
Nummer 78 20. årgang Januar 2018

Spejderne folder en presenning iført soveposer

Familiegudstjeneste med Luciaoptog i Sognemenigheden

Valgmenigheden fejrer 100 års jubilæum

Julemarkedet på Malmhøj

Til ungdomsaften med Eat and Meet Lottes private dagpleje til 
legestue i gymnastiksalen



2

Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - 
stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lo-
kalbladets konto nr. 9266 - 5902942531  mærket 
”frivillig indbetaling”.

Ved henvendelse til redaktionen kan I også få 
tilsendt et indbetalingskort. 

På forhånd TAK!

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 250 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming
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spejlet

Gade Tillykke med dagen

Vinderslev eller Vind og Skæv

Velkommen til!
Vi hedder Mette og Kennet 
Ellegaard på hhv. 44 og 45 år, og vi 
flyttede ind på Hønholtvej 12 den 
første weekend i september 2017. Vi 
flyttede herned fra Hobro, da Kennet 
fik abejde ved entreprenør T. Thorup 
Nielsen i Bording, og vi er faldet godt 
til. Vi nyder begge at bo på landet, og 
den fred og ro her er, og ikke mindst 
de søde naboer vi har fået. 

Kennet arbejder med nedbrydning, 
pt. på Thorning Skole, og Mette er 
arbejdssøgende og er i weekenderne 
ved at tage uddannelse som negletek-
niker. 

Vi har 2 hunde, der fylder en del i 
vores hverdag, og derudover har vi 
slagtekaniner, som vi og vores familie 
nyder godt af. Vi glæder os til at få 
haven op at stå med køkkenhave og 
drivhus og få bygget værksted. 

Fritiden bliver brugt på projekter her-
hjemme. Vi er begge kreative på hver 
vores måde, men her i vintertiden er 
der fra Mette en overproduktion af  
hæklede klude, sjaler, og der bliver 
lavet quilling pynt. (Quilling er, hvor 
man laver ting af  papirstrimler i for-
skellig tykkelse og længde). Kennet 
sørger for brænde og er ved at bygge 
skabe på 1. salen. 
Vi må se, hvad vi finder på af  pro-
jekter til foråret, men vi kommer be-
stemt ikke til at kede os. 

Mange hilsner
Mette og Kennet 

Jens Erling Nørskov, Haugevej 7, 
bliver 75 år den 6. februar 
Charlotte Vindum, Pederstrupvej 
30, bliver 50 år den 14. februar 
Henning Mouritsen, Erantisvej 2, 
bliver 70 år den 3. april 

Pederstrups juletræ er støttet 
af  3 sponsorer

Med venlig hilsen fra redaktionen
På side 6 og 7 har vi lavet en opsummering af  oktobernummerets læserun-
dersøgelse, som viste sig at være til stor opmuntring for redaktionen, hvad 
angår positive tilbagemeldinger.

Spørgsmål nr. 14 lød: ”Har du lyst til at bidrage til Lokalbladets vir-
ke?” Det kunne f.eks. være en gang imellem at skrive en artikel enten om 
egne oplevelser eller på basis af  et interview, være meddeler i et område 
vedrørende nyfødte, tilflyttere og andre begivenheder, blive medlem af  
redaktionen eller noget helt andet.

Det spørgsmål resulterede i EN ENKELT tilbagemelding af  de 64 besva-
relser!

Er det så afskrækkende at arbejde for og med Lokalbladet? Vi er altså 
meget søde og hjælpsomme, og vi har det virkelig rart med hinanden og 
har nogle hyggelige bladmøder 8 gange om året. Der går da nogle timer 
med bladarbejdet, men vi yder hver især efter evne, tid og lyst, og ingen 
forventes at påtage sig mere, end de kan magte.

Tænk over det og kontakt én af  os, hvis du vil vide mere!

Abonnement
I 2018 er portoen for at sende et blad steget til 45 kr., så for at få vores 
økonomi til at hænge sammen, er vi desværre nødt til at hæve abonnemen-
tet til 250 kr. årligt. Vi håber, at vores abonnenter har forståelse for det.

Godt nytår og god fornøjelse med årets første blad!

Hjertesuk!
Det kunne være dejligt, hvis de for-
eninger, der har en hjemmeside, 
også sørgede for at holde den opda-
teret. Lokalbladet vil nemlig gerne 
være hjælpsom og holde aktivitets-
kalenderen opdateret med de datoer, 
der kunne have interesse for både 
lokalområdet og de lokale foreninger 
selv, men mange hjemmesider er helt 
uaktuelle, både hvad bestyrelsesnavne 
og datoer angår.
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spejlet

Gade

Den 9. december blev Louise og Jan H. Jørgensen viet i Vinderslev Kirke.
Brudepigerne er Maja Horup, Helle Hansen, Laura Riemenschneider, 

Jannie Toftdahl Jantzen og Anne Sofie Toftdahl Jantzen
Brudesvendene er Victor Jørgensen, Marco H. Rosengaard, 

Malik H. Rosengaard, Matti H. Rosengaard, 
Bertram Jørgensen og Noah Jørgensen

Vi tager ja-hatten på og siger velkommen til vores nye havemøbler.
Hvis de så blev tømt - bare en gang imellem!

Velkommen til!

Vinderslevvej 27
Lea Lyngby Madsen, 54 år, er blevet 
pensionist efter en arbejdsskade. Lea 
har boet i Elling/Funder Kirkeby, 
men købte et billigt hus ved siden af  
sin søster, Nana. I huset er der også 
Viggo, som er en hund.

På Vinderslevvej 29 bor Nana Lyng-
by, der har sønnen Lasse på 21 måne-
der. Han blev født den 3. april 2016, 
og Lokalbladet undskylder mange 
gange for ikke at være så hurtig, men 
velkommen i bladet skal Lasse allige-
vel være!

En lille solstrålehistorie
Spejderne har i flere år haft en ansøgning liggende hos Kultur & Fritid om 
renovering af  spejderhusets køkken. I april 2017 besigtigede repræsentan-
ter fra Kultur & Fritid huset. I november 2017 fik spejderne besked om, 
at Kultur & Fritid fandt huset i for dårlig stand til, at det kunne betale sig 
at renovere det. I stedet foreslog den pågældende medarbejder, at spej-
derne kunne flytte ned på skolen, hvor ”der var ledige lokaler”. Den 24. 
november mødtes repræsentanter fra skolen, spejderne, Kultur & Fritid 
samt Ejendomme på skolen, hvor de kunne se, at der ikke var plads til 
spejderne. I stedet tog de et nyt kig på huset, og den 21. december kom 
den dejlige besked, at kommunen gerne vil betale for VVS, EL og murer-
arbejde i køkkenet, mens spejderne selv skal klare resten gennem frivilligt 
arbejde. Kommunen sørger også for reparation af  gavlen.
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Også i Lokalrådet har vi her efter nyt-
året taget hul på et nyt arbejdsår. 

Vi havde vores årlige stormøde/ge-
neralforsamling den 23. november 
2017. Her fremlagde formand Hanne 
Møller Jensen sin årsberetning, og et 
godkendt regnskab blev fremlagt af  
kassereren. 

Der var også valg til Lokalrådet – dog 
uden udskiftning, da alle modtog 
genvalg. 
Så Lokalrådets medlemmer er fort-
sat Hanne Jensen (formand), Else 
Johannesen (næstformand), Jane Vi-
bjerg, Susanne Nordquist, Nikolaj 
Majbækgaard, Annemette Mortensen 
og Niels Kristian Jørgensen.

2017 handlede mest om kommune-
planen, som var i høring i foråret. I 
Lokalrådet fik vi den glædelige ny-
hed, at Byrådet endelig har bevilliget 
en rundkørsel i Haurbak-krydset – 
dog først i 2022/23, men der er håb 
forude. 

Derudover deltog vi i ef-
teråret i et informations-
møde på Malmhøj, som 
bl.a. Ældre- og Handi-
capudvalget havde ar-
rangeret. 

I kan her i Lokalbladet 
læse den pressemedde-
lelse, som blev udsendt 
umiddelbart efter den 
endelige godkendelse i 
Byrådet. Malmhøj skal 
fra sommeren 2018 æn-
dres til også at være en 
profilplejebolig for ældre 
borgere, som i livet har 
haft det psykisk svært. 

Er du nysgerrig efter at 
vide noget om arbejdet 
i Lokalrådet, så kontakt 
os endelig – vi kan al-
tid bruge en suppleant 
mere. 

Jane Vibjerg
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Lokalbladets læserundersøgelse 2017
Redaktionen er meget glad for, at så mange har gjort sig den ulejlighed at svare på vores mange spørgsmål. Vi har fået 
64 svar, og det synes vi faktisk er rigtig flot. TUSIND TAK for det - det betyder meget for os at få respons og høre 
alle vores læseres mening om Lokalbladet. Hvad kan I lide at læse - er der noget, som der er for lidt eller for meget af ? 
Svarene fordeler sig jævnt over alder, men med en lille overvægt af  kvinder.
86% har svaret, at de altid læser bladet og 13% næsten altid. Det må siges at være rigtig fine læsertal.

Vi spurgte, hvilke emner I gerne vil læse om?
Topscoren er helt klart gadespejlet med hele 84%. På andenpladsen kommer Aktivitetskalenderen med 71%, og på 
tredjepladsen med 68% finder vi Vinderslev Borgerforening, men generelt ligger mange emner meget tæt, og det pas-
ser meget godt med, at 37% læser alle artikler, og 49% læser over halvdelen.

Særligt er det værd at bemærke, at næsten 29% har angivet, at de gerne læser annoncerne. Det er en vigtig information, 
som vi kan bruge både til at fastholde nuværende annoncører, men også som agument over for kommende annon-
cører.

Lokalbladet vil gerne rette en stor tak til Anne 
Frisgaard, Tøndborgvej, som har taget initiativ og 
udarbejdet spørgeskemaet for os.

Blandt besvarelserne med navn på trak vi lod den 
19. oktober hos Lene Rasmussen. 
Det blev Erna Petersen, Liljevej, der vandt et gave-
kort på 500 kr. til Hauge Minimarked.  Tillykke! 

Vinder af  lodtrækningen Tak til Anne Frisgaard
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Vi spurgte også om ønsker eller idéer til, hvad vi ellers kan skrive om i Lokalbladet:
Det er der blandt andet kommet disse gode forslag ud af, som vi vil arbejde videre med.

• Profil af  lokale arbejdspladser, gerne med billeder
• Billeder fra vores lokalområde.
• Der kunne godt være noget om huse til salg/leje i vores lokalområde.
• Lær din nabo at kende. Lokale mennesker og deres potentialer, drømme og visioner.
• Flere indgående beskrivelser af  folks liv og levned, f.eks. hvad en person har oplevet i hele sit liv på godt og ondt.
• De lukkede virksomheder, der var engang i Vinderslev: Champignonfabrikken, Mejeriet, Vognmandsforretningen,  

Brugsen og måske Møllen?
• Emneserie om lokale bygninger, f.eks. kirken, brugsen, bager, slagter. Hvornår bygget, historie og bruges nu.
• Områdenavne - gamle kort.
• Måske skoleelever kunne skrive om deres fagdage, projekter, osv. Giver god træning i journalistik.
• Kunne godt tænke mig til-salg sider i Lokalbladet. Eller bytte-sider.

Redaktionen vil desuden gerne sige tak for de meget flotte ord, som mange har skrevet til os - 
herunder er et udvalg af  de fine kommentarer.

”Synes det er et flot og rigtigt godt arbejde der bliver lagt i dette.”
”Jeg synes, det er et rigtig godt og vigtigt blad for lokalområdet. Stor tak til alle jer der skriver i bladet :-)
Generelt er det bare et super godt blad”
”Jeg synes, I gør et godt og vigtigt stykke arbejde. Tak for det!!!!”
”Jeg synes, I gør et kæmpe arbejde til glæde for os, der modtager Lokalbladet. Glæder mig hver gang til at det kommer.”
”Tak til redaktionsgruppen for deres frivillige arbejde med at lave Lokalbladet.”

Har du lyst til at bidrage til Lokalbladets virke?
En enkelt har på dette spørgsmål tilbudt at bidrage med indhold til bladet, og det er vi rigtig glade for - men vi har 
brug for mange flere, der vil hjælpe.
Der ligger omkring 100 arbejdstimer pr. blad alene til behandling af  billeder, opsætning af  tekst og klargøring til tryk. 
Derudover kommer så tiden til at lave artikler og samle information. Redaktionen synes, det er et sjovt og hyggeligt 
arbejde, men vi har brug for, at alle læsere hjælper med at byde ind med indhold til bladet. Redaktionen har jo ikke 
kendskab til alle de spændende historier, der gemmer sig rundt omkring. Der er helt sikkert tilflyttere, vi ikke får budt 
velkommen, fødselarer og nyfødte der ikke bliver lykønsket, fordi redaktionen ikke har kendskab til dem.
Det kan ofte svært at finde dem, der kan bidrage med de gode historier - derfor har vi brug for læsernes hjælp!
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At blive gammel
Om jeg føler mig gammel?
Egentlig ikke, og slet ikke, når jeg er 
udhvilet og ikke skal bevæge mig – 
så er jeg som én på 40 år.
Skal jeg stå og lave mad, 
er jeg nok 55 år.
Hvis jeg skal støvsuge, 
er jeg 90 og færdig.

Vigtige ting 
for at blive gammel
Nogle af  forudsætningerne for at 
blive gammel kan være:
1. Jeg er af  den opfattelse, at de 

arvelige anlæg for alder er vig-
tige for at blive gammel. For mit 
eget vedkommende har jeg givet-
vis fået alders-generne fra min 
mor. Hun og hendes 3 søskende 
blev over 90 år i gennemsnit. 

Verner Brink blev født i Vinderslev 
den 20. september 1927. 
Efter 7 års skolegang uden egentlig at lære noget fik 
han sin første plads som landbrugsmedhjælper og 
virkede som sådan, til han var godt 20 år gammel.
Indimellem havde han 5 måneders ophold på Lev-
ring Efterskole og Vestbirk Højskole. Herefter 9 må-
neder på Korinth Landbrugsskole med forberedelse 
til Landbohøjskolen.

Agronom i 1953.
Assistent i husdyrbrug i Ringsted og Sorø landboforeninger.
Sømand i 1956.
Landbrugslærer på Vejlby Landbrugsskole vinteren 1956-57.
Regnskabsassistent i de Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger 
resten af  1957.
Svineavlskonsulent i Fjerritslev fra 1958 til 1963.
Praktisk landmand fra 1963 til 1965.
Husdyrbrugskonsulent i Hammershøj Landboforening og 
Viborg Amts Østre Husmandsforeninger fra 1965 til 1977.
Driftstabskonsulent i Topsikring efter gårdbrande 1977 til 1983.
Privat forsikringsrådgivning fra 1983 og fremefter.
Overtog driften af  sit barndomshjem i 1958, 
hvor han nu bor som afslutning på sine ”udflugter”.
Verner Brink udgav i 2011 en erindringsbog, ”En bondedrengs udflugter, 
følelser og fortællinger” og i 2013 bogen ”Landbrugets udvikling”.

Portræt af  en halvfemsårig

2. En sund opvækst. Ja, det 
gælder også hele livet igen-
nem. Kosten skal indeholde 
de nødvendige næringsstoffer 
så som protein og de forskel-
lige vitaminer og mineralstoffer. 

3. Motion
At holde kroppen godt i or-
den med motion hele livet 
igennem er med til at holde 
hele ”maskineriet” i orden. 

4. Humør og godt med livsmod 
styrker ens velbefindende på 
krop og sjæl. Lad det være sagt 
som noget af  det vigtigste.

Mit helbred
Der kan vel altid være småskavanker 
i min alder.

Det, jeg døjer mest med, er min vejr-

trækning. Jeg har altid haft astma, og 
kol har jeg haft i mange år, så jeg bli-
ver let forpustet. Inden for de senere 
år har jeg døjet lidt med bentøjet. 
Hjertet får jeg medicin for.

Min hukommelse må være perfekt, 
hvilket jeg lige har fået følgende be-
vis for:

For nylig blev min søns medarbej-
dere sat til at føre et dræn gennem et 
vandhul eller grav, som min far dæk-
kede til med jord for 83 år siden. 

Under tildækningen dengang stod 
jeg med en blå kasserolle i hånden 
(et stykke legetøj), som min far bad 
mig om at smide i graven, inden han 
dækkede den til, hvilket jeg var meget 
imod, men der var ikke noget at gøre. 
Jeg måtte kaste den fra mig. Far ville 
ikke have den til at ligge og flyde, som 
han sagde.

Jeg sagde til min søns gravefolk, in-
den de begyndte: ”Nu er jeg meget 
spændt på, om I støder på min blå 
kasserolle!”

Nogle timer senere besøgte jeg de to 
gravefolk og spurgte: ”Hvordan går 
det?” Personen i rendegraveren rakte 
hånden ud af  vinduet og sagde: ”Her 
er din blå kasserolle. Nu kan du lege 
videre!”

En ener
Spørger nogen, om jeg er en ener, vil 
jeg sige, at det er jeg måske nok på 
visse områder.

Mange gange har jeg helst villet køre 
mit eget løb uden andres indblan-
ding, ligesom jeg heller ikke bryder 
mig om, at nogen ligefrem komman-
derer med mig. Så er jeg ligeglad med, 
om de kalder mig en vanskelig person 
eller ej.
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Et godt liv
Om jeg kan se tilbage på et godt liv? 
Ja, måske – alt er jo relativt.

Der har været perioder i mit liv, som 
har været meget hårde, og andre pe-
rioder kan vel kaldes hæderlige eller 
rimeligt gode. De sidste 30 år har 
absolut været de bedste år på næsten 
alle fronter. 

I hvert fald kan det siges om mit liv: 
Det har været umådeligt spændende. 
Dette har faktisk også været det, min 

natur har krævet og haft det bedst 
med.

Selv om jeg har været en begejstret 
landmand helt fra barns ben, kunne 
jeg ikke tænke mig, at mit arbejdsliv 
skulle foregå på samme måde dag ud 
og dag ind, f.eks. at fodre og malke 
køer 2 gange om dagen – eller gå fra 
en lejlighed og til et kontor frem og 
tilbage et helt liv. Nej, det har mit vi-
debegær og mit ønske om udfordrin-
ger været for store til.

Slut
Jeg vil slutte med et gammelt ord, der 
siger: ”Du er lige så ung som dit håb 
og tro – og lige så gammel som din 
tvivl og håbløshed”.

Jeg vil forsøge at leve i håbet og troen 
for senere – måske – at gå over til: 
Tvivl og håbløshed, for sådan går det 
jo nok, indtil livets timeglas udrinder.

Verner Brink
Haurbakvej 15

Mausing Forsamlingshus
Nu er der næsten gået et år mere, og 
det er snart jul!

Vi vil gerne ønske alle en rigtig god 
jul og et fantatisk nytår!

Her i forsamlingshuset har vi fået nye 
vinduer i køkkenet og ny dør i lille sal.
Det var tiltrængt, men det pynter jo 
altsammen. I år har vi prøvet at have 
kræmmermarked i forsamlingshuset. 
Det gik helt godt, men manglede folk 
om eftermiddagen. Der var et stort 
udvalg at vælge imellem, og flere ste-
der kunne man gøre en god forret-
ning. Om det kommer til næste år, er 
på nuværende tidspunkt ikke fastlagt.
 
Til fællesspisningen var mange mødt 
op, og vi tror ikke, at der var nogen 
der gik sultne hjem.

Vi starter op igen efter nytår med 
lotterispil, og det er den 7. januar kl. 
19.00. Vi håber jo på, at der vil kom-
me nogle folk. Vi kan godt være flere 
dernede, uden at man skal sidde på 
skødet af  hinanden.

Venlig hilsen 
bestyrelsen

Lotterispil 2018

Januar den 7.   kl 19:00
Januar den 21.  kl.19:00
Februar den 4.   kl.19:00
Februar den 18.  kl.19:00
Marts  den 4.   kl.19:00
Marts  den 18.  kl.19:00
April  den 1.   kl.19:00
April  den 15.  kl.19:00

Fastelavnsfest
Så har vi fastelavnsfest for børn

 
Søndag den 4. februar kl. 14 - 16.30 

Skriv det ind i kalenderen allerede nu! 
Man kan se, at ungerne giver den gas, 
når der bliver skruet op for musikken. 

Der er også en slikpose til hver, og som det plejer at være, 
kan man købe drikkevarer, pølser, kaffe og kage.
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Her bor Poul Marius Vestergård Pe-
dersen og hustru Mitha Pedersen.  
Poul er 7. generation på Hauge Ve-
stergård, som ejendommen kaldes.

I 1808 købte Pouls tiptiptipoldefar, 
Niels Andersen, ejendommen, som 
dengang lå nede på søbakken, altså 
helt ned til Hauge Sø. Det var den-
gang en tvillingegård, som senere 
blev delt i 2 gårde, hvor Vestergård 
blev flyttet længere op til nuværende 
plads og den anden lidt længere ind 
mod Grathe. Dette skete i 1850.

Da Pouls forældre, Niels Jørgen Pe-
dersen og Jenny Vestergård, overtog 
gården i 1958, flyttede Pouls bedste-
far, Marius, i en aftægtsbolig på den 

anden side af  vejen. 
Det lå lige bag det 
maskinhus, som er 
der endnu.

Poul husker tydeligt 
sin bedstefar, som 
hver dag kom over 
og spiste med. Mari-
us passede også ofte 
Poul og hans søster 
Britta, når forældre-
ne skulle i byen. Og 

så havde Marius fjernsyn! - længe før 
Pouls forældre fik det. Marius nød, 
når familien kom over og kiggede 
fjernsyn. 
Også da Marius havde ejendommen, 
var han lidt af  en foregangsmand 
i omegnen. Han var den første, der 
anskaffede sig en traktor (grå Fergu-
son) med diverse maskiner. Dette var 
i 1948.

Historien om en gård, Haugevej 49
Da Pouls far dør i 1977, driver Jenny 
ejendommen videre sammen med 
Poul. Køerne sælges ud, og der tilkø-
bes en naboejendom med tilhørende 
jord, (der hvor Hauge Data er, og i 
øvrigt søster Britta bor). Poul overta-
ger ejendommen i 1985, og til Vester-
gård er der i dag 22 hektar jord.

Pouls mor bor i nærheden af  Thor-
ning og har drevet et landbrug der 
sammen med sin nye mand.

Poul og Mitha har bygget nyt stuehus 
med dejlig udestue. Ud over at pas-
se gården med planteavl kører Poul 
tankbil for Arla. Mitha arbejder i Jy-
ske bank i Silkeborg. De har 2 drenge, 
som begge er flyttet hjemmefra. De 
kommer dog gerne hjem og hjælper 
til i marken. 

Om der kommer en 8. generation på 
Hauge Vestergård, kan kun fremti-
den vise.

Jytte Krogh
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Vinderslev Forsamlingshus
Noget af  det, der har fyldt meget 
i det forgangne år, har været at vi 
måtte sige farvel til vor trofaste vært 
gennem mange år, Louise. Hun ville 
gerne have nye udfordringer. Det var 
der fuld forståelse for i bestyrelsen.   

Vi har igennem de mange år fået et 
tæt samarbejde med Louise (og hele 
hendes familie), som har gjort et stort 
stykke arbejde for forsamlingshuset, 
så det var trist at skulle sige farvel til 
dem alle og med en del sommerfugle 
i maven, vi måtte i gang med at finde 
en ny vært.

Det kom så til at gå over al forvent-
ning med at finde en ny vært. Det gik 
i hvert fald noget hurtigere end vi 
havde turdet håbe, så det var dejligt at 
kunne skrive kontrakten med Lene. 

Mange af  jer har sikkert allerede 
mødt hende enten til fester i huset 
eller smagt noget af  den mad, som 
kommer ud af  huset. Vi i bestyrelsen 
er i hvert fald glade for, at der fortsat 
er god gang i huset, både hvad angår 
fester i huset, og ikke mindst at der 
ryger en masse mad ud af  huset. Det 
er med til at sikre, at der også frem-
over vil være et forsamlingshus, som 
vi alle kan have glæde af, og der fort-
sat er et sted, vi kan mødes til fester, 
fællesspisninger, mm.  

Jeg vil benytte lejligheden til at takke 

dem, som har bakket op om huset, 
både gæsterne og dem som har været 
med til at planlægge og afvikle aktivi-
teter, og ikke mindst tak til dem som 
har hjulpet med at lave ting ved huset. 

Vi glæder os til, at vi ses i et forhå-
bentligt lige så aktivt 2018!

Søndag den 11. februar kl. 10

 Fastelavnsfest for børn
Der vil være forskellige aktiviteter 

og traditionen tro kåring af  
kattekonge og kattedronning. 

Lørdag den 17. februar kl. 18 

MGP-aften for børnene
Tag dine venner/veninder med 

til en aften med hygge 
og masser af  musik.

Tirsdag den 27. februar kl. 19  

Generalforsamling 
Mød endelig op hvis du har gode 
ideer eller lyst til at deltage i et 

spændende bestyrelsesarbejde 
eller bare har lyst til en hyggelig 

snak om, hvad vi går og laver. 
Der vil være øl, vand, 
kaffe samt lidt brød.

En STOR TAK for den fanta-
stiske modtagelse som ny vært i 
Vinderslev Forsamlingshus.

Både til gamle og nye kunder - 
bestyrelsen - Louise og hendes 
familie - personalet - og rigtig 
mange andre, som har hjulpet på 
hver deres måde - ingen nævnt, 
ingen glemt :-)

Vi har haft de første selskaber, 
julefrokoster og kørt en del mad 
ud af  huset.

Hver gang er det en stor glæde, 
når gæster og kunder er glade for 
maden, og vi glæder os til mange 
gode oplevelser med forsam-
lingshuset.
 

Med venlig hilsen
Lene (og Christian) Lange

Der vil komme nærmere information 
samt opslag om de enkelte aktiviteter, 
når tiden for disse nærmer sig.

På bestyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen
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Seniorklubben

17. april kl. 14.30 Arne Thom-
sen, Hauge fortæller om sit 
arbejde blandt de svage i sam-
fundet. 
Derefter generalforsamling.  

Den 7. marts kl. 14.30 er em-
net ”Hvordan det er at arbejde 
på Hospice Limfjorden”. 

7. februar kl. 14.30 
Det Hule Host underholder 

17. januar kl. 14.30 Et møde 
uden for programmet. 
Lone Kjeldsen fortæller om 
magneters betydning for hel-
bredet. 

Siden sidst
4. oktober holdt vi høstfest med 
Alice Lemming som fortæller og hyg-
gelig fællesspisning. 

1. november. Underholdning ved 
Bent Ole Pedersen med emnet ”Hu-
mor - Livets nødvendige krydderi”. 
Vi fik lattermusklerne rørt denne ef-
termiddag. 

6. december. Julecafe ved Bente Sø-
rensen med fællessang, julehistorie 
og fællesspisning. 

Det sker i 2018

Hanna Bjerre

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Torsdag den 30. november 2017 var 
der generalforsamling i Vinderslev og 
Omegn Invest ApS i Vinderslev For-
samlingshus. Der mødt fire personer 
op – ud over bestyrelsen.

Regnskabet blev gennemgået. Resul-
tatet viste et overskud på ca. 17.000 
kr. Resultatet var præget af, at det 
havde været et år med en del udfor-
dringer. Den ene lejlighed havde stået 
tom i nogle måneder, og i den anden 
var lejerne stukket af  uden at betale 
husleje.

På generalforsamlingen ønskede 
Niels Würtz og Henrik Riemen-
schneider at udtræde af  bestyrelsen. 
Det var ikke lykkedes bestyrelsen at 
finde nogle nye til at træde ind i be-
styrelsen, så i stedet havde man fore-
slået en vedtægtsændring, således at 
bestyrelsen fremover skal bestå af  tre 
– fem personer. Vedtægtsændringen 
blev vedtaget, og bestyrelsen består 
fremover af  Kim Christensen, Tor-
ben Pedersen og René Borup.

Bestyrelsen havde på forhånd lagt 
op til, at der på generalforsamlin-

gen skulle tales om, om man skulle 
afhænde ejendommen og lukke sel-
skabet. Bestyrelsen føler, at tiden er 
løbet fra det grundlag, som selska-
bet blev oprettet på. Bestyrelsen ser 
ikke længere, at det er muligt at få en 
dagligvarebutik op at stå i Vinderslev. 
Bestyrelsen føler, at de blot forvalter 
en udlejningsejendom, som de deler 
med 150 andre husstande. 

Det kan også mærkes, at interessen 
for ejendommen er dalende. Når der 
indkaldes til arbejdsdage, er det svært 
at samle personer sammen til at hjæl-
pe. Dette ser bestyrelsen som et tegn 
på, at interessen ikke er den samme 
som dengang, da hele lokalområdet 
håbede/troede på, at der kunne be-
vares en dagligvarebutik i Vinderslev. 

Hvis man sælger ejendommen og luk-
ker selskabet, vil dette betyde, at hver 
anpartshaver vil få ca. 50 kr. retur for 
hver anpart, som man i 2008 købte 
for 1.000 kr., altså et tab på 950,- kr. 
pr anpart.

Hvis der er nogle anpartshavere, som 
gerne vil drive en udlejningsejendom, 

er det også en mulighed, at de kan gå 
sammen og opkøbe anparterne fra 
de øvrige anpartshavere. Herefter 
kan de ændre vedtægterne og drive 
selskabet som et almindeligt selskab 
med en udlejningsejendom.

Der blev talt om, at det var en god 
ide at kontakte de anpartshavere, som 
har flest anparter for at høre deres 
mening om et evt. salg af  ejendom-
men. Det er let for en anpartshaver, 
som har en anpart af  1.000 kr. at sige, 
at ejendommen skal sælges. Det kan 
være, at en anpartshaver, som har 20 
anparter, har en anden holdning. 

Bestyrelsen vil i løbet af  det første 
halvår af  2018 derfor kontakte de 
anpartshavere, som har flest anparter 
for at høre om deres holdning til et 
evt. salg.

Er der nogen, som har spørgsmål el-
ler forslag til fremtiden for ejendom-
men, er man velkommen til at kon-
takte bestyrelsen for Vinderslev og 
Omegn Invest ApS.

René Borup
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Blicheregnens Museumsforening
Sidst i januar åbner Museum Silke-
borg Blicheregnen en udstilling om 
maleren Kai Guldbrandsen Gøtzsche 
(1886-1963). 
Gøtzsche var i familie med ejeren af  
herregården Aunsbjerg, og her på eg-
nen er han kendt for at have malet 
altertavlen i Vinderslev med motivet 
”Den gode hyrde”.

Ferniseringen finder sted fredag den 
26. januar kl. 15. Åbningstalen hol-
des af  borgmester Steen Vindum. 
Ved åbningen præsenteres en ny bog 
om kunstneren.

Udstillingen kan ses til den 6. april.
Tirsdag den 27. februar kl. 19.30 
afholder Blicheregnens Museumsfor-
ening den årlige generalforsamling. 
Museet er åbent for medlemmerne 
fra kl. 19.

Hen over sommeren udstiller Lo-
kalarkiv Blicheregnen fotografier 
med motiver fra Kjellerup og omegn. 

Arkivet er i besiddelse af  mange 
gamle billeder og viser med glæde 
museets gæster lidt af  det omfattende 
materiale, der ligger gemt på arkivet.

Nærmere om de 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@blicheregnensmuseum.dk.

Gunhild Kjærsig Sørensen

En dag først i oktober stod jeg i Vinderslev Kirke sammen med en gæst, der skulle se kirken. Mens 
vi var der, kom to andre besøgende ind i kirken, en ældre mand og hans søn. De så sig også lidt 
omkring, inden den ældre mand spurgte, om vi kendte kirken. Dertil svarede jeg, at det gjorde jeg, 
for jeg havde boet i byen i mange år.
 ”Det har jeg også. Jeg boede i den gamle skole, som er væk nu”, svarede han og fortalte, at han 
hed Henning Bredahl og var søn af  lærer Aage Bredahl (som var førstelærer på skolen fra 1925 til 
1952). Den dag var han på tur med sin søn Ole, som ellers bor i England. Han selv bor på pleje-
hjem ved Aarhus. 

Da vi havde snakket lidt, fortsatte vi hver især vores rundtur i kirken, og på et tidspunkt stod vi alle 
fire ved alteret, da Henning Bredahl sagde: ”Jeg kan en historie, som du garanteret ikke kender!” – 
og så fortalte han, at der engang var blevet syet et nyt tæppe, som skulle ligge foran alteret. Inden 
det blev lagt på, blev der lagt tobak på gulvet nedenunder, så tæppet bedre kunne holde, hvorefter 
det blev sømmet fast med små stifter. Da krigen kom, var det ikke nemt at få tobak, men der var 
jo nogle, der vidste, at der lå et lille lager under tæppet. Altså blev nogle stifter løsnet, og så kunne 
man skrabe lidt af  tobakken ud. Det blev åbenbart gjort så mange gange, at man til sidst måtte 
løsne alle stifterne og fjerne resten af  tobakken. 

Og han havde ret, den historie havde jeg aldrig hørt - men måske er der nogle blandt Lokalbladets 
læsere, der kan huske det. Der er i hvert fald stadig folk på egnen, der husker lærer Bredahl - og 
nok også hans søn Henning! Ved at søge på nettet har jeg senere fået bekræftet, at man engang har 
brugt tobak til at sikre uldtøj mod møl. Tæppet, der blev lagt på dengang, er i øvrigt fornyet siden.

Birthe Clausen

Tobakken under altertæppet,
- en sjov historie fra Vinderslev Kirke 
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Windir Spejderne

Øverst til venstre: Ulvene deltog i Blicherdysten den 17. sep-
tember i Vindum Skov, hvor Flagermusene fik en 1. præmie.
Nederst til venstre: Johannes, Trine og Malte i sløjdlokalet.
Herover: Kion og Emil fejrer Halloween den 28. oktober.
På næste side: De store spejdere holdt weekend på skolen den 
2.-3. december, hvor de bl.a. tog ”baconmærket” ved at spise 1 
kg stegt bacon hver. De tog også ”soveposemærket” ved at op-
holde sig i en sovepose hele weekenden og havde ”team buil-
ding” i gymnastiksalen med soveposer.
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Hauge Forsamlingshus
Siden sidst har vi afholdt 2 fælles-
spisninger. I september lavede vi Bøf  
med løg og i november prøvede vi 
med Andesteg.

Begge arrangementer var godt be-
søgt med ca. 60 personer.

Den 7. december havde vi bankospil i 
huset. Igen god opbakning med knap 
100 spillere.

Tusind tak for sponserede gaver!
 
I året der er gået, har vi ikke haft de 
store investeringer, men i 2018 håber 
vi at kunne få malet huset udvendigt.

 Vi takker for den store opbakning i 
2017!

Ønsker man at støtte Hauge Forsam-
lingshus, kan medlemskab købes til 
200 kr. pr. husstand ved indbetaling 
på konto 9284 - 306281178.
Husk navn!

Kate Kristensen

Giv en skattefri gave til Windir Spejderne
KFUM-Spejderne i Danmark er godkendt til at kunne modtage gaver, som giverne kan trække fra i skat efter 
de samme regler som gælder for gaver/bidrag til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors eller Kræftens 
Bekæmpelse.

For den lokale gruppe betyder det, at støttemedlemmer og sponsorer med fordel kan give deres bidrag til 
gruppen og samtidig få et skattemæssigt fradrag.

Kravet for, at giverne kan få et skattemæssigt fradrag er, at beløbet sammen med giverens cpr.nr. indberettes 
til SKAT.

I praksis sker det ved, at giverne indbetaler deres gave til Windir Spejderne via KFUM landsorganisationen.
Sammen med indbetalingen oplyser du det cpr.nr. eller cvr.nr., som gaven skal indberettes på, og at Vinder-
slev-gruppen (6314) skal modtage pengene.
 
Betal via Bankoverførsel
Beløbet kan indbetales til Danske Bank på konto nr. 4183-4330164069, hvor der sammen med indbetalingen 
oplyses Vinderslev-gruppen (6314) og cpr.nr. eller cvr.nr.
.
Betal via MobilePay 
Du kan overføre et valgfrit beløb via Danske Banks mobil-app ”MobilePay”
Send beløbet til tlf.nr: 24 21 31 53 .
Husk at notere dit cpr-nr samt at pengene skal tilfalde Vinderslev-gruppen (6314).
 
Reglerne for fradrag
Du får fradrag for alle bidrag op til 15.000 kr.
Indberetningen sker automatisk, da KFUM-Spejderne indberetter gaverne direkte til SKAT.
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Har du mødt en bedstemor med 
slag i?
En dejlig efterårsferieaktivitet er at 
sidde med en kop kakao og hygge 
med et spil, og hvorfor ikke gøre det 
sammen med nogle andre?
Bevæbnet med nogle kander kaffe, 
fire forskellige slags kage og forskel-
lige andre drikkevarer var vi klar til at 
tage imod dem, som måtte have lyst 
til at være med.

Før kl. 14 dukkede de første op. Nog-
le havde diverse spil under armen, og 
Alice Lemming kom med to spil kort 
sammen med sit barnebarn Hanne. 
De fik lært os at spille ”Mary”. Det 
var et sjovt spil. 
Anderledes var det med ”Danmark-
spillet”. Her var vi ikke lige begej-
strede, men det er stadig interessant 
at lære nye spil. 
De mange fine præmier animerede 
især børnene til at spille mange for-
skellige spil. Vi var ikke så mange, 
så der var præmie, hver gang man 
havde vundet et spil kort eller andre 
spil. 
De yngste af  os – børnene – bril-
lerede med et spil Twister, hvor de 
måtte kravle rundt imellem hinan-
den og holde styr på, hvilke farver de 
skulle røre. Uno og Bedstemor med 
slag i blev også spillet flere gange. 
Enkelte af  de medvirkende fik en 
sludder over kaffen eller en øl i stedet 
for at spille. Det var selvfølgelig også 
i orden, selvom vi først og fremmest 
var kommet for at spille.
Det var dejligt at være sammen med 
nogle børn og deres mødre. Indimel-
lem, når børnene blev trætte af  at 
spille, så løb de sig en tur på gangen. 
Det er sikkert spændende at være på 

skolen, når der ikke er andre.
Denne dag havde vi rigeligt med kage, 
for vi kunne godt have været mange 
flere. Det gjorde dog ikke så meget.  
De, der kom, hyggede sig gevaldigt, 
og vi lærte hinanden bedre at kende.
Selvom der ikke blev taget hensyn til 
de yngre spillere, så var det alligevel 
dem, der rendte med flest gevinster. 
En dejlig dag, som måske bliver gen-
taget. De der var her, ville i hvert fald 
gerne komme igen.

Vin og sang
Igen en vellykket og hyggelig aften. 
Vi havde dækket borde med dug, 
blomster og lys i stager, så der var 
plads til 60 personer. Vi fyldte kun en 
tredjedel, så det var ikke alle dugene, 
der skulle vaskes bagefter!

Der blev sunget godt igennem, og vi 
var vidt omkring med sangene. Der 
var Lilholt og Kim Larsen og flere 
gamle fra højskolesangbogen. Under-
vejs blev der knyttet en kommentar 
til sangene. Der blev også lejlighed til 
at lære nogle nye sange. Bent spillede 
til på klaver, guitar og harmonika.
I løbet af  aftenen nød vi et glas vin 
eller øl, og der blev snakket og grinet 
en stor del af  aftenen.
Aftenen bød også på solosang. Bent 
sang om sin Massey  Ferguson, og jeg 
sang to viser af  Bent Lumholt.

Og så kunne man selvfølgelig også få 
hjemmebagte kager med kaffe og te.

Vi fra Borgerforeningens bestyrelse 
takker for hyggeligt samvær i det 
gamle år.

Der har været traditionelle arrange-
menter som Skt. Hans Aften med 
båltale af  sognepræst Mikael Holst 
Kongensholm. En aften, hvor bør-
nene legede i bakkerne og bagte sno-
brød ved bål, mens de voksne fik en 
snak over en øl, og det store bål var-
mede os, mens vi sang om fred her 
til lands. 

For tredje år i træk har vi været på 
byvandring. Denne gang i Mausing, 
hvor Knud Haugaard fortalte leven-
de og engageret.

I foråret besøgte vi Osteriet Hinge, 
hvor alt er økologisk. En spændende 
aften, hvor man også fik lejlighed til 
at klappe en ko. 

Noget af  vores tid er brugt i Bypar-
ken, hvor vi sammen med andre har 
stået for vedligeholdelse af  parkens 
legeredskaber. Tak til jer, der har væ-
ret med til at arrangere og jer, der 
møder frem, når vi inviterer. 

Nørkleklubben
En torsdag aften besøgte vi vores 
nørkleklub på Vinderslev Skole. Her 
kan alle interesserede møde op med 
hækle-, strikketøj, broderi eller andre 
nørklerier. Her er kvinder i alle aldre, 
og jeg er sikker på, at mænd også ger-
ne må være her. Man mødes kl. 19.00. 
Inge Würtz sørger for, at døren er 
åben. Hun er bevæbnet med garn og 
alt, hvad man skal bruge som f.eks. 
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hæklenåle og strikkepinde.

Der er masser af  opskrifter og ideer 
til, hvad man kan gå i gang med.  Her 
hjælper man hinanden, og Inge hjæl-
per gerne med at komme i gang og 
underviser i luftmasker, stangmasker, 
ret og vrang, og hvad det alt sammen 
hedder. Her er ingen mødepligt, og 
det koster ikke noget. Man kommer 
bare, når man har lyst.

Vi blev tilbudt en hæklenål og et nøg-
le garn, og snart var også vi i gang. 
Man skulle tro, at det ville være som 
en hønsegård, når ti piger sidder 
med deres håndarbejde. Og der blev 
da snakket, men ofte sad vi stille og 
koncentreret, men der var alligevel en 
hyggelig stemning. Der var aldrig pin-
lig tavshed. 
Personligt sad jeg og mindedes sidst, 

Uddeling af  en Rose
Denne rose skal gå til Mette, Trine og Lotte for deres 
fantastiske måde at være spejderledere på, den måde de 
altid ser muligheder i stedet for begrænsninger på. 

De formår at finde det bedste frem i børnene på trods 
af  de udfordringer, børnene kan have. Der er altid om-
sorg, knus, ros og varme. 
De viser overskud og giver børnene gode oplevelser og 
lærer dem at flytte deres grænser.

Mange tak fordi I er jer!

Med kærlig hilsen 
Rebecca Kidmose
Forældre og spejder

jeg havde en hæklenål i 
hånden. Det er vist 30 år 
siden, men alligevel kunne 
jeg godt huske noget af  
det. Starten blev ikke så 
køn, men jeg kom efter det. 
Vi havde kaffe og kage 
med til pausen, men jeg 
kunne dårligt slippe hæk-
lenålen. Lis havde bagt en 
lækker æblekage, og Inge 
havde bagt cookies. Hertil 
fik vi kaffe i engangsbægre, 
som stod fint i hjemmela-

vede holdere. De var i hver sin farve. 

Tak til alle pigerne for en dejlig aften. 
Jeg håber, at vi ser jer alle til general-
forsamlingen – gerne med hækle- el-
ler strikketøj. Vi blev inviteret til at 
komme igen og hvem ved – måske…
Til slut vil jeg præsentere lidt af  pro-
grammet for 2018:

Torsdag den 8. februar kl. 18.30 
indkalder vi til generalforsamling i 
skolens fællesrum. Vi serverer smør-
rebrød med øl og vand til at starte 
med, og under mødet serveres kaffe, 
te og kage. 
Mød frem og hør om vores forening 
og kom gerne med kritik og ideer til 
vores arbejde.
Onsdag den 14. marts får vi besøg 
af  vores borgmester Steen Vindum. 

Vi har bedt ham om at fortælle om 
sig selv og selvfølgelig om sit arbejde 
som borgmester. Vi vil selvfølgelig 
også gerne høre noget om planer og 
muligheder for vores lokalsamfund. 
Vi håber, at der kommer mange, og 
at vi får gang i nogle debatter.

Første weekend i juni arrangerer vi 
bondegårdstur til Fruerlundgaard. 
Det bliver for hele familien. Vi har 
ikke planlagt detaljer endnu.

Vi undersøger muligheden for en op-
følgning på de tidligere byvandringer, 
måske i Hauge.  

Der bliver en tur ind i fjernsynet eller 
i hvert fald til TV2/Øst, hvor de la-
ver fjernsyn. Vi inviterer til Skt. Hans 
fest og vi har planer om et foredrag i 
efteråret.

GODT  NYTÅR!
fra hele bestyrelsen

Lotte Kragh
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Brugerrådet 
ved Malmhøj

Julemarked og 
julefrokost på Malmhøj
Fra sidst i oktober blev der arbejdet 
flittigt i to garager på Erantisvej med 
at fremstille kranse og anden grav-
pynt, som blev solgt fra en bod ved 
Malmhøj og en lille bod nede i byen.  
Sidst i november skulle der også laves 
adventskranse og juledekorationer til 
salg ved julemarkedet først i decem-
ber. Formålet med det hele var at tje-
ne penge til de arrangementer, som 
brugerrådet ved Malmhøj holder for 
borgerne på hjemmet og lokale pen-
sionister.

Der var som sædvanligt god opbak-
ning både af  beboerne på Malmhøj 
og folk udefra til julemarkedet, hvor 
der foruden salg af  dekorationer og 
andet hjemmelavet julepynt m.m. var 
tombola med gevinster, skænket af  
lokale sponsorer. 

Det tog kun knapt halvanden time, 
før alle 100 gevinster var udleveret, 
men de fleste kom også for at hygge 
sig med gløgg og æbleskiver eller en 
kop kaffe med en småkage og måske 
prøve lykken i amerikansk lotteri. 

Når regnskabet engang er gjort op, 
forventes det at vise sig, at det hele 
har givet et pænt overskud. Noget af  
det, som overskuddet bliver brugt til, 
er den årlige julefrokost, som holdtes 
midt i december samt små julegaver 
til beboerne på Malmhøj og det per-
sonale, som er på vagt juleaften.

Vi vil gerne sige tak 
til vore sponsorer:

Avisen
Barrith Akupunktur Healing
Bonderosen
Bredsgaard
Centerrevision
Collection

Din Tøjmand
EDC Mæglerne
Elkær Anlæg og Entreprenør
Elly Stenholt
Else og Arne Holm
Falck
Farve og Lak
Forever, Britta Ankersen
Funder El-service
Gardin Laugesen
Gl. Kjellerup Smedie
Gunhild Kjærsig Sørensen
Hanne Hansen,Tupperware
Hauge Minimarked
Hedegaard Agro
Henrik Andersen, vognmand
Henry Lund
Holmsland Maskinforretning
Hønholt Landhandel
J. Hansen, Anlæg og belægning
JL Auto
Jyske Bank
Karsten Horup
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bilcenter
Kjellerup Dyreklinik
Kjellerup Fodplejeklinik, Nørregade
Kjellerup Pejse- og energicenter
Kjellerup Porte
Kjellerup Stenhuggeri
Kjellerup Tandlægecenter
Kjellerup Tømmerhandel
Kjellerup VVS
Kjellerup Væveri 
Klinik for fodterapi, Nørregade
Klinik for fysiurgisk massage, 
Zita Agerskov
Klinik Masé, Tanja Aagaard
Klippoteket
Kloster Sølv
Klovbeskærer, K.V. Andersen
Knuds Hvidevareservice
Kurt Knudsen
Kusk Hvidevarer
Kyllings El-service
Lagkagehuset
Let Køb
Lone Jensen, Damefrisør
Lux Styling
Malerfirma Domino, Anni Domino
Malermester Helle Krogh
Murermester Jørgen Brødløs
Nybolig
Profil Optik

Radiomanden
Rasmus Jacobsen, Midstrup
Rema
Sian, Damefrisør
Silkeborg Uldspinderi
Stampes murerforretning
SuperBrugsen
Søndergades Auto, Harry Damgaard
Sørens Rejser
Tandlægerne i Vestergade
Thiele, Kjellerup
Tømrer og snedker Munk
Vilda Jacobsen
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Zjoos

Birthe Clausen

Julemarkedet: Der blev hurtigt 
udsolgt i tombolaen

Juleværkstedet er flyttet ind i Grønkjærs 
kælder, da der skulle laves dekorationer

Julemarkedet: Der handles 
hjemmelavede ting
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Deltagere fra Malmhøj i julefrokosten

Julefrokosten, lækker mad fra forsamlingshuset

Amerikansk lotteri. Lodderne åbnes 

Malmhøjs leder, Else Jensen, 
og en borger til julefrokosten

Amerikansk lotteri. 
Der er styr på lodderne

I juleværkstedet, hvor der fremstilles gravkranse og andet gravpynt
Julemarkedet: Kø ved boden med gløgg og æbleskiver
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. februar

Fredag den 26. januar kl. 15
Fernisering af  udstilling om maleren Kai 
Guldbrandsen Gøtzche. Udstillingen 
kan ses til den 6. april.

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30
Generalforsamling

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

BORGERFORENINGEN

Torsdag den 8. februar kl. 18.30 
i Vinderslev Skoles fællesrum.
Generalforsamling.

Onsdag den 14. marts kl. 19
i Vinderslev Skoles fællesrum.
Borgmester Steen Vindum fortæller om 
sig selv og sit arbejde.

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Torsdag den 23. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Missionshuset.

Mandag den 29. januar kl. 19.30
Ethiopermøde hos Anne Marie & Finn 
Najbjerg, Krokusvej 24.

Tirsdag den 30. januar kl. 19.30
Samtalemøde over Sl. 22 hos Anna 
Grethe & Jens Larsen, Mausing Skolevej 
13.

Onsdag den 31. januar kl. 19.30
Sognehuset med Biskop Henrik Stubkjær, 
Viborg. Emne: Vejen til Viborg”.

Tirsdag den 6. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset 
v/Bedemand Dorthea Nedergaard, 
Silkeborg.

Torsdag den 8. februar kl. 19.30
Samtalemøde over Apg. 17 hos Tove & 
Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7.

Tirsdag den 20. februar kl. 19.30
Møde i Missionshuset med Volontør 
Emma Bjerre med emne: ”Oplevelser 
fra Cameroun”.

Torsdag den 22. februar Kredsmøde i 
Kjellerup Missionshus
Kl. 14.00 v/pastor emer. Esper 
Thidemann, Aarhus
Kl. 19.30 v/Landssekr. Niels Andersen 
fra Menighedsfakultetet

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

GRATHE 
SOGNEMENIGHED

Søndag den 4. marts kl. 16 
i Thorning Kirke
Koncert med Ann-Mette Elten

Fredag den 2. februar kl. 19
i Grathe Kirke
Kyndelmissegudstjeneste

Studiekreds om Israel 
i Vium Præstegård kl. 19-21
Mandag den 22. januar
Tirsdag den 6. februar
Onsdag den 28. februar
Torsdag den 8. marts
Tirsdag den 11. september
Onsdag den 19. september
Mandag den 24. september

Mandag den 26. februar kl. 19.30
Ethiopermøde hos Birgit & Poul Erik 
Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30
Temamøde i Missionshuset v/Ernst 
Skipper, Hammerum, tidligere leder af  
et bo- og uddannelsessted for unge med 
særlige behov. Emne: Fokus på mulig-
heder kontra forhindringer + ”næro-
plevelser” fra sit tidligere arbejde.

Torsdag den 1. marts kl. 19.30
Samtalemøde over Apg. 18 hos Lissy & 
Børge Stenholt, Liljevej 41.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30
Samtalemøde over Sl. 22 hos 
Edith Eriksen, Tøndborgvej 43.

Torsdag den 8. marts kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset v/Hans Jørgen 
Lysholm. Emne: Vinderslev Kirke med 
udblik til kirker i Midtjylland.

Mandag den 12. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset 
v/Missionær Svend Taulborg, Struer

Torsdag den 15. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Thorning Missionshus ved 
pastor Mikael Kongensholm og 
Snejbjerg Koret.

Tirsdag den 20. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/lærer Simon 
Skals, Gjern. Emne: ”Luddovne tjenere 
+ curling kristne”.

Torsdag den 5. april kl. 19.30
Samtalemøde over Apg. 19 hos Lisbeth 
& Laurits Christensen, Anemonevej 6.

Tirsdag den 10. april kl. 19.30
Storkredsmøde i Sømandsmissionen v/ 
Jørgen B. Knudsen, Mårslet.
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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS

LOTTERISPIL
Søndag kl. 19
Den 21. januar
Den 4. og 18. februar
Den 4. og 18. marts
Den 1. og 15. april

Søndag den 4. februar kl. 14 - 16.30
Fastelavnsfest for børn

VALGMENIGHEDEN

Onsdag den 17. januar kl. 19
i Valgmenighedens hus
Doris Ottesen fortæller 
om H.C. Andersen. 

Torsdag den 8. februar kl. 19
i Valgmenighedens hus
Thomas Dietz fortæller om livet i 
Kjellerup og sin tid ved Falck.

Torsdag den 1. marts kl. 19 
Fastetidskoncert i Hørup Kirke

Onsdag den 7. marts kl. 19
i Valgmenighedens hus 
Birgitte Dyrberg: Min farfar 
var spion.

Onsdag den 14. marts kl. 19
i Valgmenighedens hus
Generalforsamling.

Torsdag den 12. april kl. 18
i Valgmenighedens hus 
Nordisk mytologi v/Johan Christian  
Nord. Foredragsaften med fælles-
spisning

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Onsdag den 31. januar kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset v/Biskop Henrik 
Stubkjær, Viborg.

Torsdag den 8. marts kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset v/Hans Jørgen 
Lysholm, Viborg.

Søndag den 25. marts kl. 10.30
Familiegudstjeneste med 
minikonfirmanderne.

WINDIR SPEJDERNE

MALMHØJ

Alle mandage i lige uger
Lotterispil

Torsdag den 1. februar kl. 15
Gudstjeneste ved Mikael Holst 
Kongensholm

Søndag den 21. januar kl. 16
Gruppemøde og fakkeloptog.

Søndag den 4. februar kl. 10-14
Familiespejder m/fastelavnstema.

Søndag den 18. marts kl. 10-14
Familiespejder m/påsketema.

Lørdag den 7. april kl. 10-14
Bogudsalg i Spejderhuset

Søndag den 15. april kl. 10-14
Familiespejder m/forårstema

Lørdag den 3. februar kl. 10
Hovedrengøring i klubhuset.

Tirsdag den 6. februar kl. 19
Generalforsamling

Lørdag den 24. februar
Senioropstart.

Lørdag den 7. april
Ungdomsopstart.

Weekenden den 1. & 2. juni
Sommerfest

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Søndag den 11. februar kl. 10
Fastelavnsfest for børn.

Lørdag den 17. februar kl. 18
MGP-aften for børn.

Tirsdag den 27. februar kl. 19
Generalforsamling

SENIORKLUBBEN

Onsdag den 17. januar kl. 14.30
Lone Kjeldsen fortæller om magne-
ters betydning for helbredet.

Onsdag den 7. februar kl. 14.30
Det Hule Host underholder.

Onsdag den 7. marts kl. 14.30
Hvordan er det at arbejde på Hospice 
Limfjorden.

Tirsdag den 17. april kl. 14.30
Arne Thomsen, Hauge, fortæller om 
sit arbejde blandt de svage i samfun-
det. Derefter generalforsamling.
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Lørdag den 14. oktober 2017: 100 års jubilæum for Valgmenigheden

Dagen blev fejret på behørig vis med festgudstjeneste og efterfølgendene traktement

Stemnings-
billeder 

fra dagen
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KIRKENYT

Valgmenigheden

H.C. Andersen

Onsdag den 17. januar kl. 19:00
Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13, Kjellerup
Doris Ottesen fortæller om H.C. Andersen. 
http://www.dorisottesen.dk/

Thomas Dietz, Kjellerup-dreng fortæller

Torsdag den 8. februar kl. 19:00
Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13, Kjellerup
Thomas Dietz fortæller om livet i Kjellerup og sin tid ved Falck.

Fastetidskoncert i Hørup Kirke

Torsdag den 1. marts kl. 19:00
Hør uddrag af  værker af  Giovanni Bat-
tista, Pergolesi, Johann Sebastian Bach 
samt Søren Bormann. 
Med hjælp fra sangerinder og strygere 
iklæder vi tiden inden påske en smuk 
tonedragt.

Min farfar var spion

Onsdag den 7. marts kl. 19:00
Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13 
Foredragsholder: Birgitte Dyrberg. 
Emne: Familiehistorie om farfar, som 
var spion.

Fællesspisning og Nordisk mytologi

Torsdag den 12. april kl. 18:00
Valgmenighedens hus, Kirkebakken 13 
Nordisk mytologi ved Johan Christian  
Nord. Foredragsaften med fællesspisning

Arrangementer i 2018
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed
Thorning Grathe Vium

1. januar 16.00 19.00
4. januar 19.30 Jesper Grønkjær
7. januar 10.30 

14. januar 10.30 14.00
21. januar 10.30
28. januar 10.30 MHK
30. januar Bakkegården kl 10
2. februar 19.00 Kyndelmisse
4. februar 10.30 Dåb 9.00
7. februar 17.00 Spaghettigudstjeneste.

11. februar 16.00 Fastelavn 10.30
18. februar 9.00 10.30
25. februar 10.30 MHK
27. februar Bakkegården kl 10

4. marts 16.00 Koncert med
Ann-Mette Elten

9.00 10.30

11. marts 10.30
14. marts 17.00 Tante Andante.

Kirkekoncert med Ann-Mette Elten i Thorning Kirke
Søndag den 4. marts kl. 16.00

Danske salmer i nye fortolkninger og nogle af  de 
største klassiske arier.

Oplev koncertsangerinde Ann–Mette Elten synge 
danske salmer i nye smukke fortolkninger og hør 
hende fortælle om sit personlige forhold til salmerne.
Kom og lyt til de store klassiske arier, sunget og for-
tolket med stor følelsesfuld indlevelse. 
Ann-Mette Elten akkompagneres af  Niels Kirkega-
ard. 
En kirkekoncert med Ann–Mette Elten er en ople-
velse, du ikke lige glemmer.

Entre 100 kr. 200 pladser. Billetter kan købes fra den 
8. december hos Sparkøbmanden, Blichersvej 13, 
Thorning.

Arrangeret af  det fælles koncertudvalg i 
Thorning – Grathe – Vium pastorat
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Kyndelmissegudstjeneste i 
Grathe Kirke
Fredag den 2. februar kl. 19.00
Ved denne lidt anderledes gudstjeneste fejrer vi, at vi nu har 
nået midvinter, og at lyset langsomt vender tilbage.

Derfor vil det være en gudstjeneste med masser af  levende lys, 
og som et ekstra festligt indslag medvirker pastoratets kirke-
kor med deres klare, lyse stemmer. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Studiekreds om Israel
Efter jul og i september vil der være en studiekreds om Israel, som omhandler landets geografi, infrastruktur i både 
antikken og op gennem historien, Israels historie ifølge Det gamle Testamente og andre kilder til og med jødernes 
tilbagevenden til Israel startende i sidste halvdel af  1800-tallet, konflikten mellem jøder og den muslimske del af  pa-
læstinenserne, de forskellige lokaliteter, hvor de nytestamentlige begivenheder foregik.

Studiekredsen er en del af  forberedelserne til pastoratets tur til Israel i begyndelsen af  oktober 2018. 

Studiekredsen er åben for alle, som vil vide mere om Israel – også selvom man ikke vil med på turen i oktober.

Datoerne for studiekredsen, som foregår i Vium Præstegård 
kl 19.00-21.00 er følgende:

• Mandag den 22. januar
• Tirsdag den 6. februar
• Onsdag den 28. februar
• Torsdag den 8. marts
• Tirsdag den 11. september
• Onsdag den 19. september
• Mandag den 24. september
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Søndag d. 7. januar  kl. 19.30  Stillegudstjeneste med kirkekaffe bagefter.
Søndag d. 14. januar  kl. 10.30  Degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 21. januar  kl. 10.30
Søndag d. 28. januar  kl. 9.00
Fredag d. 2. februar  kl. 19.30  Stillegudstjeneste (Kyndelmisse)
Søndag d. 4. februar  kl. 10.30  (skriftemål 10.15)
Søndag d. 11. februar  kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste for hele familien med tøndeslagning og fastelavnsbol-

ler bagefter.
Søndag d. 18. februar  kl. 9.00 v. Erik Bjørn, Grønbæk
Søndag d. 25. februar  kl. 10.30
Søndag d. 4. marts  kl. 9.00
Søndag d. 11. marts  kl. 10.30 Degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 18. marts  kl. 9.00
Søndag d. 25. marts  kl. 10.30 Familiegudstjeneste med minikonfirmandafslutning. 

Mad i sognehuset bagefter. (Palmesøndag)

Onsdag den 31. januar kl. 19.30
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg taler over emnet: 
”Vejen til Viborg.”

Intro angående vejen til Viborg: Henrik Stubkjær er 
født 1961 i Brædstrup. Cand. theol. 1990. Landssekr. i 
DKs Kristelige Gymnasiastbev./ KFUM og KFUK i 
1989. Sognepræst i Møllevangskirken/Studenterpræst 
1993. Forstander for Diakonhøjskolen 1996. Gene-
ralsekretær i Folkekirkens Nødhjælp 2005 samt for-
mands- og tillidsposter ved Møltrup Optagelseshjem, 
Danske Kirkers Råd og Det Lutherske Verdensfor-
bund. Fra 2014 biskop over Viborg Stift. 

Stubkjær vil fortælle om ar-
bejdet med diakoni – som 
præst, forstander, general-
sekretær og nu som biskop 
i en tid, hvor diakonien 
presser sig på i forhold til 
menighedsrådenes dagsor-
den.

For de øvrige gudstjenester i påsken, se næste nummer af  kirkebladet, www.vinderslevsogn.dk eller https://www.
facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

Gudstjenester

Torsdag den 8. marts kl. 19.30
Hans Jørgen Lysholm, Viborg taler over 
emnet: ”Vinderslev Kirke med udblik til 
kirker i Midtjylland”. 

Han er kendt fra en række udsendelser 
i TV Midt/Vest om kirker i området, 
hvor han bl.a. har fortalt om kirkernes 
udsmykning, og hvad der foreligger af  

oplysninger om kirkernes historie. 
Hans Jørgen er født i 1947. Uddannet lærer og har virket 
som lærer og efterskoleforstander.

Intro til aftenen lyder: Det er i vore kirker, at forgangne 
generationers liv og virke møder os. Kirkerne fortæller om 
byggekunst, stenhuggerkunst, bibelhistorie, centrale emner 
fra det kristne evangelium, legender, mindesmærker og me-
get mere. Vore kirker er fyldt med symboler, men kan vi 
stadig tyde dem? Der er mange spændende kirkebygninger 
i Midtjylland, og Vinderslev Kirke er en af  de mest spæn-
dende. Vi skal se en del udvalgte billeder – billeder som gør 
os klogere, og som fortæller en interessant historie.

Sogneaftener i Sognehuset 
Til møderne er alle velkomne. Deltagelse inkl. kaffe for aftnerne er 25 kr. 



27

Stillegudstjenester
Normalvis er der masser af  ord i kir-
ken til gudstjenester. Det er rart. Ord 
er gode og vigtige. Men indimellem 
er det godt med stilhed. Især i vores 
tid i dag, hvor der hele tiden sker me-
get, og vi sjældent har rolige øjeblik-
ke. Så derfor prøver vi denne vinter 
noget nyt i Vinderslev Kirke. Vi la-
der ordene ligge uden for kirken og 
lader stilheden dominere kirkerum-
met. Vi giver god tid til eftertanke, 
til bøn og til at bruge kirkerummet 
på andre måder, end vi plejer. Der er 
stillegudstjeneste søndag d. 7. januar 
kl. 19.30 og fredag d. 2. februar kl. 
19.30.

Farvel til Helle
Med udgangen af  september måned 
sagde vi farvel til Helle, vores gode 
gravermedhjælper ved Vinderslev 
Kirke gennem 4½ år, som har fået 
andet arbejde.
Helle har ud over gravermedhjælper 
også været kirketjener for både sog-
ne- og valgmenighed, været igang-
sætter af  kirkemusikalsk legestue og 
en drivkraft i minikonfirmandunder-
visning. Hun har også arbejdet med 
kirkens hjemmeside og med kreativ 
blomsterpyntning her og der.
Vinderslev Menighedsråd siger man-
ge tak for godt samarbejde og ønsker 
hende alt godt fremover.

Velkommen til Uffe
I stedet for Helle har vi ansat Uffe. Vi 
ser frem til et godt samarbejde. Han 
præsenterer her sig selv:

Mit navn er Uffe Ingemann Hansen. 
Jeg er ansat pr. 1. oktober 2017 som 
gravermedhjælper. Jeg har været kir-
kesangerafløser ved Vinderslev Kirke 
siden 2002. Det fortsætter jeg med, 
og dermed er jeg på samme tid den 
nyansatte, og den, der har været der 
længst. Jeg er 53 år, bor i Frederiksdal 
med min hustru Alise. Vi har 4 voks-
ne børn, som alle er døbt i Vinder-
slev Kirke. Jeg har de seneste godt 26 
år været ansat hos entreprenør Mar-
tin Poulsen, nu Hvam Maskinstation. 
Jeg glæder mig til arbejdet på kirke-
gården og i kirken og håber, det vil 
blive til velsignelse for alle.

Minikonfirmander 
Så er det igen tid til minikonfirmand-
undervisning. Det er et tilbud til alle 
børn i 3. klasse. Vi mødes onsdage 
kl. 13.30-15.15 i Vinderslev Sogne-
hus. Vi begynder onsdag d. 10. januar 
og mødes så hver onsdag indtil på-
ske, bortset fra uge 7, hvor vi holder 
vinterferie. Der er afslutning på mini-
konfirmandforløbet Palmesøndag d. 
25. marts kl. 10.30 i Vinderslev Kirke 
til en festlig familiegudstjeneste, hvor 
minikonfirmanderne medvirker og 
viser noget af  alt det, de har lært.

KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Den 10. december var der 
familiegudstjeneste med Luciaoptog
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Børnehjørnet
Eat and Meet er en festlig og fornøjelig 
ungdomsaften.
Der har været tre Eat and Meet ung-
domsaftner i sognehuset i 2017, og det 
har været tre vidt forskellige aftner, men 
hver gang med positive og fantasirige 
børn og voksne.

I november begyndte aftenen med ris-
taffel og spisning med pinde. Der var Godly Play bi-
bel-fortælling om Sennepsfrøet, og vi havde forskel-
lige konkurrencer hvor kampgejsten var helt i top. 

Børnekonsulent Randi Taulborg har været vores be-
søgsven, og vi har nydt godt af  hendes nye ideer.

Vi har været en del af  Lucia-forberedelserne, men 
ellers vil vi glæde os til et nyt år med nye samlinger 
for 3., 4., 5., 6., 7. og 8. klasse.

Datoerne bliver bekendtgjort på skolen eller på kir-
kens hjemmeside samt på Vinderslev Byparks Face-
book-gruppe.

På gensyn i det nye år!
På vegne af  Eat and Meet

Anne Marie Vejen Najbjerg

Børnehjørnet er klar til et nyt år.
En flok trofaste børn samles stadig i 
Børnehjørnet hver tirsdag eftermiddag. I 
2018 kan vi fejre 10 års jubilæum, så vi 
ser frem til at feste i den anledning.

I efteråret 2017 har vi gennem bibelfor-
tælling mødt hyrdedrengen David og den 
store kriger Goliat. Vi har mødt manden 
Jairus, - drengen med madpakken, - og englen Gabriel, med 
flere.
Vi har øvet Lucia og været kreative på forskellig vis. Der er 
blandt andet blevet plantet løg og fremstillet gipsgaze-engle, 
men vi holder allermest af  at bage, så derfor bliver der også 
bagedage i det nye år.
Mellem sange, bibelfortællinger og det kreative er der Lego-
hygge eller tavletegning.

Børnehjørnet har, på grund af  tilskud fra DUF, (Dansk 
Ungdoms Fællesråd) fået nye vedtægter, hvilket betyder, at 
børnene har fået mere indflydelse og medejerskab, som skal 
dokumenteres. Derfor har vi haft en ekstra generalforsam-
ling og nye små samlinger i klubben, så vi kan få nogle af  
vores Børne-ønsker puttet ind i Børnehjørneprogrammet.

Tak til alle medlemmer og voksne, der gennem året har gi-
vet opbakning og støtte til klubarbejdet i sognehuset. 

På vegne af  Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg

Eat and meet
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På Trekløverskolen, Afd. Vinderslev 
har tiden ikke stået stille siden sidste 
udgave af  Lokalbladet!!! Faktisk er 
tiden fløjet af  sted, og vi kniber os 
gang på gang i armen for at forstå, 
at vi snart er halvvejs inde i skoleåret 
2017/2018.

Vi har i dag, den 8. december, sagt 
farvel til Lars, som siden 1. november 
1994 har været pedel/serviceleder 
her på matriklen. Der skal ikke herske 
tvivl om, at både skolens bygninger, 
men også alle de børn og voksne, der 
har og har haft, deres daglige gang 
på skolen, kommer til at savne Lars 
og hans evne til, bogstaveligt talt, at 
holde sammen på tingene. Vi kom-
mer til at savne Lars HELT VILDT, 
og da vi hejste flaget i dag, var det for 
at fejre, at vi rent faktisk har haft lov 
til at have Lars her i så mange år og 
altså ikke for at fejre, at han stopper! 

Vi håber selvfølgelig på, at Lars’ cykel 
ikke glemmer turen ned til skolen, og 
at han kommer på besøg, når han får 
lyst til at fikse et eller andet for os! 

Vi glæder os til at sige velkommen til 
den ”nye Lars” og til at indføre ved-
kommende i alle traditionerne, kultu-

ren på matriklen og ikke mindst alle 
de små hjørner og kroge, der også er 
en del af  Trekløverskolen her i Vin-
derslev.

Vi har lige haft emneuge med over-
skriften ”Det gode børneliv”, hvor 
vi har haft fokus på forskellige vink-
ler og aspekter i et godt liv – set med 
børne-øjne. Skolen har summet eks-
tra meget af  liv og glæde, og bør-
nene har arbejdet i 5 værksteder med 
overskrifterne: ”Børn i andre lande”, 
”Venskaber”, ”At være barn i Ole 
Lund Kirkegårds univers”, ”Frem-
tidsværkstedet” samt ”Lege”. 

Det er fantastisk at se, hvordan alle 
børnene lynhurtigt bed på og gav sig 
i kast med dagens værksted, og det 
har været en fornøjelse at se, hvordan 
den lodrette opdeling i hold har gjort, 
at venskaber mellem børn i forskel-
lige aldre voksede frem af  et samar-
bejde om en given opgave – det er 
noget, der giver perspektiv på et godt 
børneliv!!

Siden sidst har vi haft udskiftning på 
personalesiden, idet Torben, Tina og 
Lisbeth hver især har fået nyt arbejde.

Torben er startet op som skolekon-
sulent i Parasport Danmark, Tina har 
fået fuldtidsarbejde som handicap-
hjælper, og Lisbeth har fået et fast ar-
bejde på en skole i nabokommunen. 

Det betyder, at vi har sagt velkom-
men til Mikkel Frede Kristensen og 
Simon Jørgensen, som kunne gå ind i 
de skemaer, der allerede var lagt.

Ellers er julefreden ved at sænke sig 
over skolen. Vi holder sidste skoledag 
d. 20/12, hvor vi julehygger en sidste 
gang, skal til en lille julegudstjeneste 
sammen med Mikael Holst Kongens-
holm i kirken samt tager turen op og 
ned ad gangene til en omgang ”Nu’ 
det jul igen!”

Med ønsket om en glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nyt år!

Hilsen os alle på Trekløverskolen, 
Afd. Vinderslev

Lars får lakridspiber af  børnene

Emneugen - Min egen leg

Emneugen - Mit liv

Ole Lund Kirkegård

Arbejde på klassen
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Dagplejerne
De små synger sammen
Den anden torsdag i september lø-
ber arrangementet ”Små synger sam-
men” over landet. Det er en sangdag 
for landets dagtilbud, som er en del 
af  projektet ”Sanglyst” støttet af  kul-
turministeriet, og hvis formål er at få 
børn og unge til synge mere sammen 
og forholde sig til sang. Årets tema 
var dyr, så der var sange nok at tage 
fat på. Vi mødtes i Byparken, startede 
med lidt leg og boller. Så samledes vi 
alle i sandkassen og sang forskellige 
sange, f.eks. ”Mariehønen evigglad”, 
”Ellebelle”, ”Jens Petersens ko”, ”Jeg 
er en lille undulat”, ”Uhm ad, sagde 
den lille grønne frø” m.fl. At synge er 
godt for krop og sjæl samt sprogdan-
nelsen. Vi får en fælles dagsorden, og 
derved styrkes børnenes sociale kom-
petencer. 

Udviklingsdage i dagplejen 2017
Forældrebestyrelsen godkendte sid-
ste år 3 udviklingsdage, en i hver af  
dagplejens område. Disse dage blev 
afholdt som lukkedage med mulig-
hed for pasning. Der blev i alt passet 
25 børn ud af  990 mulige. Dagple-
jens ledelse udtrykker stor taknem-
lighed for den store opbakning fra 
forældrenes side, således at det var 
muligt at afholde personalemøderne 
i dagtimerne for første gang. Dagens 
program var trivsel og samarbejde i 
legestuegrupperne, og der blev lavet 
læringsmål i alle grupper. Den anden 
halvdel af  dagen indeholdt første-
hjælpskursus rettet mod børn.

5 kursusaftner med samarbejds-
modellen for trivsel på tværs.
Vi har i dagplejen i de forskellige lo-
kalområder hen over efteråret været 
på kursusaftner i samarbejdsmodel-
len ”Trivsel på tværs”, hvis formål er 
at sætte endnu mere fokus på børns 
trivsel. Det betyder, at alle børn i al-
deren 0-6 år regelmæssigt trivselsvur-
deres. Således øges muligheden for at 
opdage tegn på dårlig trivsel. Hvis det 
giver anledning til bekymring, indkal-
des barnets forældre med det samme 
til en snak om det. Samarbejdsmo-
dellen ”Trivsel på tværs” udspringer 
af  socialstyrelsens forskningsprojekt 
om opsporingsmodellen (TOPI). Der 
kan læses mere om dette på Silkeborg 
Kommunes hjemmeside ”trivsel.sil-
keborgkommune.dk”

Scooterræs på Tulipanvej. Tulipan-
vej ved Susanne er en lukket vej, så 
der samledes vi en formiddag til en 
omgang scooterræs. Børnene nød 
den bredde og lange asfalterede vej, 
og det blev til mange ture frem og 
tilbage.

Juledekoration. November har budt 
på forskellige aktiviteter i forbindelse 
med julen. Vi har lavet julehemme-
ligheder i heldagslegestuen i Mausing 
og i haven hos Lotte. Vi håber, for-
ældrene bliver glade og overraskede 
over børnenes julegaver. Vi har bagt 
julesmåkager til juletræet i Mausing, 
og vi har lavet juledekorationer med 
lys, ler og bog fra bøgetræet i heldags-
legestuen i børnehaven.
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Uge 38 er hygiejneuge, hvor der 
sættes ekstra fokus på at vaske hæn-
der. Vi øvede os en formiddag i Han-
nes have.

Melisa havde lavet modellervoks, som vi legede med om formiddagen 
i en heldagslegestue i børnehaven.

Bedsteforældre/forældredag blev holdt i Mausing Forsamlingshus 10. november. Vi havde en hyggelig formiddag, 
hvor der var fokus på de forskellige sanser. Vi startede med sangsamling, fik derefter boller og frugt, og dernæst havde 
vi fokus på sanserne. Der kunne smages på nogle ting med forskellige sanseindtryk, leges med grankogler, træpiller, 
glaskugler, bolde i weekendseng, aviser i badebassin mm., gåes på forskellige måtter, leges med kartoffelmelsblanding 
og bobler. Vi siger tusind tak til alle, der havde tid til at komme og opleve en formiddag i heldagslegestuen.

Juletræ i Mausing Forsamlingshus. Vi holdt juletræ i heldagslegestuen i Mausing Forsamlingshus fredag den 8. 
december. Vi klippede og klistrede julepynt om formiddagen, som vi pyntede juletræet med sammen med de hjemme-
bagte småkager. Vi holdt sangsamling og sang vores velkendte julesange, og så fik vi en tidlig frokost med de lækreste 
julefrokostretter. Efter middagssøvn kom forældrene og dansede om juletræet sammen med os, og minsandten om 
ikke også julemanden kiggede forbi med en lille godtepose og en pixiebog til alle børnene. 
Vi siger tusind tak til John Iversen, fordi han havde tid til at komme og være julemand! 
Fra dagplejens side skal der lyde en glædelig jul og et godt nytår til alle

Susanne Vad Westergaard!
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Lottes private dagpleje
I skrivende stund summer hverdagen 
af  juleforberedelser, af  julehygge og 
kreativitet. For mig er julen den vig-
tigste højtid, der er, og derfor skal 
den også markeres og fejres på behø-
rig vis. 
I dagplejen betyder julen tid til fordy-
belse, til pleje af  det tætte og nære og 
til kreativitet og hygge. 

Vi afholdt sidst i november bedste-
forældredag – en dag, hvor det enkel-
te barn er i fokus, og hvor relationer 
plejes. Børnene havde forinden været 
med i skoven for at finde ting til de-
korationer, så vi kunne bruge dagen 
til at fremstille fine juledekorationer. 
Vi havde dækket op i værkstedet til 
fælles formiddagskaffe og gik deref-
ter i gang med ler og gran. 

Børnene nød 
opmærksomhe-
den, og stolthe-
den lyste ud af  
dem, da deko-
rationerne skul-
le med hjem om 
eftermiddagen.
 
Venskaber er 
også vigtige i 
julen, og dem 

skal man også pleje. Vi holdt derfor 
stor fælles legestue i gymnastiksalen. 
5 dagplejere og alle vores skønne un-
ger. Da vi ankom fyldte vi gymnastik-
salen med redskaber - en motorikba-
ne, der gavner både små og store. Kl. 
9 satte vi os og spiste formiddagsmad 
og vendte derefter tilbage til legen.

Kl. 10 pakkede vi sammen og gik ned 
i skolens fællesrum. Skolens gange 
var flot pyntet, og en udstilling af  
ræven og andre dyr fra skoven optog 
børnene, så turen på gangen tog lidt 
tid. I fællesrummet var der igen mu-
lighed for leg og fjolleri, imens froko-
sten blev forberedt.
Glade, men trætte, vendte vi snuden 
hjem til en velfortjent tur i barnevog-
nen.

Vores venner på Kragelund Plejecen-
ter skulle også have et besøg. Venska-
ber behøver ikke være barn og barn 
imellem, for heldigvis kan vi alle give 
hinanden noget godt, hvis bare vi 
prioriterer de små ting i livet. Og det 
er netop det, vores besøg på plejecen-
tret handler om – de små ting i livet. 
Børnenes umiddelbare og sprudlen-
de tilgang til livet er en befrielse for 
det menneske, der kan have svært ved 
at holde styr på tid og sted. Og for 
børnene er det en fest at være omgi-
vet af  mennesker, der udviser oprig-
tig interesse og får dem til at føle, at 
de er de dejligste børn i hele verden 
– hvem vil ikke gerne have det med i 
rygsækken.
Vi fik hørt en masse skøn musik og 
lavet nogle søde pindsvin (selvom 
Oliver mente, det var et monster ). 

Vi har også været i legestue hos Lene. 
Traditionen tro stod den på bagning 
af  pebernødder. Børnene var på skift 
oppe og trille kugler (eller hvad man 
nu kan kalde dem). Alle børn endte 

med at få en fin lille pose med julebag 
med hjem.

Ellers har december stået på kreative 
syslerier. Vi har lavet hemmeligheder, 
julepynt og selvfølgelig også været 
ude – hver dag, ikke mindst i den dej-
lige sne. 

Børnene og jeg ønsker jer alle en glæ-
delig (bag)jul og et lykkebringende 
nytår.

De kærligste hilsner 
Lotte Anckersen 

lottesprivatedagpleje-vinderslev.dk 
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Vinderslev 
Idrætsforening

med, hvor der er brug for 
det. Hun yder en kæmpe ind-
sats her i klubben. Endnu en 
gang vil vi gerne sige tillykke 
med titlen!
Vi takker jer alle for en hyg-
gelig aften.

Nu da fodbolddelen er gået på vinter-
pause med lidt indendørsfodbold, er 
alle vores aktiviteter flyttet ind i  gym-
nastiksalen på skolen, hvor der bliver 
givet den gas. Mandagsdamerne og 
badmintonspillerne er med til at hol-
de VIF i gang også her om vinteren. 
Men også de små ambitiøse børne-
dansere har vist stor interesse for den 
rytmiske del af  dansen. Det er en stor 
glæde at se dem folde sig ud.

Desværre har vi måttet lukke ned for 
vores børnegymnastikhold. Tilslut-
ningen har været for lille. Ærgerligt!

Lige om lidt begynder vi så småt med 
aktiviteterne for at gøre klar til en ny 
sæson i klubben.

Lørdag den 3. februar kl. 10:00 gø-
res der hovedrent i klubhuset. Vi hå-
ber på, at mange kikker forbi og giver 
et nap med denne dag. Arbejde og 
hyggeligt fællesskab går hånd i hånd.

Desuden skal I huske at møde frem 
til generalforsamlingen tirsdag den 
6. februar kl. 19:00.

Vis at I har interesse for, hvad der 
sker i jeres lokalsamfund. Mød frem! 

Efter en forrygende god sæson er der 
her i vintermånederne lidt stille i VIF, 
hvis man kikker på sportspladsen. 

Vi afsluttede sæsonen med senioraf-
slutningsfest, der, som traditionen 
byder sig, blev afholdt i Mausing For-
samlingshus. Det var en kanon god 
fest, hvor der var forskellige kåringer 
samt taler ved formand og træner.

Årets VIF'er  2017 blev Jytte Dahl, 
som kun går under navnet "Bedste" 
her i VIF. Hun fik pokalen overrakt 
af  sidste års vinder Morten Thol-
strup.

Hun styrer kiosken, hygger om gæ-
sterne i klubben, henter dansebør-
nene, kort og godt hun giver et nap 

Giv jeres mening til kende! Alle er 
meget velkommen.

Senioropstart er den 24. februar, 
hvor der vil være en let omgang træ-
ning efterfulgt af  et let måltid mad. 
Håber at se mange både nye og gamle 
spillere. 

Ungdomsopstart er den 7. april. 
Her vil der også være en let gang træ-
ning.

Vi i bestyrelsen har her hen over vin-
teren arbejdet på alle de begivenhe-
der, som sker her i 2018.

En af  de største er sommerfesten, 
som i år vil blive afholdt den 1.-2. 
juni. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
hank op i naboen. Så er I forberedt 
på en hyggelig familiebegivenhed i 
Vinderslev.

Husk allerede nu at lægge hovederne 
i blød, så I kan lave en fantastisk flot 
vogn til optoget. Vi glæder os til at se 
fantastisk flotte påfund.

Til slut vil vi gerne sende en kæmpe 
tak til alle jer, som støtter op om vo-
res lille forening.

Glædelig jul samt et godt nytår til jer 
alle!

På bestyrelsen vegne
Lone Laursen
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Børnegården
December
i børnehaven:
Lige en lille hilsen fra os i børnehaven 
inden vi går på juleferie. December er 
jo på mange måder en skøn måned, 
hvor der sker lidt særligt. Nissepjok, 
som er børnehavens nisse er igen i år 
flyttet ind i børnehaven. Han spreder 
glæde og ikke mindst forventninger. 
Han er en meget sød nisse, som skri-
ver breve til os. Han laver også lidt 
løjer i form af  at farve mælken grøn, 
hænge støvlerne op i loftet eller cd’er 
på væggene, men børnene elsker 
ham, så derfor må han godt drille lidt.

Vi har også været på Malmhøj og syn-
ge sange med beboerne. En tradition, 
som vi meget gerne vil bibeholde, da 
den spreder så meget glæde. I år var 
det vores Mejsegruppe, der besøgte 
plejehjemmet. Børnene havde øvet 
sig på lidt sange, og da de var færdige 
med at synge, nød de pebernødder, 
frugt og saftevand.

Onsdag den 20. december skal vi 
en tur i kirke. Dagplejerne, for-
ældre og nogle af  beboerne fra 
Malmhøj kommer også med. Fla-
germusgruppen skal opføre et 
krybbespil, hvilket de glæder sig 
til at fremvise. Lene og Grethe er i 
fuld gang med at øve sig, så stykket 
bliver flot fremvist.
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December måned har også budt på 
snevejr, hvilket vi er fantastisk glade 
for. Børnene har haft deres kælke 
med, og vi har lavet snemænd samt 
drukket varm kakao på legepladsen. 

Ny medhjælper:
Fra 1.januar har vi ansat en ny med-
hjælper. Hun hedder Frida Juul Wen-
neberg, og vi glæder os rigtig meget 
til at tage imod hende. Frida arbejder 
lige nu som svømmeinstruktør i Kjel-
lerup, og derudover er hun også ansat 
i Fakta.

Børn til januar:
Når vi kommer tilbage efter ferien, 
siger vi velkommen til Arthur og Al-
berte. Det glæder vi os rigtig meget 
til. Alberte er lige nu et par dage i vo-
res gæstehus, og hun er helt klar til at 
starte i børnehaven efter jul.

  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

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

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

  

Vi har i december måned sagt vel-
kommen til Mikkel og hans familie, 
der lige er flyttet til Vinderslev.

Glædelig jul:
Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at ønske jer alle sammen en rigtig 
glædelig jul. Børnehaven har rigtig 
mange gode aktiviteter i gang, som vi 
glæder os til at bygge videre på når vi 
ses igen.

Glædelig jul fra alle os 
i Vinderslev Børnegård

Dorte Dupont Christensen
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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

   

    Dennis Rasmussen   Hauge

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

          V/ Johnny Hansen
   Hønholtvej 3 .  8620 Kjellerup

     Tlf.  50 80 45 13
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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/ Lene Lange
Tlf. 30 28 76 13

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
                         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

Boligejernes bank
Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

 Andersen   Ejendomme 

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

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 

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup

Mobiltlf.  40518383   

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Lotte Kragh, tlf. 51723698    

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 ved 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. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Melisa Vishoff Nguyen Fisker, Hønholtvej 2 Tlf. 26203170
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 30258489

Dagplejere, private
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
 
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.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A Tlf. 51469535

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20 Tlf. 40414365

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Mikael Holst Kongensholm Tlf. 21606005
Fmd.: Jens Stenholt, Mausingvej 39 Tlf. 86888133

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.: Anette Skorstengaard, Illervej 16  Tlf. 21417666

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.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

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

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
v/ Michael Langballe, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen    
Britt Foged Sørensen, Astrupvej 28 Tlf. 61677475
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

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

Windir Spejderne    
Fmd.: Stieneke IJdema, Fruerlundvej 2 Tlf. 53298221



Der er ingenting i verden 
så stille som sne,
når den sagte gennem luften daler,
dæmper dine skridt, 
tysser, tysser blidt
på de stemmer, som for højlydt taler.

Der er ingenting i verden 
af  en renhed som sne,
svanedun fra himlens hvide vinger.
På din hånd et fnug, 
er som tåredug.
Hvide tanker tyst i dans sig svinger.

Der er ingenting i verden, 
der kan mildne som sne.
Tys, du lytter, til det  tavse klinger.
O, så fin en klang, 
sølver klokkesang
inderst inde i dit hjerte ringer.


