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Giv en god gave

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

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming

Frivillige bidrag
til bladet?

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan
det ske i Nordea på Lokalbladets
konto nr. 9266 - 5902942531 mærket ”frivillig indbetaling”.
Ved henvendelse til redaktionen
kan I også få tilsendt et indbetalingskort.
På forhånd TAK!
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Gade

spejlet

Nygift

Helle Kvistgaard Busk Jakobsen &
Lars Andreas Busk Jensen blev
kirkeligt velsignet den 17. juni

Tillykke med dagen

Nyfødte

Jens Hansen, Tøndborgvej 49, blev
60 år den 20. august
Finn Najbjerg, Krokusvej 15, blev
60 år den 4. september
Verner Brink, Haurbakvej 15, blev
90 år den 20. september
Benny Schläger, Haugevej 34, bliver 60 år den 13. oktober
Karl Pedersen, Haugevej 53, bliver
75 år den 27. oktober
Lis Lund, Tulipanvej 1, bliver 70 år
den 9. november
Anna Jensen, Mausing Skolevej 2,
bliver 80 år den 15. november
Anne Grethe Lajgård, Vinderslevvej 21, bliver 80 år den 5. december
Poul Andreasen, Silkeborgvej 138,
bliver 50 år den 16. december
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15, bliver 60 år den 11. januar

Den 16. august fik Merethe & Kent
Jepsen, Pederstrupvej 68, en datter,
som skal hedde Mie. Hun blev født
på Viborg Sygehus med en vægt på
4810 g og en længde på 60 cm.
Mie er lillesøster til Emma på snart 3,
Emil på 4 og Ida på 13.

Guldkoen 2017

Det er langt fra første gang, Erik Andersen får medalje for én af sine køer,
hvad væggen i hans kontor tydeligt
afslører. Han gør det udelukkende
for sin fornøjelses skyld, for man bliKøerne skal have kælvet mindst 4 ver ikke rig af at få en guldmedalje.
gange og bliver bedømt på både
sundhedstilstand, udseende og mæl- Man kan læse mere om kåringen på
Danskholstein.dk.
keydelse.
Erik Andersen på Pederstrupvej 38
har 125 køer af racen Dansk Holstein, og én af dem fik en guldmedalje på Landskuet i Herning.

Maja Würtz Jensen og Tommi Skov
blev gift den 24. juni

VH Grafit datter, 25192-02528 med
repræsentanter fra
Dalum Landbrugsskole,
som sponserede præmierne

Anna Jensen & Vagn Nielsen
blev gift den 23. september

Her ses nogle af de priser, som Erik
har samlet gennem årene

Guldkoen 2017 med sin ejer hjemme
på gården. Hun var nyvasket i
anledning af Lokalbladets besøg.
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edaG

teljeps
Velkommen til!
Velkommen til Vinderslev og Hinge
Sogn til præsteparret Lise og Mikael
Holst Kongensholm, som nu er flyttet til Hinge. De bor i den tidligere
forpagterbolig, som ligger ved siden
af, hvor den nye præstegård skal bygges engang, når tilladelsen er godkendt. Dejligt at de nu er kommet til
sognet.

Gadefest på Krokusvej
Igennem mange år har der været en
årlig gadefest på Krokusvej, som har
været et friluftsarrangement på gadens legeplads. Da regnen for tre år
siden gav udsigt til en våd aften, blev
det flyttet ned i Byparken. Siden da
har Byparken været hjemsted for det
årlige samvær.
I år havde vi en meget god aften fredag den 25. august. Alle medbringer
hver sit festmåltid, og vi hygger os.
Det giver et godt fællesskab og kendskab til hinanden på Krokusvej.
Venlig hilsen
Finn Najbjerg

Vejfest
Traditionen tro var der vejfest for
den nordlige del af Vinderslevvej lørdag den 27. august. Næsten alle husstande var repræsenteret – 34 børn
og voksne, og alle havde en hyggelig
aften. På aftenen melder næste års arrangør sig frivilligt.
Traditionen startede i år 2000, og festen er siden holdt hvert år den sidste
lørdag i august. Siden 2002 har der
været en sang, som beskriver lidt om
årets begivenheder, og sangen har nu
allerede 16 vers.
Tak for sammenholdet!

Alder er noget relativt!
Verner Brink blev 90 år den 20. september
og fortæller i den anledning,
at han føler sig som én på 20, når han sidder og er udhvilet,
han føler sig som én på 55, når han laver mad,
men han føler sig om én på 90, når han støvsuger!

Kom med din mening og deltag i lodtrækningen om et gavekort!
Redaktionen bag Lokalbladet vil gerne høre din helt ærlige mening om Lokalbladet!
Blandt besvarelserne trækker vi lod om et gavekort til Hauge Minimarked på 500 kr.
Vi vil nemlig gerne blive klogere på, hvad du og de øvrige læsere synes om Lokalbladet. Derfor håber vi meget, at
du vil bruge 5 min. på at besvare spørgeskemaet, som du finder ved at klikke ind på www.lokalbladet.net/deltag eller ved at udfylde vedlagte spørgeskema og aflevere det hos Alice Lemming, Solsikkevej 19A i Vinderslev
eller aflevere det i Lokalbladets postkasse hos Hauge Minimarked.
• Giv din umiddelbare og ærlige holdning uden at tænke for længe over hvert spørgsmål!
• Dine svar vil være anonyme
• Deadline for at besvare er onsdag den 18. oktober
• Deltag kun én gang pr. person.
• Til sidst i undersøgelsen kan du angive, om du ønsker at deltage i lodtrækningen om 500 kr. til Hauge Minimarked. Vinderen får direkte besked senest den 25. oktober.
Vi glæder os til at læse dine svar og levere et blad, der lever op til netop det, I læsere ønsker Jer.
I næste nummer af Lokalbladet vil vi bringe resultaterne af undersøgelsen.
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På forhånd tak!
Redaktionen

Mausing Forsamlingshus
Så er vi kommet over vores marked,
og uden at alt er gjort op, tror vi, det
er gået så nogenlunde, men der skal
lyde en stor tak til alle hjælpere! Uden
jer var der jo ikke marked.
Når denne udgave af bladet udkommer, har vi afholdt vores medhjælperfest (det var 2. september). Vi håber,
at alle fik en god aften og noget godt
at spise.
Onsdag den 1. november holder vi
fællesspisning, og vi vil lige fremhæve
menuen denne gang. Det er krondyr
med tilbehør og til dessert pæretærte.
Det er Jens og Solvej Pedersen, der

sponserer kødet. Det skal de have
stor TAK for! Det starter jo kl. 17.30.
Tilmelding på tlf. 2247 9341 med
sidste tilmelding 28. oktober. Håber
at se lige så mange mennesker, som
vi plejer. Skulle der være nogle, som
ikke kan lide krondyr, får vi lavet noget andet.
Vi får skiftet vinduer i køkkenet og
døren i den lille sal, og vi regner med,
at arbejdet snart begynder. Det er
ikke af storhed, men nødvendigt, for
vinduerne er ved at blive noget møre.
Lotterispillet er nu gået i gang igen
efter sommerferien, og det har været

en god start, vi har haft. Mange tak
for det! Vi er glade for hver mand og
kvinde, der kommer ned til os.
Bestyrelsen
for Mausing Forsamlingshus

Fællesspisning
den 1. november
kl. 17:30
Menu:
Krondyr m/tilbehør
Dessert pæretærte
Tilmelding på
tlf. 2247 9341
senest
den 28. oktober

Hauge Forsamlingshus
Vi har afholdt grundlovsfest/grisefest med mange fremmødte fra nær
og fjern. Vi havde en hyggelig aften
med dejlig mad og godt humør.
Vores Sankt Hans aften var også godt
besøgt. Folk hyggede sig, og bålet
blev tændt efter nogle forsøg. Det var
blevet meget vådt.
Vores lokale præst holdt en god tale.
Vi takker for god opbakning til begge
arrangementer.
Med venlig hilsen
Kate Kristensen

5

På tur med Marilyn Anne
Det er en oplevelse, man aldrig glemmer, når man står ved styret på et
stort skoleskib, eller når man bliver
betroet noget vigtigt.

time. Ellers skulle vi aflevere dem til
de lærere, der var med. Det syntes vi
var dejligt, for så fik man et meget
bedre fællesskab i stedet for, at vi alle
sad med vores mobiler hele tiden.
Sådan var det for os, da vi var af sted Vi blev også sat to og to sammen,
på skoleskibet Marilyn Anne.
og så skulle vi være nattevagter, som
betød at vi så skulle op
om natten og kigge, om
der kom nogen uvedkommende hen til båden.
Senere skulle vi have alle
de grundlæggende ting
at vide, som at kaptajnen
råbte “mønstring”, når
han ville have os alle samlet på dækket, og så skulle
vi stå på en række foran
ham.

Det blev arrangeret af Silkeborg
Ungdomsskole, som har lavet et forløb for skoleelever på Kjellerup Skole
for de elever, der ikke er blevet vurderet uddannelsesparate. Det hedder
turboforløb.
Der var fem elever fra Ungdomsskolen, der bliver kaldt GFU elever, der
er kommet fra forskellige lande her til
Danmark.
Det startede mandag i uge 27, hvor
vi blev hentet med bus i Kjellerup og
blev kørt videre til Struer havn, hvor
Marilyn Anne (skibet) lå og ventede
på os.
Da vi ankom, blev vi taget godt imod
af besætningen, der bestod af en
kaptajn, en styrmand og en matros.
Vi fik tildelt den køje, som vi skulle
sove i, og pakkede ud.
Hver aften og hver morgen fik vi
lov til at have vores telefoner en halv
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spændende ting, og så cyklede vi hen
til båden igen.
Onsdag sejlede vi videre til Thisted,
hvor vi lagde til kaj.
Vi blev der hele onsdag, og så fik vi
lov til at gå rundt i byen. Der lå en
McDonalds lige ved siden af havnen,
så der gik vi hen tit.
Torsdag sejlede vi fra Thisted mod
Struer. Vi stoppede midt ude på vandet, hvor vi så badede, osv. Vi havde
det rigtig sjovt.
Vi skulle blive midt ude på vandet
natten over, så nattevagterne skulle
se godt efter, om der kom nogle andre både.

Fredag gik turen til Struer, hvor vi så
skulle hjem. Da vi ankom til Struer,
var der nogle, der gik hen og købte
pizza til os alle sammen, og så kom
Efter vi havde fået de bussen, og vi tog hjem til Kjellerup
grundlæggende regler at igen.
vide, sejlede vi mod Fur,
som er kendt for sin fossil- Den her tur har virkelig gjort noget
grav. Her skulle vi tilbringe ved os, og vi synes virkelig, det har
været hyggeligt.
vores mandag og tirsdag.
Hvis en tur som denne her bliver tilDa vi ankom til Fur, fik vi lov til at gå budt til nogle igen, vil vi klart anbefale folk at tage med. Det har været
lidt rundt og se på øen.
så godt.
Tirsdag tog vi på cykeltur, hvor vi leHanne M. Lemming og
jede nogle cykler og kørte ned til graFreja S. F. Anckersen
ven, hvor man kan finde fossiler.
9.D Trekløverskolen
Vi var der i lang tid og fandt mange
afd. Kjellerup
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Modelfly i Stenrøgel
GPS-Triangle Contest Eurotour
hos Silkeborg Modelfly
Efter flere års tilløb kom tiden endelig for en GPS-Triangle konkurrence
i Danmark, arrangeret af Danish
GPS-Triangle Group og Silkeborg
Modelfly. Konkurrencen var en del
af Eurotouren, dvs. på internationalt
niveau og tæller med i det samlede
Europamesterskab. Da stort set alle
bag arrangementet har en baggrund
på EM/VM niveau i andre konkurrenceklasser, var det ikke afskrækkende.
Silkeborg Modelfly var vært for weekenden, som blev afviklet lørdag og
søndag i pinsen i dejligt udfordrende
svævevejr.
Vi startede med træning fredag i bragende sol og buldrende termik og
sluttede søndag eftermiddag med sol,
vind og termik i mængder.
Indimellem var der alt fra neutral
smørluft til snæver hidsig forårstermik, kun kortvarigt afbrudt af lidt
støvregn lørdag eftermiddag og en
periode med lavthængende skyer
søndag.
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Officials fra nær og fjern hjalp med
konkurrenceafviklingen, Tinus og
Adi (fra Schweiz) styrede flyslæbet,
Både fredag og lørdag aften kunne som havde de aldrig lavet andet, kort
alle sidde udenfor og nyde aftens- sagt bød Stenrøgel på optimale rammaden og de-briefingen på dagens mer for konkurrenceafviklingen.
flyvninger. Solnedgang ved 22-tiden
og derefter kun let tusmørke. Vi er Konkurrencen
vant til de lyse nætter, men gæsterne Der var i alt 10 piloter til start, 6 fra
fra landene mod syd var imponeret. Danmark, 3 fra Tyskland og 1 fra
Schweiz.
Thomas, der er medlem hos SilkeAlt det praktiske
Silkeborg Modelfly stod for alt det borg Modelfly fik en flot 2. plads i 1:3
praktiske, og det nye solcelleanlæg, klassen.
som er etableret primært for midler fra Modelflyvning Danmarks til- Generelt fik vi lært sydlændingene, at
skudspulje stod sin første prøve og de lige skal huske at spørge danskerleverede strøm til stort set alle hele ne, før de tror de har vundet runden.
Der var flere gange, hvor de stod og
weekenden.

kiggede på decimaler i runderesultatet blot for
at erfare, at en dansker havde fløjet en hel runde
mere.
PR så det vil noget
En konkurrenceweekend som denne kan ses
som interessant for nogle få indviede. En anden vinkel er, at Silkeborg Modelfly var vært for
en afdeling af et europæisk mesterskab, og den
vinkel vakte interesse. TV2 var således til stede
begge dage med efterfølgende indslag, og søndag var borgmester Steen Vindum på plads til
præmieoverrækkelsen.
Flyvehøjde
Dispensation for flyvehøjde blev indhentet i
godt samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Karup. Der blev således oprettet en
cylinder i luftrummet, hvor vi kunne flyve i op til
600 meters højde.
Det fungerede fint i det praktiske. Fredag formiddag ventede vi efter aftale med at benytte
flyvehøjden, da Karup ønskede at afvikle noget
skoleflyvning, der var udsat på grund af vejret
tidligere på ugen.
Fredag formiddag havde vi derfor en T17 til at
summe rundt over pladsen, medens vi riggede
til. Derefter var luften fri resten af weekenden.
Det gav også et par besøgende fra Svævecenter
Arnborg om lørdagen. De var nysgerrige på,
hvad der skete i dette midlertidige restriktionsområde.
Next stop, VM
I august går turen til VM, denne gang i Tyskland.
Svævepladsen i Gruibingen danner rammerne.
Der deltager 5 piloter fra Danmark og utallige
hjælpere.
Danish GPS-Triangle Group og Silkeborg Modelfly gentager successen næste år i pinsen
Lene Lykke Jensen

GPS-Triangle
GPS-Triangle er distanceflyvning med modelsvævefly.
Der flyves på en 2,4 km lang bane, de tre vendepunkter ligger
500 meter til højre, 500 meter foran og 500 meter til venstre
for start/mål punktet.

En GPS enhed sender kontinuerligt svæveflyets position, højde og hastighed til en modtager på jorden, hvor pilot og hjælper kan følge flyets rute rundt på banen.
Flyveopgaven er simpel: Flyv flest omgange på en halv time.
Maksimum starthøjde er 500 meter og maksimum indgangshastighed 120 km/t, hvilket uden termik rækker til 4-5 omgange
(10-12 km) på 10-15 minutter.
Skal der flyves flere omgange, skal der tankes termik undervejs
og flyves uden om det værste synk. Det er her, det begynder at
blive spændende for alvor.
Når forholdene er til det, flyves der i Danmark 12 runder med
en gennemsnitsfart over 60 km/t. Sydpå i bragende termik er
der fløjet 19 runder på den halve time, gennemsnitsfart over
90 km/t.
Alt i alt en dejligt udfordrende flyveopgave hvor alle de klassiske svæveflyvedyder kommer i spil.
Der flyves i tre klasser
Skala 1:3, hvor modellen max. må være i skalaforhold 1:3 og
have en max. planbelastning på 115 g/dm. Startmetode er flyslæb.
SLS (Selvstarter) klassen har frit skalaforhold og planbelastning, kun max. 25 kg startvægt gælder. Modellerne er selvstartende enten med klapptriebwerk, motor i snuden, eller elektro
impeller.
Sportklassen for elektrosvævere med max. 5 meter spændvidde og max. 7 kg flyvevægt flyver på en mindre bane med 350
meter til vendepunkter.
Læs mere her: http://gps-triangle.net/
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Han havde læst i bøger om 1864, studeret kirkebøger og havde af Jakob
Ildensborg-Hansen fået en masse
spændende læsestof. Det var tydeligt,
at det er noget, der interesserer Knud.

godt oven på traveturen.

Herefter var der kaffe, te og kager,
mens Knud fortalte flere historier. Et
par af gæsterne fortalte også om dengang, de gik i skole på Mausing VeDet var et flot syn, da vi gik hen ad stergaard under krigen. Det var fordi
gaden. Det er ikke hver dag, at man tyskerne havde beslaglagt den rigtige
ser 60-70 mennesker komme traven- skole. Og så blev der ellers bare snakket og drukket kaffe.
de gennem Mausing.
Mausings historie
Søndag eftermiddag i strålende solskin mødtes vi for endnu en gang at
komme på en guidet tur.
Denne gang var det i Mausing, hvor
Knud Haugaard var så flink at stå for
det med at vise rundt.
Flere af de tilstedeværende havde
været med i Vinderslev i 2015 og i
Pederstrup i 2016. Nu var vi spændte
på dagens tur.

Vi stoppede ved hvert hus, og de fle- Knud og hans hjælpere fik en kurv
ste steder kunne Knud fortælle en med øl og snacks til deres evalueringsmøde. Tak for jeres arbejde!
god historie.
Det var interessante beretninger om
flere generationer af smede, den fattige greve på Mausing Østergaard,
der kun havde en cykel til hele familien og om kongebesøg på Mausing
Søndergaard. Vi hørte også om en
gård, der brændte og om romantiske
stævnemøder mellem smedens datter, Grete, og Jørgen, der arbejdede
på én af gårdene. De bor nu i Kjellerup. Vi så også et mere end 200 år
gammelt træ.

Igen havde vi et vellykket arrangement i dejligt vejr. Og så kan man
konstatere, at alle små byer gemmer
på spændende historier, hvis bare der
er nogen, der interesserer sig for at
huske på dem og fortælle dem til andre.

SKT. HANS AFTEN
Et par dage før var bålet forberedt, og
nu var heksen også kommet på plads.
I år var det Dorthe fra Hønholtvej,
der havde lavet en flot heks til os. Vi
Dagen sluttede ved ”Æ Bydam”, hvor takker for det store arbejde, hun har
Og så havde Knud læst på lektien. vi serverede øl og vand. Det gjorde gjort. Vi kunne næsten ikke nænne at
brænde hende af – altså heksen!
Et par af de indfødte havde sammen
med Knud haft nogle møder og snakket om gamle dage. Jeg kan ikke huske alle navnene, men der var i hvert
fald Karen og Børge og Frede.

Som det ofte sker Skt. Hans Aften,
så fik vi lidt regn. Det nåede ikke at
blive til så meget, men det var lige, da
vi skulle begynde aftenen. Heldigvis
havde Jytte og Jens et telt med, som
nåede hen over alle vores borde, hvor
vi solgte mad og drikke. Der var også
plads til alle gæster, når bare vi stod
tæt.
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I år var det vores nye sognepræst, Mikael Holst Kongensholm, der holdt
en fin båltale for os. Mikael og hans
kone, Lise, var glade for at få lejlighed
til at møde sognets beboere og fik en
god snak med mange.

Det blev en hyggelig aften, hvor vi
som sædvanligt fik solgt en del pølser, øl, kaffe og kage. I år havde vi
udvidet sortimentet med røde pølser,
men det blev ikke den store succes.
Vi endte med at servere dem gratis.
Der var en god snak rundt om bålet,
I år var der ingen problemer med at og børnene legede på bakkerne. Nogtænde bålet. Vores nabo, Peder Pe- le af forældrene mindedes, da de selv
dersen havde igen hjulpet os med at gjorde det samme, da de var børn.
lave bålet. Det var et flot bål, og mens
det brændte kunne de, der havde lyst, Tak til alle de fremmødte, som valgte
bage snobrød og riste skumfiduser.
at tilbringe deres Skt. Hans Aften
ved forsamlingshuset trods den store
sandsynlighed for regnvejr. Vi er også
glade for, at så mange valgte at følge
traditionen og være med i fællesskabet.

Årets sidste arrangementer
Torsdag den 19. oktober kl. 14.0017.00 mødes vi på skolen og leger og
spiller sammen.
Vi gentager succesen fra tidligere og
inviterer på café med vin og sang
onsdag den 8. november kl. 19.0021.30 på skolen. Andre drikkevarer
og kaffe og kage kan også købes. Det
bliver hyggeligt, og alle kan være med.
Denne aften må man både snakke og
synge.
Generalforsamling
Torsdag den 8. februar 2018, kl. 18.30
i fællesrummet på Vinderslev Skole.
Foreningen serverer
med øl og vand.

smørrebrød

Herefter holder vi generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne,
og så skal vi have kaffe og kage!
Varm sommerhilsen
fra formanden
Lotte Kragh

Blicheregnens Museumsforening
På Museum Silkeborg Blicheregnen
var der den 17. september fernisering
på efterårets udstilling, som er en optakt til Haandarbejdets Fremmes 90
års jubilæumsudstiling. Udstillingen
viser fine eksempler på, hvad arkivet
hos Haandarbejdets Fremme gemmer både af gamle og nye designs.

Igen i dette efterår afholdes studiekreds om Blicher over tre aftener.

ren Kai Guldbrandsen Gøtzche, der
havde nær tilknytning til herregården
Aunsbjerg, og som også er kendt for
altertavlen i Vinderslev Kirke med
motivet ”den gode hyrde”, dansk og
billedkunst på Silkeborg Gymnasium.
Han har også skrevet flere bøger og
artikler om dansk

Efterårsferien på Blicheregnen:
Fra mandag den 16. til søndag den
22. oktober er der forskellige arrangementer, som mest henvender sig til
børn. Der vil blive skåret roelygter,
ligesom man gjorde for 100 år siden,
Ud over den nye udstilling er der flere og der er skattejagt på museet, hvor
arrangementer:
man også har mulighed for at se og
Nærmere om alle nævnte og øvrige
lære noget om fugle.
arrangementer på Museum SilkeOnsdag den 11. oktober bliver Blichers fødselsdag i år fejret med et Søndag den 19. november afholder borg kan ses på museets hjemmeside:
foredrag af Niels Henrik Thormann, museet workshop i at flette de fine www.museumsilkeborg.dk.
som er i bestyrelsen for Fonden for fuglehjerter, som hvert år pryder juMuseet kan kontaktes på tlf.
Blichermuseet på Herningsholm.
letræet, der står pyntet fra midten af
87205030 eller pr. mail: info@blichenovember til jul.
regnensmuseum.dk.
Alle er velkomne denne aften, hvor
der også vil blive sunget sange, skre- Fredag den 26. januar 2018 åbGunhild Kjærsig Sørensen
vet af St.St. Blicher.
ner museet en udstilling om male11

fortsætter. Det gælder bl.a. Mortensaften, som Louise står for, og som
bliver hendes officielle farvel til huset.

Vinderslev Forsamlingshus
Nyt fra bestyrelsen
Som de fleste af jer nok har hørt, har
Louise, vor forpagter af forsamlingshuset, valgt at søge nye udfordringer.
Det er vi selvfølgelig kede af i bestyrelsen. Det har været 14 dejlige år,
hvor hun har gjort en kæmpe indsats
for, at der er sket en masse i forsamlingshuset. Hun har været en god
samarbejdspartner, som helt sikkert
vil blive savnet, men samtidig har vi
fuld forståelse for hendes ønsker for
fremtiden og ønsker hende al mulig
held og lykke.

Hvad sker der så nu?
Vi har været så heldige, at der allerede er fundet en ny forpagter til huset,
nemlig Lene Lange, som bor i Pederstrup.
Lene er 40 år og uddannet kok, og
hun glæder sig til at blive selvstændig, og vi er meget glade for at have
fundet en lokal, som kender egnen og
mange af kunderne.

På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Bestyrelsen ønsker, at de årligt tilbagevendende arrangementer i huset

Fællesspisning
i Vinderslev Forsamlingshus
torsdag den 12. oktober kl. 17.30
Gammeldags oksesteg med tilbehør
Pris 100 kr. for voksne, børn u/12 år 50 kr.
Tilmelding til
Hans Henrik Schnoor tlf. 2889 8744
senest den 6. oktober
Først til mølle!

Juletræsfest
i Vinderslev Forsamlingshus
søndag den 3. december kl. 10.00
Sig nærmer tiden for juletræer, julemænd,
julemusik og masser af anden julehygge.
Vil du være med til at starte julen op i Vinderslev by?
Så tag mor, far, dine søskende eller en masse af
dine venner under armen og kom ned på torvet
og vær med til at tænde juletræet og synge julen ind.
Bagefter går vi ind i forsamlingshuset og hygger
videre med flere julesange, lidt godter,
og så vil I kunne købe gløg og æbleskiver samt kage,
kaffe, øl og vand til fornuftige priser.
Vi i bestyrelsen håber på at se rigtig mange
til nogle super hyggelige timer.
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Vi ser frem til, at vi skal have et aktivt
forsamlingshus i mange år fremover,
og at I alle vil tage godt imod den nye
forpagter og fortsat vil være flinke til
at bruge huset.

Julefrokost
Julen står for døren, og vi nærmer os vores årlige
julefrokost i Vinderslev Forsamlingshus.
I år er vi slået sammen med Landsbyjulefrokosten
Det sker

lørdag den 25. november kl 18.00
Vi sørger for julepyntede lokaler.
Baren er fyldt op med masser af
dejlig og kolde drikkevarer.
Louise har sammensat en lækker julebuffet.
Der er sørget for god musik under middagen,
og derefter spilles der op til dans.
Pris pr. kuvert er 275 kr. inkl. natmad
Der er plads til alle, så inviter firmaet, naboen,
familien og alle vennerne med til
en hyggelig aften i
Vinderslev Forsamlingshus.
Tilmelding til denne herlig aften skal ske til
H.H. Schnoor på tlf. nr 2889 8744
senest den 17. november
Først til mølle!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vinderslev Forsamlingshus

Nye udfordringer

Som selvstændig erhvervsdrivende i
Vinderslev Forsamlingshus gennem
næsten 14 år, er det tid til at prøve
noget nyt.
Når man har været, levet og åndet
for en virksomhed, som Vinderslev Forsamlingshus jo er, gennem
så mange år har det derfor været en
stor og svær beslutning at tage.
Jeg har valgt at opsige mit lejemål
med Vinderslev Forsamlingshus pr.
1. november 2017.
Mange gode år fyldt med fantastiske
oplevelser, udfordringer og dejlige
minder kan jeg tage med mig herfra.
Opbakningen til mig i Vinderslev
Forsamlingshus har i alle år været
positiv, og kontakten mellem kunder, lokalområdet, bestyrelse og leverandører er helt klart noget, jeg vil
komme til at savne.
En tak skal der lyde til dem, som har
været involveret i min tid i Vinderslev Forsamlingshus. Her tænker jeg
på kunder, personale, familie, frivillige, lokalbefolkningen og bestyrelsen.
Personligt skal min mor, Margrethe
Bech, have en særlig tak. Hun har
også været en stor del af mit virke i
Vinderslev Forsamlingshus.

Ny vært

Det er derfor mig en stor glæde at
kunne overdrage nøglen til Vinderslev Forsamlingshus til Lene Lange.
Lene har overtaget kalenderen og
står klar fra den 1. november.
Man kan allerede nu kontakte Lene
på tlf. 30 28 76 13, hvis man ønsker
at holde fest eller have mad ud af
huset.
Jeg vil ønske Lene alt mulig held og
lykke fremover!
Venlig hilsen
Louise Bech

MORTENSAFTEN
Fredag den 10. november kl. 17.30 i Vinderslev Forsamlingshus
Mortensaften sidste år blev igen en stor succes, så det vll vi gentage i år.
Vi vil også i år servere langtidsstegt andesteg med hjemmelavet rødkål,
surt, sødt samt hvide og brunede kartofler med en fantastisk andesauce.
Herefter er der ris à la mande med kirsebærsauce samt en kop kaffe.
Pris pr. person 195,- / Børn 95,Tilmelding nødvendig! Først til mølle!
Tlf. 86 88 80 80 / 51 52 21 95
Louise Bech

Lenes Jule- og Nytårsmenu ud af huset
Julemiddag 2017

Juleand, flæskesteg med Hjemmelavet rødkål, Andesauce
Hvide og brune kartofler, æbler m/ribsgelé, Asier, Chips
Ris à la mande med kirsebærsauce
Pris per person 185 kr.
Tilmelding senest 20. december
Menuen afhentes den 23. december imellem 13-15
Maden er tilberedt til opvarmning

Nytårsmiddag 2017

Forretstallerken:
Nytårstorsk, rødbedepuré, bacon, æg, peberrod & persille,
Stegte tigerrejer m/mild chilli aioli,
Serrano skinke med svampemayo og tomatkompot
Friskbagt brød og kold brunet smør
Oksemørbrad med rødvinssauce,
Fyldt kartoffelkurv, honningbagt rødløg m/ribs,
Bønner m/bacon, rodfrugtchips
Peanut/karamelkage
Hvid chokolademousse med hvid chokoladecrumble, pistacie
Hindbær coulis & bær
Pris per person 300 kr.
Kransekage 25,- per person
Menuen afhentes mellem kl. 13.00-14.00 den 31. december
Forretten er anrettet på tallerken. Hovedretten er tilberedt til opvarmning.
Fade og anden emballage bedes venligst afleveret i rengjort stand.
Betaling ved afhentning.
Tilmelding senest den 28. december

Vinderslev Forsamlingshus

Tlf. 86 88 80 80 / 30 28 76 13

Mail: lmclange@live.dk
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Vinderslev og
Kragelund Sognes Sparekasse
1870 – 1970

Uddrag fra bogen som er udarbejdet
af Andreas Bondrup.
Forord i bogen: I taknemmelig erindring om de mænd, som for 100 år
siden oprettede Vinderslev Sogns
Spare- og Lånekasse, udsendes denne
oversigt over sparekassens virke i det
siden da forløbne tidsrum. Direktion
og tilsynsråd.

Uddrag fra bogen:

Så længe, der har levet mennesker
på jorden, har der været brug for at
spare og for at låne. Stenaldermanden
måtte lægge noget til side af sit korn,
så han havde det som forråd, når vinteren kom. Hvis den blev for lang og
streng, eller hvis han fik misvækst på
sine fattige marker, måtte han sætte
sin lid til, at naboen ville låne ham
korn; det skulle han så betale tilbage
til efteråret, når høsten var i hus –
måske med en skæppe i rente. Systematisk opsparing som den, vi kender
gennem sparekassebevægelsen, har
ikke været kendt særlig længe, højst et
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par hundrede år. Ganske vist havde
en franskmand allerede i det 17. århundrede udkastet tanken om at oprette en slags sparebank; men det var
rent teoretisk.
Det blev Tyskland, der først realiserede sparekasseideen. I Hamborg
stod sparekassens vugge. Her blev i
året 1778 stiftet en sparekasse. Den
første i verden. I Danmark oprettedes den første sparekasse den 2. november 1810 i Holsteinborg Sogn i
Sydvestsjælland. Ved begyndelsen af
1820 var der i alt knapt en halv snes
sparekasser i Danmark, deraf 6 i hertugdømmerne. Disse sparekasser havde et dobbelt mål: At
fremme sparsommeligheden
hos den arbejdende befolkning, så den kunne samle en
nødskilling til brug i onde dage
og under sygdom og at yde lån
til små næringsdrivende, så disse ikke behøvede at henvende
sig til ågerkarle. Lånene skulle
være små og kortfristede.

sparekasserne kom ind under lovgivningen og dermed ikke var frie som
før, selv om de bevarede deres selvstyre.
Efter krigen sker der en vældig forandring. Landmændene kræver at få
direkte indflydelse på de kapitaler,
de har stående i pengeinstitutterne.
Nogle steder klager de over slet behandling. Især i terminsdagene stod
kunderne i kø i timevis og blev måske
slet ikke ekspederet. De, som havde
langt til sparekassen, og som måtte
vende hjem med uforrettet sag efter
at have ventet i timevis, blev naturligvis misfornøjede.

I 1870´erne bryder kritikken frem
fra mange sider på grund af det store
opsving, de har taget. Man hævder at
sparekasserne er gået over til at blive
bankforretninger i ringere eller videre
udstrækning uden at have en forretningsmæssig administration. Det er
ikke forsvarligt, at de 200 millioner
kroner, der indestår i alle landets sparekasser, forvaltes af selvvalgt, ukonDe to danske sparekasser trollerede bestyrelser og uden at have
Kjøbenhavns og Omegns, og autoriserede statutter.
Flensborg Bys Sparekasse oprettedes efter engelsk mønster. I slutningen af 70´erne begyndte lovTil forskel fra de sparekasser, givningsmagten at interessere sig for
der hidtil var grundlagt i Dan- sparekasserne. Det førte med sig, at
mark, var disse to rene spare- vi fik den første sparekasselov i 1880.
kasser; folk kunne sætte penge I 1919 kom den anden og i 1937 den
ind og få rente, men ikke låne. tredje. Danmarks sparekassebevæHele den opsparede kapital gelse tæller i dag (1970, red. ) 482
blev udlånt til staten og forvaltet af sparekasser med en kapital på ca. 7
den. Sparekasserne kunne selv vælge, milliarder kroner.
hvilket mønster de ville have.
I 1847 var der i
Danmark 34 sparekasser med indestående på mere end 8
millioner rigsdaler.
Med året 1864 går
vi ind i den periode
i de danske sparekassers historie, der
er den mest interessante. Tiden fra den
slesvigske krig til

1 Rigsdaler = 2 Kr.,
48 Skilling = 1 Kr.,
24 Skilling = 50 øre,
12 Skilling = 25 øre.
Rugbrødet kostede ca. 1,20 kr.,
flæsket kostede ca. 3,84 kr.,
daglønnen var ca. 13,44 kr.,
en gård kostede i 1850 ca. 1.600 kr.
og i 1900 ca. 16.000 kr.
De 16.000 kr. i år 1900 svarer, jf. en inflationsregnemaskine, til ca. 330.058
kr. i år 2000. Rigsdalerens værdi var
baseret på sølvpriserne, og kronens
værdi er baseret på guldpriserne.)
§ 7. Renterne kunne forhøjes eller
formindskes, naar Bestyrelsen finder
det fornødent.
Det første udlån med pant i fast ejendom findes i regnskabet for 1880 og
er på 900 kr.
I 1875 er man gået fra rigsdaler, mark
og skilling til kroner og øre, og det
vedtoges at anskaffe en brandfri jernkasse til sparekassens papirer og andre genstande. Den anskaffes og koster 42 kr., men i 1893 anskaffes et
pengeskab til 250 kr.
I årenes løb er der bl.a. ydet tilskud til
bogsamling i Kragelund, Grønlandsindsamling, Soldaterhjem, Kræftens
Bekæmpelse og fjernsyn på hvilehjemmet.
Vinderslev Sogns Spare- og Lånekasse begyndte sin virksomhed den
1. januar 1870. Om det forberedende
arbejde vedrørende oprettelsen foreligger intet skriftligt, men ifølge en
sparekassebog fra 1870 gælder bl.a.
følgende vedtægter:

indsatte Summer kan ske efter forudgaaet skriftlig Varsel saaledes:
For summer under 10 Rigsdaler med
7 Ugers Varsel,
For Summer under 25 Rigsdaler med
13 Ugers Varsel,
For Summer under 50 Rigsdaler med
4 Maaneders Varsel,
§ 1. De som indsætte Penge i Kassen For Summer over 50 Rigsdaler med 6
kunne ikke indsætte mindre Summer Maaneders Varsel.
end 1 Mk. ad gangen
Dog vil Bestyrelsen ogsaa være berettiget til at udbetale Pengene før, hvis
§ 2. De som indsætte Penge, erholde de ere til Stede.
4½ pct. Rente, som beregnes fra den
1. i den næstfølgende Maaned efter (Red.:Hvis der omregnes direkte med
Indskuddet.
udgangspunkt i overgangen fra rigsdaler til kroner i 1873:
§3. Udbetaling af de i Sparekassen

De første 60 år har åbningstiden været den 1. og 15. i hver måned, men i
1930 bliver den fastsat til hver tirsdag
fra 2-5 eftermiddag, og i 1955 prøves med kontortid 1. og 3. tirsdag i
hver måned. Til dette formål bliver
der stillet et lokale gratis til rådighed.
Det bliver imidlertid ikke nogen succes, og i 1956 udvides kontortiden i
Pederstrup med hver fredag formiddag, og kontortiden i Vinderslev nedlægges.
I 1960 lejes der et hus i Vinderslev,
der skal være bolig for direktøren og
hovedkontor med åbningstid tirsdag,
torsdag og fredag 10-12 samt 18.3020 om fredagen.
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Kontortiden i Pederstrup bibeholdes.
Desuden åbnes kontor i Frederiksdal
og Kragelund. Disse nye kontorer
samt åbningstider er åbenbart en succes, for det oplyses på generalforsamlingen i 1962, at omsætningen dette
år er steget med 90%.
Personalet i 1955 består af C. Aa.
Pedersen, der er direktør, fru Agnes
Hansen, der er kasserer, Andreas
Bondrup, der er deltidsbeskæftiget og
Otto Jensen, som medvirker om fredagen i Kragelund og Frederiksdal.
I 1970 bestod tilsynsrådet af personerne på billedet nederst til venstre.
Meget peger hen imod, at Mausingbeboerne skal have taget initiativet
til start af sparekassen. C. Lind, der
sammen med sine børn har de 7
første kontonumre i en protokol fra
1870, er gårdejer og handelsmand
på Haurbak (strømpehandler). Han
var gift med Højriis´ datter i Mausing Mølle, havde jord i Mausing og
har derfor naturligt haft forbindelse
med Mausingfolkene. Jens Sørensen,
Mausing, der er første formand, var
svoger til Rasmus Andersen, Mausing, der er i bestyrelsen i 1872 og
antagelig har været med fra starten.
Disse tre mænd kan med stor sandsynlighed tænkes at have været til
”komsammen” i Mausing sammen
med bl.a lærer Nabe og Jens Nielsen
Steenholdt. Her er tanken om en sparekasse kommet frem, og fra dem har
den bredt sig videre frem.
Billeder:
Forside af bogen med tegning af
Sparekassens første pengeskrin
Sparekassens ejendom i Vinderslev
Formænd gennem 100 år
Personale og revisorer i 1955
Nuværende tilsynsråd 1970
Bearbejdet af
Ingerlise Olesen
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til vi lukkede. Tak til
dem der har leveret
gode loppeting til
spejderstalden gennem året og til dem,
Pilgrimstur
I forbindelse med pinsen havde vi der var med til at få
den 5. juni en Pilgrimstur, hvor vi dagen til at fungere.
fik et helt specielt vandreskjold. Vi
var en fin flok på vandring med små Spejdernes Lejr
opgaver undervejs, sluttede turen I uge 30 var vi på
Lejr
ved Kernen i Kjellerup og nød vo- Spejdernes
i
Sønderborg,
og
det havde vi set
res madpakker. Vi plantede krukker
med sommerblomster til brugerne af frem til. De store spejdere var taget
Kernen samt mange andre små op- af sted lørdag (se spejdernes beretgaver. Vi sluttede dagen af med en ning) og havde fået bygget vores lejr
udendørs minigudstjeneste med præ- op, da ulvene ankom om mandagen.
Vi havde de kommende dage lidt forsten fra Levring/Hørup Sogn.
skelligt vejr, alt fra regn og mudder
En dejlig tur blev det til.
overalt til dejligt solskin. Under lejren
havde vi forskellige aktiviteter både
Mærker
Hele foråret og sommeren har ulvene spejdere og ulve for sig, sammen med
været ved at tage et mærke (miljøska- hinanden og sammen med de andre
ber), som har haft fokus på energi, spejdere fra Silkeborg Kommune og
ressourcer og miljøet. Der er blevet spejdere fra udlandet. Ulvene var en
genanvendt ting, lavet urtehave, snak- tur nede for at se Sommersumarum,
ket om hvad vi kan gøre på vores en tur på en kæmpe forhingdringsbalejre, for at jorden kan bevares. Det ne på hoppeborg samt rundt og oper også et fokusområde på den store leve sådan en stor lejr. Der var altid
noget at se på.
sommerlejr, hvordan vi sætter spor.

Windir
Spejderne

Vi fik taget et ismærke (2 liter 3-farvet
is på 2 timer. Der var kun 3 der gennemførte dette mærke), et friendship
mærke og et parpirmøllemærke. Ulvene tog hjem fra lejren torsdag og
spejderne om lørdagen. Vi havde alle
fået en helt unik oplevelse, som vi håber at komme til igen om 5 år, når der
Sct. Hans
Inden sommerferien stod for døren, kommer en ny spejdernes lejr.
holdt vi en fantastisk Sct. Hans eftermiddag/aften på marken ved spej- Nye ulve
derhuset. Der var stor opbakning fra Den 24. august starter de nye
lokalområdet. Vejret var skønt, og vi ulve. Vi mødes torsdag fra kl.
sang, spiste og hyggede. Vi nød Anne 17.00 til kl. 18.15 ved spejMaries optræden og historiefortæl- derhuset. Hen over efteråret
ling. Tak til alle der var med til at af- skal de nye ulve tage dolkemærket, de ældre ulve økseslutte spejdernes år!
mærket, og de, der mangler
sygeplejemærket, skal også
Mausing Marked
Til spejdernes Mausing Marked slog have taget det i forbindelse
vi vores tidligere rekorder med ind- med dolke- og øksemærtjening. Vi var super heldige med vej- ket. Derudover skal der i de
ret, og det var en fantastisk dag med mørke måneder bygges fugbesøgende i vores bod fra vi åbnede, lehotel.

Nogle af de store spejdere har i løbet
af det sidste år været i gang med at
tage shortymærket (skal gå i shorts til
alle spejdersammenhænge i et år) og
et sheltermærke, hvor de 1 gang om
måneden i 1 år skal sove i shelter forskellige steder.
I september skal vi alle deltage i Blicherdysten, som i år afholdes i Rødkærsbro. Her er temaet Nordisk mytologi. Der skal kæmpes mod jætter
og guder i Vindum Skov.
Lørdag den 28. oktober afholder
Windir spejderne vores årlig Halloween arrangement. (Se invitation
her i bladet og de forskellige opslag i
byen/på facebook).
Alle lederne vil gerne sige tusind tak
for den stor opbakning og støtte fra
alle forældre og grupperådet samt de
borgere, der komme til vores arrangementer.
Vi ses!
Ulvemødrene Mette og Trine
Spejderleder Lotte
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Spejdernes Lejr

mens dyrene gik omkring
dig. (VR står for Virtual
Reality, hvor man kan se 360
grader omkring sig, og der
sker næsten hele tiden noget rundt omkring). Mandag
eftermiddag kom ulvene,
så dem hjalp vi på plads og
viste dem de vigtige steder på lejren.
Om aftenen var vi
til ungdomskoncert,
hvor Thomas Buttenschøn spillede.
Det var en god fest.

hjem, fandt vi ud af, at en på vores
lejr havde roskildesyge.

Tirsdag var vi på rejsedag, hvor vi skulle
rundt på lege og akSøndag begyndte vi at
tiviteter. Vi kom på
bygge lejren op og gik
hold med nogle engrundt og hyggede os.
lændere og en anden
Om aftenen var der åbningslejrbål. KFUM gruppe. Det var en kold og
Det var en fantastisk oplevelse med våd fornøjelse.
alle de spejdere. Det var en fed oplevelse, da alle 37.000 spejdere sang Onsdag var der fællesdag med undermed på fællessangen. Mandag mor- lejren. Temaet var ridder. Vi skulle
gen fandt vi ud af, at der havde været lave en ridderudrusting, og til sidst
hærværk på lejren, bl.a på vores lille fandt man vinderen af en ringridlejrplads.
ningsturnering. Vi prøvede også at

Lørdag pakkede vi vores telte og andre ting sammen og gjorde klar til at
tage hjem om aftenen. Vi var også til
afslutningslejrbål, hvor Scarlet Pleasure optrådte. Det var en fed oplevelse med god musik og en fantastisk
stemning. Da vi kom hjem, var vi alle
sammen trætte efter en rigtigt god lejr
med masser af gode oplevelser.

Da vi ankom om lørdagen, fandt vi vores
plads og pakkede ud.
Vi lavede ikke så meget den dag udover at
kigge os omkring på
Knudepladsen (lejrens midtpunkt) og
på vores underlejr.

Torsdag tog ulvene hjem. Vi tog også
to mærker, som vi ikke havde planlagt, at vi skulle tage. Vi tog også på
McDonalds med vores to ulveledere,
da de fleste ulve var taget hjem. Derefter tog vi selv tilbage til lejren og
hyggede os.
Fredag var der stormvejr, så vi sad
inde i vores telt og spiste slik. Om aften gik vi en tur rundt omkring i lejren og derefter gik vi i seng.

Det eneste, der godt kunne have været bedre, var vejret. Det regnede en
del, men som spejder skal man jo
være klar på alting, og vi er alle samtage Regnbueismærket, hvor vi skulle men klar på en ny lejr.
Vi prøvede vores første aktivitet den spise 2 liter is på 2 timer. Tre klarede
dag. Det var en VR naturoplevelse, det, mens vi andre gik kolde. Vi var
Emil Haahr, Ida Johannesen og
hvor man stod ved et gammelt træ, også til minikoncert, og da vi kom
Kion Vibjerg

18

Torsdag den 30. november er der juleafslutning i Mausing Forsamlingshus for
alle spejdere med familie.
Søndag den 21. januar kl. 16 holder spejderne Gruppemøde og fakkeloptog.
Kom og hør noget om ”Familiespejd”
Praktisk hjælp søges!

Der sker meget i Windir Gruppen, og der er mange
spændende arrangementer gennem året, som forældre og grupperåd har problemer med at overkomme. Derfor håber vi, at nogle lokale kræfter har lyst
til at hjælpe med f.eks. Halloween og juleafslutning.
Kontakt Lotte Arhøj på
lotte-arhoej@hotmail.com eller tlf. 23 95 34 88,
hvis du har lyst til hjælpe med et arrangement.
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 15. december
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Onsdag den 11. oktober
Steen Steensen Blichers fødselsdag fejres
på museet.
Mandag d. 16. - søndag d. 22. oktober
Arrangementer for børn.
Søndag den 19. november
Workshop med fuglehjerter på museet
Fredag den 26. januar
Udstilling om maleren Kai Guldbrandsen Gøtzche

BORGERFORENINGEN
Torsdag den 19. oktober kl. 14-17
Spilledag på skolen. Medbring spil. Kage
og kaffe/te/sodavand/juice kan købes.
Onsdag den 8. november kl. 19-21.30
Café med vin og fællessang på skolen.
Øl/vand samt kaffe/kage kan købes.
Torsdag den 8. februar kl. 18.30
Generalforsamling på Vinderslev Skole.

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Onsdag den 4. oktober kl. 17
Alt om Luther - på 60 minutter!
v/Sigurd Barrett i Grathe Kirke med
efterfølgende aftensmad i Hauge Forsamlingshus.
Søndag den 3. december kl. 14
Familiegudstjeneste med efterfølgende
kaffebord i Hauge Forsamlingshus.
Torsdag den 7. december kl. 19.30
”Syng julen ind”
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HAUGE
FORSAMLINGSHUS
Fredag den 13. oktober kl. 19
Oktoberfest
Torsdag den 9. november kl. 19
Mortens aften

HAUGE U & GF
Hver tirsdag kl. 19
Square dance i Hauge Forsamlingshus.
Hver onsdag kl. 19-20.30
Volleyball i Thorning Hallen
Hver onsdag kl. 19-21
Badminton på Vinderslev Skole
Kontakt Jette Munk, tlf. 23 93 65 84

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30
Missionsuge i Missionshuset v/Pastor
Daniel Søgaard Lind, Århus Bykirke
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30
Missionsuge i Missionshuset
v/Missionær Søren Grysbæk, Horsens
Fredag den 27. oktober kl. 19.30
Missionsuge i Missionshuset
v/Vagn Bodilsen, Bjerringbro
Mandag den 30. oktober kl. 19.30
Ethioperkreds hos
Elsebeth & Per Hauge, Liljevej 13
Torsdag den 2. november kl. 19.30
”Sang og musik” i Sognehuset
v/organist Marianne Skrydstrup
Tirsdag den 7. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset
v/Missionær Jørgen Bloch, Randers

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Torsdag den 9. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove & Johannes
Lauritsen, Tulipanvej 7. Emne: Apg. 15

Torsdag den 5. oktober kl. 19
Oktobermøde i kredsen begyndende
i Vinderslev Kirke v/pastor Jesper
Hornstrup, Skive. Efterfølgende sammenkomst og kaffe i Missionshuset.

Tirsdag den 14. november kl. 19.30
Promissio-møde (Ethioper) v/tidligere
missionær Bjarne Carlsen, Herning med
Info: ”Liberia og arb.”

Tirsdag den 10. oktober kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset
v/Villy Sørensen, Hammel.
Emne: ”Min tid som Missionær”

Tirsdag den 21. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset
v/tidligere missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39. Emne: Sl. 17

Tirsdag den 21. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen,
Hesselskovvej 11. Emne: Sl. 18

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6.
Emne: Apg. 14

Tirsdag den 28. november kl. 19
Julekoncert i Vinderslev Kirke
v/Silkeborg Koret. Efterfølgende samvær og kaffe i Sognehuset.

Mandag den 23. oktober kl. 19.30
Missionsuge i Missionshuset v/Miss.
Egild Kildeholm Jensen, Rønde

Tirsdag den 5. december kl. 19.30
Soldatervennefest i Missionshuset v/tidligere soldaterhjemsleder i Afghanistan,
Jens Arne Skjøtt, Aarhus

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
Onsdag den 13. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde og julehygge hos
Hanna Bjerre, Liljevej 11
v/Finn Najbjerg
Tirsdag den 19. december kl. 19.30
Juletræspyntning og ”Før jul hyggeaften” i Missionshuset.
Onsdag den 27. december kl. 19
Juletræsfest v/Torben A. Knudsen,
Silkeborgvej 113

MALMHØJ
Alle mandage i lige uger
Lotterispil
Lørdag den 2. december kl. 14
Julemarked
Torsdag den 14. december kl. 12
Julefrokost. Pris 60 kr.
Tilmelding er nødvendig.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Søndag kl. 19
Den 8. og 22. oktober
Den 5. og 19. november
Den 3. og 17. december
Lotterispil
Onsdag d. 1. november kl. 17.30
Fællesspisning
Tilmelding senest 28. oktober til
Lone, tlf. 22 47 93 41
Torsdag den 28. dec. kl. 14.30
Spritspil med gratis kaffe

VALGMENIGHEDEN
Lørdag den 14. oktober i Vinderslev
Valgmenighedens 100 års jubilæum
Kl. 14.30 Gudstjeneste i kirken
Kl. 16 Kaffe på skolen
Kl. 18 Festmiddag i forsamlingshuset
Tirsdag den 24. oktober kl. 19
i Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13
Grundtvig og Luther v/kirkehistoriker
og sognepræst Kristoffer Garne.
Onsdag den 8. november kl. 19
i Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13
På den anden side, Sydslesvig
v/sognepræst Christian Ulrik Terp

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Fredag den 6. oktober kl. 17
Afslutningsfest ungdomsafdelingen
Lørdag den 28. oktober kl. 18.30
Afslutningsfest seniorafdelingen

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED

Torsdag den 2. november kl. 19.30
Sangaften i Sognehuset med organist
Marianne Skrydstrup og sognepræst
Søndag den 10. december kl. 14
Mikael Holst Kongensholm.
Kirkekoncert i Levring Kirke med Kaffe 25 kr.
Vibykoret.
Efterfølgende kaffe i Valgmenighedens Tirsdag den 28. november kl. 19
hus på Kirkebakken
Julekoncert i Vinderslev Kirke med
Silkeborg Koret.
Gratis entre og kaffe i Sognehuset

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 12. oktober kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding senest den
6. oktober til H.H. Schnoor, 28 89 87 44 Lørdag den 28. oktober kl. 9.30
Halloween i Spejderhuset
Fredag den 10. november kl. 17.30
Torsdag den 30. november
Mortensaften. Tilmelding til Louise
Juleafslutning i Mausing ForsamlingsBech, tlf. 51 52 21 95
hus.
Lørdag den 25. november kl. 18
Søndag den 10. december kl. 16
Julefrokost. Tilmelding senest den 17.
november til H.H. Schnoor, 28 89 87 44 Familiegudstjeneste med Luciaoptog i
Vinderslev Kirke
Søndag den 3. december kl. 10
Søndag den 21. januar kl. 16
Juletræsfest.
Gruppemøde i Spejderhuset og fakkeloptog i Vinderslev
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sangbogen, Drachmanns ”Vi elsker
vort land”, Thøger Larsens ”Danmark, nu blunder den lyse nat” og
Johs. V. Jensens ”Sommersolhvervssang”, som alle sprudler af varme og
glæde over sommeren og lysets genSct. Hans
Her i Norden er der tradition for, at komst her på vore breddegrader.
man holder sankthansaften den 23.
juni, men på Malmhøj fejrede vi Sct. De to førstnævnte sange sang vi
Hans på årets længste dag, som faldt også som fællessange, som vi plejer
to dage før og faktisk var det nøjag- ved Sct. Hans. Den sidste er mindre
kendt, men efter talen sang Lotte
tige tidspunkt for sommersolhverv.
Kragh den for os til Bents klaverledAftenen forløb, som den plejer, med sagelse, og den var bestemt også værd
bål og båltale, fællessange og solo- at lære nærmere at kende og synge.

Brugerrådet
ved Malmhøj

sang, pølser og is, og amerikansk lotteri.

Johan Chr. Nord holder talen

Dette års taler var valgmenighedspræst Johan Christian Nord, og han
tog i sin tale udgangspunkt i de tre
danske sommersange fra højskole-

En god anledning til at synge mange af
vore dejlige danske sange

Der lyttes til talen

Lotte Kragh og
Flemming Grønkjær
synger
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5 gåture i juli
I år var der 5 mandage i juli måned,
som er en lidt stille tid for beboerne
på Malmhøj, og igen i år tilbød brugerrådet hver mandag en gåtur i byen
eller nærmeste omegn. Oprindeligt
var ideen den, at beboerne skulle
have mulighed for at komme en tur
ud i frisk luft, men efterhånden er det
kaffebord, som vi hver gang bliver
inviteret ind på, blevet en vigtig del
af turen, så vigtig, at vi også tilbyder
transport i bil for dem, der gerne vil
med, men ikke kan gå eller køres i
kørestol. Efter kaffen hyggede vi os
med at synge, de fleste gange til Bent
Kraghs harmonikaledsagelse, inden
turen gik tilbage til Malmhøj.
Kommende arrangementer:
I september skal hjemmets beboere
på Gårdbesøg hos Sanne og Carsten
Jacobsen i Midstrup.
Torsdag den 28. september kl.
13.30 er der 2 timers sejltur på Silkeborgsøerne.
Lørdag den 2. december kl. 14 åbner julemarkedet på Malmhøj. Alle er
velkomne.
Torsdag den 14. december kl. 12
holder vi julefrokost. Pris 60 kr.

På besøg hos Arne og Else Holm

Afgang fra Malmhøj

Lissy og Børge Stenholt
gav kaffe den 10. juli

Afgang fra Malmhøj

Ruth og Inga hygger sig i sofaen
hos Grønkjær

Afgang fra Malmhøj

Det koster 60 kr. at deltage i julefrokosten, de andre arrangementer er
gratis.
Birthe Clausen

Nogle blev kørt

Kaffe udendørs hos Hanna Bjerre

Hjemme efter sidste tur

Andre gik

Der synges

På sejlturen og til julefrokosten er
beboernes pårørende og pensionister
i området meget velkomne til at deltage.
Tilmelding er nødvendig til disse to
arrangementer.
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VIF
Sommermånederne er gået, hvor vores fodboldspillere har haft en velfortjent ferie oven på en forrygende
sæson, men selvom det har været
sommerferie, og fodboldstøvlerne
har været gemt væk, har VIF stadig
været i gang på flere andre områder.
DGI Landsstævne 2017 i Aalborg er
nok mest kendt for flotte opvisninger inden for gymnastikkens verden,
men her deltog vores dygtige fodbolddamer også i en turnering blandt
andre fodboldhold, som rigtigt fik
dem rystet sammen under denne super flotte arrangerede begivenhed.
DGI er for alle.
Den store tilbagevendende begivenhed, Mausing Marked, ligger i weekenden i uge 28 lige midt i sommerferien, hvor mange er bortrejst, men
hvor er det fantastisk at se den store
opbakning, vi har af frivillige hjælpere, som år efter år yder en enestående hjælp. Uden jer kunne vi ikke
løfte denne opgave. VIF er DYBT
TAKNEMMELIGE over jeres indsats. Både store og små. Dem som
laver alle forberedelserne op til markedet. Dem som tager deres tørn i
baren, entreen, passer grisene under
stegningen hele søndagen, dem som
snitter grøntsager, dem som hjælper
med at sætte telt op og pille det hele
ned igen og får området til at ligne en
”mark” igen. TAK !
Til Mausing Marked er VIF arrangør
af to store begivenheder.
Lørdag aften er der teltballet med
live musik, i år leveret af ”Det sorte
får”. Teltet blev nærmest blæst omkuld med deres fantastiske optræden.
Gennem hele aftenen var der godt
besøgt, og folk fik rørt sig på dansegulvet. Søndag stod menuen som traditionen byder på helstegt pattegris i
teltet, hvor 257 personer lagde vejen
forbi i dejligt solskinsvejr. Mere kunne vi ikke ønske os som afslutning på
et godt Mausing Marked.
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I år har vi her i VIF valgt at takke ja
til at yde en frivillig indsats under Silkeborg Ildfestregatta 2017. Vi skulle
bl.a. indkassere betaling ved toiletvogne samt hjælpe med opbygningen
af hele festbyen.
Også til dette arrangement har vi været ude for at få fat i frivillige, som har
haft lyst til at hive en uge, hele dage
eller timer ud af deres kalender for at
hjælpe os.
Det er så fantastisk at se, hvordan
frivilligt arbejde giver et helt unikt
sammenhold i et lokalsamfund som
vores. Så hvis du/I har lyst til at give
en hjælpende hånd ved en eller flere
af vores arrangementer, så kom ud
af busken. Din hjælp er også meget
værd. Sammenhold frem for alt!

I foråret måtte vi konstatere, at vores medlemstal var drastisk faldende.
Vi måtte tænke i nye baner for at få
flere medlemmer eller i det mindste
bevare medlemstallet. Det er bl.a. vores Livsstilshold, som afslutter deres
forløb her i slutningen af august, et
bevis på.
Holdet har været en kæmpe succes,
og til oktober starter vi et nyt hold
op i samarbejde med Tanja Aagaard,
sundhedscoach, kostvejleder og massør, fra Klinik Masé i Pederstrup.
Nu tænker I måske: ”Hvad er det for
et hold?” Kort og godt er det et hold,
hvor hver enkelt kursist er i centrum.
Vi står sammen/bakker hinanden op
om at nå den enkeltes mål.
Har du et ønske om at:
• Ændre din livsstil i en sundere
retning
• Forebygge livsstilssygdomme
• Mindske din vægt
• Få tips til en sundere hverdag
• Opnå et mere positivt livssyn
Kan du sætte kryds ved et eller flere
af punkterne, så er livsstilholdet noget for dig.

Gymnastikdelen af Vinderslev IF
Efter at det nye skoleår er kommet
godt i gang, er de indendørs tilbud
også ved så småt at falde på plads, og
den nye holdplan er næsten færdig.
Børnegymnastik 1-7 år
”Hop og leg”
Onsdage kl. 16:15 – 17:15.
Opstart den 27. september
Mandagsdamerne
Opstart den 21. august (men I kan
stadig nå at komme med på holdet.
Husk der er altid en gratis prøvetime).
Kik forbi i gymnastiksalen mandag
kl. 19.00.
Det er de hold, der ligger helt fast
med tider. Der er stadig løse ender med Crossdance, Børnedans og
Floorball, men hold jer opdateret på
Facebook eller vores hjemmeside.

Hvornår holdet starter, kan I ligeledes se på Facebook og hjemmeside.

Husk at I kan booke gymnastiksalen
til badminton hen over vinteren.
For badmintonbooking kontakt
Frank Rohde 2911 4753.

Vi glæder os til at tage fat på den
nye sæson og husk på, at vi skal være
stolte af de værdier, vores forening
står for og det sammenhold, som
foreningslivet giver i et lille lokalsamfund som Vinderslev. Værd at bakke
op om. En for alle, alle for en!
Til slut vil vi gerne endnu en gang
takke alle vores super fantastiske
gode frivillige, som altid er villige til
at yde en KÆMPE indsats. I er for
seje. AF HJERTET TAK!
På bestyrelsens vegne
Lone Laursen
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Mandag den 26. juni skulle jeg på
sommercamp på Asmildkloster
Landbrugsskole i Viborg.
Vi var ca. 54 unge i alderen 11-15 år,
både drenge og piger og 8 voksne. Til
at starte med skulle vi lære hinanden
at kende. Vi var i gymnastiksalen og
lave nogle forskellig lege.
Senere på dagen var vi ude på deres
ejendom og køre havetraktortræk og
havetraktorringridning. Om aftenen
var vi ude at køre gokart på Løvelbanen, og senere hyggede vi på skolen.
Tirsdag var vi ude og se øko-grise,
hvor vi smagte pølser. Om eftermiddagen måtte vi selv bestemme, hvad
vi ville. Jeg var i svømmehal. Man
kunne også komme ud og ride, komme på minkfarm eller ud på gården
og makke. Om aftenen hyggede vi på
skolen.
Onsdag var vi ude og se øko-køer og
kælede for de nye kalve. Det var nu
lidt sjovt at se pigerne. De var helt
vilde med dem.
Da vi kom hjem, kom TV/Midtvest
og optog ude på gården, og Viborg
Stifts Folkeblad var oppe på skolen
og tage billeder til avisen, hvor vi var
ved at slå græs og vende plovfure.
Om eftermiddagen måtte vi selv beskiner, og bagefter fik vi lov til at gå
stemme, hvad vi ville. Jeg tog i svømalene rundt.
mehal og hyggede på skolen om aftenen.
Om aften kom min far og lillebror og
hentede mig. Vi fik diplom, trøje og
Torsdag var vi til Landsskue, hvor vi
taske.
gik sammen rundt og kikkede på ma26

Vi fik seks måltider om dagen, og det
var god mad, vi fik.
Det er ikke sidste gang, jeg skal med
til det. Jeg har lært mange nye mennesker at kende.
Lasse Sloth

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
1. oktober
4. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
31. oktober
1. november
5. november
11. november
12. november
19. november
26.november
28. november
29. november
3. december
7. december
10. december
13. december
17. december
24. december
25. december
26. december
1. januar 2018

Thorning

Grathe
9.00 MHK
17.00 Sigurd Barrett

10.30 + møde f/menighed
9.00 MHK

Vium

9.00
10.30

19.00 Gudstj. med nadver
10.00 Bakkegården MHK

10.30

14.00 (K)

10.30 Dåb (K)

10.30

19.00 Stillegudstjeneste
14.00 (K)

10.30 MHK
10.00 Bakkegården
17.00 Familiegudstjeneste
9.00
10.30 MHK
19.00 Julekoncert
19.30 Natkirke
11.00 og 15.00
9.00

14.00 Fam.gudstj. (K)
19.30 Syng julen ind.

13.30
10.30 MHK
16.00

17.00 Lanternegudstjeneste.
16.00
16.15 Jagtgudstjeneste
10.30

19.00 Gospelgudstjeneste

10.30
16.15
10.30
19.00

Kom og få en forrygende oplevelse vil fremgå af plakater og annoncering
sammen med dine børn.
forud for arrangementet.

Besøg af Sigurd Barrett
onsdag den 4. oktober kl. 17.00
Som tidligere omtalt får vi, i anledning af Grathe Kirkes 100-årsdag i
maj, besøg af Sigurd Barrett med sit
nye show, hvor han sammen med tøjdyret Snapper synger, spiller og fortæller Alt om Luther på 60 minutter!

Når Sigurd er færdig med sin fortæl- Vi glæder os til at afslutte jubilæling og har skrevet autografer i vå- umsfejringen på denne festlige måde
benhuset, er der aftensmad i Hauge sammen med jer!
Forsamlingshus.
Husk X'er i kalenderen for
Arrangementet er gratis, fordi det Familiegudstjeneste 1. søndag i adsom nævnt er en del af fejringen af vent, den 3. december kl. 14.00
kirkens 100-årsdag, og alle børnefa- med efterfølgende kaffebord i Hauge
milier i hele Thorning-Grathe-Vium Forsamlingshus og
Pastorat er meget velkomne.
"Syng julen ind"-aften torsdag den
Eftersom der ikke er forhåndstilmel- 7. december kl. 19.30.
ding, kan det være en god idé at komme i god tid, hvis man vil sikre sig
en god plads. Hvornår dørene åbnes,
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 8. oktober kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm (Konfirmander medvirker)
Søndag d. 15. oktober kl. 19.30 v. Mikael Holst Kongensholm (Aftengudstjeneste med kirkekaffe bagefter)
Søndag d. 22. oktober kl. 9.00 v. Jørgen Løvstad (Højmesse)
Søndag d. 29. oktober kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm (Reformationsgudstj. med masser af Luther-salmer)
Søndag d. 5. november kl. 14.00 v. Mikael Holst Kongensholm (Allehelgensgudstjeneste med lystænding, stilhed og
oplæsning af navnene på dem, som er døde det sidste års tid. Kirkekaffe bagefter)
Søndag d. 12. november kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 19. november kl. 10.30 v. Finn Najbjerg (Degnegudstjeneste)
Søndag d. 26. november kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 3. december kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 10. december kl. 16.00 v. Mikael Holst Kongensholm (Familiegudstjeneste med Lucia-optog.
Fællesspisning bagefter.)
Søndag d. 17. december kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 24. december kl. 13.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Mandag d. 25. december kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm
Tirsdag d. 26. december kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 31. december kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
vig Kirkemusikskole. Bor i dag i Se- Velkommen til en sangaften, hvor vi
rup sammen med Torben.
i fællesskab vil synge os igennem november.
Mikael er cand.theol. fra København
i 2015 og bor i Hinge med sin kone Tirsdag den 28. november
Lise.
kl. 19:00 i Vinderslev Kirke
Julekoncert med Silkeborg Koret.
Marianne har udvalgt nogle af de Silkeborg Koret er et blandet 4-stemtrods alt smukke sange, som findes migt kor med ca. 25 medlemmer. Koom november og sammen med Mi- ret blev oprettet i 1974. De synger en
kael, som bidrager med nogle ord, vil blanding af klassiske satser og danske
hun føre os trygt igennem novem- og udenlandske sange, så vi kan se
bers mørke.
frem til et varieret og stemningsfuldt
program.
Efter koncerten
i kirken er der
Torsdag den 2. november
kaffe i Sognehukl. 19:30 i Sognehuset
set.
Sangaften med lokale kræfter, organist Marianne Skrydstrup og sogneGratis entre og
præst Mikael Holst Kongensholm.
kaffebord.
Marianne er ansat som organist i
Vinderslev og Hinge Kirker fra november 2016 og er nu på 3. år ved at
Venlig hilsen
uddanne sig på linjen "Kirkemusiker
Finn Najbjerg
med Orgel og Korledelse" på VesterSogneaftener i Sognehuset
I løbet af vinterhalvåret afholdes der
sogneaftener, hvoraf de to er i de følgende måneder. Til møderne er alle
velkomne, og udgiften for aftenen
den 2. november er 25 kr for kaffen.
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Børnehjørnet

Vi har her i efteråret hørt om det, der
også står i en lille børnesang:
Hvem skabte stjernerne,
blomsterne,
fuglene,
og hvem skabte dig og mig?
Vi fortsætter med:
Hvem er Hyrdedrengen David,
og kæmpen Goliat, og hvem er drengen
med madpakken?
Bibelen kan fortælle os en hel del om
det alt sammen.

Vi glæder os til at være med til høstgudstjenesten den 17. september, og
Børnehjørnet vil i år selv bage boller
til høstgudstjenestens kirkepyntning.
Vores fane skal vaje og være med til
DER ER LIV
Vi øver os på at finde en ramme, festen i kirken.
I BØRNEHJØRNET
som er hensigtsmæssig for os alle, så
Der er liv i Børnehjørnet på flere må- Børnehjørnet kan være et lille frirum På billedet kan I se, at vi har malet på
der, når små og store samles i Børne- med tryghed, hvor bibelfortælling, små gipsfigurer, og så er sæbebobler
hjørne-fællesskabet i Sognehuset om leg, sang og det kreative kan gå hånd populære, når vejret er godt.
i hånd.
tirsdagen.
Der skal være god plads til de mindDe unge smukke piger er medhjælpeste, og der skal også være plads til GIV DET STØRSTE TIL DE re, og det er virkelig dejligt, når de vil
de unge medhjælpere. Der skal være MINDSTE er vores motto, og det er være ekstra hænder og en åben favn
plads til de forældre, der gerne vil det, vi gerne vil formidle gennem de for de mindste.
hyggesnakke over en kop kaffe eller ugentlige samvær. Bibelfortællinger
er jo spændende og har så meget at Børnehjørnet er et sted, hvor alle kan
deltage.
sige, både til de mindste og de største. komme med forslag og ideer, og alle
har stemmeret, så hvis nogen har lyst
til at prøve, så bare kom på besøg, når
lejlighed byder sig.

Anne Marie Vejen Najbjerg
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Nyt fra Trekløverskolen,
afdeling Vinderslev
Her på skolen er vi i gang igen efter
en dejlig ferie. Børnene er lynhurtigt
faldet ind i de daglige rutiner, som de
kendte dem fra før ferien. Alligevel er
der noget der er forandret – vi hedder jo nu ”Trekløverskolen, afdeling
Vinderslev”, og sammenlægningen er
en realitet. Vi glæder os over, at vi nu
ikke længere skal tale om sammenlægning, men i stedet have fokus på
det daglige arbejde i den nye skole og
på at udvikle både den samlede nye
skole og de enkelte afdelinger. Vi er
kommet godt fra land her i Vinderslev, og sammen med alle de andre
børn og voksne på Trekløverskolen
er vi sikre på, at vi er en del af noget
godt.
Inden vi gik på ferie, var vi jo heldige at have 3 dage på Kjelsølejren
for hele skolen. Vi var 107 elever og
omkring 18 voksne afsted, og vi nød
hvert sekund. Vi oplevede i den grad,
at det fællesskab, der kendetegner vores skole, kom frem, og vi oplevede,
at børnene nærmest ikke havde tid til
andet end at være sammen – så det
var vi!!

gule balloner til himmels – én ballon
pr. elev og voksen. Hver person havde inden opsendelsen tænkt én god
tanke om Vinderslev Skole og havde
med tankens kraft overført den til at
være inde i ballonen. På den måde fik
vi fokus på alle de gode ting, der var
ved Vinderslev Skole, og som skulle
sendes afsted til den nye skole.

Sidste skoledag før ferien forløb lidt Det var et prægtigt syn, og faktisk
anderledes end den plejer. Vi sendte var vi så heldige, at ballonerne og alle
tankerne landede igen, så vi
kunne få dem med til Trekløverskolen, afdeling Vinderslev!!
Vi fik også sagt farvel og
fortsat god rejse til vores 6.
klasser, der jo efter ferien
startede i afdeling Kjellerup.
På første skoledag havde vi
inviteret til ”Trekløverkaffe” for alle forældrene – det
var en hyggelig start på det
kommende skoleår, og der
var et talstærkt fremmøde.
Vi havde flaget oppe, da
første skoledag er en festdag for skolen.
30

Vi var så heldige at få nye medlemmer i fællesskabet, da vi jo bød velkommen til 16 nye 0.klasseselever.
Det er altid spændende at sige goddag og farvel, og alle de nye lader til
at være kommet godt i gang i skolen.
En sommerferie giver altid uro i forhold til de daglige rutiner og vaner
både før og efter, den er holdt. Lige
nu er vi ved at lande igen efter ferien alle rutinerne er ved at være på plads,
og dagligdagen er ved at indfinde sig.
Det giver en god ro og tid til at fordybe sig i det, vi er optaget af, nemlig
børnenes læring og trivsel.
Med ønsket om
en god sensommer!
Hilsen fra os alle her på
Trekløverskolen, afd. Vinderslev

Børnegården
Sommerferien er slut, og alle vores
dejlige børn er tilbage. For et år siden
var jeg lige startet som leder i børnehaven, hvilket jeg var rigtig glad for.
Jeg må sige, at min glæde ikke er blevet mindre. Hver dag ser jeg, hvorledes vores børn indgår i et lærerigt
miljø, hvor de ansatte i børnehaven
får skabt nogle rammer for børnene,
der inspirerer og udvikler. Vi er en
lille institution i en udkantsby, hvor
økonomien indimellem bremser os
lidt i forhold til aktiviteter uden for
byen, men jeg er stolt over den pædagogiske praksis, som vi hver dag
tilbyder vores børn i Vinderslev.

I august skal vi holde fødselsdag for 6
af vores børn. De
har bestemt, at temaet skal være en
lilla og blå fest, og
menuen skal bestå
af lækre pizzaer og
blå og lilla is til dessert. Det er en stor
fornøjelse for os at
se forældrene i børnehaven til denne
dag og ikke mindst se, hvorledes alle

Børnehaven startede den 1. august et
større samarbejde med dagplejerne i
forhold til opstart af gæstehus i børnehaven. Det samarbejde betyder rigtig meget for os, da vi gerne vil skabe
de bedste overgange fra ét dagtilbud
til et andet.

Jeg ved ikke, om I kan gætte, hvem
der gemmer sig bag kostumet?
Har I lyst til at se og høre mere om
vores børnehave, er I meget velkomne til at kigge forbi.
Dorte Dupont Christensen

Gæstehuset modtager børn fra dagplejen i forbindelse med at Susanne,
Lotte, Hanne eller Melisa skal holde
fri, bliver syge eller er på kurser. Gevinsten er, at børnene kan forblive i
Vinderslev, og de kan lære vores hus børn og voksne er med i forberedelendnu bedre at kende, inden de selv serne af den fælles fødselsdag.
skal starte heroppe.
Inden sommerferien fik vi tilmed
I juni afholdt vi et Åbent-hus-arran- afholdt en helt fantastisk falkedag,
gement for kommende forældre fra hvor både forældre, bedsteforældre,
dagplejen. Forældrene fik på mødet skolen, dagplejerne og plejehjemmet
et indblik i børnehavens hverdag og var repræsenteret. Vejret var med os,
de rammer, som vi i forbindelse med og vi var ude hele dagen. Det var en
skøn dag, og vi takker alle, der mødte
gæstehuset kan tilbyde.
op. En stor tak skal også lyde til Jan
Vi holder fortsat børnenes fødsels- Ulrik, der trofast ringmærker vores
dag den sidste onsdag i hver måned. falke.
Det er en stor succes for både børn,
Traditionen tro fik vi også afholdt
forældre og personale.
Sankt Hans fest i haven, hvor hekInden ferien afholdt vi en udklæd- sen blev sendt af sted, og der var bål,
ningsfest i haven, og der var en helt sang og en lille is. Vi var så heldige, at
fantastisk stemning. Der blev lavet nogle forældre samt bedsteforældre
mad på bål, og der blev spist grøn havde lyst og tid til at deltage.
giftkage til dessert.
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Dagplejerne

Traditionen tro var vi inviteret til falkedag i børnehaven. Der blev sunget og leget nogle sanglege, før vi gik hen for
at se falkeungerne blive ringmærket. Bagefter fik vi forfriskninger med frugt, falkekager og saft.
Gæstedagplejeordning
i Vinderslev børnegård
Pr. 1. august har vi opstartet et samarbejde vedrørende gæstedagplejeordning i børnehaven i Vinderslev.
Hermed har vi gæstepleje i lokalområdet for at skabe helhed og sammenhæng i dagtilbuddet, hvilket styrker
overgangen fra dagplejen til børnehaven for både barnet og forældrene.

Legepladsindvielse på skolen:
Skolen har fået ny legeplads, og vi var så heldige at blive inviteret med til indvielsen. Der var sang, nedtælling til snoreklipning, leg på den nye legeplads, Dagplejerne dækker så vidt muligt
selv gæsteplejen, men hvis behovet
og bagefter var der reception med juice og saltstænger.
opstår, så benyttes gæsteplejen
i børnehaven.
Vi ser frem til et endnu tættere
samarbejde mellem dagplejen
og børnehaven.
Dagplejerne har en folder,
”Velkommen til de små spurve”, med yderligere information til alle forældre i dagplejen.
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Jord-til-bord tema
Vores projekt med ”fra jord til bord”
er groet godt hen over foråret og
sommeren. Vi har høstet radiser og
smagt dem, og flere børn har faktisk
fået smag for dem. Der har været ærter, gulerødder og tomater, som vi
har spist med stort velbehag.
Produktionsskolen i Byparken
Den 21. august havde vi besøg i Byparken af et hold friske unge mennesker fra Silkeborg Produktionshøjskole fra
værkstedet Omsorg og Pædagogik. De har fokus på motorik og havde derfor forberedt et kreativt projekt med trylledej. Vi startede med at synge et par sange, og dernæst gik de i gang med at lave trylledej, og så kunne børnene lave
håndaftryk og diverse figurer. Der blev tid til leg i sandkassen, før de sluttede af med leg med faldskærmen og en
farvelsang. Vi havde en hyggelig formiddag i Byparken.

Dagplejens 50 års jubilæum:
Den 15. juni var alle kommunale dagplejere inviteret til
den kommunale dagplejes 50 års jubilæum på Gothenborg i Them til aftenarrangement med mad og hygge.
Vi fejrede dagen i Susannes have. Jubilæet blev også fejret i heldagslegestuen i børnehaven med balloner, flag
og sang.
Susanne Vad Westergaard
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Lottes private dagpleje
Sommeren er ved at lakke mod en
ende, og sensommer og efterår står
for døren. Mange kommer til at huske denne sommer som våd - regn,
regn og atter regn, og specielt landbruget har lidt under de store vandmængder, men heldigvis er høsten
kommet godt i hus, og vi har selvfølgelig igen i år fulgt aktiviteten på
marken på tæt hold. Mejetærskeren
og traktorerne med vogne har haft
travlt i de få dage, hvor vejret tillod at
høste årets afgrøder. Kornlageret er
fyldt, og stalden bugner med halm til
heste og køer. Dejligt.
I foråret blev gården og dagplejen beriget med 5 lækre kattekillinger, som
vi gennem sommeren har nusset om
og ikke mindst leget med. De er nu
sendt af sted til andre familier. Kaninen fik unger, og deres opvækst fra
”små rotter” til lækre bløde kaniner
er også ved at afrundes, da dem der er
tilbage snart er lige så store som deres
mor. Men når en ting slutter, starter
noget nyt, og det er i sandhed det, der
gør livet på landet til noget specielt.
Hos os betyder denne årstid nemlig,
at køerne begynder at komme hjem
for at få kalv. I år startede vi med tvillinger, og to dage efter kom en ny lille
kalv. Så stalden har stor tiltrækningskraft og besøges hver eneste dag.
I sommerferien har vi også anskaffet os to heste, som mine egne børn
rider på, men de er nogle værre nus-
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sehoveder og elsker, når
vi kommer forbi, så dem
bruger vi også meget tid
på. Man vinder jo let et
hestehjerte, hvis man
lige har en gulerod eller
et stykke rugbrød i lommen.
at finde noget skønnere
end vandplask i dejligt
vejr - og så sammen med
alle ens venner. Børnene
jublede og legede. Et
skønt syn at se dem rende grinende rundt med
gummistøvlerne fulde af
vand.
Selvom vand har været sommerens
overskrift, har vi alligevel været på
tur for at opsøge mere vand. Vi har
nemlig været en tur i Aqua. En dejlig
varm dag pakkede vi bilen med madpakker og gummistøvler og tog Lene
fra Kjellerup og alle hendes børn
med på tur. Da Aqua åbnede klokken 10, startede vi med at kigge på
fisk inde. Rørebassinet var et hit, men
de to dykkere, som var i vandet i de
store bassiner, fik alligevel mest opmærksomhed. De var vældig rare og
vinkede og lavede sjov til os gennem
ruden.
Ude er der jo bare skønt. Vi kiggede
på alle dyrene og gik så på legepladsen. Efter lidt frokost afmonterede vi
det yderste tøj og så stod den ellers
på leg i vandområdet. Det er svært

Dagplejen står til en del udskiftning
her i efteråret, vinter og forår. Emma
og Frederik starter i børnehave, og
som altid bliver jeg forundret over,
at den tid er gået så hurtigt. Et farvel
betyder også et goddag, og jeg glæder mig til at modtage to nye drenge
i dagplejen.
Rigtig dejlig sensommer
/efterår til jer!
Mange hilsner
Lotte Anckersen
lottesprivatedagpleje-vinderslev.dk

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

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

86 88 85 13
Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Nørregade 19
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com
www.fysmas.dk

Velvære for krop og sjæl

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

KJ

PORTE

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

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

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Tlf. 50 80 45 13

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk
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Dennis Rasmussen Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

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

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

61348671

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Andersen Ejendomme
Boligej

Klovbeskæring

Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50
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K.V. Andersen ApS
v/Kaj Andersen
Tlf. nr. 40289204

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

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Lars Laursen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Vestergade 17
8620 Kjellerup

EL-installationer udføres i

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

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

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

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

-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

LILLE ANNONCE 750 KR. OM ÅRET
STOR ANNONCE 1500 KR. OM ÅRET
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PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Kontor 86 88 81 70 Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk
Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.
Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord

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.

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Mobiltlf. 40518383
Borgerforeningen for

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Blicheregnens Museumsforening

Soldatervennekredsen

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

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Brugerrådet på Malmhøj

Støttepillerne

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Børnehjørnet

Valgmenigheden

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

Dagplejere, kommunale

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

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

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

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Tlf. 30298534
Tlf. 61858148
Tlf. 26203170
Tlf. 30258489

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Dagplejere, private

Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52

Tlf. 86888157
Tlf. 40428266
Tlf. 86881110
Tlf. 21417666
Tlf. 20425133
Tlf. 23666950
Tlf. 51723698

Bondegårdens Dagpleje
v/Jeanette Riis-Larsen, Vinderslevvej 45
Tlf. 27122307
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Kate Kristensen, Revl Mosevej 4
Tlf. 50953428

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

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Vinderslev Idrætsforening		

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

Tlf. 51599648

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

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

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

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53

Seniorklubben

Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A

Sognemenigheden, Grathe

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

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

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Mausing Beboerforening

Mausing Forsamlingshus

Vinderslev Børnegård

Tlf. 86888147
Tlf. 22643677

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

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

Skolebestyrelsen

Britt Foged Sørensen, Astrupvej 28
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2

Tlf. 26247804
Tlf. 40297230
Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Tlf. 61677475
Tlf. 86893738

Tlf. 51469535

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

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Windir Spejderne				
Fmd.: Stieneke IJdema, Fruerlundvej 2

Tlf. 53298221

Tlf. 24885353
Tlf. 86888133
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Sct. Hans på Malmhøj onsdag den 21. juni (Sommersolhverv)

Sct. Hans ved Spejderhuset torsdag den 22. juni

