
Jeanette og hendes rødder kom forbi 
til en spontan legeaftale. Vi snuppede 
en bolle og lidt melon, inden turen 
gik ud i haven. 

Vi tømte værkstedet for køretøjer og 
diverse maskiner og tog dem med om 
i haven. Solen skinnede dejligt, og un-
gerne hyggede sig på kryds og tværs. 
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Der blev samarbejdet flot med at skubbe hinan-
den fremad på maskinerne. Enkelte uoverens-
stemmelser var der selvfølgelig også. Det er ikke 
altid let at skulle vente med at få lige netop den 
maskine, som legekammeraten ser ud til at have 
det så sjovt med.

Fredag:
Fredag blev en af  de dage, hvor tingene ikke 
gik helt som planlagt. To af  børnene havde ikke 
sovet om natten og var derfor ikke i deres es. 

Jeg havde egentlig tænkt, vi skulle i gang med 
et lille maleprojekt, men det var bare ikke lige 
dagen til det. I stedet tog vi en nuller dag. 

Min plads blev på gulvet og på græsset med 
enten det ene eller det andet barn på skødet. 
Sådan er det også nogle gange. Nogle dage er 
bedre end andre, og dem tager vi selvfølgelig 
også med.

Fredag lukker jeg kl. 15, så der siger vi tak for i 
dag og rigtig god weekend!

Mange hilsner
Lotte Anckersen 

www.lottesprivatedagpleje-vinderslev.dk
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Dagplejerne
Bondegårdsbesøg
Fredag den 1. juni var Lotte og Susanne på bondegårds-
besøg på Pilegården, Tøndborgvej 60 i Pederstrup. Da 
det jo er langt ude på landet, kørte vi i private biler, så 
derfor mødte vi alle ind hos Lotte om morgenen, så 
forældrene selv kunne aflevere og montere autostolene 
i bilerne. Lottes store piger, Signe og Line, var med, 
og også Susannes store pige, Emilie, så vi havde nogle 
ekstra hænder til at hjælpe med til at holde styr på bør-
neflokken. 

Vi kørte hjemmefra kl. 09.00, og da 
det desværre var lidt af  en regnvejrs-
dag, måtte vi alle i regntøjet. 

Pilegården går ind for økologi, biody-
namik og har fritgående dyr samt er 
næsten selvforsynende. 

Efter at vi blev modtaget af  deres 
lille hund, Fiona, kom vi med rundt 

på morgenfodringen af  dyrene med 
Stine og Villads, så vi har set grise, 
ænder, gæs, kaniner, høns og kyllin-
ger. Været med til at fodre og samle 
æg ved hønsene samt røre de bløde 
kaniner. 

Det var en dejlig lærerig formiddag. 
Ved halv elleve tiden gik turen atter 
hjemad i bilerne. Vi kørte hjem til Su-

sanne og fik dem af, der hørte til der, 
og så var det tid til en god frokost, og 
det var nogle trætte børn, der kunne 
puttes derefter. 

Vi siger mange tak til Stine og Mads 
for, at vi måtte komme på besøg på 
Pilegården.
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Sommerferiepasning
Dagplejen havde lukket uge 28, 29 og 
30, men der var selvfølgelig mulighed 
for nødpasning for de børn, hvis for-
ældre ikke selv havde ferie eller kunne 
få deres børn passet på anden vis. 

I år skulle vores hold være med til at 
dække nødpasningen sammen med 
nogle dagplejere fra Kjellerup. Hanne 
og Susanne arbejdede begge i uge 28 
og Susanne i uge 29. 

Vi havde børn fra vores eget hold og 
børn fra Kjellerup. Det giver en lidt 
anderledes hverdag. Vi og børnene 
skal lære hinanden at kende, men for 
langt de fleste børn er det også spæn-

Endelig kom sommeren! Vi benyttede en af  de dejlige 
solrige dage til en omgang vandpjaskeri i Lottes have

Der kom vand i ”poolen”, og børnene nyder 
at bade/soppe og lege med vandet

Badedag ved Lotte

dende med nye legesager og legekam-
merater. Selvfølgelig giver det også 
lidt problematik, da vi dagplejere så 
skal have ferie på et andet tidspunkt, 
men der er gæstehuset i Kjellerup til 
rådighed, og vores børn kommer så i 
gæstepleje der.

Byparken
Hverdagen er i gang igen efter som-
merferien. Børnene er vendt glade 
tilbage efter god sommerferie. Det er 
rart at komme ind i rutinen igen, og 
det er dejligt at se alle sine kammera-
ter igen. Nogle børn er startet i bør-
nehave. De savnes af  kammeraterne, 
og i deres grupper er der kommet nye 
børn til, som skal falde til og blive en 

del af  fællesskabet. Vi leger i haverne 
hos hinanden. Vi har været en tur i 
gymnastiksalen og i Byparken. Vi ny-
der hinandens selskab, og børnene 
danner venskaber på tværs af  dagple-
jegrupperne. 

I Byparken mødte vi de store børn 
fra Flagermusgruppen i børnehaven. 
Vores små holder øje med de store, 
og de stores leg kopieres hurtigt af  
de små. 
Vi glæder os over det sidste sommer-
vejr og nyder solens varme stråler, 
men da vi er ude hver eneste dag, er 
også regntøjet blevet flittigt brugt si-
den sommerferien.

Susanne Westergaard
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  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

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

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af  edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

                

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

  

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

Støt vores annoncører! 
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD
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Boligejernes bank
Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

                                             

Hauge Forsamlingshus

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

  
    Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af  eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

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

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

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

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

    Dennis Rasmussen   Hauge

 Andersen   Ejendomme 
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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

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

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

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

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

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

industrivirksomheder af  konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

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

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

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

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

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

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

Mausing Forsamlingshus
 

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

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

TLF. : 26 16 43 12

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Lars Laursen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf.  86 88 23 66               Vestergade 17

www.kjelleruptand.dk 8620 Kjellerup

LILLE  ANNONCE   750 KR.   OM ÅRET

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

              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

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

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

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

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Lotte Kragh, tlf. 51723698    

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

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

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

Ib Rohde hjælper dig med de 
tunge løft inden for rådgivning 
og regnskab. Så kan du  
koncentrere dig om de ting, 
du er bedst til.
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

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

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

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

Dagplejere, kommunale
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Dagplejere, private
Bondegårdens Dagpleje
v/Jeanette Riis-Larsen, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 87240052
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Birgit Frank, Haugevej 32  Tlf. 21297007
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23  Tlf. 51599648

Indre Mission i Vinderslev/Mausing   
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Malmhøj Tlf. 89704080

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

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73                    Tlf. 86888147

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53  Tlf. 22643677

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

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Søren Peter Villadsen, Østergårdsvej 30
Ugelbølle, 8410 Rønde Tlf. 30241558
Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7 Tlf. 86888445

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

Støttepillerne
Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

Valgmenigheden
Præst: Johan Christian Nord, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30  Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18 Tlf. 20425133

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 23666950

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52 Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård
Leder: Dorte Dupont Christensen   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142 Tlf. 61365472

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

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

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

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

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

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

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

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

11. okt. på museet
Fejring af  Blichers fødselsdag

12. okt. på museet
Studiekreds om St.St. Blichers forfatterskab

Uge 42    Udvinding af  jern

20. nov. på museet
 Workshop: Fugle-julehjerter

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

BORGERFORENINGEN
13. okt. kl. 19.00 på Vinderslev Skole
Foredrag v/Henning Christensen

12. nov. kl. 19.00 på Vinderslev Skole    
Revy

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
3. nov. kl. 18.30   Fællesspisning

1. dec. kl. 18.00   Lotterispil

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
4. okt. kl. 14.30 i Vinderslev Mh.
Møde v/Henning Hollesen, Aulum

4. okt. kl. 19.30 hos Lisbeth & Laurits, 
Anemonevej 6
Samtalemøde Brokhus-kredsen, Ap.G. 5

4. okt. kl. 19.30 hos Alise & Uffe Hansen, 
Hesselskovvej 11
Samtalemøde Mausing-kredsen, Markus 12

6. okt. kl. 19.00 i Ans Kirke og Mh.
Oktobermøde v/Frede Møller, Ans

11. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
”Åbne døre” v/Info.sekr. Golriz Ghozati

13. okt. kl. 19.00 hos Jens Stenholt, 
Mausingvej 39       Menighedsrådsmøde

Missionsuge:
24. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Fritidsfork. Henry Thorsager Christensen, 
Ålestrup

25. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Fritidsfork. Andreas Lind Pedersen, Viborg

27. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Missionær Finn Najbjerg, Vinderslev

28. okt. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Missionær Alex Jensen, Silkeborg

31. okt. kl. 19.30 hos Elsebeth & Per 
Hauge, Liljevej 13      Ethioper-kredsen

1. nov. kl. 19.30 hos Tove & Johannes, 
Tulipanvej 7 
Samtalemøde Brokhus-kredsen, Ap.G. 6

1. nov. kl. 19.30 hos AnneGrethe & Jens 
B.L., Mausing Skolevej 13
Samtalemøde Mausing-kredsen, Mark. 13

3. nov. kl. 19.30 i Vinderslev Sognehus
Pastor J. Løvstad, Thorning: ”Rettidig Ildhu”

8. nov. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Tidligere Y.Miss. Ingrid Markussen, 
Christiansfeld: ”Safari - en rejse i Guds plan”

15. nov. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Promissio-møde (Ethiopien 1996-2010) v/
Bodil & Peter Lanting, Hammelev

22. nov. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Miss. Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus

24. nov. kl. 19.00 hos Birgit Thomsen, 
Vinderslevvej 19 Menighedsrådsmøde

29. nov. kl. 19.30 hos Edith Eriksen, 
Tøndborgvej 43 Samtalemøde Mausing-
kredsen, Mark.14.1-31

1. dec. kl. 19.30 hos Lissy & Børge 
Stenholt, Liljevej 41 Samtalemøde Brokhus-
kredsen, Ap.G. 7

6. dec. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Soldatervennefest v/Dorthe Lundgaard 
Jeppesen, Aulum

12. dec. kl. 14.30 hos Hanne Bjerre, 
Liljevej 11     Møde v/Miss. Finn Najbjerg

MALMHØJ
7. okt. kl. 10    Tøj- og skodemonstration

26. nov. kl. 14   Julemarked

15. dec. kl. 12   Julefrokost

MAUSING FORS.HUS
9. og 23. okt. kl. 19         Lotterispil

6. og 20. nov. kl. 19         Lotterispil

4. og 18. dec. kl. 19         Lotterispil

SENIORKLUBBEN
5. okt. kl. 16.30 på Malmhøj     Høstfest

2. nov. kl. 14.30 på Malmhøj
Musikalsk underholdning

7. dec. kl. 16.30 på Malmhøj     Julecafé

VALGMENIGHEDEN
4. okt. kl. 19   Foredrag v/ Andreas Meng: 
”Krig og kristendom”

2. nov. kl. 19   Foredrag v/valgmenigheds-
præst Hans Nørkjær, Lemvig

11. dec. kl. 14   Julekoncert i Hørup Kirke

WINDIR SPEJDERNE
29. okt. i Spejderhuset
Halloween/græskarudskæring

24. nov. i Mausing Fors.hus
Spejderjuleafslutning

20. dec. kl. 19.30 i Vinderslev Mh.
Pynte juletræ + ”førjul”-kaffehygge

27. dec. kl. 19.00 i Vinderslev Mh.
Juletræsfest for ”små og store” 
v/Johannes Ettrup Larsen, Gjern

GRATHE
SOGNEMENIGHED
8. nov. kl. 19.30 i Thorning Fors.hus
Alle Helgens møde

27. nov. kl. 14 i Grathe Kirke
Familiegudstjeneste og kirkekaffe

6. dec. kl. 19 i Grathe Kirke
Vi synger julen ind

VINDERSLEV FORS.HUS
10. nov. kl. 17.30      Mortensaften

19. nov. kl. 18           Landsbyjulefrokost

27. nov.                     Juletræet tændes

3. dec.                      Julefrokost



Børnegården holder høstfest, side 28

Beboerne på Malmhøj besøger Inga & Søren Guldborg, side 17


