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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!
2

Som det kan ses af regnskabet, er
der god balance mellem indtægter og
udgifter, men ikke noget til overs til
uforudsete udgifter.
Desværre har vi mistet annoncører, svarende til 5000 kr., og den nye
hjemmeside har resulteret i en øget
udgift, ligesom udgifterne til porto er
steget.
Vi vil skynde os at sige 1000 tak for
alle de frivillige bidrag til Lokalbladet
i 2017! Nu håber vi, at mange af jer
vil benytte vedlagte girokort til at sende et beløb, stort eller lille, til Lokalbladet. Det er også muligt at benytte
netbank til Lokalbladets konto nr.
9266-5902942531 mærket ”frivillig
indbetaling, navn eller anonym”.
I er også velkommen til at smide en
kuvert med et kontant bidrag i postkassen hos en fra redaktionen.
På forhånd tak!
Venlig hilsen
Redaktionen

JUBILÆUM
Når vi kommer frem til dette års oktobernummer af Lokalbladet,
er det 20 år siden, det første Lokalblad kom på gaden.
Bladets ”fødsel” var lang og hård, og ideen til bladet opstod i forbindelse med en
foredragsaften den 6. maj 1997 på Vinderslev Skole, arrangeret af Vinderslev Borgerforening.
Emnet var ”Hvordan får vi liv i lokalsamfundet”, og foredragsholderen var Anne Knudsen,
formand for Landsforeningen af Landsbysamfund.
Der var ikke mangel på interesserede iværksættere af et lokalblad,
og efter mange møder og mange undersøgelser for bl.a. at få økonomien på plads,
lykkedes det endelig at få nr. 1 i trykken, og så er det jo gået rigtig godt lige siden,
selv om økonomien indimellem har været på nippet til at stoppe bladet.
Opbakningen fra lokalområdet har dog aldrig svigtet,
og der er stadig 3 af de oprindelige iværksættere med i redaktionen!
Den nuværende redaktion vil gerne fejre og markere jubilæet,
og vi inviterer hermed vores læsere til at bidrage med gode ideer til, hvordan det skal gøres.
Send os en mail til lokalblad@hotmail.com eller kontakt et redaktionsmedlem hvis du har en god ide!
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edaG

teljeps
Velkommen til!

Vinderslevholmvej 29
Jonas Henriksen har købt den gamle
købmandsgård på Vinderslevholmvej
29. Han er 31 år, arbejder ved KVM
og har 2 børn, Laust på 2 år og Kalle
på 5 år. Han har børnene hver anden
weekend.
Lokalbladet har fået lov til at fortælle,
at Jonas er kæreste med Louise
Schmidt fra Pederstrup.

Velkommen til!

Tøndborgvej 4
Sanne Christensen overtog huset den
1. november, men flyttede først officielt ind på adressen den 1. februar.
Hun er vendelbo, men har de sidste
35 år boet og arbejdet i Bruxelles,
hvor hun havde en lejlighed. Arbejdspladsen var EU Kommissionen, hvor
Sanne var assistent i oversættelsesafdelingen.
Matei Alexandru Beatu blev født
den 5. januar på Viborg Sygehus. Han
Det kan synes som et langt spring er søn af Mihaela og Adrian Gabriel
som 60-årig pensionist at flytte til Beatu, Vinderslevvej 109, og lillebror
Pederstrup fra en storby som Bru- til Alexandra på 15 år.
xelles, men Sanne er oprindeligt fra Familien er oprindeligt fra Rumænilandet og vil gerne have højt til loftet en, men kom til Danmark i 2016 efmed udsigt til marker og til en him- ter at have boet nogle år i Italien. De
mel uden lysforurening. Hun er me- synes, dansk er meget sværere at lære
get glad for vandreture, så når hun er end italiensk, men arbejder hårdt for
færdig med at male og indrette sig i at få det lært, for så er det nemmere
huset, skal hun i gang med at udfor- at få et arbejde.
ske området og finde gode ruter.
En anden årsag til, at valget faldt på
dette område, er også, at Sanne har
gamle venner i Aarhus og familie i
Holstebro, og så er Pederstrup jo ca.
midtvejs med kort afstand til motorvejen.

Jonas er i gang med et stort stykke
arbejde med at få den gamle bygning
sat i stand. Han har renoveret 2 lejligheder og er i gang med at lave en
lejlighed ovenpå, så der vil komme til
at være 3 flotte lejligheder.
Han vil også gå i gang med at lægge
fliser og grus udenfor, men han laver
det eftersom han har tid og penge.
Stor ros og held og lykke med det,
Peder Møller Andersen og Lene
skal det lyde fra Lokalbladet.
Nielsen, Pederstrupvej 76, blev den
2. marts 2018 kl. 03.04 forældre til
en lille dreng, der på to timer kom til
verden hjemme i stuen. Han vejede
4100 g og var 53 cm lang.
Han er andet fællesbarn i vores sammenbragte familie, der tæller børnene
Dennis på 18 år, Annika og Nicoline
på 16 år, Hannah på 14 år og Bastian
på 2 år.
Den lille ny skal hedde Silas Møller.
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Nyfødte

Signe Jasmin Bidstrup Thomsen
kom til verden den 12. januar og er
en dejlig nem og meget glad baby.
Hun er datter af Thorkild Thomsen
og Camilla Bidstrup, Lundgårde 15.

Gade

spejlet
På en solbeskinnet fotosafari i Pederstrup mødte fotografen Melisa Dagplejer,
som nød en frisk spadseretur med Frida, Lasse og Marcello i barnevognen.

Tillykke med dagen
Keld Lund, Hønholtvej 9, blev 60 år den 7. marts
Jan Sprogø, Mausingvej 57, blev 50 år den 21. marts
Birgit & Eskild Jensen, Tøndborgvej 62, har guldbryllup den 6. april
Ketty Svenningsen, Vinderslevholmvej 31, bliver 75 år den 10. april
Erna Baarup, Tøndborgvej 30, bliver 80 år den 27. april
Anette Jepsen, Lundgårde 17, bliver 60 år den 7. maj
Lone Knudsen, Pederstrupvej 87, bliver 70 år den 9. maj
Metha Giversen, Liljevej 24, bliver 80 år den 28. maj
Ejgild Knudsen, Pederstrupvej 87, bliver 70 år den 16. juni
Svend Olesen, Vinderslevvej 73, bliver 60 år den 21. juni
Ellen Nyrup, Krokusvej 9, bliver 85 år den 29. juni

Traner set på
Engholms enge

Den 19. marts sås et lidt sjældent syn
på disse kanter, nemlig 3 traner gående rundt midt på Engholms enge.
Der skulle kikkert og fuglebog til for
at identificere dem. Den trompetagtige lyd kunne høres på lang afstand.
Det var ikke muligt at komme tæt på,
da traner er meget sky fugle. (Billedet
er ikke eget foto). Der var ingen tranedans!

Jubilæum på Lundgaards Maskinstation
Den 1. april var det 25 år siden, Villy Lundgaard overtog Lundgaards
Maskinstation efter sin far. Derfor havde Eva og Villy Lundgaard inviteret
kunder og samarbejdspartnere til Åbent Hus fredag den 23. marts.

Kendetegn: Tranen er en meget stor
fugl med en længde på 100-120 cm
og et vingefang på 180-220 cm. Fjerdragten er grålig. Den har lange ben
og lang hals. Næbbet er lige og dolkformet. Halen pjusket og strudseagtig når tranen står på jorden.

Lundgaards Maskinstation beskæftiger 6 medarbejdere.
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Plumdal tanker
- Om begyndelse

Lige uden for bygrænsen ligger en bakke. Vores bakke, toppen af vores liv.
Foråret er altings begyndelse. Her stiger energiniveauet, og fulde af vigør starter
alle processer på ny. Vinterens eftertænksomhed letter til fordel for alt det nye.
Jeg har fået lov til at dele nogle af tankerne her fra Plumdal med jer med en lille
klumme i hvert blad. Så her er begyndelsen:
Vi overtog huset og jorden for 3 år siden. En ny begyndelse for vores familie og
en ny begyndelse for gården. Vi overtog en græsmark. Her var virkelig potentialer for begyndelser. Drømmene lå bare i kø. Drømmeren fik muligheder og
virkelighed. Følelsen af pligt og privilegier lå i kortene. At passe på den jord vi
har fået fornøjelsen af at låne.
Grisene flyttede hurtigt ind. De sortbrogede skønheder. Dem, jeg så længe havde drømt om at stifte bekendtskab med. Opdage, at hvert enkelt dyr havde sin
egen personlighed, at de blev meget tamme, og at de på ingen tid kunne grave
og endevende alting. De lærer mig nye ting om tilværelsen. Store og glade tanker
om nyt liv som lige nu, når de små grise atter byder foråret velkommen. Store
tanker om start og slut. Om slagtninger og pølser og alt det der ligger indimellem. Hvordan vi giver dem de bedste betingelser for at være grise. I altings begyndelse er det stadig svært at tænke på, at de en dag skal blive til en lækker steg,
så det prøver vi så vidt muligt at lægge væk. Det har siden hen vist sig, at ting,
stille og roligt, får sine egne processer. Begyndelser og slutninger.
Begyndelser er potentiale for nye færdigheder og ny viden. Som når jeg beslutter mig for, at i år vil jeg lære at pløje. Med den lille grå Ferguson og en et-furet
plov. Følelsen af at kunne se det endelig resultat for sig og vide, at kun hvis jeg
rent faktisk prøver, kan jeg lære det. Sådan er det her, jeg kan ikke tænke mig til
ret mange resultater, der skal gøres noget for at skabe. Lige netop derfor elsker
jeg Plumdal!
Det er afsindig tilfredsstillende at starte sine egne begyndelser. Alt fra det mindste frø der kommer i jorden og stille, men sikkert vokser. Til at lære nye færdigheder. En ting er sikkert, hvis jeg aldrig starter, hvis jeg aldrig kommer det frø i
jorden, så bliver der helt sikkert ikke nogen plante, nogen blomst, noget nyt liv.
Så går vi glip af altings begyndelse, at skabe nyt liv til næring. Varmen stiger, og
de små frø bliver til boblende og livskraftige spirer. Starten på det allervigtigste,
nemlig vores mad.
Måske det er i år, du skal sætte din første kartoffel i en gammel gummistøvle?
Eller sætte en potte med 15 korianderfrø?
God fornøjelse og et blomstrende forår!
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Maj-Lie Majbækgaard

Mausing Beboerforening
”Tag med ud og fisk”
Tidspunkt: 11.00 – 13.00 med efterfølgende grill

Luftballontur –
højt til vejrs over
Mausing

Sted: Engholm Lystfiskersø
Pris: Egenbetaling

Vi planlægger en luftballontur til efteråret, vil du med?

Mere info / tilmelding: Michael Valbjørn

Pris: Omkring 2100 pr.
person.

Dato: Søndag den 8. april

Varighed: I luften i ca. en
time (mindst fire timer til
hele oplevelsen)
Mere info og tilmelding:
Michael Valbjørn
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Team Bølcho Speedway
ning og løb. Hun sørger også for, at
bussen er pakket med alt, lige fra cykler til mad, så vi er klar til at køre, når
vores far kommer fra arbejde. Vores
far sørger for, at alle vores speedwaycykler er klar til hver træning og løb.
Han bruger mange timer på værkstedet om aftenen/natten, så alt er klar.
Når vi har løb i weekenden, kører vores far med Lucas og vores mor med
Jacob, for vi kører sjældent løb på
Lucas er 13 år og har kørt micro- samme bane.
speedway i 2 år og 85cc i 4 år.
Jacob er 8 år og kører sit sidste år i HVEM ER VI
micro-speedway. Han har kørt i 3 år. Jeg hedder Lucas Bølcho. Jeg går i
Til efteråret skifter han sin 50cc ma- 7 kl. på Langsøskolen i Silkeborg.
skine ud med en 85cc speedwaycykel. Jeg går i skolen i Silkeborg, for jeg
Der står allerede 2 stk. 85cc speed- er nemlig kommet ind på Silkeborg
Elite Skole. Det er godt at gå i skole
waycykler klar til ham.
der. Her træner jeg 2-3
gange om ugen basistræning sammen med andre sportsgrene som fx.
cross, go-cars, dans, ishockey, gymnastik osv.
Bølcho brødrene, Lucas og Jacob,
har benzin i blodet. De bruger deres
fritid fra marts til november på den
sport, de elsker allermest, speedway.
De træner 2-3 gange om ugen. Weekenderne bruger de som regel på løb.
Sæsonen starter altid i Tyskland med
3 dages træning, og denne sommer
går turen til Sverige med en uges træning, som slutter med et løb.

Jeg kører på en 85cc
speedwaycykel, og på den
kører jeg 60-80 km/t på
en oval bane. Når jeg holder ved startsnoren, er det
med at holde fokus, gashåndtaget i bund, klar til
at slippe koblingen. Starten er så vigtig i speedway. Det er farten, der er
fed. En 85cc speedwaycyNår sæsonen går i gang, bliver der kel har ikke nogle bremser.
ikke meget tid til kammerater fra
skolen, men det de vilkår, vi må tage Når vi kører rundt og træner på de
med. Har man sagt ja til at køre med forskellige baner i Danmark, prøver
i Danmarksturnering for hold, kræ- vi af, hvilket bagtandhjul jeg skal have
ver det også, vi træner og er med til på, og om cyklen skal kortes ind, eller
alle løbene. Men så længe det er sjovt, den skal være længere, hvilket dæktryk der lige passer bedst. Det er med
fortsætter vi med at køre.
at finde den rigtige opsætning. Hvis
Vi havde ikke kunnet køre speedway, jeg ikke kan finde bid i banen, laver vi
hvis ikke vi havde vores forældres om på dæktrykket. Der er ikke nogle
100% opbakning, for det kræver me- baner, der er ens. Det er også derfor,
get. Vores mor sørger for, at alt vores det er så vigtigt at komme ud på de
udstyr er vasket og klar til hver træ- forskellige baner, inden der er løb,
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men det er alligevel aldrig en garanti,
for hvis jeg har trænet på en tør bane,
og løbet bliver på en meget våd bane,
skal vi igen til at finde en rigtig opsætning.
Jeg skal igen i år køre holdløb for Holsted Speedway Klub. I sæson 2017
vandt jeg GULD i DM for hold i 2.
division sammen med Holsted. Blev
nr. 3 til Kjærgården Cup, var med til
Jyskmesterskabet, var desværre syg,
da jeg skulle køre DM. (Jeg skulle
have haft Silkeborgs Idrætspris på
grund af DM GULD, men min stamklub Silkeborg Speedway Club havde
ikke indberettet det til Silkeborg
Kommune. Som borgmesteren Steen
Vindum sagde den aften: ”Jeg er stolt
over, at jeg kan give 116 idrætspriser i
år”, men der kunne havde været 117,
da jeg var glemt).

mellem 40-50 dæk på et år. Hvert dæk
koster 375 kr., så det bliver til mange
penge plus benzin, olie, kølervæske,
forsikringer, licens, klubmedlem, Eliteskolen, løbsafgift, luftfilter, sikkerhedsudstyr, dele til cyklerne, motorI år i vinterpausen har jeg været ude renovering. Så kommer Jacob oveni.
for at se, om nogle firmaer vil sponsere mig. Jeg laver selv sponsorpapir. For første gang i år har jeg fået
Jeg har en god mand med rundt, der sponsor. Pt. er det Thorning Bagehjælper mig. Det er jeg meget tak- ren, Kjellerup Bilcenter, Rema 1000
nemmelig over, at han vil bruge tid Kjellerup, LR Entreprenørservice,
på. Man kan jo ikke komme uden om, og jeg venter svar fra et par stykker
at det er en dyr sport. Jeg bruger ca. mere, men det er stadig min mor og
far, som er hovedsponsorer. I Sæson
2018 skal jeg køre igen for Holsted
Speedway Klub.
Når vinterpausen kommer, forbereder min far næste sæson. Alle cykler
bliver skilt ad, og motorerne renoveret. Motorerne bliver også renoveret
midt i sæsonen.

Jeg hedder Jacob og går i 2 kl. i Vinderslev Skole. Jeg kører 50cc speedway. Jeg startede i Silkeborg Speedway Club. Der kørte jeg i 2 år, et år
sammen med min storesøster Mie.
(Men hun syntes ikke, det var sjovt
mere, så hun rider i stedet for).
I sæson 2017 blev jeg tilbudt at køre
for Herning Speedway Klub for deres 1. Divisionshold. I sæson 2018
har vi sagt ja tak til Herning igen. Det
bliver mit sidste år på 50cc.

2017 var et godt år. Jeg blev nr. 3 til
Jyskmesterskabet og nr. 2 til DMparspeedway sammen med Louise.
Jeg blev nr. 6 til DM semifinalen og
i DM finalen nr. 13. Til efteråret skal
jeg træne lidt 85cc inden vinterpausen. Så må vi se, hvad der viser sig i
sæson 2019, hvilken klub det bliver,
og hvordan det kommer til at gå, men
sjovt skal det være.
Som forældre kræver det 100% opbakning. Har man sagt A, må man
også sige B, også selvom det nogle
gange er hårdt. Der er drøn på hele
sæsonen, alt skal gå op. Hvem kører
hvor og hvornår, men det er jo også
dejligt at se sine børn gå op i noget.
Så må man også støtte dem. Nu har
vi brugt 6 år på denne sport. Det er
jo også hyggeligt at komme rundt.
Vi har det jo sjovt. Vi møder mange
mennesker, der er lige så skøre som
os selv!
Lucas, Jacob & Helle Bølcho

Hauge Forsamlingshus
Vi har afholdt generalforsamling i huset, 3 var mødt op ud over bestyrelsen.
Referat af formandens beretning:
Huset har været lejet ud en del. Squaredanserne danser i huset hver tirsdag.
Vores arrangementer har været velbesøgt med deraf følgende pæne overskud.
Huset har modtaget 5000 kr. fra en anonym sponsor (Mange tak!).
Næste år håber vi at kunne få malet huset indvendigt og udvendigt. Vi har fået
bevilget et tilskud fra kommunen

Sæt X i kalenderen
Fællesspisning
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 24. maj

På valg var Birgitte Rasmussen og Børge Rasmussen. Begge modtog genvalg,
Børge Thomsen kom i bestyrelsen i stedet for Anne Gommesen, som valgte
at udtræde i december.

Torsdag den 20. september

Vi har fastsat datoer for fællesspisning, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Torsdag den 22. november

Med venlig hilsen
Kate Kristensen
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turliv i hele Silkeborg Kommune.
For ca. 4 år siden blev Steen borgmester, og det lyder som om, at han
stortrives med sit arbejde. Vi hørte
selvfølgelig en del om parkeringskælderen under torvet.

For knap et år siden inviterede vi vores borgmester, Steen Vindum, til at
komme og fortælle om sig selv med
efterfølgende debat om lokalsamfundet. Selvom Steen aldrig har prøvet at
skulle fortælle om sit liv, så var han
frisk på opgaven. Onsdag aften mødtes vi på Vinderslev Skole, hvor han
selv har gået i 9 år.

At være borgmester indebærer mange udfordringer, og det lyder også til,
at det kan være temmeligt stressende.
Men ifølge Steen, så er det verdens
bedste job, som det lykkedes at beholde efter sidste valg. Selvom det var
på et hængende hår, som han sagde.
Vi fik et indblik i forberedelserne til
med en besætning af malkekøer og valget og strategierne for at få muliggik efter nogle år over til slagtesvin og hed for at beholde posten.
amme-køer. Det var vist også deromkring, at tvillingerne, Søren og Jeppe Efter en kaffepause med god snak
kom til verden. Det var tydeligt, at blandt alle fremmødte gik vi over til
Steen er meget stolt af sine sønner, spørgerunden. Her blev snakket om
kommende motorvej, og at der måder nu går på efterskole.
ske bliver en rundkørsel, så man letPå et tidspunkt kom Steen i Landbo- tere kan komme ud på Viborgvej.

Steen var god til at fortælle, og det var
interessant at lytte til hans historie –
lige fra han blev født på Pederstrupvej 30 og til nu, hvor han og familien
har sat samme ejendom til salg. Ejendommen har været i familiens eje i foreningens bestyrelse og blev efter
flere generationer, men nu vil de til at nogle år formand. De fusionerede i
være byboer i Silkeborg.
løbet af årene med andre landboforeninger og endte som det, der hedder
Steen fortalte om en god og tryg LMO.
barndom som enebarn hos sine forældre og med bedstefar boende i den Vi hørte om Steens karriere som poene ende af stuehuset. Fra Steen var litiker i Silkeborg Byråd. Det startede
lille, var han meget sammen med sin i 2006, hvor han kom i udvalg om
bedstefar og lærte bl.a. at spille skak børn/unge og ældre/handicappede
af ham. Forældrene var ofte i byen, Efter et par år blev han formand
og så var det bedstefar, der passede for børn/unge-udvalget. Senere forSteen. Fra tidlig barndom hjalp han mand for kultur/fritid. Her bemærpå gården og lærte at tage ansvar. I kede Steen, at vi har et fantastisk kulhans familie var de meget sociale og
deltog i foreningsarbejde.
Steen mindes sin skoletid med glæde,
lige fra børnehaveklassen og i alle
årene, hvor han var glad for matematik, men til gengæld ikke brød sig om
tysk.
En stor del af fritiden gik med sport.
Vi hørte om Steens bedrifter i såvel
fodbold som badminton. Steen blev
kæreste med Charlotte, da de var helt
unge. De blev gift, og de overtog
barndomshjemmet. Her startede de
10

Steen mener, at det er vigtigt at holde
på det, vi har i Vinderslev. Købmanden kommer nok aldrig tilbage, men
vi har børnehave, skole og plejehjem.
Der blev også talt en del om for høj
hastighed og mulighederne for cykelstier.

Byparken
lørdag den 21. april kl. 10.00

Hvis du har tid og lyst, så kom i BYPARKEN og giv en hånd med at
få området gjort klar til sommeren.

Medbring gerne haveredskaber.
Stieneke og Boudewijn IJdema, som
Borgerforeningen sørger for et let kom hertil fra Holland for 3 år siden,
traktement til alle, der hjælper os.
inviterer os på besøg. De vil gerne
fortælle om dem selv, og hvordan det
Bondegårdsbesøg
var at komme til Danmark.

søndag den 3. juni kl. 12.00
Fruerlundgård, Fruerlundvej 2,
8620 Kjellerup
Børn kun ifølge med voksne!
Tag gerne madkurven med!

Man må se og klappe dyrene og smage oste. Der bliver aktiviteter for hele
familien, og Windir-spejderne sørger
for bålhygge.
Kaffebord, 30 kr./15 kr. (3-15 år)

Skt. Hans Aften
lørdag den 23.
juni kl. 19.30

Bålet tændes kl. 20.00, når vi har sunget de kendte sange.
Jeg håber, at rigtigt mange vil være
med til at fejre denne aften sammen
med alle os andre. Det er en gammel
tradition, som vi gerne vil holde i live.
Vi sælger pølser, øl, sodavand, kaffe
og kage.
Som vi plejer, leverer vi snobrødsdej
og skumfiduser gratis, så der er dømt
bålhygge for hele familien.
Medbring evt. stol!
Lotte Kragh

foran Mausing Forsamlingshus
Årets båltaler er Inge
Østerby fra Mausing.
Vi glæder os til at
høre, hvad hun finder på.

Blicheregnens Museumsforening
Museum Silkeborg - Blicheregnen
sagde den 31. januar farvel til museumsinspektør Karen Margrethe Boe,
som gennem flere år har arrangeret
mange spændende og velbesøgte udstillinger på museet.
Allerede den 1. marts 2018 er der ansat
en afløser, og på museumsforeningens
generalforsamling den 27. februar
kunne de fremmødte hilse på den
nye museumsinspektør, Marianne
Gjørts Hougaard, som kommer fra
en stilling på Moesgaard Museum.

Den 26. januar åbnede museet
en udstilling om maleren 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”.

Maleren Kai Gøtzsche,
en verdensborger tæt på
Blicheregnen
Fredag den 26. januar
til søndag den 8. april

Udstillingen er åben indtil søndag den
8. april og bliver afløst af en udstilling,
som Lokalarkiv Blicheregnen står for.
Ved Korsvejen
Udstillingen hedder ”ved Korsvejen”
Særudstilling
og viser billeder fra Kjellerup, som
20.
april
- 21. oktober
byen så ud for 100 år siden eller
Fotoudstilling om Kjellerup,
længere tilbage. Den er tænkt lidt
Det var aftenens største nyhed, da de som optakt til Kjellerups 150 års
der i 2019 fylder 150 år.
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter byjubilæum i 2019.
og revisor, som var på valg, alle blev
genvalgt.
Hvad der ellers sker på museet vil foregå i samarbejde med Marianne Gjørts
Hougaard, og da hun netop er tiltrådt, kan der på nuværende tidspunkt ikke
Museumsdirektør
Ole
Nielsen oplyses yderligere om programmet for resten af året.
fortalte om de nye magasiner på Følg med på Museum Silkeborgs hjemmeside: www.museumsilkeborg.dk,
Højgårdsvej i Thorning, som efter en hvor nyhederne vil blive offentliggjort.
større restaurering nu er taget i brug Museet kan også kontaktes på tlf. 87205030
som opbevaringssted for Museum eller pr. mail: info@blicheregnensmuseum.dk.
Silkeborg og Blicheregnen.
Gunhild Kjærsig Sørensen
11

Brugerrådet ved Malmhøj

Brugerrådet har i år planlagt følgende aktiviteter for beboerne på Malmhøj og deres pårørende,
samt for egnens beboere.
Til nogle af arrangementerne er tilmelding nødvendig.
Tilmeldingslister vil i de tilfælde blive hængt op på opslagstavlerne/lagt frem.
Det koster 60 kr. at deltage i julefrokosten. Alle andre arrangementer er gratis!
Mandage (lige uger) Lotterispil
kl. 10
Onsdag den 25. april Cabaret
kl. 19

Agnes Hansen arrangerer lotterispil

Pottemageregnens Amatørteaterforening viser deres nyeste forestilling med sang, dans og optræden. Forestillingen varer ca. 1 time. Bagefter serveres der kaffe. Alle er velkomne.
Tirsdag den 8. maj
Generalforsamling Brugerrådet holder generalforsamling. Sammen med formandens bekl. 14
retning bliver der vist billeder fra de afholdte arrangementer – og der
er selvfølgelig kaffe bagefter.
Onsdag den 16. maj Løvspringstur
Ad margueritruten kører vi gennem Dollerup Bakker til Hald Ege
kl. 13.30
(tilmelding)
Miniregnskov, hvor vi kan se silkeaber, fisk, fugle og tropiske planter
m.m. Bagefter hygger vi os med kaffe og kage i deres cafeteria. Turen
foregår i en stor og en lille bus, som begge kan tage kørestole.
Onsdag den 20. juni Fejring af Sct. Hans Vi fejrer Sct. Hans med bål, tale, sang og musik - og lidt at spise.
kl. 18
Båltaler i år er sognepræst i Hinge og Vinderslev
Mikael Holst Kongensholm.
Mandag den 24. sep- Løvfalds-sejltur
Dejlig sejltur på Silkeborgsøerne med en af Hjejlebådene. Vi hygger
tember kl. 13.30
(tilmelding )
os med kaffebord og sang om bord. Brugerrådet arrangerer kørsel fra
Malmhøj i privatbiler samt små busser, der kan tage kørestole.
Lørdag den 1. deJulemarked
Tombola og amerikansk lotteri. Salg af fine håndlavede ting, dekoracember kl. 14
tioner og kirkegårdspynt, gløgg, kaffe og æbleskiver.
NB: Det vil i hele november måned være muligt at købe kranse og
meget andet kirkegårdspynt i boden opstillet ved indgangen til Malmhøj. Overskud af salget går til at afholde alle disse arrangementer til
glæde for beboerne.
Onsdag den 12.
Julefrokost
Julefrokost med underholdning, fællessang og amerikansk lotteri.
december kl. 12
(tilmelding)
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I juli måned vil der desuden en gang om ugen være gåture i Vinderslev og nærmeste omegn for Malmhøjs beboere.
Undervejs er vi inde et sted for at drikke kaffe. Vi har hjælpere til at skubbe kørestolene og tilbyder desuden også
kørsel i privatbiler.
Engang i september tager vi på gårdbesøg i Midstrup hos Sanne og Carsten Jacobsen. Denne tur er også kun for
Malmhøjs beboere. Datoen bekendtgøres senere.
Stemningsbilleder fra Hald Ege Miniregnskov, som vi skal besøge på vores løvspringstur i maj

Stemningsbilleder marts 1978
Motivet her, som fotograf Leif
Tychsen i går fandt på vejen mellem Vinderslev og Grathe, kan
meget vel blive typisk for påsken i
år. Udsigterne for vejret i påskedagene er alt andet end lune - i hvert
fald de første to helligdage: Skærtorsdag vil byde på en del sne med
fygning og frost og Langfredag på
frost og snebyger, mener vagthavende på Meteorologisk Institut.
Vagthavende tør ikke på nuværende tidspunkt spå om, hvordan
vejret bliver 1. og 2. påskedag. I
påsken 1977 var det også vinterligt vejr, oplyser Klimatologisk
afdeling på Meteorologisk Institut. I påsken, der faldt i tiden 4.11. april, måltes månedens laveste
temperaturer på minus 10,2 gr.

Vinter igen

Netop som vi allesammen gik og
ventede på rigtigt forår, snød vejrguderne og satte ind med et - forhåbentligt - sidste angreb. I visse egne
af Jylland væltede sneen ned i aftes
og nat. Flere steder, bl.a. omkring
Holstebro og Viborg var situationen så broget, at adskillige sneplove
kørte fast i de store driver, som den
stærke blæst var med til at danne. I
Holstebro måtte militæret i nat sættes ind for at holde de værst ramte
veje åbne. Silkeborg området blev i
hvert fald indtil nu forskånet for de
helt store snemængder, men trafikken var - som billedet fra A15 ved
Funder viser - voldsomt generet i

formiddagstimerne af glat føre og
fygning.
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Windir Spejderne
Familiespejder
Vi har startet vores familiespejdergruppe ved Windir spejderne og har
afviklet det 2 gange.
Søndag den 4. februar
mødtes vi kl. 10 uden for spejderhuset, hvor vi hejste flaget og sang
vores nye familiespejdersang. Indenfor havde vi aktiviteter som at lave
græsfigurer, mad til frokost, som var
brændende kærlighed og fastelavnsbolle til dessert. Bagefter malede vi
tønder og lavede pynt til kirkens fastelavnsgudstjeneste. Der var også
både udendørs og indendørs lege,
som de store spejdere stod for.
Det var en rigtig hyggelig dag, hvor
ca. 20 voksne og børn havde fundet
vejen til spejderhuset. Vi sluttede kl.
14 udenfor med den anden del af
vores nye familiespejdersang med at
tage flaget ned og takke for dagen.

De store spejdere
er i gang med at tage Svanemærket,
som drejer sig om genbrug. Der bliver også øvet knob og besnøring, taget øksebevis, farvet tørklæder med
plantefarver og lavet papir.
I Kr. Himmelfartsferien skal de på tur
til København og tage et mærke, der
hedder ”Ekspedition København”,
som går ud på at løse 15 opgaver i
forbindelse med forskellige seværdigheder, bl.a. Rundetårn, Den lille
Havfrue og Rosenborg. Spejderne
har lånt en spejderhytte i Skovlunde.

Søndag den 3. juni skal spejderne
hjælpe Borgerforeningen med afvikling af et gårdbesøg på Fruerlundden 15. april kl. 10 - 14 i spejderhuset,
gård.
hvor vi skal så blomsterfrø i kasserne
uden for spejderhuset, lave urtepotter
I uge 27, den første uge af skolefemed frø til forspiring til vores planterien, skal spejderne på centerlejr på
kasser på marken og bygge fuglehuse,
Trevæld Spejdercenter, som ligger i
som kan tages med hjem.
nærheden af Hjerl Hede. Her er der
Menuen denne dag er svensk pølseret
masser af forskellige aktiviteter hele
med gnavegrønt, som - hvis vejret egugen, og der er også mulighed for
ner sig - laves over bål. Der er pandeture i området.
Søndag den 18. marts
kager med marmelade til dessert.
Tropleder
mødtes familiespejderne til en flot Håber vi ses!
Mette Lundgaard
solskinsdag med høj blå himmel.
Familiespejderleder
Denne gang var vi 15 personer til at
Trine Kalsgaard
lave påskehygge.
Tlf. 61 12 59 96
Der blev fremstillet påskeklip af karton, toiletruller, mælkekartoner, fjer,
piberensere og meget andet, som fantasien kunne byde på.
Der blev sået karse i både mælkekartoner og æggeskaller, som også blev
malet. Vi lavede fuglereder af birkegrene. Der blev klippet og klistret på
kryds og tværs i 2-3 timer, og sikke
mange fine ting der blev produceret.
Vi lavede porre/kartoffelsuppe med
bacon og brød til frokost. Det var super godt, og derefter var vi på skattejagt i det fantastiske vejr, rundt på
børnehavens grund, hvor vi til slut
var så heldige, at påskeharen havde
lagt fine påskeæg som præmie.
En super hyggelig dag med højt humør, som vi gerne vil dele med andre, så kom endelig til familiespejder
14

Det blå køkken
har længe sunget på sidste vers og
blev fjernet Palmesøndag. Herefter
skal der nogle håndværkere ind og
lave strøm, murerarbejde og VVS.
Loft og gulv skal også skiftes, inden
frivillige fra støttegruppen sætter det
nye køkken op, som er sponseret af
Designa.

Før

Efter

Bogmarked i Spejderhuset

Mini Skt. Hans

Lørdag den 7. april kl. 10 til 14

Alle er velkommen til Windir Spejdernes
mini Skt. Hans ved Spejderhuset

holder spejderne bogudsalg til særdeles favorable priser.
Foruden bøger er der også LP’er, CD’er og DVD’er,
så der er god grund til at komme og kigge
og meget gerne med penge på lommen!
Der kan også betales med MobilePay.
Der er kaffe på kanden!

torsdag den 21. juni kl. 16.30 - 19.00.
Der vil være bål, båltale og sang,
og man kan købe pølser, brød,
snobrødsdej, kaffe/te, saft og kage
til familievenlige priser.
15
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Vinderslev Idrætsforening

Vi håber på, at der kan tilbydes hold
senere. Der arbejdes på sagen.
Vi glæder os her i VIF til alle de glade
stunder, vi skal have sammen i dette
forår og til sommer. Ikke bare det
sportslige, men også det sociale. Så
mød frem på stadion, bak op om det
lokale!

Så blev det forår i VIF, og vores dren- Vi siger farvel til den gamle bestyge og piger er kommet på græs igen. relse og byder det nye team velkommen i klubben, hvor det ikke kun er
I år startede vi foråret med rengøring sporten, vi er fælles om, men også det
af klubhus mm. Vi takker for den fri- sociale i klubhuset og på stadion samt
villige opbakning, så vores klubhus til diverse arrangementer såsom bl.a
stod knivskarpt til den nye sæson.
Mausing Marked.
Til slut vil vi takke alle jer, som yder
en frivillig indsats her i klubben.
Lørdag den 24. februar havde vi se- Et af de førstkommende arrange- Uden jer ville det være svært at drive
nioropstart med den traditionelle menter er sommerfesten den 1.-2. en klub som vores
cocktail af let træning efterfulgt af juni. Sæt allerede nu et kryds i kalenfællesspisning i klubhuset. Flot op- deren!
På bestyrelsen vegne
bakning af både nye samt gamle spilLone Laursen
lere.
Her i det tidlige forår er det ikke kun
fodbolden, der er i gang. På gymnaLørdag den 7. april er det ungdom- stiksiden har der bl.a været et nyt tilmen, som har opstart.
tag, Floorball, på prøvebasis både for
børn og damer.
Til generalforsamling tirsdag den 6.
februar var der et lille fremmøde,
men de som mødte frem fik et godt
møde, hvor også Støttepillerne var
repræsenteret.
Tre personer ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, nemlig formand
Henrik Holdgaard (10 år), Klaus
Sloth (4 år) og Frank Rohde (1 år).
Vi takker for den fantastiske indsats,
de har ydet gennem årene samt deres familier, som også har været behjælpelige ved diverse arrangementer.
TAK!!!
Men hvor er det dejligt at se, at nye
kræfter byder sig til. Tre nye blev
valgt ind i bestyrelsen: Michael H.
Døssing, Nicky Sø Nielsen og Nicolai Brønd.
Den nye bestyrelses poster ser således ud:
Formand: Michael H. Døssing
Næstformand: Helle Sehested
Kasserer: Kasper Jakobsen
Event: Nicky Sø Nielsen
Bold senior: Brian Johannesen
Bold junior: Nicolai Brønd
Gymnastik: Lone Laursen
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Den nye bestyrelse
Kasper Jakobsen, Brian Johannesen, Lone Laursen, Nicolai Brønd,
Nicky Sø Nielsen, Helle Sehested, Michael H. Døssing

VIF Støttepillerne
Støttepillerne er en forening til støtte Efter generalforsamlingen består Støttepillerne af følgende:
for Vinderslev Idrætsforening, VIF.
Helle Krogh - Formand
Gitte Jensen - Næstformand
Generalforsamling
Malene Thygesen - Sekretær
og arbejde i 2017
Morten Krogh - Kasserer
Tirsdag den 6. februar blev der af- Thomas Jensen - Bestyrelsesmedlem
holdt generalforsamling for Støttepil- Andreas Hartmann - Bestyrelsesmedlem
lerne i Vinderslev IF’s klubhus. Her
fremlagde Støttepillerne det foregåSTØTTEPILLERNE I 2018:
ende års arbejde og begivenheder.
Støttepillerne har i 2017 bl.a. været
med til forårsfesten, hvor der traditionen tro var opstillet boder på stadion.

Støttepillerne får penge ind ved at sælge medlemskort, som koster 50
kr. Støttepillerne vil i løbet af foråret gå i gang med at sælge medlemskortene og bannere, så tag godt imod tilbuddet om at støtte den lokale
idrætsforening, når de kommer rundt.

Til Mausing Marked blev der gættet
flittigt på ”Møffes” vægt. Vejningen
af ”Møffe” fastslog de 125,8 kg. Det
udløste 3 heldige vindere.

Støttepillerne er igen med til forårsfesten, som afholdes lørdag den 2.
juni, hvor der er boder på stadion. Ligeledes vil Støttepillerne være på
plads til Mausing Marked, hvor grisen ”Møffe” er med og klar til konkurrence.

Støttepillerne har i 2017 fået bannere
op på stadion, hvilket har givet stadion et helt nyt ”liv”. Det har virkelig
været en fornøjelse med alle de lokale
erhvervsdrivende, som har ville bakke op om initiativet.

Støttepillerne har en grill og en havepavillon (4 x 8 m) til udlejning.
Henvendelse til Helle Krogh på tlf. 40 42 82 66 ved interesse.
Støttepillerne ser frem til et spændende 2018 med gode initiativer samt
arrangementer.

Støttepillerne har desuden stået for
nyt sand til legepladsen, sommerferie-is til alle børn på ungdomsfodboldholdene og givet støtte til VIF’s
trænere.
I forbindelse med året der er gået, vil
vi gerne sige en stor tak til alle dem,
der hjælper Vinderslev IF samt alle
de nye sponsorer.
Helle Krogh

VIF – Støttepiller
Andreas Hartmann, Morten Tolstrup, Gitte Jensen, Malene Thygesen
og Helle Krogh. Fraværende Thomas Jensen.
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. maj
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Fredag den 20. april søndag den 21. oktober
”Ved Korsvejen”,
fotoudstilling om Kjellerup

BORGERFORENINGEN
Lørdag den 21. april kl. 10
Arbejdsdag i Byparken

18. april Stendalgård
25. april P-plads, Ulvedalsvej
2. maj Al-Huset, Kjellerup
9. maj P-plads, Kompedalvej
16. maj Vestre Søbad, Silkeborg
23. maj Vestergadehallen, Silkeborg
30. maj ”De små fisk”, Sejs
6. juni P-plads Viborg Vandrerhjem
13. juni Houlkær Hallen, Viborg
20. juni Herberget, Hald Hovedgård
27. juni Undallslund Plantage

INDRE MISSION

Søndag den 3. juni kl. 12
Besøg på Fruerlundgård, Fruerlundvej 2. VINDERSLEV/MAUSING
Tag madkurv med.
Torsdag den 5. april kl. 19.30
Kaffebord 30 kr./15 kr. (3-15 år)
Samtalemøde over Apg. 19 hos Lisbeth
& Laurits Christensen, Anemonevej 6.
Lørdag den 23. juni kl. 19.30
Skt. Hans aften
Tirsdag den 10. april kl. 19.30
ved Mausing Forsamlingshus.
Storkredsmøde i Sømandsmissionen v/
Jørgen B. Knudsen, Mårslet.

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Søndag den 3. juni kl. 14
Frilufts- og familiegudstjeneste
ved Kompedallejren
Studiekreds om Israel
i Vium Præstegård kl. 19-21
Tirsdag den 11. september
Onsdag den 19. september
Mandag den 24. september

HAUGE
FORSAMLINGSHUS
Torsdag den 24. maj
Fællesspisning

HAUGE U & GF
Hver onsdag kl. 19
mødes Hauges Friske Travere:
4. april Thorning Hallen
11. april Stendalgård
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Tirsdag den 17. april kl. 18
Fællesspisning og møde v/fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg
Tirsdag den 24. april kl. 19.30
Møde i Miss.huset v/Ungdomskonsulent James P. Matthew, Viborg
Mandag den 30. april kl. 19.30
Ethioperkreds hos Emma Sørensen,
Anemonevej 4
Mandag-tirsdag den 1.-2. maj
Kjelsølejren / Seniorstævne.
Nærmere program findes.
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove & Johannes
Lauritsen, Tulipanvej 20
Tirsdag den 15. maj kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39, Sl. 18
Torsdag den 17. maj kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Anne Marie &
Finn Najbjerg - Søndagens tekst

Lørdag-mandag den 19.-21. maj
Pinsecamping i Haderup.
Særskilt program
Tirsdag den 22. maj kl. 19.30
Møde i Miss.huset v/tidl. missionær
Ingrid Marcussen, Christiansfeld
”Safari en rejse i Guds plan”
Mandag den 28. maj kl. 19.30
Ethioperkreds hos Else Bjerre-Hansen,
Vinderslevholmvej 5
Tirsdag den 29. maj kl. 18 ved
Miss.huset
Udflugt med Soldatervenner.
Tur ad smukke veje til besøg og rundvisning på Viborg Kraftvarmeværk ca. 1
time. Herfra besøg i Søndermarkskirken
og info om den. Slutter af med kaffe og
aftensang. Tilmelding senest den 25. maj
til Jens Larsen, tlf. 40 94 07 33
Fredag-søndag den 1.-3. juni
Årsfestival på Mørkholt Camping.
Særskilt program
Tirsdag den 5. juni kl. 19.30
Lovsangsaften ved koret ”SHINE” fra
Holstebro (ca. 12 personer)
Torsdag den 7. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41, Apg. 21
Tirsdag den 12. juni kl. 19.30
Møde i Miss.huset v/sognepræst Mikael
H. Kongensholm.
”Guds fravær og Guds nærvær”
Tirsdag den 19. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing Sportsplads
v/Uffe Hansen, Frederiksdal
Tirsdag den 26. juni kl. 19.30
Møde i Miss.huset v/fhv. provst John
Ørum Jørgensen, Gjellerup
Mandag-fredag den 25.-29. juni
Seniorcamping på Haderup
Bibelcamping. Særskilt program

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
MALMHØJ
Alle mandage i lige uger
Lotterispil kl. 10
Onsdag den 25. april kl. 19
Cabaret v/Pottemageregnens Amatørteaterforening. Fri entré.
Tirsdag den 8. maj kl. 14
Generalforsamling i Brugerrådet
Onsdag den 16. maj kl. 13.30
Løvspringstur gennem Dollerup Bakker
til Hald Ege Miniregnskov.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag den 20. juni kl. 18
Fejring af Skt. Hans

MAUSING
BEBOERFORENING
Søndag den 8. april kl. 11-13
Fisketur til Engholm Lystfiskersø med
efterfølgende grill.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
LOTTERISPIL
Søndage kl. 19
Den 8. og 22. april
Onsdag den 25. april kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til
Lone Knudsen, tlf. 22 47 93 41

VALGMENIGHEDEN
Onsdag den 11. april kl. 18
i Valgmenighedens hus
Nordisk mytologi v/Johan Christian
Nord. Foredragsaften med fællesspisning.
Fredag den 27. april kl. 10
St. Bededag
Konfirmation
Torsdag den 3. maj kl. 19-21.30
Sommersang i Valgmenighedens Hus.
Lørdag-søndag den 2.-3. juni
Årsmøde på Vallekilde Højskole i de
grundtvigske valg- og frimenigheder.
Tilmelding senest 1. maj.
Onsdag den 6. juni kl. 17.30-23.00
Løvspringstur til Jelling.
Pris 200 kr. pr. person.

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Onsdage kl. 9.30 - 10.30
Kirkemusikalsk legestue for 1-3 årige
11. april og 25. april
9. maj og 23. maj
6. juni og 20. juni
Søndag den 29. april kl. 10.30
Konfirmation
Mandag den 21. maj kl. 11
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm

WINDIR SPEJDERNE
Lørdag den 7. april kl. 10-14
Bogmarked i Spejderhuset
Søndag den 15. april kl. 10-14
Familiespejder m/forårstema

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
Fredag den 13. april kl. 17.30
Ølsmagning og tarteletspisningskonkurrence.

Søndag den 27. maj kl. 10-14
Familiespejder med fisk og planter.
Torsdag den 21. juni kl. 16.30-19
Mini Skt. Hans ved Spejderhuset

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Lørdag den 7. april
Ungdomsopstart.

SENIORKLUBBEN

Fredag-lørdag den 1. - 2. juni
Sommerfest

Tirsdag den 17. april kl. 14.30
Arne Thomsen, Hauge, fortæller om
sit arbejde blandt de svage i samfundet. Derefter generalforsamling.
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Så nåede vi hen i slutningen af februar – vinterferien er afholdt, og
hverdagen har igen sænket sig over
Trekløverskolen, Afd. Vinderslev.
Vi har efter nytår oplevet, at vi alle
sammen nyder at være tilbage i de
daglige rutiner, uden alt for meget
hurlumhej og anderledeshed. Hverdagens rutiner er med til at skabe
overskud til at lave anderledes dage,
så vi oplever igen og igen, at
kombinationen af ”hverdag
og fest” er den bedste måde at
skrue dagene og ugerne sammen på.
Lidt gøgl er det dog blevet til:
Vi afviklede skolefesten i uge 4,
og vores intention med, at alle
skulle bidrage til festen, lykkedes til fulde: De små klasser lavede små optrin med sange, 4.
klasserne havde opgaven med
det store skuespil, og 5.-6.-klas-
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serne havde lavet boder og bar.
Hele aftenen var præget af fællesskab
og viste tydeligt for alle, hvor meget
man kan præstere, når blot man hjælper hinanden.
Årets fastelavnsfest på skolen blev,
traditionen tro, afviklet dagen, før vi
gik på vinterferie. Sjældent er der set
så mange prinser og superhelte på et
sted, og det lykkedes ved fælles hjælp
at få banket tønderne til plukfisk og
at få gjort kål på alle fastelavnsbollerne. Det var en herlig dag, omend
en lidt kold fornøjelse – især for de

børn der var klædt ud som danseballerinaer!!
På Trekløverskolen har vi den 5. april
fælles temadag om ”Børn og unges
netkultur på sociale netværk". I løbet af dagen arbejder eleverne med
emnet, og om aftenen inviterer vi alle
forældrene til et oplæg om, hvordan
de bedst kan støtte og hjælpe børnene til at færdes på nettet på den gode
måde. Det glæder vi os til, og vi håber, at alle deltagerne, både store som
små, får gode værktøjer til at færdes
sikkert på nettet.
I skrivende stund er de første
forårstegn ved at melde deres
ankomst. Vi går mod lysere
tider og glæder os til, at varmen sætter gang i endnu flere
forårstegn. Vi håber, alle i og
omkring Vinderslev går et
godt forår i møde!!
De bedste hilsner
Michael Ørbæk Langballe

Mausing Forsamlingshus
Siden sidst har vi jo haft fastelavnsfest for børn. Der var mødt
56 udklædte spændte børn op, og de havde alle taget familien
med eller noget af den, for der var fyldt godt op i huset. Der
var god stemning, og der blev danset til den store guldmedalje.
Så har vi også haft generalforsamling. Karl Petersen og Tina
Damsted gik ud, og ind kom Kasper Ginnerup og John Iversen.
Vi skal nok få et godt samarbejde og vil gerne takke både Karl
og Tina for den tid, de har brugt på forsamlingshuset.Måske
ser vi dem i bestyrelsen en anden gang! Hvem ved? Karl bliver
ved med at råbe numre op til lotterispil.
Forsamlingshuset har været udlejet 33 gange i 2017, og i en til
tider svær situation for forsamlingshuse er vi glade for opbakningen.

Kattekonge Albert Hansen
Dronning
Emma Riger
Kattekonge Anna Møller Konge
Dronning
Annika Vesterskov
Bedste udklædning Astrid Mikkelsen

Vi har fællesspisning den 25. april. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er fisk eller fugl, men skal nok finde
ud af noget.
Vi skal have skiftet 4 døre ude i indgangen og har fået at vide fra Silkeborg Kommune, at vi er bevilget tilskud, så det
glæder vi os til. Det har også pyntet med de nye vinduer i køkkenet og ny dør i lille sal.
Mausing Marked gik godt i 2017, særligt lørdag var der rigtig mange mennesker, og vi håber naturligvis, at 2018 også
får godt vejr og en masse folk.
Hvad angår lotterispil den 2. og 15.
april, er datoerne ændret. Der var lige
noget påske, som kom i vejen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Sæt X i kalenderen
Fællesspisning
onsdag den 25. april

Sæt X i kalenderen
Lotterispil
den 8. april
den 22. april
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Gudstjenester

8. april
15. april
18. april
22. april
24. april
27. april Bededag
29. april

Thorning Kirke
9.00
10.30

Grathe Kirke

Vium Kirke
10.30

9.00
17.00 Infogudstjeneste for
konfirmander

9.00 + Nadver MHK
Bakkegården kl. 10.00
10.30

6. maj
8. maj

10.00 Konfirmation
10.30

9.00
19.15 Meditationsgudstjeneste v/ Helle Gottenborg

10.00 Konfirmation

19.30 Forårskoncert med
Thorning-Grathe-Vium
kirkers børnekor.
10.maj Kr. Himmelfartsdag 10.30
12. maj
13. maj
9.00 & 11.00 Konfirmation
20. maj Pinsedag
9.00 + kirkekaffe
21. maj 2. pinsedag
10.30 MHK
27. maj
9.00 Dåb Erik Bjørn

10.00 Konfirmation
10.30 Dåb

Langfredag kl 19.00
Stillegudstjeneste
i Grathe Kirke

Vi prøver på denne tunge dag at indfange noget af atmosfæren fra hin
dag i Jerusalem og på Golgata-højen.
Påskens tema er lidelse-død-opstandelse – og Langfredag er lidelse og
død, men det er ikke slutningen.
Vi mødes fra 18.30 til en kop kaffe i
våbenhuset, således vi kan bære stilheden med hjem efter gudstjenesten,
som varer en times tid.

Frilufts- og familiegudstjeneste ved Kompedallejren

Efter gudstjenesten sørger menighedsrådet for lidt saftevand og kaffe
og anden lettere forplejning.

Denne sidste del af programmet ligger ikke helt fast endnu, men der vil
En alternativ gudstjeneste for hele fa- helt sikkert også blive lejlighed til leg
milien under åben himmel. Medbring og snobrødsbagning eller lignende i
gerne tæppe eller stol og evt. regntøj løbet af eftermiddagen.
eller paraply i tilfælde af fugtigt vejr.
Alle er velkomne!

Søndag den 3. juni kl. 14.00
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Generalforsamling

26 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor der var genvalg til Jytte Hårup Jensen, Arne Christensen og Anette
Skorstengaard.
Anni Lolk og Svend Aage Thomsen ønskede ikke at fortsætte og blev erstattet af hhv. Christian Høgdal, Elsborg og
Birthe Nørgaard Jacobsen, Pederstrup. Lars Mølgaard, Vinderslev, blev ny suppleant.

Forårets arrangementer
Onsdag den 11. april kl. 18
Fællesspisning og foredrag om Nordens mytologi i grundtvigsk belysning.
De, der har lyst, mødes kl. 18 til fælles aftensmad.
Derefter holder Johan Christian Nord et fortællende foredrag om de nordiske myter
og om, hvordan de i den klassiske grundtvigske højskoletradition blev opfattet og
brugt som middel til livsoplysning.
Torsdag den 3. maj kl. 19-21.30
Sommersang
Denne aften indbydes der til fælles årstidssang fra den lille blå med
kapelmester Bormann ved tangenterne.
Alle er velkomne!
Lørdag-søndag den 2.-3. juni
Årsmøde på Vallekilde Højskole i de
grundtvigske valg- og frimenigheder.
Emnet er debat om frihed og menighed,
om det grundtvigske og os selv.

Løvspringstur – Kongernes Jelling
Onsdag den 6. juni kl. 17.30 - 23.00
Årets løvspringstur går til Jelling, hvor vi skal besøge oplevelsescentret Kongernes Jelling og
blandt andet se Jellingstenen og Jelling Kirke.
Vi kører derned i bus sammen og kører henholdsvis kl. 17.30 fra Hørup Kirke
og kl. 17.40 fra Vinderslev Kirke.
Henrik Nielsen er vores guide ved Kongernes Jelling.
Kl. 19.00 - 20.30 er der kaffe og brød.
Kongernes Jelling er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på formidlingscentret, der tæt på Jellinghøjene fortæller historien om tiden, da Jelling var centrum i den danske historie, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand levede.
Pris for tur inklusive kaffe og kage samt bus: 200 kr.
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester
Søndag den 8. april 				
kl. 9.00
Kirkekaffe i sognehuset bagefter
Søndag den 22. april 				
kl. 10.30
Fredag den 27. april, Store bededag 		
kl. 19.00
Kirkekaffe med varme hveder i sognehuset bagefter
Søndag den 29. april 				
kl. 10.30
Konfirmation af Lasse Grene Friis, Mark Stenholt
								Winkler og Tessa Johanna Franciska ljdema
Søndag den 6. maj 				
Torsdag den 10. maj, Kr. Himmelfartsdag
Søndag den 13. maj 				
Søndag den 20. maj, Pinsedag 			
Mandag den 21. maj, 2. pinsedag 		
Søndag den 27. maj 				

kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 11.00
kl. 10.30

v. Frede Møller

Søndag den 3. juni 				
Søndag den 10. juni 				
Søndag den 17. juni 				
Søndag den 24. juni 				

kl. 9.00
kl. 9.00 (højmesse)
kl. 9.00
kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm

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

Kirkemusikalsk
legestue

Det er forår og igen tid for kirkemusikalsk
legestue i Vinderslev Kirke.
Første gang er
onsdag den 11. april kl. 9.30-10.30.
Kirkemusikalsk legestue er for børn i alderen
1-3 år. Vi vil synge lidt børnesange og salmer
sammen, bevæge os, bruge sanserne og lege.
Så hvis du er dagplejer eller hjemmegående,
er du meget velkommen til at kigge forbi kirken med et eller flere børn.
Der er kirkemusikalsk legestue i Vinderslev
Kirke på følgende onsdage:
11. april, 25. april, 9. maj, 23. maj, 6. juni og
20. juni.
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Fastelavnsgudstjeneste

Ved fastelavnsgudstjenesten den 11.
februar blev snoren klippet til det nye
børneområde i Vinderslev Kirke. Her
kan børnene under gudstjenesten farve og læse bøger og samtidig være en
del af det kirkelige fællesskab.
Søren Thomsen har været medarbejder på de smukke polstrede puf-stole,
og vores to gravere har sørger for, at
området har fået gulvtæppe og maling.
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Børnehjørnet

I februar havde vi besøg af to unge
volontører, der kom og fortalte om
landet Cameroun. Vi så billeder og
lærte om børnene i det afrikanske
land. Vi kunne blive klædt ud i smukke
dragter eller spille på instrumenter
fra Cameroun, og vi prøvede også at
spille fodbold med en plastikflaske.

Børnehjørnet og Sognehuset er fyldt
med liv fra en flok trofaste børn og
voksne, og vi nyder meget at være
sammen på tværs af alder. Her i
foråret har vi haft den store billedeflonellograf fremme, da vi har været
på oplevelsesrejse sammen med Til efteråret har der været
Moses og hørt bibelfortællingerne fra Børnehjørne i Vinderslev i 10 år, så
mon ikke det skal fejres?
Det gamle testamente.
Følg med på kirkens hjemmeside:
Lise har lært os nye Børne-bevægel- www.vinderslevsogn.dk
ses-sange, og så er det lækkert, at hun
kan spille klaver, for det betyder jo, at
Børnehjørnehilsen
vi næsten synger i et kor. Det lyder i
Anne Marie Vejen Najbjerg
hvert fald som et rigtigt børnekor.

Flere oplevelser

Den ene sang lyder:
Jeg kan hoppe højt i vejret.
Jeg kan klappe i hænderne.
Jeg kan trampe hårdt med fødderne,
og svinge med armene.
Det er fordi, det er fordi,
Gud har skabt mig, han kan li`
at jeg er sprællevende og glad
og fyldt af humør”
Børnehjørnet var også med til fastelavnsgudstjenesten, hvor vi efter
gudstjenesten slog katten af tønden
og fik slikposer og festlige fastelavnsboller. Mange børn var udklædte, og
de satte kulør på søndagens festlighed.
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Eat and meet
Der har været afholdt endnu en
”Eat and Meet” ungdomsaften i
Sognehuset, hvor aftenens program
bød på: Fyld selv pandekager, Bibeldrama - og Rosinbanko.

På indbydelsen stod der, at de
unge mennesker gerne måtte tage
deres gode humør med, og de
havde virkelig taget rigtig meget
godt humør, opfindsomhed og
hyggespredning med. De smittede
af på os alle, både unge og ældre. Vi
havde en meningsfyldt aften, hvor
der var plads til både sjov og alvor.

Pandekagerne blev fyldt med præcis
det, vi hver især havde lyst til fra ta`
selv bordet. Derefter gik vi i krig
med de tre bibelske fortællinger,
der skulle opføres som drama.
Udklædningsbordet blev flittigt brugt,
og næsten professionelt fik hvert
hold dramatiseret deres fortælling for
hinanden. De fik også fortalt, hvad
de havde fået ud af fortællingerne.
De unge mennesker er gode til at
sætte ord på deres tanker, og vi fik
alle noget at tænke over.

Vi spillede Rosin-banko til sidst, og
modtog gevinster ved Banko.
Vores aften var gået, før vi fik os set
om, og vi kunne godt have brugt lidt
mere banko-tid.
På gensyn til næste
Eat and Meet aften!
Lars, Henning,
Helle og Anne Marie
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Dagplejerne

I den første heldagslegestue i januar
var vi i Mausing. Denne dag havde
vi valgt at være kreative og udforske
vores følesans med posemaling. Alle
børn fik lavet et flot maleri, som de
kunne tage med hjem, da de blev
hentet om eftermiddagen.
Der arbejdes kreativt hos Melisa,
hvor børnene får lov at udforske
deres kreative sans.

Med de forskellige læreplanstemaer i spil fik vi holdt fastelavn med forældredag
i heldagslegestuen. Her var mange flotte udklædninger, der blev slået katten
af tønden med lidt godter til alle, leget og hygget på tværs og spist lækre
fastelavnsboller. Tak til alle de forældre, der havde været søde at bage til os,
tak til alle for den store opbakning til vores arrangement. Det var en rigtig
hyggelig formiddag!
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En foranderlig hverdag

Hverdagen i dagplejen er foranderlig.
Vi har her først på året sendt flere af
vores store børn i børnehaven. Nye
børn starter op og skal lære at gå i
dagpleje.
Dagplejegrupperne i de forskellige
hjem ændres, og børnene får nye
roller, nye rutiner kommer i spil,
mange har brug for formiddagssøvn.
Hele dagplejegruppen ændres med
alle de nye små, og nogle gange må
hverdagens planlagte rutiner ændres.
Dette er nemlig det, arbejdet som
dagplejer er: Vi siger farvel til nogle
og velkommen til andre, mens vi
nyder hverdagene med poderne og
med glæde ser dem vokse op og
ruster dem til livet.
Vinteren er over os, og vi har været så heldige, at der også har været en smule
sne. Det har vi udnyttet ved f.eks. at prøve at gå med bare tæer i sneen. Det
er en kold fornøjelse, men samtidig en god sanse-oplevelse for bagefter at
komme ind og få et dejligt varmt fodbad. Og minsandten var der en dag så
meget sne, at det lykkedes os at få bygget en flot snemand.

Susanne Vad Westergaard
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Lottes private dagpleje
Fredag den 9. februar var vi 8 private var dog ikke den store appetit, der
dagplejere samlet i Rotunden i plagede børnene, men det var jo helt
Kjellerup til fælles fastelavnsfest.
forståeligt.
Da oprydningen var overstået, gik
Vi mødtes i Rotunden kl. 8.30, hvor turen hjem til barnevognene – en
børnene straks gik i gang med at velfortjent middagssøvn til trætte,
lege med det medbragte legetøj.
Vi samledes i stor rundkreds og fik
formiddagsmad. Vi havde været så
heldige, at Kent fra Min købmand i
Kjellerup havde sponsoreret frugt
til dagen, og Charlotte fra Drive in
bageren i Kjellerup havde givet lækre
boller. Rema 1000 havde givet juice,
Enhjørning – bare for sjov 😊
rosiner og knoppers til tønden. Vi
siger 1000 tak for venligheden – det
bragte stor lykke!
Tøndeslagningen gik i gang, og
specielt de største børn gav den max.
gas. Selvom tønden er af pap, kan
det godt være en udfordring at få
slået bunden ud, men det lykkedes,
og glæden var stor, da indholdet faldt men glade børn.
ud. Efter tøndeslagningen samledes
vi igen i rundkreds til fælles sang.
Jeg mener, vi er forpligtet til at præsentere vores små poder for alle de
Herefter legede børnene lidt igen, stolte traditioner, vi har, også selvom
indtil det var tid til madpakker. Det de allermindste børn måske ikke helt
forstår meningen. Fastelavn
og fastelavnsfest er en skøn
tradition, som ikke kun er hyggelig og underholdende, men
som også indeholder vigtige
elementer for børns udvikling,
f.eks. styrkes barnets fin- og
sansemotorik, når der males
tønde og laves fastelavnspynt,
sang styrker sproget, udklædning går hånd i hånd med rollelege og det der med at koordinere et sving, så køllen rammer tønden, kan faktisk være
ganske svært, når man ikke er
ret stor. Fastelavnsfesten i år
var, igen, en stor succes.
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Forsamlingshus. I år lavede vi en
enhjørning – bare for sjov.
Ellers skal skolens skolefest nævnes.
Vi var inviteret til generalprøven og
sikke en fest! Vi kom lidt i god tid,
så børnene underholdt de første
publikummer med skøn klavermusik
– charmetrolde på højt plan.

I skrivende stund har jeg lige lavet en
opdatering på min facebook side –
”Hvad laver man, når man ingenting
laver?”. En overskrift der giver
anledning til en lang smøre om, hvor
vigtigt det er for børns udvikling
”bare at lege”. Men den tror jeg, jeg
vil tage hul på en anden gang. I stedet
vil jeg hellere fortælle om, hvad en
dag uden planer kan bruges til – hvad
Vi har faktisk også været
ingenting udvikler sig til.
så heldige at få lov til at
dekorere den ene tønde til
I dag afleverede Olivers farmor. Hun
fastelavnsfesten i Vinderslev
er postdame, og vi brugte derfor

morgenen på at snakke om post og
breve. Den ene ting tog den anden,

flok lækre hyppere og køkkenet til en
springbane. I fuld galop (eller i stille
gang) sprang børnene bedre end den
bedste springhest!
Sådan er det med dage uden
faste planer. De giver plads til, at
hverdagen kan gribes og formes og
til, at fantasien kan få frit spil.
Med afsluttende ord vil jeg fantasere
lidt om forår og håbe, den snart vil
kigge frem fra sit skjul.
Med venlig hilsen
Lotte Anckersen
Lottes private dagpleje
Vinderslev

og i løbet af en times tid havde vi
lavet post til både mor og far og fik
dem postet i vores egen postkasse.
En anden dag havde vi brugt lidt
ekstra tid på at kigge på hestene og
snakke om, hvad heste egentlig er
gode til, og hvorfor man har dem.
Snakken forvandlede børnene til en
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fra Mejserne op i Flagermusgruppen,
hvilket de glæder sig rigtig meget til.

Børnegården

Vi forsøger løbende at lave de justeringer, der gør, at både børn, forældre
og personale oplever en dynamisk og
læringsrig hverdag.

Fastelavnsfest

Vinterferien er nu afsluttet, og vi er
alle sammen tilbage. Den første dag
efter ferien startede vi op med at afholde fastelavnsfest. Børnene kom
udklædte fra morgenstunden af, så allerede der var der en vis forventning
til selve dagen.
Mange børn havde forældre eller
bedsteforældre med, hvilket var med
til at skabe en dejlig stemningsfuld
dag. Endvidere kom forældrene med
lækre fastelavnsboller, som vi nød
sammen, da tønderne var slået ned.
Der blev slået katten af tønden både
hos Mejser og Flagermus, men det
var ikke helt så nemt som det så ud
:-) Børnene var nødt til at få lidt hjælp
fra deres forældre og bedsteforældre.

Forældregruppen
igen mærker vi den store opbakning
fra børnenes familier, og det sætter vi
virkelig stor pris på.
Billederne kan måske indvie jer lidt
i den stemning, der var i forbindelse
med vores fastelavnsfest.

Hos vores storbørnsgruppe var det
en trætønde, der drillede dem lidt, og
hos vores mindre børn var det deres Nye børn til marts
hjemmelavede tønde, der var blevet Marts måned er lige om hjørnet, og
vi glæder os til at sige velkommen til
tapet lidt for godt sammen.
3 nye børn og ikke mindst til deres
I forbindelse med sådan et arrange- familier. Lina, Malik og Hjalte starter
ment er det utrolig dejligt at mærke op i vores Mejsegruppe. I den forbinden stemning, der er i huset. Igen og delse har vi besluttet at rykke tre piger
34

Børnehavens forældre gør rigtig meget for at bakke op om de tiltag, vi afholder i børnehaven. Det er vi rigtig
glade for, da samarbejdet imellem os
har en afgørende betydning for børnenes trivsel.
Ud over dette har børnehaven en forældregruppe, som i den grad gør et
stort stykke arbejde. De hjælper os i
forbindelse med aktiviteter, og de står
for salg af kage, kaffe, slush ice, tombola, julekalender og meget andet.
Det salg betyder, at vi i børnehaven
kan ønske os ting på børnenes vegne.
Vi har i løbet af året modtaget legetøj, fået repareret vores køretøjer på
legepladsen, fået et nyt musikanlæg
samt fået en ny opvasker på øverste
etage. Endvidere betalte de sidste år
for, at vores skolebørn fik en bustur
til Aqua.

Afsked med Nana

Nana og hendes familie er desværre flyttet fra
byen og til Ans. Det betyder, at Nana starter i Ans
Børnehus 1. marts. I den forbindelse afholdt vi
en lille farvel-samling, hvor Nana og hendes mor
havde lavet det flotteste frugtfad til os. Vi ønsker
dem alt mulig held og lykke i Ans!

Studerende

I slutningen af marts måned byder vi
velkommen til Emilie, som skal i sin
første praktik i børnehaven. Hun skal
være tilknyttet Mejserne. Emilie kommer fra Viborg og slutter sin praktik
igen i maj måned.

Ambulance i børnehaven

Tirsdag den 27. februar havde børnene været ude at kælke. Det endte desværre med, at Lise, som arbejder i børnehaven, blev kørt ned af en kælk og
slog hovedet ned i jorden. Hun blev hentet med ambulance, da hun havde
slået hul i sit hoved og skulle syes. I sådan en situation er det bare fedt at være
en del af et godt arbejdsfællesskab. De, der var tilbage på arbejde, forlængede
deres vagter. Jeg hentede Lise på skadestuen, og Anne Marie skovlede sne i
Lises indkørsel, da vi kom tilbage!
Dorthe Dupont Christensen

Støt vores annoncører!
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD
Klinik for fysiurgisk massage
v/ Zita Hildebrandt Agerskov
Nørregade 19
8620 Kjellerup
Tlf. 22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com
www.fysmas.dk

Velvære for krop og sjæl

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

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

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

86 88 85 13
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KJ

PORTE

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

Dennis Rasmussen Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk

V/ Lene Lange
Tlf. 30 28 76 13

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

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

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

Andersen Ejendomme
LILLE ANNONCE 750 KR. OM ÅRET
STOR ANNONCE 1500 KR. OM ÅRET

Boligej
Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

ernes b

ank
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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 ved 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.: Henrik Lykke Kyed, Hestehaugen 2

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. 27625322
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

Vinderslev Børnegård

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Fmd.: Michael Døssing, Torvet 6C

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Tlf. 30667111
Fmd.: Michael Valbjørn, www.bricksite.com/mausing

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Mausing Forsamlingshus

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

Mausing Beboerforening

Fmd.: Kasper Ginnerup, Fruerlundvej 8

Tlf. 21372834

Pederstrup Vandværk

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

Tlf. 60168597
Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Skolebestyrelsen				

Fmd.:

Seniorklubben

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

Tlf. 22294559

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

Tlf. 61677475
Tlf. 86893738

Tlf. 51469535

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

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Windir Spejderne				

Fmd.: Jim Schlüssel, Storgade 8, 8882 Fårvang Tlf. 27224306

Tlf. 21606005
Tlf. 86888133
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Våren er i luften
vifter mildt i vindens gang;
våren er i luften,
ler i lærkesang.
Alt som solen stiger,
strålende i gyldent flor,
tør de gamle driver
og den frosne jord.
Våren er i luften,
lyttende til livets spil
venter verden vide
på, hvad somren vil.

