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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 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 Velkommen til!
Pia Horup og Henrik
Riemenschneider, Liljevej 18, vies i 
Vinderslev Kirke den 7. juli kl. 14.00
Søren Guldborg, Vinderslevvej 40, 
bliver 75 år den 18. august
Poul Marius Vestergaard 
Pedersen, Haugevej 49, bliver 60 år 
den 6. august
Jesper Mortensen, Mausingvej 43, 
bliver 50 år den 2. september
Edith Kristiansen, Liljevej 7, bliver 
85 år den 6. september
Bjarne Sørensen Lemming,
Haugevej 8, bliver 50 år den 20. 
september
Anna Grete Rasmussen, Haugevej 
33, bliver 70 år den 30. september

Arnold Froklage og Vera Riem Vis 
er flyttet ind på Tøndborgvej 53. 
Parret kommer fra Holland og dri-
ver nu kvæggården sammen. Arnold, 
30 år, er uddannet landmand og har 
erfaring fra Holland. Vera, 25 år, 
er uddannet jurist. Ud over land-
bruget er de interesseret i ridning, 
skøjtning (Vera), squash og fiskeri 
(Arnold). Begge holder af  at cykle på 
mountainbikes. De holder meget af  
området her, med det bakkede terræn 
og den smukke natur.

Naja og Henning Fisker,
Vinderslevvej 105, blev viet i 

Serup Kirke den 9. juni

Jakob Lundgaard er flyttet fra den 
gamle slægtsgård på Lundgårde i 
Mausing til Solsikkevej 15D.
Jakob boede i 62 år på gården, men 
mistede i 2017 sin kone Bodil, som 
han var gift med i 61 år. Da Jakob jo 
også bliver ældre, (han er nu 89 år) og 
ikke ved, hvor længe endnu han kan 
køre bil, så er det nemmere at tage 
cyklen fra Vinderslev, da der ingen 
grusveje er. Jakob er nemlig en meget 
aktiv pensionist med gang i kirken og 
kassererjob i pensionistforeningen. 
Hver tirsdag eftermiddag hjælper han 
til i IM Genbrug i Kjellerup. Jakob 
har stadig et hobbyværksted på går-
den, som han vil beholde. Gården 
ejes i dag af  hans søn Villy.

Trine Nielsen og Anders Hald, 
Trekronervej 35 har fået en søn. Han 
kom til verden mandag den 4. juni kl. 
23 efter en hurtig og god fødsel. En 
sund og rask dreng på 53 cm og 3200 
g. Han er en mild og nem dreng med 
et godt sovehjerte. Vi har det alle 3 
rigtig godt og nyder den nye tilværel-
se. Hvad det lille vidunder skal hedde, 
ved vi stadigvæk ikke. 

Nyfødte

En tidlig morgen i juni vågnede 
Vinderslevvej 73 op til dette syn

Ny annoncør
Der er forrygende travlt i 
JOHN’S AUTO OG SMEDIE på 
Tøndborgvej 64. Der er masser af  ar-
bejde for både gamle og nye kunder. 
Det er rigtig positivt, men fordi der 
de sidste mange måneder har været 
over 14 dages ventetid, må John des-
værre sige nej til nogle. Så er du - eller 
kender du en udlært mekaniker, som 
kan bruge nogle timers arbejde om 
uge, så kontakt John på tlf. 2489 0887 
eller mød op i værkstedet og forhør 
nærmere.
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MAUSING MARKED 2018

ONSDAG DEN 25. JULI
Kl. 19.00  Stort lotterispil i teltet
   Gevinster for ca. 18.000 kr.
 

FREDAG DEN 27. JULI
Kl. 19.00 - 01.30 Sommerbal i dalen. Stort teltbal
   Menu: Marineret spareribs og græsk farsbrød med 
   kartoffelbåde, salat og hjemmebagte flutes. Dessert ostelagkage
   Musik: Under spisningen Per Villekjær og efter spisningen
   spiller Jan & Sunny Boys op til dans.
   Entre med spis hvad du kan: 230 kr.
   Uden spisning: 100 kr.
   Bordbestilling senest 24/7 
   på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.
 

LØRDAG DEN 28. JULI
Kl. 09.00  Mausing Marked åbner. 
   Fra kl. 11.00 serveres de traditionelle 
   markedsbøffer  i Forsamlingshuset.
Kl. 10.00 – 16.00 Gæt ”Møffes” vægt og få grisen i fryseren.
Kl. 10.00 -  17.00 Underholdning i teltet: Henning Pedersen
Kl. 11.00 – 17.00 Per Villekjær spiller i forsamlingshuset
Kl. 19.00 - 01.00 Markedsbal i forsamlingshuset  
   Musik: Country Jørgen
   Entre: 70 kr.
Kl. 21.00  Teltbal i det Store telt   
   Musik: Det sorte får
   Entre: 70 kr.
   Arr: Vinderslev I.F.

SØNDAG DEN 29. JULI
Kl. 09.30  Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Kl. 11.00 – 17.00 Jens Oluf underholder i teltet
Kl. 11.00 - 16.00 Benny Laursen spiller i forsamlingshuset
Kl. 14.00 & 16.00 Richard Ragnvald optræder i det store telt. 
Kl. 17.30  Vinderslev I.F. serverer helstegt pattegris i teltet.

Markedstelefon: 86 88 85 85
Se også www.mausingmarked.dk

Arrangør MAUSING FORSAMLINGSHUS
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Lokalrådet 2018: Nikolaj, Niels 
Kristian, Jane, Anne Marie, Hanne, 
Annemette og Else. Hanne Møller 
Jensen er forsat formand. 

Lokalrådet har været på vandring i 
dalen bag skolen – sikken en fantastisk 
natur lige uden for byskiltet. Vi søger 
lokale borgere til en arbejdsgruppe, 
som vil være med til at arbejde for en 
vandresti rundt i engen. 

Drømmer du også om at kunne gå 
en tur i området, så skriv eller ring 
endelig til os. Arbejdsgruppen skal 
gerne bestå af  både medlemmer fra 
Lokalrådet samt andre lokale, som 
kan se muligheder i området. 

Til byfesten bidrog Lokalrådet med 
en aktivitet, hvor en forhindringsbane 
skulle klares med en promillebrille 
på – og det var som om, at børnene 
var hurtigere til at gennemføre banen 
end deres forældre! 

Husk du altid kan skrive til Lokalrådet 
på vinderslevogomegnslokalraad@
gmail.com eller via vores 
facebookside. 

Jane Vibjerg

Vinderslev og Omegns Lokalråd

En stor tak fra redaktionen til alle dem der har benyttet sig af  frivillig indbetaling 
til at støtte Lokalbladets arbejde. Det er dejligt at mærke, at vores arbejde med bladet bliver påskønnet, 

og at vores læsere er interesseret i bladets fortsatte eksistens. 
Frivillige indbetalinger modtages med tak året rundt!

Ideer til bladets jubilæumsudgave til oktober modtages også med tak, 
enten til bladets mailadresse eller til et redaktionsmedlem.

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Torsdag den 21. juni havde Vinderslev 
og Omegn Invest ApS indkaldt til et 
orienterende møde om et evt. salg af  
købmandsejendommen og opløsning 
af  selskabet. 

Der var 18 fremmødte til mødet. 
Tiden er løbet fra ideen med at vide-
reføre selskabet, da det må erkendes, 
at der ikke kommer dagligvarebutik i 
ejendommen Vinderslevvej 35. 

Et salg af  ejendommen 
vil sandsynligvis be-
tyde, at anpartshaverne 
lider et tab. Der var på 
mødet bred enighed 
om, at bestyrelsen skal 
arbejde hen imod et 
salg af  ejendommen 
og derefter likvidere 
selskabet.

René Borup
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Med offentlig 
transport
Den 19. september 2017 skulle 
jeg på Borgerservice for at blive 
fotograferet, da jeg havde valgt at 
stille op til Seniorrådet for 3. gang. 
Jeg var ganske vist oppe imod nogle 
stærke kræfter såsom Hans Jørgen 
Hørning og Erling Prang, hhv. en 
forhenværende borgmester og en 
forhenværende byrådsmand, men jeg 
blev valgt.

Nå, men jeg skulle så fra Vinderslev 
til Borgerservice i Silkeborg og ville 
prøve det offentlige. Jeg ringede til 
Flextrafik dagen før og bestilte dem 
til at være på min hjemadresse, så 
jeg kunne være i Silkeborg senest kl. 
13. De ville så ringe 5 minutter før 
end, de kom, og jeg skulle have 84 kr. 
i rede penge klar. Jeg havde sagt, at 
jeg skulle køres til Søvej 1. Havde jeg 
bare sagt Søvej, så havde det været 
billigere, men da det var en bestemt 
adresse, skulle jeg betale mere.

Der kom en bil efter mig. Chaufføren 
sagde, at han normalt kørte i Horsens 
og boede i Skive, så han var glad for 
sin GPS. 

Efter en tur rundt i Lindeparken 
efter flere passagerer kom vi til mit 

bestemmelsessted. Det tog ca. 3 
kvarter.

Jeg blev fotograferet og skulle så 
med en bus hjem. Jeg havde fået 
min datter til at tjekke en køreplan, 
og da jeg havde bestemt, at jeg ville 
spille lidt naiv (det var der nu ikke 
nogle problemer i!), fandt jeg ud af, 
at jeg skulle med en bus nede fra 
Østergadekrydset. Det var nok den 
dag, hvor det regnede allermest hele 
sommeren, og det siger jo ikke så lidt, 
så da jeg gik forbi en butik, der havde 
udsalg af  paraplyer til 50 kr., købte 
jeg en, og så var det ikke nødvendig 
at spille naiv, for jeg glemte den i 
bussen!

Jeg ventede lidt sammen med mange 
unge mennesker. De stod dog under 
halvtaget, for deres telefoner skulle 
ikke blive våde, og jeg havde jo min 
paraply.

Vel ankommet til Kjellerup spurgte 
jeg chaufføren, om han ville have 
hjulpet mig, hvis jeg havde en rollator 
med. Det sagde han ja til, hvis han ikke 
var forsinket, og hvis han ikke kørte 
den bus, der går rundt om gymnasiet 
efter skolebørn. Turen kostede 50 kr. 
Jeg kunne ikke få pensionistrabat. Så 
skulle jeg købe rejsekort, og de kan 

vist kun fås på stationen, men hvis 
jeg var stået af ved Haurbak, kunne 
jeg havde sparet 10 kr., da det koster 
10 kr. pr zone, men så skulle jeg gå 1 
km, og der er 5 zoner til Kjellerup. 
Hvis man skal til Viborg fra Kjellerup 
koster det kun 40 kr., men jeg kunne 
betale med rigtige penge.

Jeg var i Kjellerup 14.30, og hvis jeg 
tog med en bus til Vinderslev inden 
15.29, kostede det ikke noget. Ellers 
koster det 20 kr.

Da jeg havde god tid, gik jeg over i 
Fakta og over i Al-Huset, hvor jeg fik 
min kaffe. Normal giver vi 5 kr. for 
kaffe, men der var et hold, der betalte 
for mig.

Der skete så det, at jeg kom for sent 
til bussen. Det øsregnede stadigvæk, 
paraplyen var væk, og jeg stod der 
som hende fra Solitudevej. Til alt 
held kom der en fra Vinderslev, der 
tog en naiv gammel kone med hjem.
Den tur kostede mig 84 kr. til flex, 50 
kr. til bussen, 50 kr. til paraply, i alt 
184 kr., men så sparede jeg dog 20 kr. 
til bussen til Vinderslev, men jeg kom 
dog hjem drivvåd og lidt klogere på 
det offentlige system!

Alice Lemming
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Plumdal tanker - 
om dyrene 
Denne gang vil jeg fortælle lidt om 
vores dyr. Jeg bliver nemlig ofte 
spurgt til dem, hvilke jeg har, og hvor 
mange forskellige slags jeg har.
Der er jo de sortbrogede skønheder, 
jeg fortalte om i sidste nummer. Vi 
har en so, Mutter So, virkelig sød og 
omgængelig 3 årig dame, vi har haft, 
siden hun var 7 uger gammel. 
Sammen med Bassemand, vores lidt 
mindre omgængelige orne, er de 
grundlaget for forårets mylder af  
smågrise. Ca. 10 styk hvert forår. 
De er begge af  gammel dansk hus-
dyrrace, og vi indgår i bevaringsarbej-
det for racen.

I år har jeg solgt 9 smågrise til opfed-
ning ved forskellige andre og et par 
stykker til avl. De får ikke lov til at 
rejse hjemmefra, før de er mindst 8 
uger. En enkelt ender i egen fryser, 
og der gør den sig ærbødigt smukt. 
Som steg, pølser eller bacon. Til et 
helt års forbrug for vores lille familie.
 
Længst ude går fårene. De smukke 
guter med broget pels og prægtige 
horn. 4 får og Sigvard sørger her for 
liv og glade dage på det frodige græs. 
Racen er en gammel race, der spiser 

stort set alt, træer, skræpper, bræn-
denælder, juletræer og roligt spiser 
vores græsmarker. Tanken er, at vi 
udnytter de stejleste skråninger med 
græs. De blir smukt afgræsset, og vi 
får lammekød i fryseren. I mit stille 
sind drømmer jeg om at finde mig et 
system og begynde at malke dem. Og 
lidt længere ude i fremtiden at få hån-
delag til at klippe og spinde ulden. 

Det er vores fremtidsvisioner, der på 
daglig basis danner retning for alt det, 
vi går og roder med. Drømme vi har 
drømt i både ti og tyve år, der med 
vilje, gejst og gåpåmod dag for dag 
bliver til virkelighed. 
Vi begejstres en del over at kunne, 
turde og gøre! 

Desuden er der også moskusande-
brigaden, smukke, stille, brogede dyr, 
der sørger for, at dræbersneglene ikke 
tager overhånd og frarøver os alle vo-
res anstrengelser i haven. De er effek-
tive, også til køkkenhaven, så et godt 

hegn er påkrævet. 

Hegn er for øvrigt noget, vi godt 
kan få lidt tid til at gå med! Ænder 
der finder huller i hegnet eller flyver 
over, ditto høns, græs der vokser op 
i hegnet og grise, der roder tråden til 
sekundet efter, vi vender ryggen til! 

Desuden bor her en hund, et gåsepar, 
lidt høns og Vipstjerten, skaden og 
haren, og hvad der ellers finder deres 
vej forbi. 

Dyrene er også brændstof  til køkken-
haven. Lorten der blir til guld! Men 
det er en helt anden historie. 

Med ønsket om en herlig sommer,
Maj-Lie Majbækgaard
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Christian Lange 
I april startede Christian som medforpagter i forsamlings-

huset. 
Han kommer fra et job som 
kok/souschef  i Jyske Banks 
Kantine i Silkeborg, hvor 
han har været i 12 år. 
Før det har han arbejdet på 
hotel og restaurant. 
Vi er meget glade for at være 
i forsamlingshuset begge 
to  - og den modtagelse og 
opbakning, vi har fået, er vi 
meget taknemmelige for. 

SOMMERTILBUD
 

FORRET - portionsanrettet - 50 kr.
Tunmousse med rejer og dilddressing

Serrano skinke med mini- tomattærte og pesto
Flute og smør

 
HOVEDRET 150 kr.

Kalveculotte med salvie og bacon 
(rosa eller gennemstegt)

Hvidvinscreme
Smørstegte persillekartofler

Grøn salat med jordbær - asparges - peanuts
Bønner med bacon

 
DESSERT - portionsanrettet - 30 kr.
Rabarber med hvid chokoladecreme, 

makroner og nøddecrunch
 

Husk at bestille i god tid:
Tlf. 30 28 76 13 / Mail: lmclange@live.dk

 
Minimum 10 kuverter

Frit leveret inden for 15 km 
(ved minimum køb på 1000 kr.)

Vinderslev Forsamlingshus

Tartelet-mesterskabet blev vundet af  René Borup 
med fjorten tarteletter - meget tæt forfulgt af  Henrik 
Holdgaard. 
Samme aften havde vi ølsmagning fra Grauballe 
Bryghus. 
- en hyggelig aften, som vi gentager til næste år 

GRILL MENU:

Kød:
Steaks af  oksefilet 15 kr. /100 g (skåret efter ønske)

Lille Klaus 125 g, 14 kr./stk.
Store Klaus 200 g, 20 kr./stk.

Barbecuemarinerede spareribs klar til grillen 
50 kr./ ½ kg

Hvidløgsmarinerede svinekoteletter 15 kr./stk.

Tilbehør:
Broccolisalat 20 kr. / kuvert

Græsk salat med feta og oliven 20 kr. / kuvert
Flødekartofler eller hjemmelavet kartoffelsalat 

20 kr. / kuvert
ELLER: 

2 salater og en slags kartofler 50 kr. / kuvert
 

Flutes med krydder- eller hvidløgssmør 
15 kr. / kuvert

Dessert:
Frugtsalat med råcreme eller hjemmelavet islagkage 

25 kr. / kuvert
 

Salater, kartofler, dessert minimum 10 kuverter
Frit leveret ved køb over 1000 kr. inden for 15 km. 

Herefter 15 kr. pr. km.
Menuen kan kun købes "ud af  huset"

Husk at bestille i god tid – helst 2 dage før!
Bestil hos Vinderslev Forsamlingshus 

Lene & Christian  Tlf: 30 28 76 13

Tartelet-mesterskab
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Ja, nu er der gået et halvt års tid, siden 
vi sidst skrev her, og der er godt gang 
i huset. 

Vi i bestyrelsen har ikke de store vilde 
projekter udendørs i år, men der bli-
ver jævnligt lavet reparationer og for-
bedringer indendørs. 

Det ser jo også ud til, at det går godt 
for Lene, vores forpagter. Som man-
ge af  jer sikkert har erfaret, har Chri-
stian (Lenes mand) sagt sit job op og 
er nu også at finde her i forsamlings-
huset. Det glæder os i bestyrelsen at 
se, at de har en masse at lave. Dejligt 
med et par der driver forsamlingshu-
set videre i/med respekt for, hvordan 
det plejede at være og som samtidig 
har nye ideer. 

Det ser ud til fra vores plads på side-
linjen, at der kommer nye kunder til 
huset, og at de gamle kunder holder 
ved, men den slags forpligter jo også, 
så vi arbejder ligeledes i bestyrelsen 
på, at der sker noget nyt også. 

Da vi for noget tid siden fik en hen-
vendelse med en ide, sprang vi til, så 
ud over de sædvanlige fællesspisnin-
ger, julefrokoster mm., som der vil 
komme nærmere om i det næste Lo-
kalblad, vil vi bede jer om allerede nu 
at sætte kryds i kalenderen: 

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 
kommer Dennis Lydum med sit kon-
certforedrag om Johnny Cash. 

Vi tror og håber på fuldt hus, da vi 

Johnny Cash
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Forsamlingshus

Kl. 18 kan man komme og spise inden koncertforedraget. 
Menuen: Samle-selv pulled beef  burgere 

med coleslaw og kartoffelbåde. 
Pris inkl. spisning 140 kr. 

Uden spisning 50 kr. 

Sidste frist for tilmelding til spisning den 28. september
Billetsalg og tilmelding til spisning til Søren på tlf. 51 91 20 48

Nyt fra Bestyrelsen i Vinderslev Forsamlingshus
har hørt meget godt om hans tidlige-
re optrædener, og det bliver også slået 
op på hans egen hjemmeside.  Vi har 
erfaret, at der er en fanskare, der rej-
ser rundt i landet til flere af  hans op-
trædener, så sørg for at melde til i god 
tid hvis I vil være sikker på en plads! 

Der vil selvfølgelig være mulighed for 
at købe lidt væske til ganen til sæd-
vanlige fornuftige priser.

Herfra skal lyde en god sommer/fe-
rie til jer alle, og vi glæder os til at se 
forhåbentligt mange af  jer i løbet af  
efteråret. 

På bestyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen

Ferielukket

Vinderslev Forsamlingshus holder ferielukket 
fra og med mandag den 2. juli til og med fredag den 20. juli!
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Først lidt om vejret: Vi er gået fra træls, vådt og koldt vejr til sydlandske temperaturer. Det er dejligt, men i skrivende 
stund mangler vi jo vand til vores græsplæner. Det skal nok komme, så vi må nyde det, mens vi kan. 
Det er nok dem, der er født i maj, som er skyld i det gode vejr!
Der har været fællesspisning med et som altid godt fremmøde. Tak for det!
Vores lotterispil har kørt lidt skævt på grund af  konfirmationer, men kører normalt nu. Søndag den 24. juni er sidste 
gang inden sommerferien, og vi starter op igen søndag den 12. august. Der har stået i avisen flere gange om spil, hvor 
der ikke har været noget. Når der er blevet ringet til dem, er svaret: Så har I fået 2 annoncer for 1 pris. Det er ikke lige 
sagen, og vi er kede af  dem, der har kørt forgæves. Håber det kører nu, som det skal.
Vi ses jo nok til lotterispillet i teltet til Mausing Marked!

Lone Knudsen

Mausing Forsamlingshus

Generalforsamling den 27. marts 2018
Vi var 16 personer fremmødt til spisning, før generalforsamlingen startede.
Godt mætte hørte vi formandens beretning, som blev godkendt, og det gjorde regnskabet også.
Formand Claus Hansen stopper desværre. Han har gjort det rigtig godt. Der skulle kun findes én ny til bestyrelsen, 
da de resterende, der var på valg, modtog genvalg.
Jens Benner Larsen blev valgt ind, så den nuværende bestyrelse består af  Søren Tøndborg, Hans Henrik Christensen, 
Kjeld Hvolgård, Villy Lundgaard, Susanne Smed, Jens Benner Larsen og Kaj Andersen.
Efter et veloverstået valg kunne Lars Arhøj, som var ordstyrer, lukke og slukke for en, som sædvanlig, hyggelig gene-
ralforsamling.

Kaj Andersen
Sekretær

Pederstrup Vandværk

Vinderslev Vandværk
Resume fra generalforsamlingen m.m.
Der er 357 forbrugere, og den udpumpede mængde er 78.610 m3.
Årets resultat viste et overskud på 119.769,-. Da vi ikke må oparbej-
de en formue, har vi nedsat m3 prisen med 1 kr. (fra 3 kr./m3 til 2 kr./
m3) samt den faste afgift med 200 kr. (fra 600 kr. til 400 kr.), alt + moms. 
Så vi har nu formentlig kommunens bedste og billigste vand. 
Hvis I synes, I betaler meget mere for vandet, skyldes det store skatter og 
afgifter, som vi ikke har indflydelse på.
Vi har fået nyt filteranlæg, som i skrivende stund er ved at være kørt ind.
pH værdien er 7,4.

Seniorklubben - Pensionistforeningen
Den 7. marts var klubben på besøg på Hospice Limfjorden. En sygeplejerske fortalte om stedet og tankerne bag. 
En rundvisning viste os den stilhed og værdighed, der var på stedet. Ikke tristhed men livsglæde blandt pesonale og 
beboere.
Den 18. april var der generalforsamling . Det vigtigste punkt var, om vi skulle gå tilbage til det gamle navn og ved-
tægter "Vinderslev Pensionistforening". Dette blev vedtaget, også på en ekstraordinær generalforsamling den 15. maj. 
Som en sagde: "Vi har jo alligevel altid kaldt det pensionistforeningen". Efter kaffen fortalte Arne Thomsen om sit 
arbejde.
Vi holder nu ferie til efteråret, men reserver den 3. oktober. Da starter vi med høstfest, nærmere program senere.

Med venlig hilsen 
Hanna Bjerre

Bestyrelsen består nu af:
Niels Würtz (Formand)
Ole Nørskov (Kasserer)
Lars Mølgaard (Sekretær)
Jan Sørensen
Kim Christensen

P.b.v.
Lars Mølgaard 
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Bondegårdsbesøg
Når man sådan kører rundt på de 
små veje i sognet, kommer man ofte 
forbi gårde, institutioner, virksomhe-
der og andet, hvor man tænker: ”Gad 
vide hvad der foregår der?”
Nu var muligheden der.
Den 3. juni havde hele familien Ijdema 
og medhjælperne på Fruerlundgård i 
samarbejde med borgerforeningen, 
spejderne og landboungdommen ar-
rangeret et bondegårdsbesøg.

Det var et rigtigt godt arrangement 
med guidet rundvisning og informa-
tionstavler, hvor vi  blev informeret 
om et flot og veldrevet landbrug, og 
hvor man virkelig kunne se, at både 
dyr og mennesker trivedes.

Der lå en stor dynge korn, der umis-
kendeligt lignede noget klistret hvede 
og med et skilt, hvor der stod ”Soda”. 
Nu havde jeg jo hørt om mask som et 
restprodukt fra ølbrygning, som bli-
ver brugt som foder, men soda som 
et restprodukt fra sodavandsfremstil-
ling havde jeg dog aldrig hørt om. 
Ijdema forklarede så, at det var korn, 
der var behandlet med soda for at 
nedbryde ligninen i skallerne, så fo-
derværdien i kornet kan optages i ko-
ens maver.

Malkerobotterne var et kapitel for 
sig. Det var fascinerende at se kø-
erne roligt gå hen til robotterne for 
at blive malket. De har et halsbånd, 
der identificerer det enkelte individ, 
som så får tildelt en dosis kraftfo-
der efter, hvor meget mælk de yder. 
Kraftfoderet er som fredagsslik for 
køerne og hjælper med at  lokke dem 
ind i robotten. Det bevirker så også, 
at der er en hel del, der lige går en 
tur ind i robotten for at se, om der 
ikke lige falder lidt ekstra slik ned. 
Men forgæves! Computeren er hård, 
men retfærdig, så de må slukørede gå 
deres vej.

Fagre nye verden; hvilket minder 
mig om Marius Vindum. Han hav-
de en bette ejendom i Pederstrup 

ca. der, hvor Jes bor, mellem 
Dorthe Karetmager og Bent Busk. 
Det var var vel i 40’erne, at det 
blev moderne med malkemaskiner.  
En dag kom der en malkemaskine-
sælger ind til Marius Vindum. Marius 
var en meget høflig og flink mand 
og inviterede sælgeren ind på kaffe. 
Sælgeren begyndte straks at fortælle 
om det nye vidunders lyksaligheder. 
Marius, der var en sindig og lun jyde, 
lod ham snakke, og da sælgeren, efter 
en lang salgstale, i sit stille sind tro-
ede, at Marius var hoppet på krogen, 
kom han med prisen. Marius røm-
mede sig, men inden han kunne sige 
noget, var sælgeren parat; Marius 
kunne få kredit med 25% i udbeta-
ling. ”Tjae,” svarede Marius, ”men så 
ska do jo ha mi jennest kow i udbeta-
ling te æ malkmaskine”.

Jeg vil gerne på egne, og formentlig 
på alle de andres vegne takke for en 
rigtig god oplevelse med op-
lysning og dialog.

En gang imellem lugter det 
lidt fra gylle, eller det lar-
mer lidt fra maskiner, men 
i stedet for at blive sur, glæ-
der jeg mig altid over, at der 
er nogen der knokler, både 
konkret og i overført betyd-
ning, for at sørge for, at vi 
får mad på bordet. 

Lars Mølgaard

Helle blander mælk til kalvene

og her får Stieneke, Helle og Line 
hjælp af  børnene med at fodre dem

Ida og Kion fra spejderne 
sørger for frisklavede popcorn

Vi vil gerne sige 1000 tak til alle jer, der kom til åbent hus på Fruerlundgård 
den 3. juni. Også mange tak til vores samarbejdspartnere, som sørgede for 
både forplejning og information. Vi synes, det var en dejlig dag, og man er 
altid velkommen til at besøge Fruerlundgård.

Med venlig hilsen
Stieneke & Baudewijn Ijdema og medarbejdere
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Blicheregnens Museumsforening
Museum Silkeborg Blicheregnens nye 
museumsinspektør Marianne Gjørts 
Hougaard har i foråret haft travlt 
med at lære museet at kende samti-
dig med, at sommerens udstilling i 
”laden” skulle være klar til åbning i 
slutningen af  april.
Udstillingen hedder ”Ved Korsvejen” 
og viser billeder fra Kjellerup, som 
byen så ud for 100 år siden og læn-
gere tilbage. Den er tænkt lidt som 
optakt til Kjellerups 150 års byjubilæ-
um i 2019. Tekst og billeder er fundet 
af  de frivillige, som er beskæftiget på 
Lokalarkiv Blicheregnen.

Igen i år indbyder Blicheregnens 
Museumsforening til en aften for fri-
villige og nye, som kan tænke sig at 
blive frivillig. Foruden mad og drikke 
og hyggeligt samvær vil der blive op-
lyst om, hvilke opgaver man som fri-
villig kan blive stillet overfor.
Det foregår torsdag den 23. august.

Lørdag den 8. september arrange-
rer Museumsforeningen en heldags-
udflugt ud til Vesterhavet. Vi besøger 
Røjklit og Houvig, inden der sluttes 
af  på Ringkøbing Museum. Alle er 
velkomne til at deltage i denne tur. 
Der vil blive annonceret i Kjellerup 
Tidende, når tiden nærmer sig.

Onsdag den 11. oktober fejrer vi 
Blichers fødselsdag med et foredrag 
af  Torben Arboe, som forsker i jyske 
dialekter.

Fra maj til september er Blicheregnens 
Museum åbent hver dag fra kl. 11, 
og der vil i løbet af  sommeren være 
forskellige arrangementer, som der 
kan læses om på Museum Silkeborgs 
hjemmeside:www.museumsilkeborg.dk 
Museet kan også kontaktes på tlf. 
8720 5030 eller pr. mail: 
info@blicheregnensmuseum.dk.

Gunhild Kjærsig Sørensen

Windir Spejderne
Familiespejder
Vi afholdt familiespejder søndag den 
15. april med 16 børn og voksne, som 
nød at vejret nu endelig var lidt lunt, 
dog var det overskyet, men ingen 
vind.
Køkkenet i spejderhuset er under re-
novering, så derfor lavede vi svensk 
pølseret over bål og fik efterfølgende 
pandekager med tilbehør. 

Familiespejderne var i forårshumør, 
og vi savede, hamrede og bankede 
fuglehuse sammen, som børnene fik 
med hjem til egne haver. Vi såede i 
potter til forspiring, og vi fik ordnet 
vores blomster- og plantekasser og 
sået lidt blomsterfrø. Vi satte også 
kartofler og såede radiser, så det bli-
ver spændende at se næste gang, som 
er den 27. maj, om vi har held med 
vores planteprojekt.

Vores opgaver har udløst 2 mærker, 
nemlig ”Gartnermærket” og ”Gør-
det-selv-mærket”.

Trine Kalsgaard
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Windir Spejderne indtog København i Kr. Himmelfartsferien sammen med 
Mette Tropleder og Lotte Gruppeleder for at tage mærket ”Ekspedition København”

Ved Amalienborg skulle de vinke ”royalt”

Laura, Madeleine, Søren, Lotte, Sascha, Emil og Ida 
i fint selskab ved D’Angleterre

I Botanisk Have skulle de 
finde flotte blomster

Bundet sammen 2 og 2 
skulle de gå ned ad Strøget

I en park i 
Skovlunde

Smækket ude ved spejderhytten i Skovlunde På kinesisk restaurant
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Byvandring 
i Mausing
Jeg har kun boet i Mausing i 32 år, og 
det er jo højst 1/25 af  den tid, Mau-
sing har eksisteret, så for at sætte mig 
ind i Mausings historie har jeg læst 
meget i kirkebøger, folketællinger, 
matrikelkort og forskellige bøger, 
både gamle og nyere, og jeg har snak-
ket med nogle af  de indfødte, som 
stadig bor i Mausing: Karen Møller 
Nielsen, Peder Nørskov, Frede Hvam, 
Jens Stenholt og Jakob Lundgaard, 
og desuden arvede jeg en mappe med 
gamle papirer fra Jacob Ildensborg-
Hansen, som døde i 2017.

Landsbyen Mausing er nævnt første 
gang på skrift i Århus bispens arkiver 
den 25. marts 1416, men Mausing er 
helt sikkert flere hundrede år ældre. 

Danskerne vendte hjem fra Valdemar 
Atterdags togt til Visby af  året 1361. 
Ifølge mundtlige overleveringer kom 
en af  Valdemar Atterdags våben-
smede ved navn Anders Andersøn 
til landsbyen Mausing, og han blev 
senere gift med smedens datter og 
overtog smedjen.

Den ældste søn lærte håndværket hos 
faderen og drog så i fremmed tjene-
ste, men vendte senere hjem og fort-
satte som by-smed efter faderen.

Efter familieberetningen fortsatte det 
således i fjorten generationer, hvor 
søn fulgte fader, alle af  navn Anders 
Andersøn.

Omkring år 1785 opgav den femten-
de smedegerningen og blev bonde 
og møller. Han overdrog smedjen til 
sin datter Ane og svigersøn Mikkel 
Lauritsen, og smeden selv blev fæster 
på Mausing Mølle. Smedjen blev dog 
ved at fungere i de næste ca. 200 år.

Den sidste smedemester blev Valde-
mar Hermansen, der overtog smed-
jen i 1931. Han boede der til sin død,  
101 år gammel, i 2005. 
Hans hustru gennem mere end 73 
år, Marie Hermansen, blev 100 år og 
døde i 2006.

Indtil reformationen ejedes Mausing 
af  Alling Kloster, hvorefter den kom 
til at høre under Kronen. I 1721 solg-
tes byen til herremanden på Vinder-
slevgaard.

I 1791 solgtes gårdene til selveje, og 
udskiftningen begyndte i Mausing, 
der dengang bestod af  12 gårde og 8 
huse/husmandssteder og 1 boelsted.

På dette tidspunkt var der 3 sæt ”Tvil-
lingegårde”, nuværende matr. nr. 1 og 
3, nr. 4 og 5 og nr. 9 og 10. 

Ved udskiftningen fra 1791 til 1795 
flyttedes 2 gårde ud på henholdsvis 
Flagbjerg og Lundbjerg (Lundgårde 
6 og 13). Flagbjerg kaldes i dag Flad-
bjerggård. Lundbjerg blev senere delt 
ligeligt mellem to brødre og blev til 
henholdsvis Lundgård og Lundbjerg-
gård.

De tilbageværende 10 gårde og 7 

af  husene fik ca. 1820 nye matri-
kelnumre, som startede i øst og gik 
nord om mod vest og syd og tilbage, 
altså mod solen. 6 af  husene er se-
nere lagt sammen til Karens og Bør-
ges gård (Mausingvej 18), mens den 
7. er meditationscentret, (Mausingvej 
16). Det 8. hus fik ikke matr. nr., da 
det blev lagt ind under Mausing Søn-
dergård (Mausingvej 21). Gårdene fik 
matrikel nr. 1 – 10. Lundbjerggård og 
Flagbjerggård fik 11 og 12, boelste-
det Holmslykke nr. 13 (Holmslykke-
vej 1) og husene nr. 14 – 20.

Det er lidt svært at fastlægge de op-
rindelige placeringer før udskiftnin-
gen 1791, for da gik numrene delvis 
modsatte vej, og ikke alle var med. 

Kort tid efter udskiftningen flyttedes 
bygningerne til nr. 9 op ca. midt på 
marken (Bakkegården, Lundgårde 1). 

Engang efter 1820 blev der byttet 
jord mellem nr. 5 og 7. Rygterne si-
ger, at det var noget med kortspil og 
rigelig med brændevin. Resultatet 
blev, at nr. 5 flyttedes ud af  byen og 
blev til Løndalgård (Mausingvej43).

Der har ikke været ret meget udvik-
ling i Mausing med hensyn til nybyg-
geri. Det er således i år 50 år siden, 
det nyeste hus i Mausing blev bygget. 
Det var i 1968, at Lærer Nielsen hy-
rede Ivan Mikkelsen (søn af  snedker 
Hans Regner Mikkelsen) til at bygge 
”Degnebo”, det gule hus, som lig-
ger øst for Æ Bydam. Året før, altså 
1967, havde Grete og Jørgen bygget 
det gule hus, der ligger syd for ”Æ 
Bydam”. 

Siden er der så nedrevet to huse i 
Mausing. I 2015 forsvandt smedjen, 
som de seneste år havde stået som 
ruin, efter at en påbegyndt renove-
ring var gået i stå, og i 2016 var det 
så det gamle bindingsværkshus på 
hjørnet af  Engholmsvej og Mausing-
vej, der blev fjernet. Det var også 
endt som ruin efter at være kommet 
på tvangsauktion i forbindelse med 
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en påbegyndt renovering. På tvangs-
auktionen blev huset købt af  Jens 
Svendsen, Låsby, som solgte det vi-
dere via diverse stråmænd, hvorefter 
der i nogle år var bordel i huset. Nu 
er det væk, og man kan sige, at det 
er status quo med antal bebyggelser 
i Mausing!

Jeg vil nu forsøge at tage jer med 
på en tur rundt i Mausing. Det kan 
måske blive svært at følge med i ru-
ten, hvis man ikke kender byen så 
godt, men jeg prøver. Vi starter ved 
”Æ Bydam” og går med uret/solen 
rundt.

Mausingvej 38: Slægtsgård siden 
1721. Stuehuset er det ældste i byen, 
bygget i 1792. Else og Peder Nør-
skov, der ejer gården, overtog den fra 
Peders forældre i 1980. Peders olde-
far var med i krigen i 1864. Han blev 
taget til fange under et af  de blodige 
slag. Han blev ført til Østpreussen 
(nuværende Polen) og vendte først 
hjem til Mausing efter flere måneder 
i arbejdslejr.

Mausingvej 36: I flere år kaldet 
”Degnebo”. Bygget 1968 af  davæ-
rende Lærer Nielsen, Mausing Skole.
Efter at Maren Nørskov havde boet i 
huset i mange år indtil sin død, er det 
nu Rikke og Daniel, der bor der.

Mausingvej 34: Den tomme smed-
jegrund.

Mausingvej 32: Brugsen, oprettet i 
1880, nuværende bygning er fra 1930.
Den første uddeler hed Søren Jør-
gensen, og han var en temperaments-
fuld herre. Hvis kunderne var lidt i 
tvivl om, hvad de skulle have, blev de 
smidt ud, og så kunne de komme ind 
igen, når de havde bestemt sig!

Næste uddeler var Ejler Sørensen 
(1930 – 1962). Da greve Chr. Da-
neskjold-Samsø boede på Mausing 
Østergård, ville han gerne foran i 
køen, men den gik ikke. Uddeler Sø-
rensen gjorde ikke forskel!

I 1982 købte Randa Lykkegaard den 
nedlagte brugs og bor der stadig, nu 
sammen med Finn.

Mausingvej 28: Nuværende ejer 
Frede Hvam er 4. generation. Går-
den blev flyttet lidt mod vest og gen-
opført 1907 – 1913. Der var i mange 
år svineavlscenter på gården.

Mausingvej 26: Bygget i 1933 som 
aftægtsbolig til Fredes farfar Jørgen 
Hvam. Efter at huset havde været le-
jet ud nogle år, solgte Frede huset til 
Line og Michael.

Mausingvej 22: Den tomme grund 
efter bordellet. Oprindelig lå Mau-
sing Østergård på hjørnet her, og det 
gamle bindingsværkshus var stuehus 
til gården. Fra sidst i 1800-tallet og 
frem til ca. 1940 havde Elly Stenholts 
oldefar snedkerværksted i huset.
Derefter boede Gudrun og Marinus 
Laursen der i mange år.

Engholmsvej 10: Mausing Øster-
gård blev flyttet fra hjørnegrunden 
til sin nuværende placering sidst i 
1800-tallet. Det var sognefoged Laust 
Jensen, der havde gården dengang og 
frem til 1925. Det var ham, der blev 
snydt af  Peter Reimer, da man for-
søgte at fange ham i 1918!
Derefter købte Anders Degn gården, 
som han igen solgte til Rudolf  Peder-
sen i 1930 efter kun 5 år.

I 1943 kom så greve Chr. Dane-
skjold-Samsø. Han var meget fattig 
og havde kun en cykel, så når grev-
inden og greven skulle til byen, skif-
tedes de til at gå og cykle. Den ene 
cyklede et stykke og stillede så cyklen 
til den, der var gående osv. osv.

Engang maler Hinderskov var hos 
greven for at arbejde, hørte han bar-
negråd. Det var grevens drenge, der 
bankede deres søster. Han sagde det 
til greven, men han svarede bare, at 
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han syntes, det var nogle raske drenge 
han havde!

I 1953 købte Harry Bjørn gården. 
Han var cykelhandler i Mausing. Han 
havde en karl, der hed Jørgen Niel-
sen, og han var en flot og rar fyr, 
syntes ”Bette Grete Smed”, så hun 
luskede bag om byen og ned på Mau-
sing Østergård om aftenen!

I 1968 købte Hanne og Otto Begtrup-
Hansen gården. De kom fra Sjælland, 
og Otto vidste, at han fik brug for en 
traktor, så han købte en traktor og 
en vogn på Sjælland og kom kørende 
med flyttelæsset til Mausing. Han var 
ingeniør, og da det blev høst, regnede 
han ud, hvor meget han kunne nå at 
høste med sin lille mejetærsker på en 
dag. Så målte han en firkant op og 
høstede den i stedet for at køre rundt 
på hele stykket. Det var noget bøvl 
for ham, der skulle presse halm!

Derefter kom Lilly og Ole Rosenkvist 
i 1983. I 1995 købte Dorthe Bang og 
Peder Lindberg gården og startede 
juletræsproduktion op.

Engholmsvej 2: Mathildes hus er et 
af  de små husmandssteder hvorfra 
jorden blev lagt under Mausingvej 18. 
Huset har fået navn efter Mathilde 
Kristensen, som boede der. Hun var 
enke og mor til Anna Mary Hvam og 
Ella Mølgaard.
Nu bor Marianne og Palle der.

Mausingvej 20: Har været aftægts-
bolig for Karens og Børges gård gen-
nem 5 generationer.
I dag er det Mette og Christian og de-
res to tvillingepiger, der bor der.

Mausingvej 18: Karens og Børges 
gård, der er en samling af  flere små 
ejendomme. Stuehuset er bygget i 
1862 af  Baltzar, der var møller i Mau-
sing Mølle. Lindetræet på gårdsplad-
sen er plantet samme år. Der har tid-
ligere været et hus langs med vejen, 
så gården var firelænget. Karen er 5. 
generation på gården, som her været 

slægtsgård siden ca. 1820.

Mausingvej 21: Mausing Sønder-
gård. Engang var der kro her, og det 
var her Grevinde Danner og Kong 
Frederik d. 7. blev beværtet i 1852, da 
de var på rejse ned gennem Jylland.

Stuehuset er bygget ca. 1860, og ud-
husene er genopført efter en brand 
midt i 1950-erne. Da gården brænd-
te, var det Kirstine og Poul Mølga-
ard, der ejede den. Nogle år senere, 
engang det var hård vinter, var der 
en forbipasserende, der troede, at der 
var brand igen, for det røg voldsomt 
ud fra stalden, men det var bare Poul, 
der var ved at tø roer op, så han havde 
tændt bål med halm inde i roehuset!

I dag er det Matthias Linack, der bor 
på Mausing Søndergård.

Mausingvej 29: Her har været sko-
mager, cykelhandel, flaskegashandel 
og mekaniker. Omkring 1890 boede 
der en skomager sammen med en 
dameskrædder, og der var to sypiger 
ansat.
Derefter kom skomager Jens Anthon 
Jensen (Bjørn). Efter ham havde søn-
nen Harry Bjørn cykelhandel, inden 

han overtog Mausing Østergård.
Manden, der drev gashandel, hed 
Harry Nielsen.

I mange år var Karl Aage Damgaard 
mekaniker i værkstedet, hvor han 
blandt meget andet reparerede mæl-
ketankbiler. Nu bor hans søn, Aage 
Damgaard, i huset.

Lundgårde 1: Bakkegården lå oprin-
delig der, hvor der er granskov mel-
lem Mausingvej 21 og Lundgårde 2, 
men omkring år 1800 flyttedes går-
den op på bakken, hvor den ligger i 
dag. 
Dengang ejedes gården af  Zidsel An-
dersdatter og Rasmus Jenssøn. Det 
er Jakob Lundgaards, Frede Hvams, 
Elly Stenholts og Kirsten Haugaards 
tiptipoldeforældre. 
Zidsel var datter af  den 15. Anders 
Andersøn, som opgav smedegernin-
gen og blev møller.

Den ene bygning, kampestenshuset, 
er formentlig pillet ned og genopført 
i forbindelse med udflytningen.
Gården var slægtsgård fra 1780 til 
1915. Familien Bomholt boede her 
fra 1915 til 1978.

Kirsten og jeg har boet her siden 
1986, de første år sammen en anden 
familie.

Lundgårde 2: Slægtsgård for famili-
en Overgaard fra 1824 til 1990. Laust 
Overgaard, der blev den næstsidste 
af  slægten, der havde gården, over-
tog allerede som 12 årig ansvaret for 
driften, da hans far døde. Hans søn, 
Henning Overgaard, byggede nyt 
stuehus i 1978. I 1990 solgte han til 
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Birthe Møller og Søren Johnsen. Bir-
the drev frisørsalon indtil 2004, hvor 
hun solgte til Dorthe og Karsten.

Mausingvej 35: Bygget af  sognefo-
ged Laust Jensen, da han solgte Mau-
sing Østergård.

Hans Regner Mikkelsen, kaldet 
”lynsnedkeren”, havde i mange år 
tømrer/snedkerforretning på stedet.
De seneste ca. 20 år har Erik Chri-
stensen boet der.

Mausingvej 39: Slægtsgård for fami-
lien Stenholt siden 1721. Jens er såle-
des mindst 10. generation på gården, 
som han sammen med Elly har ejet 
siden 1972, hvor de overtog den efter 
Jens forældre. Stuehuset er bygget i 
1890.

Mausingvej 43: Løndalgård lå oprin-
deligt nede ved siden af  Mausing Ve-
stergård, men i forbindelse med no-
get jordombytning blev gården flyttet 
op på den nuværende placering. Efter 
sigende skulle jordombytningen være 
forårsaget af  noget kortspil og rigelig 
med brændevin.

Ejere gennem de seneste mere end 
hundrede år er:
Berthel (skrædder) Sørensen, Grethe 
og Agner Sørensen, Tina og Niels 
Hansen og nuværende ejere er Anne-
mette og Jesper Mortensen.

Mausingvej 41: Her boede engang 
sognefoged P. Drejer, og efter ham, 
hans datter og svigersøn Peter Niel-
sen. Da Peter Nielsen blev pensio-
nist, købte han hus i Vinderslev, men 
beholdt gården i nogle år. Han solgte 
jorden til Jens Stenholt og lejede stue-
huset ud.

Nogen af  lejerne var dårlige betalere. 
Engang havde Peter bestemt, at nu 
var det slut med kredit. Lejerne blev 
sagt op og skulle flytte til den første, 
men så ringede der en fra kommu-
nen og sagde, at de garanterede for 
betalingen, hvis lejerne måtte blive 

boende i yderligere tre mdr. Da de tre 
mdr. var gået viste det sig, at Peter var 
blevet snydt. Det var en af  lejerne, 
der havde ringet og udgivet sig for at 
være fra kommunen.

En anden gang gik Peter i brugsen 
for at købe øl, for nu skulle det fejres, 
at det var et år siden, han sidst havde 
fået husleje! For mere end 30 år siden 
solgte han bygningerne til Jens Chr. 
Madsen, som stadig bor der.

Mausingvej 45: Oprindeligt aftægts-
hus til Mausingvej 39, bygget i 1934 
til Jens Stenholts bedstemor.
Jens’ farbrødre, Laurits og Niels, drev 
i en del år mekaniker- og smedje-
virksomhed med bl.a. reparation af  
vandpumper og elhegn.

Nuværende ejer er Klaus Agerskov.

Mausing Skolevej 1: Bygget i 1967 
af  Grete og Jørgen Nielsen, der bo-
ede der, til de i 2010 solgte til Anny 
og Svend Aage.

Mausing Skolevej 3: Bygget i 1934 
af  Jens Stenholts mormor og mor-
far, Bodil og Mads Isager. Senere bo-
ede deres datter Jenny i huset, indtil 
Hanne og Svenne overtog i 1969. Ca. 
1990 solgte de til Poul Stück.
I dag er det Marie Græsbøl Pedersen, 
der bor der.

Mausing Skolevej 5: Mausing Ve-
stergård var slægtsgård i 250 år, 1764 
– 2014.
Stuehuset er bygget i 1980, da El-
sebeth og Peter (Falckmand) havde 
gården. Peter kunne godt lide at lave 
lidt sjov, så en gang Jens Stenholt var 
på besøg og havde hængt sin kasket 
på knagen, kunne han ikke lige få den 
igen, da han skulle gå. Peter havde 
nemlig sømmet den fast med en lille 
stift!

I mange år var det Peters plejeforæl-
dre, Andrea og Magnus Jørgensen, 
der havde gården.

Under 2. verdenskrig havde tyskerne 
beslaglagt Mausing Skole, men så åb-
nede Andrea dørene, så der kunne 
holdes skole på Mausing Vestergård. 
Hun var en initiativrig kvinde, som 
også stod i spidsen for friluftsteater 
i slugten nord for vejen mellem Mau-
sing by og Mausing Skole. Der stod 
hun på en stor sten og dirigerede 
tropperne!

For tre-fire år siden købte Hanne og 
Heinrich gården.

Mausing Skolevej 2: Anines hus! 
Og hvorfor hedder det lille hus ved 
”Æ`Bydam” så Anines hus? Det gør 
det, fordi her boede Anine i mere end 
60 år.

Anine var datter af  smeden i Sinding. 
Hun var født nytårsaften 1881 og 
døde knap 93 år gammel i 1974.
Hun var sygeplejerske og ugift ple-
jemor for som regel tre–fire børn. 
Hun havde kun børnene, til de skulle 
begynde i skole. Det var børnehjems-
børn, som hun så fandt en plejefami-
lie til før skolealderen.

Marie ”Smed” har engang fortalt, 
at de sidste år Anine levede, fik hun 
mad fra byens koner, og hun kunne 
bedst lide den mad, hun fik af  Marie! 
I dag bor Anna og Vagn i Anines hus.

Dengang som nu var der godt nabo-
skab i Mausing!

Hvis nogen af  Lokalbladets læsere 
har tilføjelser, rettelser eller nye og 
gamle historier om Mausing og dens 
indbyggere, hører jeg gerne fra jer.

Knud Haugaard
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Brugerrådet 
ved Malmhøj

Kabaret
Igen i år havde brugerrådet inviteret 
Pottemageregnens Amatørteater-
forening til at komme og vise årets 
kabaret, som denne gang havde fået 
overskriften ”For fuld udrykning”. 
Det var som sædvanligt god under-
holdning med masser af sang og 
musik. Efter forestillingen var der 
kaffebord for alle. Selv om det var 
gratis at deltage, var vi desværre så 
få denne gang, at vi må overveje, 
om den slags arrangement er noget, 
vi vil bruge penge på næste år.

Generalforsamling i brugerrådet
Der var pænt fremmøde til gene-
ralforsamlingen. Sammen med for-
mandens beretning blev der vist bil-
leder fra årets arrangementer. Der 
var genvalg til alle. Medlemmer af 
brugerrådet er uændret: Flemming 
Grønkjær, Inga Guldborg, Agnes 
Hansen, Birthe Clausen, Poul Erik 

Petersen og Elly Stenholt.
Vi konstituerer os ved næste møde.

Løvspringstur til 
Hald Ege Miniregnskov
Turen dertil fulgte Margueritruten 
forbi Aunsbjerg, gennem Lysgård 
op til Dollerup Bakker og forbi 
Hald Sø. Flottere landskab findes 
ikke i Danmark! Vejret var strålen-
de, og skoven stadig nyudsprungen 
og fint lysegrøn.

Straks efter ankomsten drak vi 
kaffe, som vi havde bestilt på ste-
det. Boller og lagkager fik vi leveret 
fra Vinderslev Forsamlingshus, for 
madvarer må de ikke sælge der. 

Vi hørte lidt om stedet, inden vi gik 
rundt og så på alt det, der var at se 
og opleve, eksotiske dyr såvel som 
almindelige husdyr, ørkenafsnit og 
tropisk regnskov. Meget spændende 
alt sammen. 

De fleste af deltagerne havde al-
drig vidst, at sådan et udflugtsmål 
findes i nærheden af os. De har en 
fin hjemmeside, som kan findes ved 
at søge på Hald Ege Miniregnskov, 
men her er lidt om stedet:

Hald Ege Miniregnskov
Mini-regnskoven er en af-
deling af Trepas, som er 
et beskyttet værksted for 
fysisk og psykisk udvik-
lingshæmmede personer, 
personer i ressourcefor-
løb og andre beskæftigel-
sestilbud. De har åbent 
for publikum, der har lyst 
til at kigge på dyr eller 

planter for en beskeden 
entre, og for dem, der vil købe nogle 
af de billige blomster og planter fra 
drivhuset.

Man kan medbringe madpakke. 
Drikkevarer skal købes på stedet.

Kommende arrangementer:
•	 Gåture: I juli måned 

er der de fem mandage 
gåture for beboerne 
på Malmhøj, hvor vi 
undervejs er inde et sted 
for at drikke kaffe.

•	 Gårdbesøg: Engang 
i september skal vi på 
besøg hos Sanne og 
Carsten Jacobsen og 
deres nabo i Midstrup. 
Den tur er for beboerne 
og hjælpere. Datoen 
fastsættes senere.

•	 Løvfaldssejltur 24.9. 
for beboere på Malmhøj 
og deres pårørende samt 
for egnens beboere. 
Vi skal som sædvanligt 
sejle et par timer på 
Silkeborgsøerne med 
Mågen. Vi hygger os med 
kaffebord, sang og musik 
om bord. Brugerrådet 
arrangerer kørsel i 
privatbiler og små busser, 
som kan tage kørestole.
Turen er gratis, 
tilmelding nødvendig 
(liste på Malmhøj eller 
tlf. 86 88 84 21). 
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Afsked med leder af Malmhøj, Else Jensen
Den 30. maj var brugerrådet inviteret til afskedsreception for Else 
Jensen, som fratræder sin stilling med udgangen af maj måned. 

I hendes sted er der ansat en ny, Mette Sørensen, som tiltrådte 1. juni.

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

Indtil søndag den 21. oktober
”Ved korsvejen”,
fotoudstilling om Kjellerup

Torsdag den 23. august
Aften for frivillige

Lørdag den 8. september
Udflugt til Vesterhavet

Onsdag den 11. oktober
Fejring af  Blichers fødselsdag

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Tirsdag den 24. juli kl. 18.15
Samkørsel for fremmødte til Haderup 
Bibelcamping.

Tirsdag den 31. juli kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6.

Tirsdag den 7. august kl. 18
Opstart og fællesspisning i Missionshuset.
OBS: Tilmelding til Anna Grethe, tlf. 
2339 1966 senest den 31. juli, pris 75 kr.
Tirsdag den 7. august kl. 19.30
Video/samtale: ”Vort håb er i himlen, 
vort liv på jorden” v/Brian Madsen

Tirsdag den 14. august kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Missionær Finn 
Najbjerg. Emne: ”Vær modig og stærk”, 
Josva 1,9.

Mandag den 20. august kl. 19.30
Ethiopermøde hos Vita & Sv.Erik 
Pedersen, Oustrupvej 22

Tirsdag den 21. august kl. 19.30
Lovsangsaften med Hedenstedkoret i 
Missionshuset

Torsdag den 30. august
Sommerstævne i Kjellerup Missionshus 
ved tidl. gen.sekr. Bodil Skjøtt, Aarhus
Kl. 14.00: 
”Jesus i lyset af  jødiske fester”
Kl. 15.30: 
”Når jøder og messianske jøder fester
Kl. 19.30: 
Tale v/provst Børge Terp, Stensballe + 
et kor.

Tirsdag den 4. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Missionær Vagn 
Christensen, Silkeborg. Emne: ”Kalder 
Gud dig til en tjeneste?”

Torsdag den 6. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Agnethe Jensen, 
Tulipanvej 9 - Apg. 23

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 8. juli kl. 9.30
Gudstjeneste på Hauge Marked

Søndag den 16. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Gråmose

Studiekreds om Israel 
i Vium Præstegård kl. 19-21
Tirsdag den 11. september
Onsdag den 19. september
Mandag den 24. september

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS

Søndag den 12. august kl. 19
Første lotterispil efter sommerferien

MALMHØJ
Alle mandage i lige uger
Lotterispil

Mandage i juli
Gåture med kaffebesøg

En dag i september
Gårdbesøg i Midstrup

Mandag den 24. september kl. 13.30
Løvfaldssejltur på Silkeborgsøerne.
Gratis, men tilmelding på Malmhøj eller 
til tlf. 8688 8421

HAUGE 
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 20. september
Fællesspisning

Tirsdag den 11. september kl. 19.30
Indremissions fødselsdagsfest i Missions-
huset v/Miss. Chr. Olesen, Ejstrupholm.

Onsdag den 19. september kl. 19.30
i Sognehuset ved Psykolog 
Elli Kappelgaard. 
Emne: ”Håb og håbløshed”.

Mandag den 24. september kl. 19.30
Ethioperkreds hos Elsebeth & Per 
Hauge, Liljevej 13

Tirsdag den 25. september kl. 19.30
i Missionshuset. Høstfest v/Miss. 
Simon Overgaard Pedersen, Lemvig.

Fredag den 28. september kl. 14.30
Rengøringsdag i Missionshuset, MEN 
opstart med kaffe!
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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

VALGMENIGHEDEN

Torsdag den 13. september kl. 19
i Valgmenighedens hus 
Matador i ord og toner - et koncert-
foredrag.

Søndag den 16. september kl. 9
Løvfaldstur til Mariager

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Søndag den 2. september kl. 10.30
Konfirmandopstart i Vinderslev Kirke

Onsdag den 19. september kl. 19.30
i Sognehuset ved Psykolog 
Elli Kappelgaard. 
Emne: ”Håb og håbløshed”.

WINDIR SPEJDERNE

Lørdag den 28. juli kl. 9-17
Loppemarked på Mausing Marked

Søndag den 19. august kl. 9-15
Familietur til Økolariet i Vejle

Søndag den 16. september kl. 10-14
Familiespejder m/høstemne

Søndag den 28. oktober kl. 10-14
Familiespejder m/græskar og drager

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Mandag den 2. juli - 
fredag den 20. juli
Ferielukket

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
Johnny Cash koncertforedrag med
Dennis Lydum
Spisning kl. 18
Sidste tilmelding: 28. september

PENSIONIST-
FORENINGEN

Onsdag den 3. oktober
Høstfest

MAUSING MARKED

Onsdag den 25. juli kl. 19
Lotterispil i teltet

Fredag den 27. juli kl. 19-01.30
Sommerbal i teltet

Lørdag den 28. juli
Kl. 9: Mausing Marked åbner
Kl. 10-16: Gæt ”Møffes” vægt
Kl. 10-17: Henning Pedersen i teltet
Kl. 11-17: Per Villekjær i fors.huset
Kl. 19-01: Markedsbal i fors.huset
Kl. 21: Teltbal

Søndag den 29. juli
Kl. 9.30: Mausing Marked åbner
Kl. 11-17: Jens Oluf  i teltet
Kl. 11-16: Benny Laursen i fors.hus
Kl. 14 og 16: Rich. Ragnvald i teltet
Kl. 17.30: Helstegt pattegris i teltet
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Så kom sommeren også til Vinder-
slev og VIF.
Vi har fået afviklet sommerfesten. 
Hold da op! Godt vejr alle dagene og 
mange mennesker på station. Dejligt 
at se at I bakker op om det lokale!

Sommerfesten startede med banko-
spil i teltet torsdag aften, hvor ca. 80 
spillefugle fyldte teltet med masser af  
spilleglæde. Vi takker Mausing For-
samlingshus for samarbejdet denne 
aften. Så var festen ligesom i gang.

Festen fortsatte fredag aften med lo-
kalopgør mod Kjellerup if. Desværre 
endte kampen med et knebent neder-
lag, men drengene ydede en fanta-
stisk god indsats, desværre ikke nok 
til at vinde. Nederlaget forhindrede 
dog ikke de mange fremmødte lokale 
i at få en god aften i hinandens sel-
skab.

Lørdag formiddag blev pladsen 
foran teltet invaderet af  mange fest-
klædte folk og deres fine vogne, som 
var klar til at begive sig på tur i opto-
get gennem byen. Dejligt/festligt syn 
for borgerne i byen, som havde taget 
havestolene med ud til vejen for at se 
optoget begive sig rundt i byen. 
Da optoget var tilbage på stadion, 
og de spændte deltagere ventede på 
dommen, om netop deres fine vogn 
havde vundet, var de klar til at spille 
høvdingeboldturnering mod de an-

Vinderslev Idrætsforening
dre hold. En svedig omgang i det 
skønneste vejr. Trods sved og høje 
temperaturer kæmpede alle holdene 
det bedste, de havde lært, både unge 
og de lidt ældre. 

Vinderne af  både bedste udklædning 
og høvdingeboldturneringen blev de 
flot udklædte Vikingerne (Rune og 
de andre). Det er imponerende at se 
år efter år, hvor kreative indbyggerne 
i Vinderslev er. I overrasker hvert 
eneste år med jeres kreativitet, ud-
klædninger og flotte vogne.

På stadion hele lørdag havde Støtte-
pillerne er bod, hvor de solgte pølser 
og slush ICE, dejligt med en lille for-
friskning i varmen. Lokalrådet havde 
også en lille bod med sjove briller. Vi 
takker begge hold for jeres deltagelse.

Lørdag aften var der fællesspisning i 
teltet, hvor 75 personer deltog. Efter 

spisningen var der som traditionen 
byder sig amerikansk lotteri, hvor 
mange lokale havde sponsoreret en 
gevinst. Vi er dybt taknemmelige for 
hver og en gevinst. TUSIND TAK!

Da spisningen og lotteriet var over-
stået, spillede bandet ”The Naked 
Swedes” op til dans og fællessang. 
Senere på aftnen spillede en dj videre 
for de feststemte gæster.

Ja, det var så dette års sommerfest, 
og vi takker for den store opbakning. 
Det er dejligt!

Selvom det er sommer, og sommer-
ferien er over os, og vores fodbold-
spillere holder pause, ligger vi ikke på 
den lade side. Vi har travlt med at ar-
rangere Mausing Marked, hvor teltfe-
sten lørdag aften og helstegt pattegris 
søndag er VIF’s arrangementer.
Her sender vi igen-igen en kæmpe 
stor tak til alle de frivillige, som yder 
en kæmpe indsats. Vi er glade for, at 
I bakker op om os i VIF hver eneste 
gang. TUSIND TAK!

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en 
rigtig god sommer og på gensyn efter 
ferien.
Vi glæder os til at byde både nye 
og gamle velkommen her i VIF, og 
brænder du for det lokale, har vi altid 
brug for ekstra hænder. Kom frem af  
busken og meld dig som frivillig her 
hos os. Vi garanterer et godt fælles-
skab og et stort smil på munden hver 
gang du møder frem.

På bestyrelsens vegne 
Lone Laursen
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Opsigelse 
Johan Christian Nord har efter 2 år 
som valgmenighedens præst valgt at 
opsige sin stilling.  
 
”Opsigelsen skyldes ikke utilfredshed 
med forholdene, men at jeg – efter 
lang tids grublen – har fundet ud af, 
at jeg ikke længere vil være præst. Mit 
håb er – igen – at blive højskolemand 
og at fortsætte og fordybe min skriv-
ning og mit foredragsarbejde.  
 
I den tid jeg har været hos jer, er jeg 
blevet behandlet godt. I har givet mig 
rum og plads til at være sådan, som 
jeg er.” 

Johan har sidste dag den 31. juli. 
 
Søndag den 15. juli kl. 11.30 – 12.30 
er der mulighed for personligt at sige 
farvel til Johan, når der efter dagens 
gudstjeneste holdes farvelkaffe i sa-
len. 
 
Bestyrelsen arbejder på at finde vika-
rer til planlagte gudstjenester og be-
gynder hurtigst muligt at søge efter 
kandidater til stillingen. Årets kon-
firmandundervisning tilrettelægges 
på baggrund af  resultatet af  ansæt-
telsesprocessen. 

Kommende arrangementer
Torsdag den 13. september kl. 19.00 i Valgmenighedens Hus
Matador i ord og toner – Et koncertforedrag 
Fortællende musikalsk aften ved den midtjyske duo ‘Toner af  Guld’. 
Publikum guides på en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, hvor genrerne er 
bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og jazz. Numrene bindes 
sammen af  små fortællinger om TV-succesen, musikken og perioden.

‘Toner af  Guld‘ består af  Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og 
en klaverspillende bedemand. De har gennem 9 år optrådt ved talrige arran-
gementer.

Søndag den 16. september kl. 9.00
Løvfaldstur med bus til GASmuseet i Mariager og udstillingen: ”Da far-
mor var ung”. Guidet tur til Klosterkirken. Frokost i Mariager Saltcenter. 
Eftermiddagskaffe i Rosenhaven med over 400 forskellige sorter. Hjemkomst 
ca. kl. 17.00. 
Afgang: Fra Kirkebakken kl. 9.00.   
Sidste tilmelding 7. september: 
Arne Christensen, tlf. 2174 5517, Mail: abchumle@gmail.com 
Jytte H. Jensen, tlf. 8770 3040 el. 2054 7503. Mail: hlolk@live.dk   
Pris alt inklusive: 300 kr. (betales i bussen)  
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Gudstjeneste på Hauge Marked

søndag den 8. juli kl. 9.30 
enten i det store telt eller udenfor, 

hvis vejret er til det.
Gudstjenesten varer ca. 30-35 minutter. 

Ifølge Hauge Markeds program er der gratis kaffe og 
rundstykker i markedsteltet allerede fra kl. 8.00, så 

kom i god tid og hyg dig sammen med 
de øvrige gæster på Hauge Marked.

I øvrigt arbejder vi hårdt på at få musikalske indslag, 
der passer til en markedsgudstjeneste.

Vel mødt på Hauge Marked!

Høstgudstjeneste i Gråmose 

Søndag den 16. september kl. 10.30

Traditionen tro får vi også i år bygget en halmballekirke på sportspladsen i Gråmose, 
hvor vi ved høstgudstjenesten kan sige tak for en forhåbentlig god høst, 

og hvor menighedsrådet efter gudstjenesten som sædvanlig er vært 
ved en let kirkefrokost under åben himmel. 

Mere herom i næste kirkeblad.
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 1. juli kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 8. juli kl. 10.30 v. Jørgen Løvstad
Søndag d. 22. juli kl. 19.00 v. Jens Bisgaard
Søndag d. 5. august kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 19. august kl. 10.30 degnegudstjeneste v. Nis Petersen
Søndag d. 26. august kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm (kirkekaffe bagefter)
Søndag d. 2. september kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm (konfirmandopstart)
Søndag d. 23. sept. kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm (familiehøstgudstjeneste med fællesspisning bagefter)
De øvrige gudstjenester i september er ikke helt på plads endnu, 
se næste nummer af  kirkebladet og vores hjemmeside  www.vinderslevsogn.dk

Konfirmandopstart
Søndag den 29. april blev Lasse, Mark og 
Tessa konfirmeret i Vinderslev Kirke. Det 
er altid en festlig dag, når vi fejrer de unge 
bekræfte det ja, deres forældre sagde på 
deres vegne i dåben. 

Og næste klassetrin kan godt begynde at 
glæde sig. Til september starter vi op med 
et nyt hold konfirmander igen. Alle i den 
relevante alder vil få omdelt invitationer, 
men notér allerede nu datoen for opstar-
ten. Vi begynder med en gudstjeneste i 
Vinderslev Kirke søndag d. 2. septem-
ber kl. 10.30, hvorefter vi mødes i sogne-
huset til lidt praktiske informationer. Selve 
konfirmandforberedelsen begynder først i 
uge 39, onsdag d. 26. september, og fore-
går igen i år i Vinderslev Sognehus.

Kirkemusikalsk legestue
I foråret og den tidlige sommer har vi igen haft et forløb med kirkemusi-
kalsk legestue i Vinderslev Kirke. 
En god flok børn i alderen 1-3 år og deres dagplejemødre eller forældre 
har været forbi kirken til lidt salmesang, børnesang, rasleæg, sæbebobler, 
rytmik og bevægelse. 
Det har skabt fælles glæde og smil, og vi håber at kunne indbyde til en ny 

sæson kirkemusikalsk legestue 
på et senere tidspunkt.

Mikael Holst Kongensholm

Årets tre konfirmander i Vinderslev 
Kirke: 
Lasse Grene Friis
Mark Stenholt Winkler
Tessa Johanna Francisca ljdema
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Eat and Meet har igen haft en 
ungdomsaften i Sognehuset. Det 
betyder, at cykler, unge menne-
sker og ledere samles og gør sig 

klar til en festlig aften med fællesspis-
ning, hygge og snak. Der er meget, 
der skal fortælles, og en del humor 
bliver der også brugt.

Alle skulle vi ud på et lagkage-løb, og 
der var på forhånd lagt poster ud ved 
forskellige hjem i Vinderslev City. 
Selve løbet var fyldt med opgaver, 
og hvert sted kunne man tjene sig til 
lagkagebunde, creme, lagkagepynt og 
fløde, med mere. Fløden skulle ry-
stes i en pose på vejen, så den blev til 
skum. (Nogle fik lært at lave smør!).

Efter endt løb blev lagkagerne hur-
tigt og kreativt samlet med de ting, de 
havde tjent undervejs. Flotte lagkager 
blev det til, og alt blev spist.

Aftenen blev afsluttet med sang og 
en andagt, som handlede om Påskens 
betydning.

Bladet SUPERFRØ blev uddelt til 
alle dem, der gerne ville have det.

Vi siger tak til alle jer, der lagde hjem 
til og var en del af  løbet. Superflot, at 
I ville deltage og hjælpe os med at få 
en god aften.

Nu ser vi frem til næste Eat and Meet 
aften!

Med venlig hilsen
Helle, Henning, Lars og 

Anne Marie

Sogneaftener i 
Sognehuset
I løbet af  vinterhalvåret afholdes fire 
sogneaftener, hvoraf  de to er i de føl-
gende måneder. Til møderne er alle 
velkommen, og udgiften for aftenen 
er 25 kr. for kaffen. 

Onsdag d. 19. september kl. 19.30
Psykolog Elli Kappelgaard, Køben-
havn taler over emnet: "Håb og Håb-
løshed".
Hun skriver om sit emne: Når vi mø-
der modgang, er det ikke usædvanligt 
at blive ramt af  en følelse af  håbløs-
hed. Hvorfor er håb og mening så 
livsvigtigt set fra et psykologisk per-
spektiv? Hvordan bevarer vi håbet, 
når det synes svært? 
Foredraget vil tage udgangspunkt i 
psykiateren Viktor Frankl, der un-
der sit ophold i kz-lejr blev optaget 
af  håbets kraft for mennesket som et 
meningssøgende væsen.

Elli er født 1983 i København. Cand.
psych. Københavns Universitet 2013. 
Medforfatter til bøgerne "Ord Vind 
Kød - poetiske tekster til kirkeåret" 
& "Det er din egen skyld. Jobs bog 
nudansk og fortolket". 

Elli er særligt optaget af  det religi-
onspsykologiske felt og relationen 
mellem eksistens, samfund og psyko-
logi. Elli Kappelgaard arbejder i for-
eningen Agape, som har hjemsted i 
Silkeborg.

Eat and meet
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Børnehjørnet
Børnehjørnets trofaste børn samles 
stadig hver tirsdag, hvor flinke ung-
medarbejdere hjælper til.
Siden sidst har vi været optaget af  de 
bibelfortællinger der siger noget om 
Palmesøndag, - Påske, - Kr. Himmel-
fart og Pinse.
Der er spændende fortællinger nok, 
og forskellige spændende måder at 
fortælle på er der også.

Vi har blandt andet brugt æg til at 
fortælle om påsken, og vi har lavet 
små optrin med udklædning og så vi-
dere. Billederne her fortæller en hel 
del.

Vi deltog i familiegudstjenesten 
palmesøndag, hvor minikonfir-
manderne havde afslutning. Det 
var festligt, og dejligt at der var 

så mange børn og voksne i kirken.
Børnehjørnet nyder meget, at Lise 
Kongensholm vil lære os nye sange 
og spille på klaveret, for det lyder 
godt. Vi lærer bevægelsessange og 
får lyst til at bevæge os og synge så 
højt, vi kan.

Vi har her i foråret brugt sognehu-
sets græsplæne til leg og udfordrin-

ger, - besøgt kirkens børnerum, og 
spist:” Ja-Nej-Vent–kage”, som Helle 
havde bagt.

Snart har vi 10 års jubilæum, så en 
lille fest er under opsejling.

Til slut vil sige tak for opbakning, 
støtte og bilkørsel. Det er alt sam-
men med til at holde Børnehjørnet 
i gang.
Følg os på kirkens hjemmeside: 
www.vinderslevsogn.dk

Børnehjørnehilsen
Lise, Helle og Anne Marie
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Så kom sommeren til Vinderslev – 
og nok også til resten af  Danmark!! 
I skrivende stund skinner solen for 
fuld udblæsning, og temperaturen har 
i de seneste dage været over 23 gra-
der. Hvis man ikke lige så på kalende-
ren, kunne man godt tro, at somme-
ren var over os, og at ferien var lige 
om hjørnet.

Vi er lige nu i fuld gang med at plan-
lægge det kommende skoleår – helt 
som vi plejer. Ved siden af  det kører 
dagligdagen også, som den plejer – en 
dagligdag fyldt med gode oplevelser 
for børnene. Ud over den helt almin-
delige dagligdag er der mange andre 
aktiviteter, f.eks.: skønhedssalon i 
SFO’en for alle børnene – også for 
drengene!, totalhåndboldstævne for 
de yngste fra mellemtrinnet, tur for 
hele skolen til Viborg svømmehal, 
deltagelse i Skolernes Sangdag, Te-
madag om de sociale medier, besøg 
fra afd. Sjørslev og Kjellerup, SFO-
korets forårskoncert, tur for hele sko-
len til Hinge Sø og MANGE andre 
ting og gode aktiviteter

For Trekløverskolens afdeling i Vin-
derslev kommer de næste 2 skoleår 
til at være anderledes end de sene-
ste mange år på matriklen. Som det 
er nævnt i dagspressen, bliver vi de 
næste par år knap 300 elever på sko-
len, svarende til 6 ekstra klasser, idet 
skolens bygninger i Kjellerup skal re-
noveres. Det bliver hele mellemtrin-
net fra Afd. Kjellerup, der flyttes her 
til Vinderslev. Det glæder vi os meget 
til, idet det kommer til at give endnu 
mere liv i dagligdagen. Vi kommer 
således til at udnytte vores gode fy-
siske rammer, der er de nødvendige 
faglokaler, og der er nogle fantastisk 
dejlige udearealer, der netop passer til 
mellemtrinnet. Desuden er der nogle 
engagerede og dygtige medarbejdere 
her i Vinderslev, som sammen med 
de lærere fra Kjellerup, der følger 

med, vil tage sig godt af  børne-
ne, så det bliver en god løsning 
for alle!!!

Afslutningsvis skal der herfra 
lyde en stor tak til lokalområdet 
for de gode ord og tanker, vi er 
mødt med, og som vi har hørt i 
forbindelse med de næste 2 sko-
leår – vi håber også, at lokalom-
rådet på sigt vil profitere af  alle 
”de nye” skolebørn på Treklø-
verskolen, Afd. Vinderslev!

Michael Ørbæk Langballe
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Dagplejerne
I heldagslegestuen i Mausing den 9. 
marts havde vi fokus på massage. 
Børnene kunne få massage på arme, 
ben og ryg og blive penslet med en 
lille pensel på f.eks. armene. Der var 
mulighed for at få fødderne i en balje 
med glaskugler og vand, massage af  
fødderne på ruller og fodmassage 
med creme. Det giver en dejlig san-
seoplevelse at få masseret hele krop-
pen.

Heldagslegestue i børnehaven fredag 
den 23. marts. Da det var fredagen 
før påskeferien havde vi denne gang 
valgt at have fokus på påske. Alle bør-
nenes hænder og fødder var tegnet 
og klippet ud hjemmefra, så vi kunne 
bruge dem til at lave påskekyllinger 
med, hvori børnene såede karse. Vi 
sang vores sang om påskehønen, der 
kommer med påskeæg, og da vi kom 
ud, var vi med børnehaven på ægge-
jagt, hvor påskeharen havde gemt en 
lille skat, hvori der var et lille choko-
lade påskeæg til alle.

Vores jord-til-bord-projekt er i gang 
igen. Vi har sået i plantekassen ved 
Lotte, radiser, ærter og gulerødder, så 
nu venter vi spændt og følger proces-
sen i, at det kommer op af  jorden, før 
vi kan smage på grøntsagerne.

Til april måneds heldagslegestue i 
børnehaven havde Lotte planlagt et 
lille musikprojekt. Vi hentede nogle 
instrumenter i børnehavens musik-
rum og prøvede dem af. Vi sang f.eks. 
vores kendte ”Ælle-Bælle sang”, som 
normalt er med dyr og deres lyde, 
men denne gang byttede vi dem ud 
med instrumenternes navne og deres 

lyde. Der blev også spillet på trom-
mer og udforsket deres kunnen.

Vi er også i gang med salmesang igen. 
Vi mødes hver 2. onsdag i Vinderslev 
Kirke. Vi kikker på kirkerummene, 
synger nogle sange/salmer, leger 
med bolde, faldskærm og sæbebobler 
og hygger os sammen i den smukke 
kirke en lille times tid.
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Onsdag den 16. maj havde vi besøg 
af  Produktionsskolen fra Silkeborg, 
hvor en flok unge mennesker kom 
med et projekt med fokus på de fire 
farver: Rød, gul, grøn og blå. Vi star-
tede med at synge nogle sange, og så 
var der forskellige ting, som børnene 
kunne prøve såsom en motorikbane i 
mange fine farver, leg med bolde/bal-
loner/tørklæder i grønne farver, sma-
ge forskellige gule frugter og pose-
maling med blå farve. Afslutningsvis 
brugte de en faldskærm, som vi alle 
kunne sidde under. Det var en hyg-
gelig formiddag, og vi var glade for 
besøget af  Produktionsskolen.

Fredag den 25. maj var i heldagslege-
stue i børnehaven. Vi startede dagen 
med at fejre Tudors 2 års fødselsdag 

med lækker kagemand, og så var det 
også dagen for Falkedag i børneha-
ven. 

Børnehaven havde indbudt en masse 
gæster, og vi startede ud med at syn-
ge de forskellige falkesange. Dernæst 

Onsdag den 9. maj var det Dagplejens 
dag. Her fejres dagplejen landet over. 
Vi fra Vinderslev-holdet markerede 
naturligvis også dagen. Vi mødtes 
i Susannes have, hvor vi startede 
ud med boller og sunde muffins. 
Dernæst var der scooterræs på den 
lukkede villavej. Børnene morede sig 
og susede af  sted på scootere og lø-
becykler. Vi fik også besøg af  en ve-
teranbrandbil fra Jysk Brandmuseum 
i Kjellerup. Det var stort at få lov at 
komme op og sidde i den, og så hav-
de de minsandten også fyldt vand-
tanken, så brandslangen kom frem, 
og der blev sprøjtet med vand til stor 
morskab for børnene i det herlige 
solskinsvejr. Vi havde en rigtig dejlig 
formiddag og fik fejret Dagplejens 
dag på ægte brandmandsvis.

var vi nede og se falkeungerne blive 
ringmærket. Tilbage i børnehaven fik 
vi frugt, falkekager og saft mm. Det 
var et vellykket arrangement i det dej-
lige solskinsvejr. 

Susanne Vad Westergaard
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Når et indlæg skal skrives, laver jeg al-
tid lige et lille tilbageblik for at sorte-
re lidt i oplevelserne – hvad skal med 
og hvad skal ikke. Og denne gang er 
ingen undtagelse, for maj måned har 
været en lang sommerfest. Derfor 
skal dette indlæg omhandle maj må-
neds oplevelser.  

1. maj startede Viggo i dagplejen, ef-
ter at Spencer var blevet sendt godt 
videre til børnehaven i Thorning.  
Viggo har hurtigt indtaget pladsen, 
både den fysiske i dagplejen, men også 
i hjertet ligesom alle de andre skønne 
poder. Lækker lille charmebøf. Viggo 
og Ella (som startede 1. marts) er al-
lerede blevet rigtig gode venner, og 
når Mie starter 1. juli, så falder der 
igen ro på hverdagen.

Den 3. maj brugte vi formiddagen på 
fælles voksenstyret leg. Jeg har været 
så heldig at få nogle skønne ærtepo-
ser med motiver fra landet forærende. 
Billederne passer sammen to og to. 

Vi startede med at øve lidt genken-
delse. Det ene hold ærteposer blev 
spredt på gulvet, og den anden blev 
vist frem, så børnene skulle finde 
dens makker. 

Bagefter snakkede vi lidt om krops-
dele. Lagde ærteposen på hovedet, på 
foden osv…

Til sidst skiftes børnene til at ligge 
på gulvet og få ærteposer placeret på 
kroppen. Denne leg er både en tillids-

Den 15. maj stod den på fejring af  
Ellas fødselsdag. Ellas mor kom med 
lækker formiddagsmad. Super hyg-
som formiddag.

Den 16. maj kom Lene forbi til leg i 
haven, og den 17. maj mødtes vi ved 
Hinge Søbad. En formiddag med sol, 
sand og vand. Det er bare et kæmpe 
hit og en dag, hvor alle børn trives. 
Når der bare er gode regler, som 

øvelse for det barn, der ligger, og en 
fin måde at øve at være forsigtige ved 
hinanden samtidig med, at vi igen har 
fokus på kropsdele.

Den 9. maj fejrede vi Dagplejens dag. 
Vi tog til Kjellerup, hvor Lene åbne-
de haven for os. Vi plantede sommer-
blomster og lavede blomster af  hånd-
aftegninger og bagte pizza til frokost. 
Mums siger jeg bare!

Lottes private dagpleje
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f.eks. ingen børn på badebroen og al-
tid voksne ved vandkanten, så er der 
ingen fare. Vi spiste madpakker ved 
vandet, inden vi cyklede hjem igen. 
Alle mine børn fik denne dag en pose 
med vasketøj med hjem – et bevis på 
en skøn formiddag.

Den 23. maj havde kirken igen åbnet 
sine døre til kirkemusikalsk legestue. 
Det er hyggeligt og et arrangement, 
der fortjener alt den ros, der er at 
give. Det er bare super godt.
Den 24. maj kom Lene igen forbi – 
hun havde nemlig set, at jeg havde 
fået nyt legetøj til haven.

I dag, den 25. maj, har vi været til fal-
ke-dag i børnehaven. En fest vi elsker 
at få lov til at deltage i. Det er sim-

pelthen så hyggeligt og dejligt at be-
søge de børn, jeg har haft i dagpleje. 

Først var der fælles leg og sang på 
græsplænen. Så gik vi ned til ring-
mærkningspladsen og så den lille fine 
falkeunge. 
Efter disse festligheder gik vi tilbage 
til børnehaven og blev budt på både  
kage, frugtfade og masser af  kiks og 
andet godt. Der blev leget og hygget, 
indtil vi skulle cykle hjem. 

Dejligt at vi bor i en by, hvor fælles-
skab får lov at blomstre og ses som 

en vigtighed i en ellers travl og til ti-
der begrænset hverdag. 

Forår betyder, at de fleste af  gårdens 
køer forlader stalden til fordel for 
græsmarker, men heldigvis har vi sta-
dig hestene, som vi flittigt nyder. Og 
så har vores lille missemor fået 6 læk-
re små killinger. Ih hvor vi glæder os 
til, at de bliver store nok til at komme 
med ud og lege.

Søren arbejder også flittigt på at få la-
vet en god plads til det nye kaninbur 
(hønsehus), så vi skal snart på udkik 
efter de bedste dagplejekaniner (ræ-
ven har taget dem, vi havde).  

Rigtig dejlig sommer til jer alle.
Lotte Anckersen
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I børnehaven går det godt – vi har 
gang i alle vores natur- og fuglepro-
jekter, og vi nyder det lige meget 
hvert år.
Vi har i år fået 5 falkeunger fra vores 
tårnfalkepar. Vi har udruget 8 kyllin-
ger, og der har været fugleunger i alle 
vores fuglekasser- det liv er i sig selv 
noget at fejre.

Vi har fået kontakt til Karina, som 
har været på besøg med sine slanger. 
Det var en rigtig spændende og for 
nogen en lidt skræmmende oplevelse. 
Jeg må sige, at vores børn var ret mo-
dige, da de fleste af  dem gerne ville 
røre ved slangerne.

Endvidere har vi afholdt bedsteforæl-
dredag med stor succes. Det er fanta-
stisk at se alle de bedsteforældre, der 
kommer og besøger os den dag. Hver 
især havde de medbragt en blomst, 
som nu så flot pryder vores legeplads. 
Børnene havde store forventninger 
til bedsteforældredagen, og de havde 
dagen forinden bagt boller til arran-
gementet. Der var liv og summen i 
alle kroge, ligesom vi godt kan lide 
det i børnehaven.

Maj måned har også budt på en ar-
bejdsdag, og her må jeg bare igen sige 
tak for den store opbakning! En dej-
lig dag i super godt vejr, hvor der blev 
lavet store som små opgaver. Kaffen 
og aftensmaden blev nydt på lege-
pladsen, alt i mens forældregruppen 
afholdt Amerikansk lotteri. 

Derudover har vi holdt vores årlige 
Falkefest, hvor vi havde besøg af  

Lars Ulrik, som ringmærkede vores 
falke. Dagen bød traditionen tro på 
fest og sang i haven efterfulgt af  ring-
mærkningen. Desværre var kun en ud 
af  de 5 falkeunger store nok til at bli-
ve ringmærket, men glædeligt for os, 
for så får vi besøg af  Lars Ulrik igen.
Efterfølgende var der kaffe og saft i 
haven, hvortil de dejligste falkekiks 
og flotteste frugtfade var lavet. 

Til jer, der ikke har været forbi vores 
hus på denne dag, kan jeg kun anbefa-
le jer at kigge op til næste år. Vi havde 
besøg fra både de kommunale og de 
private dagplejere. De andre børne-
haver fra vores klynge, forældre, bed-
steforældre, klasser fra skolen og ikke 
mindst plejehjemmet. Den stemning, 
der spreder sig, er så motiverende og 
glædelig, og vi sætter virkelig stor pris 
på den opbakning, der bliver vist til 
huset. Det er 16 gang, at der bliver 
holdt falkedag i børnehaven.

Det varer ikke så længe, inden som-
merferien trænger sig på. Det bety-
der for os, at vi skal sige farvel til 11 
børn, der skal starte i skole efter fe-

Børnegården
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rien. Heldigvis ved vi, at vi stadig vil 
se dem i forbindelse med vores besøg 
på skolen. 

Børnehavens førskolegruppe har 
i april og maj måned byttet dagen i 
børnehaven ud med tre formiddage 
på skolen. Børnene er så dygtige til 
at være nede på skolen, og det er ty-
deligt at mærke, at de glæder sig. 0. 
klasse har de dage været i børnehaven 
om formiddagen, og der er heller in-
gen tvivl om, at de synes, det er fedt 
at være tilbage i børnehaven igen.

I juni måned siger vi velkommen til 
Alma og til Teodor – vi glæder os til 
at tage imod dem og deres familier. 
Der er på nuværende tidspunkt 41 
børn i Vinderslev Børnegård, og vi 
modtager fortsat nye børn efter som-
merferien. Det er vi meget glade for. 
Samarbejdet mellem dagplejen og 
skolen fungerer rigtig godt, og det 
har stor betydning for børnenes triv-
sel, at vi hele tiden arbejder med at 
skabe den bedste overlevering fra et 
tilbud til et andet.

Lige nu er vores gæstehus åbent for 4 
dagplejebørn, hvilket vi er rigtig glade 
for fungerer så godt. Det er nemt at 
mærke, at børnene er trygge ved ram-
merne og ikke mindst ved personalet.

Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig 
dejlig sommerferie!

De bedste hilsner fra børnehaven
Dorte Dupont

  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
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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.: Kasper Ginnerup, Fruerlundvej 8 Tlf. 21372834

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Susanne Smed, Mausing Skolevej 11 Tlf. 61690615

Pensionistforeningen
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.: Henrik Lykke Kyed, Hestehaugen 2 Tlf. 27625322

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.: Michael Døssing, Torvet 6C Tlf. 22294559 

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



Dagplejens dag, den 9. maj, blev bl.a. fejret på Tulipanvej

Traditionen tro, fejrede Borgerforeningen Skt. Hans ved Mausing Forsamlingshus


