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

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming

Frivillige bidrag
til bladet?

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

Velkommen til!

Liljevej 19
På Liljevej 19 bor Camila Søndergård
på 22. Hun læser på handelsskolen i
Silkeborg.
I huset bor også Henrik Jeppesen på
20 år. Han er kørende tekniker hos
JBM.
De har en hund, en Pommeraner, der
hedder Diva.
De har boet i Vinderslev siden den 1.
Tillykke med dagen februar.
Camila var desværre syg, da LokalblaKeld Kristensen, Liljevej 22,
det var forbi huset, så Henrik måtte
blev 70 år den 27. april
Karsten Lørup, Tøndborgvej 56, stille op til fotografering alene.
blev 50 år den 11. juni
Jens Stenholt, Mausingvej 39,
bliver 70 år den 23. juli
Charlotte & Steen Vindum,
Pederstrupvej 30, har sølvbryllup
den 15. august
Ivan Johannesen, Haurbakvej 10,
bliver 60 år den 15. august
Alice Lemming, Solsikkevej 19A,
bliver 70 år den 24. august
Tøndborgvej 64
Thomas Jensen, Haugevej 68,
Velkommen til Betina Celinder og
bliver 50 år den 24. august
hendes søn Andreas, som er flytSteen Vindum, Pederstrupvej 30, tet ind på Tøndborgvej 64 hos John
bliver 50 år den 5. september
Nilsson.
Lisbeth Nyrup Christensen,
De kommer fra Vinderslev. Betina er
Anemonevej 6, bliver 60 år
førtidspensionist og nyder at bruge
den 6. september
sin kreavitet i hus og have.
Ruth Nørskov, Vinderslevvej 3,
Med på billedet er også Teresa, som
bliver 85 år den 30. september
er Andreas´ kæreste.
Kirsten Thomsen, Krokusvej 12,
bliver 60 år den 3. oktober

spejlet

Farvel!

Vi må desværre sige farvel til Ruth
Bennedsgaard, som har fået noget
andet at bruge sin tid på.

Nyfødte

Ida Maria Petersen, Liljevej 6, blev
født den 30. august 2016 på Viborg
Sygehus, men da Lokalbladets medarbejdere ikke altid er for kvikke, bliver Ida Maria først præsenteret nu.
Hun vejede ved fødslen 3770 g og var
56 cm lang.
Den 22. april blev hendes forældre,
Anita og Jacob Bo Petersen, gift på
Silkeborg Rådhus.

Den 11. maj fik Michelle Thorsø Kristensen og Andreas Bech, Haurbakvej 14, en lille pige, som skal hedde
Mille. Hun blev født på sygehuset i
Viborg og vejede 3476 gram og var
50 cm lang

Den 15. maj kl. 20.28 kom Ella til
verden på Viborg Sygehus. Hun vejede 2848 g og var 50 cm lang.
Ella er barn af Maria og Thomas,
Solsikkevej 14, og har 3 søskende.

MANGE TAK til Ruth for nogle
fornøjelige år i hendes selskab. Vi
bevarer heldigvis stadig kontakten til
Ruth, idet hun fortsætter med at dele
blade ud.
det spændende hverv, det er at være
en del af Lokalbladets redaktion. Vi
Dermed er der blevet en ledig plads mangler især en repræsentant for
i redaktionen, og vi vil derfor igen Hauge??? Kontakt én af os for at
opfordre vores læsere til at overveje høre, hvad det går ud på!
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edaG

teljeps

Vi er en lille familie på nu 4, der bor i
det blå hus på Vinderslevvej 12.
I familien har vi Christian, 33 år, som
arbejder ved LEGO, Kamilla, 30 år,
arbejder som tegnsprogstolk - men i
øjeblikket på barsel. Så er der Adam
på 3,5 år og nyeste medlem er Pelle
Efterlysning!
på 8 måneder, som kom til verden
den 13. oktober 2016, hvor han var Lørdag den 15. juli holder KFUMSpejderne i Vinderslev (Windir
53 cm og vejede 3702 gram.
Gruppe) deres årlige loppemarked i
forbindelse med Mausing Marked.

Velkommen til!
Pederstrupvej 90

I den anledning har de brug for al
den hjælp, de kan få, så hvis nogen
kunne tænke sig at give en hånd med
enten med at læsse loppesager fredag
aften, være sælger i løbet af dagen eller hjælpe med oprydning sidst på dagen lørdag, vil spejderne blive meget
glade.
Kontakt Trine, tlf. 61 12 59 96 eller
Mette, tlf. 22 42 75 78, hvis du har
lyst til at hjælpe!

Den 1. maj flyttede Mette Mikkelsen
og Radoslear ind på ejendommen på Billedet viser den stolte storebror, der
Pederstrupvej 90. De havde dog fået hygger med lillebror.
rådighed over den allerede fra den 1.
Venlig hilsen
februar.
Familien Rydén Schmidt
Den 29. januar fik de lille Ilias. Han
vejede 3600 g og var 54 cm lang.
Han er født i Aarhus, hvor parret bo- Pederstrupvej 93
ede, men de havde mødt hinanden på Julia Hampen og Jonas Nielsen er
Kreta.
lige flyttet ind i huset på PederstrupRadoslear er fra Bulgarien, er 44 år og vej 93.
laver og sælger biler fra hjemadressen. Julia er 20 år og under uddannelse til
Mette er 38 og er p.t. på barsel, men udviklingsleder.
er arkitekt ved NCC.
Jonas er 23 og er selvstændig med en
Familien har 2 heste.
konsulentvirksomhed. De har sidst
boet i Aarhus, men kommer egentlig
fra Silkeborg.
Vinderslevvej 12
Hele familien er faktisk ”nye” i Vinderslev, og vi har også haft besøg af
en fra redaktionen, da vi flyttede hertil for halvandet år siden, men vi fik
aldrig vendt tilbage, da vores drømmehus viste sig at være et mareridt!
(Det involverede ALT for meget vand
inde i huset.) Vi har derfor brugt det
meste af vores første år i byen på at
få udbedret de fleste skader, så vi igen
er glade for vores tørre hus.
4

Man kan også støtte spejderne ved at
købe en hel masse på markedet!

Hjerteligt tillykke

fra redaktionen til vores bladomdeler, Anne Sølager Thomsen, som
får studenterhue på den 19. juni.
Den 23. juni skal hun på studenterrundtur, men vi må håbe, at I alligevel får jeres blad!

Køretøjer ved Vinderslev Kirke
i anledning af konfirmation

Designas produktionshal på Pederstrupvej 83 er solgt.
Den 30. juni 2017 skifter Designa`s
produktionsbygninger ejer. Karsten
Horup, som driver Box to Box, har
købt bygningerne efter at have lejet
bygningerne i knap 3 år.
Der vil fortsat være Box to Box samt
opbevaring af biler, campingvogne
mm.
Med købet af Pederstrupvej 83 har
Farmparking og Box to Box ca.
10.200 m2 opbevaringsplads under
tag. De mange m2 er fordelt med ca.
6.900 m2 i hallerne i Pederstrup og
ca. 3.300 m2 på Rosenvænget.

Tanken vedrørende bygningerne er,
at de skal renoveres løbende. Dog er
der allerede udskiftet en del tag, og
facaden vil i løbet af sommeren blive for, men de skal da udnyttes, udtaler
Karsten Horup.
pudset og malet.

Sidste vinter var alt udlejet både på
Rosenvænget og i Pederstrup. Der
var i alt opbevaret 145 campingvogne, 119 biler, 16 autocampere,
27 både, 23 motorcykler, 12 garager
samt 70 depotrum.

Med købet vil der blive lavet flere de- Når den første etape af den udvenpotrum og mulighed for opbevaring dige renovering er overstået, dvs. i løbet af efteråret, vil der blive holdt et
af flere biler, campingvogne mm.
Åbent Hus arrangement, så de, der er
Der er en del m2 i den del, der var interesseret, kan kikke ind og se lokakontorlokaler, kantine og kælder. lerne og de biler mm., der er parkeret
Disse m2 er der pt. ikke lagt planer for vinteren.
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Blicheregnens Museumsforening
Sommeren igennem har Blicheregnens Museum en spændende udstilling med fotograf Kirsten Kleins
fotografier af hedelandskaber og
hedebønder og kunstneren Steen
Folmers skulpturer af genstande fra
naturen.

Lørdag den 2. september går årets
udflugt til Søby Brunkulsmuseum,
hvor vi får en guidet rundvisning.

Torsdag den 17. august kl. 18 indbyder Blicheregnens Museumsforening
alle museets frivillige, foreningens
medlemmer og andre interesserede
til en hyggelig aften på museet.

Der bliver arrangeret buskørsel med
afgang fra Kirkepladsen i Thorning
kl. 12.30.
Se mere om pris og tilmeldingsfrist i
dagspressen.

Der serveres let aftensmad, og de
fremmødte bliver orienteret om,
hvad der sker på museet her og nu.
Nye frivillige får samtidig mulighed
for at finde ud af, hvilket arbejdsområde der passer bedst i deres hverdag.

Senere serverer Museumsforeningen
kaffe på brunkulsmuseets område, Programmet er endnu ikke fastlagt,
inden vi kører hjem ad smukke veje. men vil blive oplyst senere.
Nærmere om alle nævnte og øvrige
arrangementer på Museum Silkeborg
kan ses på museets hjemmeside:
www.museumsilkeborg.dk.

Museet i Thorning kan kontaktes på
Onsdag den 11. oktober fortsætter tlf. 87205030 eller pr. mail:
Museum Silkeborg Blicheregnen og info@blicheregnensmuseum.dk.
Museumsforeningen traditionen med
at fejre Steen Steensen Blichers fødGunhild Kjærsig Sørensen
selsdag med et arrangement på museet i Thorning.

Mausing Forsamlingshus
Siden sidst har vi haft lotterispil hver anden søndag, og det er gået fantastisk godt. En stor tak til alle de fremmødte!
Vi har også haft vores fællesspisning, som også var velbesøgt. Det er dejlig at se, at folk gider komme, når man laver
noget, for i dag er der jo så meget, man skal nå.
Den 11. juni har vi vores sidste spil inden sommerferien, men der er så det store lotterispil i markedsugen. Det er
onsdag aften, og markedet er jo som bekendt i uge 28.
Vi starter op igen med spil den 13. august i forsamlingshuset kl. 19,00.
Se øvrige datoer i aktivitetskalenderen side 20 og 21.
Vi har spritspil den 28. december kl 14,30. Kom og vind lidt sprut til nytårsaften eller en sildeanretning. Der er gratis
kaffe med småkage. Øl og vand kan købes samt brød til kaffen. Husk kop!
Håber vi ses en af dagene til Mausing Marked. Vi krydser alt, hvad vi har, for at det ikke skal regne alt for meget.
Vi ses i uge 28!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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MAUSING MARKED 2017
ONSDAG DEN 12. JULI
Kl. 19.00		
			

Stort lotterispil i teltet
Gevinster for ca. 18.000 kr.

FREDAG DEN 14. JULI

Kl. 19.00 - 01.30
Sommerbal i dalen. Stort teltbal
			Menu: Marineret spareribs og kalkunbryst med
			
flødekartofler, salat og hjemmebagte flutes. Dessert
			Musik: California.
			Entre med spis hvad du kan: 225 kr.
			
Uden spisning: 100 kr.
			Bordbestilling senest 11/7
			
på tlf. 86 88 82 00 eller 86 88 81 05.

LØRDAG DEN 15. 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: Benny Laursen
Kl. 13.00 & 15.00
Lars Love Louise. Det rimer på køer og grise
Kl. 11.00 – 17.00
Jens Oluf spiller i forsamlingshuset
Kl. 19.00 - 01.00
Markedsbal i forsamlingshuset
			Musik: Kaj Hansen
			Entre: 65 kr.
Kl. 21.00		
Teltbal i det Store telt
			Musik: Det sorte får
			Entre: 65 kr.
			Arr: Vinderslev I.F.

SØNDAG DEN 16. JULI
Kl. 09.30		
Kl. 11.00 – 17.00
Kl. 11.00 - 16.00
Kl. 14.00 & 16.00
Kl. 17.30		

Mausing Marked fortsætter. Boderne er åbne.
Jens Oluf underholder i teltet
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kisser og Søren optræder i det store telt.
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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Vinderslev Idrætsforening

Sommerfesten

holdt sejrsfest natten lang på stadion.

Det er altid dejligt, når man kan læne
sig tilbage og mindes en god sommerfest. Vejret op til var jo lidt af
en gyser, og på et tidspunkt frygtede
jeg personligt, at det ville regne alle
dage! Men alt i alt så gik det jo fint,
og igen i år var der stor opbakning til
det hele.

Men vi kan da afsløre, at Borup Kemi
(Liljevej) vandt en kneben sejr, stærkt
forfulgt af Kratluskerne. Tillykke til
Liljevej!
Traditionen tro endte optoget med
en høvdingeboldkonkurrence. Der
var mange kampe, spændende sejre,
ærgerlige nederlag, men til sidst stod
Kratluskerne som vinderne af turneringen. Tillykke til dem!

Torsdag

Torsdag aften afprøvede vi et nyt
tiltag. Vi havde allieret os med Mausing Forsamlingshus og inviterede
til banko i teltet. Ca. 75 mødte op til
denne begivenhed, og vi havde nogle gode timer. Der var en hyggelig
stemning, og de erfarne var gode til
at hjælpe de mindre erfarne.
Efterfølgende evaluerede vi på aftenen i fællesskab og er blevet enige
om, at det vist fortjener en gentagelse
i 2018. Vi siger stor tak til bestyrelsen i Mausing for samarbejdet! Det
er skønt, når vi kan hjælpe hinanden.
Fredag
Fredag bød jo på lokalbrag på stadion mellem vores Serie 4 hold
og Kjellerup IF. Vejret må siges at
have været ”strålende”, men trods
dette var fremmødet stort og opbakningen god. Og det blev også
en spændende kamp, som dog sluttede 2-1 til Vinderslev. Dette var jo
selvfølgelig glædeligt, og der blev
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til alle jer, som troligt støtter op om
dette. Med den fantasi og kreativitet
der blev vist, er det jo altid spændende, hvad de mon finder på til næste
år?

Lørdag
I modsætning til tidligere år havde
vi valgt ikke at have nogle formiddagsaktiviteter på stadion lørdag.
Grunden til dette var, at optoget
var rykket frem, da vi var så heldige,
at vete-ranlastbilløbet fra Silkeborg
havde en post hos Niels Brink. Jeg
har hørt flere, som var ovre og kigge
på de gamle lastbiler og nyde ”lyden”, rose arrangementet.
Men tilbage til optoget - og hvilket
optog det blev igen i år! Alle havde
virkelig gjort meget ud af det, og
byen blev invaderet af cowboys,
bønder, militærfolk, Hawaii-folk
samt specialister fra Borup. At videoen med afgang fra stadion er vist
over 8.000 gange på Facebook, vidner også herom. En kæmpestor tak

Mens kampene stod på, havde vi fået
besøg af Maskotterne fra SIF, som
delte slik og børnebøger ud på stadion. Igen skønt at vi kan trække noget
udefra til vores lille stadion.

Kl. 18 blev teltet åbnet til spisning.
Her var 96 tilmeldt årets spisning, og
igen var menuen helstegt pattegris
med tilbehør lavet af Louise fra Vinderslev Forsamlingshus. Desserten
var igen den berømte ”Lange” is.
Inden bandet ”Crazy by nature” gik
på, var der amerikansk lotteri, og der
blev uddelt mange fine præmier. En
stor tak til dem, som har hjulpet med
at indsamle præmier, men også til
alle de erhvervsdrivende, som støtter
op med gevinster. Herefter blev der

danset og festet til den lyse morgen.
En helt igennem fantastisk sommerfest med stor opbakning – Tak for jeres deltagelse og på gensyn næste år!
I forbindelse med sommerfesten vil vi også gerne sige
tak for hjælpen til alle de frivillige, heriblandt vores fodbolddrenge, som gav et nap, da teltet skulle op og ned,
Støttepillerne og alle de andre frivillige hjælpere under
hele forløbet. Vi kunne ikke have gjort det uden jer.
Søndag
Og tak til dem som trodser tømmermænd og manglende
søvn mv. for at komme og hjælpe med oprydningen søndag. Når vi er flere, tager det jo ikke så lang tid.
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Foreningen

I gymnastikafdelingen er vi så småt
Så fik vi sparket sæsonen på græs i ved at pakke ned til sommerferien. Vi
gang, og både ungdomsafdelingen og har stadig gang i vores sommerdans
seniorafdelingen er kommet godt fra med 3 børnehold om mandagen,
hvor ca. 35 børn er tilmeldt. Det er
start.
en fornøjelse at se de glade ansigter,
Husk der er altid plads til flere og kig når de svære trin lykkes.
på vores hjemmeside for at se, om
der ikke er et hold til dig eller mød Vores Zumba- og mandagsdamer har
haft afslutning med lidt fælles hygge
op på stadion tirsdag kl. 17.
på holdene.
Det er ikke kun på banen, der har været travlhed. Også den nye bestyrelse Som noget nyt startede vi i maj et
har skullet køres ind i deres respek- livsstilsforløb fordelt på 3 mdr. i
samarbejde med Tanja fra Klinik
tive opgaver.
Masé i Pederstrup.
Næste store opgave, som nærmer sig,
er Mausing Marked, hvor vi håber Formålet er at give værktøjer til ænat se jer til fest i teltet lørdag, når Det dring af livsstilen i en sundere retning. Der er bla. ugentlig vejning og
Sorte Får skal spille.
oplæg, som afsluttes med en god gåtur.
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Der er 7 på holdet, og dette giver en
god dynamik med tid til den enkelte.
Som afslutning inden sommerferien
skal de alle en tur i Loop, som har
sponseret 10 dages gratis træning til
alle deltagerne.
Hvis der er tilslutning, håber vi at
kunne køre et forløb igen til efteråret.
Har du ideer, forslag eller lyst til at
prøve kræfter som træner/instruktør,
så kontakt os venligst. Der er altid
brug for ekstra hænder.
Vi har et kanon godt sammenhold i
klubben – en for alle elle for en.
Helle Sehested

Vinderslev og Omegns Lokalråd
I kan herunder læse Lokalrådets svar
på høringen af den kommunale Trafiksikkerhedsplan. Høringssvar er én
af de muligheder, borgere, foreninger
og lokalråd har for at blive hørt og få
indflydelse på de beslutninger, som
kommunale politikere og embedsmænd træffer. Som I også kan læse
i dette høringssvar, så kan det have
lange udsigter, fra vi som Lokalråd
påpeger muligheder, til handlinger eller ændringer sker.

ikke har indgivet et høringssvar, da
det handlede om skilte, renovation
og friluftsstrategi. Kommunen er forpligtet til at offentliggøre, når noget
er i høring – dette sker både på kommunens hjemmeside og i Ekstraposten.
Husk I altid er velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller forslag
– send en mail til vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com eller skriv
til os på Facebook.

Vi forsøger i Lokalrådet altid at lave
høringssvar på forhold, som vedrø- I høringssvaret til Kommuneplanen
rer det lokale. Det betyder, at vi f.eks. fremhævede vi krydset lidt længere

mod syd (Vinderslevholmvej/Kjellerupvej) som et opmærksomhedspunkt, da trafikintensiteten på Kjellerupvej også her gør krydset farligt.
Der er ikke den samme sidevejstrafik,
men bedømmelsen af fart hos især
køretøjer fra nord kan være svær (og
jo, bilerne har høj fart ned ad bakken) og derved skabes der farlige
situationer, når sidevejstrafikanterne
kører ud på Kjellerupvej. Vi håber,
at krydset allerede er på kommunens
opmærksomhedsliste.
Jane Vibjerg

Høringssvar - Trafiksikkerhedsplan – april 2017
Både i forhøringen og i selve høringssvaret til Kommuneplan 2017-2028 har vi påpeget behovet for at øge trafiksikkerheden i krydset Kjellerupvej/Silkeborgvej/Haurbakvej - ja faktisk er den med helt tilbage i vores indsendte
'Huskeseddel' fra maj 2012. Desværre er trafiksikkerheden ikke blevet bedre siden - tværtimod - for med åbningen af motorvejen er trafikintensiteten kun øget, især i spidsbelastningen om morgenen og om eftermiddagen.
Krydset har været et opmærksomhedspunkt for Lokalrådet, siden vi blev etableret i 2011, og det glæder os, at
krydset nu endelig fremgår af kommunens liste over kommende projekter, så selvfølgelig bakker vi op om, at der
skal etableres en rundkørsel. Begejstringen aftager en smule, når vi ser, at projektet er sat som nr. 43 ud af 46 på
prioriteringslisten - så er der jo endnu lange udsigter til en reel løsning, for det handler ikke kun om at 'skabe øget
tryghed', men om at forbedre et reelt trafikfarligt kryds.
Så her skal lyde en stærk opfordring til at afsætte de nødvendige økonomiske midler til etableringen af en rundkørsel og samtidig rykke projektet op på listen – der er en reel bekymring, og vi skal ikke vente på det næste uheld,
før der handles.
I trafiksikkerhedsplanen kan vi læse, at I allerede er opmærksomme på de bløde trafikanter i krydset, og det er
vigtigt, at disse tænkes med ind i projektet.
Vi bakker ligeledes op om, at der med trafiksikkerheds- og cykelhandlingsplanen er ekstra fokus på trafiksikkerheden for skolebørn. Det har stor betydning, at vores børn kan cykle sikkert til skole - både når de skal til Vinderslev
Skole, og når de i 7. klasse skal cykle til Kjellerup.

Uddeling af en Rose

Vi er nogle stykker, der synes, at Susanne og Kurt Knudsen fortjener at få en rose
og en stor TAK for deres initiativ med at opsætte og betale for en hjertestarter på
Rosenvænget 9 i Pederstrup.
Det er betryggende at vide, at vi også her i Pederstrup kan få hjælp, hvis vi skulle
opleve ulykke eller sygdom.
Venlig hilsen
Ole Slagter Nielsen
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Brugerrådet
ved Malmhøj
Til årets kabaret kom der ikke helt så
mange fra lokalområdet, som der plejer, idet der også blev holdt et andet
møde her i området. Men til gengæld
var der flere af beboerne fra Malmhøj, der deltog, end der har været de
foregående år, og det var vi glade for.
De arrangementer, vi holder, bliver
jo først og fremmest holdt for deres
skyld, for at give dem lidt afveksling
og oplevelse i deres hverdag. Og en
oplevelse var det at se og høre forestillingen ”Et smil og en sang” med
en masse gode, morsomme, kendte
og mindre kendte sange, fremført af
de dygtige amatører fra Sorring – og
så var der kaffe bagefter.

ket op til et andet selskab. Og bussen, vi havde lejet, var meget langt
fra den standard, vi forventede. Vi
bliver nødt til at overveje, hvordan vi kan sikre os bedre en anden
gang. Men vi håber, deltagerne
alligevel syntes, de havde haft en
Det er altid spændende, om vi ram- god tur!
mer det ”rigtige” tidspunkt, når vi i
januar planlægger løvspringsturen.
Det rigtige tidspunkt er det tidspunkt, hvor træerne er sprunget ud,
men løvet stadig er fint lysegrønt, og
der ramte vi plet i år. Det var en flot
køretur forbi lysende gule rapsmarker
og gennem nyudsprungne skovområder på vejen til Himmelbjerget, hvor
kaffen, bollerne og lagkagen ventede.
Efter kaffen plejer vi at sidde og hygge os, bl.a. med at synge nogle sange
til Bent Kraghs harmonika. Desværre
kunne vi tydeligt mærke på personalet, at de syntes, vi blev siddende for
længe. De skulle åbenbart have dæk12

Elly Stenholt
Årets generalforsamling blev holdt
den 24. maj. Sammen med formandens beretning blev der vist lysbilledshow fra alle de arrangementer, som
er blevet afholdt i årets løb. Efter
valgene og konstituering ser Brugerrådet nu sådan ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige :
og 		

Flemming Grønkjær
Inga Guldborg
Agnes Hansen
Birthe Clausen
Poul Erik Petersen
Elly Stenholt
Birthe Clausen
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Historien om en gård
Mausingvej 38

oprindeligt omtalt som ”Mausinggård” - en gård der kan spores mange
år tilbage i slægten
I dag bor Else og Peder Nørskov på
gården. Det har de gjort i 37 år.
Gården er bygget i 1792 som en
4-længet gård med stuehuset vendt
mod syd. Der er altid blevet drevet
landbrug på gården. I årene frem til
1986 drev Peder landbruget med grise som bibeskæftigelse. Jorden blev
lejet ud i 2000.

Slægtsnavnet Nørskov

Slægten har sit navn fra Nørskov
(gaarde) i Funder Sogn. Herfra kom
Peder Pedersen Virklund - i de første år kaldtes han ”Virklund”. Efter-

hånden forsvandt
dette navn, og Nørskovnavnet
slog
igennem. Det er
første gang nævnt
i kirkebogen 1832.
Nu er det blevet et
familienavn.
Den oprindelige slægt kan føres tilbage til sidst i 1600-tallet (Karen
Jensdatter). Nørskovslægten er en
udløber af Virklundslægten.
1. slægtsled: 20/12 1817 bliver Peder Pedersen Nørskov
(født 1788) gift med Karen
Jensdatter (født på gården).
De får 9 børn (hvoraf de 2
døde)

sig med Rasmine Haugaard. De fik
Børnene Johanne, Anna Marie og
Jens. Peder bor i den ene ende af huset frem til sin død som 95 årig.
4. slægtsled: 1942 gifter sønnen Jens
Haugaard Nørskov (født 26/4 1916)
sig med Maren Brink (parret til venstre). De bor på gården, der ejes af

2. slægtsled: 23/5 1863 gifter sønnen Jens Pedersen
(født 1833) sig med sin kusine Johanne Kirstine Nielsen
og overtager gården. De får 14 børn
(hvoraf kun de 6 bliver voksne).
3. slægtsled: 17/11 1905 gifter Peder Jensen Nørskov (født 11/1 1870)

Jens´ far Peder indtil 1965, hvor de
overtager gården. De får børnene
Minna, Hanne, Peder og Lene. I 1980
flytter Maren og Jens ind i lærerboligen, de har købt året før, og som ligger umiddelbart ved siden af gården.

Familiebillede
Øverst til venstre: 3. slægtsled, Peder & Rasmine
Nederst til højre (de 2 ældste): 2. slægtsled, Jens & Johanne
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5. slægtsled: 1980 gifter Peder Nørskov (født 1954) sig
med Else Bräuner Jepsen. De får børnene Connie (født
1976), Annie(1981) og Sussie (1983).

Hvilke ændringer er der sket på gården

Førhen var der 2 indkørsler med porte. Den markante
skrå mur, der ses ved den nuværende indkørsel er efter
sigende lavet for at gøre plads til tankbilen.
Den 4-længede gård er blevet til en 2-længet, idet kostald
og lade blev væltet i 1995. Der er i stedet opført et nyt
maskinhus. Stuehusets stråtag er på et ukendt tidspunkt
blevet udskiftet. I 1929 er udhusenes stråtag ændret til
ståltag.
De nuværende ejere, Else og Peder, har ændret på stuehusets indretning ved at vælte vægge, udvide med et værelse og lavet 4 værelser med separate indgange. De har
tilføjet flere terrasseområder til ejendommen.
De 3 billeder af gården er fra hhv. 1970, ca. 1900 og ca. 1890.

Marianne Weigelt Kristensen

Hauge Forsamlingshus
Sct. Hans aften
23.06 kl 19
Pølser med brød
Fællesspisning
07.09 kl 19
Koteletter i fad, ris,
kartofler, grønt
Baggagerumsmarked
24.09 kl 10-16
Pølser med brød
Oktoberfest
13.10 kl 19
Øl, ølsmagning, pølser, m.m.
Mortens aften
09.11 kl 19
Andesteg hvide/brune kartofler, sovs, rødkål,
surt og sødt
Ret til ændringer forbeholdes

Siden sidst er der sket rokering af bestyrelsen, da Birgit Frank har valgt at
udtræde af bestyrelsen. I stedet har
vi indkaldt suppleant Børge Rasmussen.

Hauge Forsamlingshus er klar
med en ny aktivitetskalender. Ved
alle arrangementer er der tilmelding enten i Hauge Minimarked
86 88 80 13 eller til Birgitte på tlf.
29 65 67 33.

Vi takker Birgit for hendes store arDa vores gamle festudvalg for
bejde med huset.
Grundlovsfesten har opløst sig
Bestyrelsen har konstitueret sig som selv, er dette overtaget af Hauge
Forsamlingshus. Vi har valgt, at
følger:
Grundlovsfesten holdes i huset i
stedet for på sportspladsen, og det
Formand
Kate Kristensen
er der taget godt imod. Vi håber
Næstformand Søren Vinkler
på en dejlig aften.
Kasserer
Anne Gommesen
Sekretær
Birgitte Rasmussen
Sct. Hans afholdes igen i år den
Medlem
Børge Rasmussen
23. juni på markedspladsen ved
Hauge Sø.

Vi håber på godt vejr og mange
fremmødte!
Kate Kristensen
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Hauges Friske Travere

I 2016 startede HUGF et nyt tiltag, nemlig Hauges Friske Travere. Holdets målsætning er at lave traveture i den
skønne natur, vi har lige omkring, hvor vi bor.
I år er traveturene hver onsdag i april, maj og juni måned. Alle turene er tilrettelagt i løbet af efteråret, og på planen
kan man se, hvor mødestederne er de forskellige dage. I år har vi haft stor tilgang, så vi er omkring 40 hver onsdag.
Turene er på mellem 5 og 8 km, og der inddeles i to hold. Et hold hvor der bliver gået rask til (ca. 6 km i timen), og
et hold hvor tempoet ikke er så hurtigt, så alle kan være med.
Her kan ses billeder fra turen i år fra Hald Hovedgård og Kapeldalen.
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Lis Bjørn Jensen

Pederstrup Vandværk
Pederstrup Vandværk holdt generalforsamling den 30. marts og fejrede
samtidig vandværkets 100 års jubilæum. Derfor blev der serveret lækre
wienerschnitzler fra Vinderslev Forsamlingshus for de 30 deltagere med
øl og sodavand ad libitum og med
kaffe og kage til dessert.
Tak til Helge Jørgensen
Efter at formanden, Claus Kovdal
Hansen, havde aflagt beretning, fik
Helge Jørgensen blomster og chokolade for mange års tro tjeneste som
opsynsmand/pedel på vandværket.
Helge har arbejdet frivilligt for vandværket i ca. 30 år, for før jobbet som
opsynsmand var han kasserer i vandværket i 22 år. Helge og Erna Jørgensen flyttede til Kjellerup i efteråret
2016, og Helge overlod derfor opsynet med vandværket til Lars Arhøj,
som også har mange år på bagen i
vandværkets tjeneste både som formand, bestyrelsesmedlem og nu med
at holde opsyn.
Lækage
Helge og Lars har derfor i mange år
haft et tæt samarbejde om vandværket og kan fortælle om mange både
sjove og trælse episoder fra arbejdet
med vandværket, som f.eks. dengang
de konstaterede, at der var en lækage
på Pederstrupvej, hvor der løb mellem 10 og 20 m³ vand ud i døgnet,
men de kunne ikke finde hullet. Så

Formand Claus Kovdal Hansen, afgående opsynsmand Helge Jørgensen
og nuværende opsynsmand Lars Arhøj
så mange rørstumper til under arbejdet, at smeden et par gange måtte
køre til Jern & Stål for at hente nye
forsyninger, og da morgenen kom,
hvor de havde regnet med at være klar
med levering af vand til forbrugerne,
Brusebad
En anden oplevelse, som de kan gri- var der kun et meget lille vandtryk.
ne ad i dag, var dengang, der skulle
skiftes et ur på vandværket. Det skul- Genvalg
le foregå ved midnatstid, mens vand- Generalforsamlingen sluttede med
forbruget var lavest, så Helge og Lars valg til bestyrelsen, og det foregik
havde sat den daværende smed i Vin- uden dramatik, da alle på valg modderslev, Arne Krægpøth, stævne, og tog genvalg. Bestyrelsen består altså
de gik i gang med udskiftningen. Det stadig af Claus Kovdal Hansen (forgik bare ikke helt efter bogen, for rø- mand), Kjeld Hvolgaard (kasserer),
ret ville ikke holde tæt, og hver gang Kaj V. Andersen, Villy Lundgaard,
de satte vandtryk på for at teste det, Hans Henrik Christensen, Susanne
røg spændebåndet af, og især Helge Smed og Søren Tøndborg.
Anna Arhøj
fik sig et gedigent brusebad. Der gik
vandrede Helge og Lars rundt i nattens mulm og mørke med en lygte i
den ene hånd og en jernstang i den
anden for at lede efter utætte vandrør.
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Osteriet Hinge
I april havde vi årets første arrangement. 30 personer valgte at tage
med til Erene og Evald Vestergaard

på Osteriet Hinge. Aftenen startede
i osteriet, hvor vi blev indført i kunsten at lave oste. Det var interessant,
og vi fik en totaloplevelse – også med
duft af ost. Især da der blev åbnet ind
til lageret, hvor ostene lå på hylder og
modnede. Herefter var vi i staldene,
hvor Evald med stor entusiasme fortalte om deres økologiske landbrug.
Da vi kom udenfor, blev det lidt
koldt for nogle af os. Så var det dejligt at kunne komme ind i Erenes og

Evalds hyggelige gildesal. Her sad vi
ved ternede duge og fik kaffe, nybagt
brød og alt det ost, vi kunne spise.
Før vi tog hjem, kunne vi handle hos
Erene. Her blev købt oste, kærnemælk, smør mm. Jeg tror, at alle købte noget. Det var en god, hyggelig og
interessant aften.
Byparken
En lørdag formiddag mødtes vi store
og små for at sætte lidt
skik på Byparken. Hækken
blev klippet, buske beskåret, og der blev ryddet op
og fjernet ukrudt. Selvom
det var tid for konfirmationer, så kom der rigtigt
mange. De børn der var
med, deltog i arbejdet og
var flittige.
Til slut hyggede vi med
pølser over bål, og Mette
sørgede for pandekagedej
og popkorn, som også
blev lavet over bål. Vi fik
selvfølgelig også kaffe og kage. Tak
til alle jer, der mødte frem
og gav et nap med.
I maj måned plantede vi blåbær, hasselnød og blomme.
Lad os hjælpes ad med at
passe på dem og giv dem
gerne en kande vand, hvis
du ser, at de trænger. Så
kan man forhåbentlig snart
nyde ”frugterne” af vores
arbejde.
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Anja Westhoff, der har været med til
at lave Byparken, rejser fra byen sammen med sin familie, så fremover må
vi selv stå for arbejdet med parken.
Vi ønsker Anja og hendes familie
held og lykke.
I forbindelse med oprydning i Byparken har vi kasseret sandlegetøj,
der var i stykker. Der vil blive købt

nyt for de penge, som Byparken har.
Desuden vil vi prøve at finde en rutsjebane til de større børn og måske
en gynge. Det blev efterlyst, da jeg
spurgte børnene, der var med til arbejdsdagen. Det var også der, at vi
besluttede at købe nogle planter.
Skt. Hans Fest
Når det her blad udkommer, så har
vi fejret Skt. Hans Fest ved Mausing
Forsamlingshus med vores sognepræst som båltaler.

Jeg håber også, at vi har fået solgt rigtigt mange medlemskort. I skrivende
stund har vi haft de første møder.
Vi har fordelt ruterne imellem os og
kommer snart ud til jer.
Byvandring i Mausing
Næste arrangement bliver guidet bytur i Mausing. Knud Haugaard arbejder på at lave en interessant tur for
os. Vi mødes ved Bydammen i Mausing, søndag 27. august kl. 13.3016.00.
Se i øvrigt kalender i bladet, vores
facebook, Vinderslev Borgerforening (offentlig gruppe) og plakater,
når tiden nærmer sig.
Årets sidste arrangementer
Torsdag den 19. oktober kl. 14.0017.00 mødes vi på skolen og leger
og spiller sammen, og vi gentager
succesen fra tidligere og inviterer på
café med vin og sang, onsdag den
8. november kl. 19.00-21.30 på skolen. Andre drikkevarer og kaffe og
kage kan også købes.
Det bliver hyggeligt, og alle kan være
med. Denne aften må man både
snakke og synge.
Varm sommerhilsen fra formanden
Lotte Kragh

Blåbærrene vandes
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. august
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Torsdag den 17. august kl. 18
Hyggeaften på museet for museets frivillige, foreningens medlemmer og andre
interesserede.
Lørdag den 2. september kl. 12.30
Udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Pris
og tilmeldingsfrist fremgår af dagspressen.
Onsdag den 11. oktober
Steen Steensen Blichers fødselsdag fejres
på museet.

BORGERFORENINGEN
Søndag den 27. august kl. 13.30
Byrundtur i Mausing v/Knud Haugaard.
Mødested ved Bydammen. Pris inkl.
kaffe/kage er 30 kr. f/voksne og 15 kr.
f/børn over 3 år.

Søndag d. 17. september. kl. 10.30
(Øvrige aftener fra den 20. til den 29.
Høstgudstjeneste på sportspladsen i juli. Se særskilt program)
Gråmose
Tirsdag den 1. august kl. 19.30
Torsdag den 28. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge
Lutherkoncert i Grathe Kirke
Stenholt, Liljevej 41. Ap. G. 12
Onsdag den 4. oktober kl. 17.00
Alt om Luther - på 60 minutter!
v/Sigurd BarretSct. Hans aften
23.06 kl 19

HAUGE
FORSAMLINGSHUS

Fredag den 23. juni kl. 19
Sct. Hans aften ved Hauge Sø

Torsdag den 7. september kl. 19
Fællesspisning.
Søndag d. 24. september kl. 10-16
Bagagerumsmarked
Fredag den 13. oktober kl. 19
Oktoberfest

Torsdag den 9. november kl. 19
Lørdag den 16. september kl. 9.30
Arbejds- og maledag i Byparken. Mortens aften
Medbring haveredskaber. Der er trakHAUGE U & GF
tement til de arbejdende.
Torsdag den 19. oktober kl. 14-17
Spilledag på skolen. Medbring spil.
Kage og kaffe/te/sodavand/juice kan
købes.
Onsdag den 8. november kl. 19-21.30
Café med vin og fællessang på skolen.
Øl/vand samt kaffe/kage kan købes.

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Søndag den 2. juli kl. 9.30
Gudstjeneste i ”Det store telt” på Hauge
Marked
Søndag den 20. august kl. 9.30
i Lysgård Kirke
Kirkevandring fra Lysgård til Vium
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”Hauges Friske Travere”
Hver onsdag kl. 19:
21. juni Den store P-plads
v/Bøllingsø
28. juni Kongenshus Mindepark
(udsigtstårnet/fugletårnet)

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Tirsdag den 8. august kl. 18
Årsfest i M.H.
Fællesspisning + obs. tilmelding senest 1. august til Anna Grete, tlf. 23
39 19 66
Emne: ”Mig er givet al magt i himlen
og på jorden”, Video v/Henrik Højlund
Tirsdag den 15. august kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43. Emne Salm. 8
Tirsdag den 22. august kl. 19.30
Møde i M.H. v/Fritidsmiss. Peter Bo
Christensen, Bording
Mandag den 28. august kl. 19.30
Ethioperkreds hos Emma Sørensen,
Anemonevej 4
Torsdag den 31. august kl. 14.00
Sensommerstævne i Kjellerup M.H.
ved Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Emne: ”Velsignelsens røde tråd i
Bibelen”.
Kl. 15.30 samme dag og sted:
Cand.Mag Birthe Marie Kristensen,
Hvide Sande
Emne: Mission på Madagaskar
Kl. 19.30 samme dag og sted:
Aftenmøde ved Sognepræst Anders
Kobbersmed, Aarhus

Lørdag den 1. til
torsdag den 13. juli
Bibelcamping på Lystruphave. Se sær- Torsdag d. 7. september kl. 19.30
skilt program
Samtalemøde hos Agnethe Jensen,
Tulipanvej 9. Ap.G. 13
Tirsdag den 25. juli kl. 18.30
Fælleskørsel til Haderup Bibel- Tirsdag d. 12. september kl. 19.30
camping fra Missionshuset. Mød bare IM’s fødselsdagsfest i M.H. ved Finn
op! Kaffe kan købes. Taler Robert Najbjerg
Bladt, Børkop. Sang v/Tina Lynderup
og Lene Jensen
Tirsdag d. 19. september kl. 19.30

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
En aften om Luther i Sognehuset v/tidl.
Biskop Carsten Nissen, Åbenrå
Mandag d. 25. september kl. 19.30
Ethioperkreds hos Vita & Svend Erik
Pedersen, Oustrupvej 22
Tirsdag d. 26. september kl. 19.30
Høstfest i M.H. v/Pastor Erik Lippert
Bjørn, Grønbæk
Fredag d. 29. september kl. 14.30
Rengøringsdag i M.H. Opstart med
kaffe

MALMHØJ
Alle mandage i lige uger
Lotterispil
Juli måned
Gåture i Vinderslev og nærmeste omegn
for Malmhøjs beboere.
September
Gårdbesøg hos Sanne & Carsten Jacobsen, Midstrup
Torsdag den 28. september kl. 13.30
Løvfaldssejltur på Silkeborgsøerne i 2 timer. Tilmelding er nødvendig.
Lørdag den 2. december kl. 14
Julemarked.
Torsdag den 14. december kl. 12
Julefrokost. Pris 60 kr.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS

MAUSING MARKED
Onsdag den 12. juli kl. 19
Stort lotterispil i teltet
Fredag den 14. juli kl. 19-01.30
Sommerbal i teltet.
Bordbestilling senest 11. juli på tlf.
86888200 eller 86888105
Lørdag den 15. juli kl. 9
Mausing Marked åbner
Kl. 11
Markedsbøffer i forsamlingshuset
Kl. 10-16
Gæt ”Møffes” vægt
Kl. 10-17
Benny Laursen spiller i teltet
Kl. 13 og kl. 15
Lars Love Louise
Kl. 11-17
Jens Oluf spiller i forsamlingshuset
Kl. 19-01
Markedbal i forsamlingshuset
Kl. 21
VIF bal i det store telt
Søndag den 16. juli kl. 9.30
Mausing Marked fortsætter.
Kl. 11-17
Jens Oluf underholder i teltet
Kl. 11-16
Henning Pedersen spiller i forsamlingshuset
Kl. 14 og kl. 16
Kisser og Søren i det store telt
Kl. 17.30
VIF serverer helstegt pattegris

Søndagene
Den 13. og 27. august kl. 19
Den 10. og 24. september kl. 19
Den 8. og 22. oktober kl. 19
Den 5. og 19. november kl. 19
Den 3. og 17. december kl. 19
Lotterispil

Torsdag den 14. september
Valgmenighedshistorie ved
Kurt V. Andersen

Torsdag d. 28. dec. kl. 14.30
Spritspil med gratis kaffe.

Lørdag den 14. oktober
Valgmenighedens 100 års jubilæum

VALGMENIGHEDEN

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Fredag-søndag den 14.-16. juli
Mausing Marked
Lørdag den 2. september i
Mausing Forsamlingshus
Medhjælperfest
Mandag den 25. september på
Vinderslev Skole
Opstart gymnastik
Fredag den 6. oktober kl. 17
Afslutningsfest ungdomsafdelingen
Lørdag den 28. oktober kl. 1830
Afslutningsfest seniorafdelingen

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Fredag d. 15. september kl. 18.30
Eat and Meet med Børnehjørnet i Sognehuset
Tirsdag d. 19. september kl. 19:30
Sogneaften i Sognehuset med Biskop
emeritus Karsten Nissen, Aabenraa

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 22. juni kl. 16.30-19
Sct. Hans ved Spejderhuset. Alle er velkommen.
Lørdag den 15. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked
Lørdag-lørdag den 22.-29. juli
Sommerlejr i Sønderborg
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Gudstjenester i Valgmenigheden
18. juni
2. juli
9. juli
23. juli
30. juli
13. august
10. september

Torsdag
den 14. september
Valgmenighedshistorie
Som optakt til vores 100-års
jubilæum har vi indbudt den
grundtvigske
altmuligmand
Kurt V. Andersen til at holde
foredrag om de grundtvigske
valgmenigheders historie – med
særlig vægt på Midt- og Vestjylland.
Kurt er både udlært murer og
historiker, og han har blandt
andet arbejdet inden for den
frie skoleverden og de frie menigheder.
I dag er han præst for Hundborg Frimenighed, sidder i
Grundtvigsk Forums styrelse
og holder i øvrigt gudstjenester
og foredrag, hvor man vil høre
på ham. Han er værd at lytte til.
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1. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
Ved Karen Marie Ravn
13. søndag efter Trinitatis

Levring
Levring
Vinderslev
Levring
Vinderslev
Hørup
Hørup

Lørdag den 14. oktober
100-års jubilæum for Valgmenigheden
Dagen vil blive fejret på behørig vis
med festgudstjeneste og efterfølgende traktement.
Programmet kan
ses i den indbydelse, der er sendt ud
til alle medlemmer.

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
20. august
27. august
29. august
3. september

Thorning
19.30
10.30
19.30
19.30 Mikael Holst Kongensholm
19.30 Mikael Holst Kongensholm

Grathe
9.30 Hauge Marked
19.30

Vium

10.30

10.30 Kongensholm
9.00 Mikael Holst Kongensholm
9.30 Fromesse i Lysgaard Kirke –
Kirkevandring og ved ankomsten
til Vium Andagt.
17.00 Informationsgudstjeneste.
Konfirmandindskrivning i Thorning
Forsamlingshus.
Bakkegården 10.00

Gudstjeneste i "Det store
telt" på markedspladsen

søndag den 2. juli kl. 9.30
Vi gentager successen fra sidste år
med at flytte gudstjenesten fra kirken
til det traditionsrige Hauge Markeds
store telt. Forud for markedsgudstjenesten er der gratis kaffe og rundstykker i teltet (se evt. program for
Hauge Marked).
Gudstjenesten starter kl. 9.30 og varer ca. 30 minutter.
Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste!

9.00

Høstgudstjeneste 10.30

Kirkevandring fra Lysgård til Vium

Søndag den 20. august kl. 9.30 i Lysgård Kirke.
Menighedsrådene i pastoratet indbyder igen i år til kirkevandring. I år bliver
det den 20. august, og vi indleder vandringen med en kort gudstjeneste i Lysgård Kirke kl. 9.30. Fra Lysgård vandrer vi sydpå ad en gammel hærvejsstrækning til Kongemosen, hvor der vil blive kaffepause. Derfra vandrer vi videre
til Over Hvam og gennem et særdeles naturskønt område ad en gammel vej
fra Krogsgårdsvej forbi Klargård Høj (87 m o. h.) til Hornskovvej. Vi slutter
ved Vium Kirke, hvor der holdes andagt, inden vi spiser sammen i Menighedshusets hyggelige lokaler. Vi forventer at slutte ca. kl. 13.30. Turen er på
ca. 6 km, overvejende ad grusveje og markveje i kuperet terræn. Af praktiske
grunde mødes vi i Vium kl. 9.00 og laver samkørsel til Lysgård. Nogle biler
bliver i Vium, og i dem køres chaufførerne til Lysgård for at hente de biler,
der står der. De foregående års kirkevandringer har været populære, så Kirkevandringsudvalget håber på godt fremmøde til denne spændende strækning i
vort pastorat
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Alt om Luther - på 60 minutter!

onsdag den 4. oktober kl. 17.00
Som et led i fejringen af Grathe Kirkes 100-årsdag er det
lykkedes os at få en aftale i stand med Sigurd Barret, som
sammen med tøjdyret Snapper kommer og synger og fortæller historien om Luther for børn og deres forældre!

Høstgudstjenesten blandt halmballer på sports-

pladsen i Gråmose finder i år sted søndag den 17. september kl. 10.30. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Efter gudstjenesten er menighedsrådet som sædvanlig
vært ved en efterfølgende let frokost, hvor "halmballekirkens vægge" er omdannet til tag-selv-bord.

Start på jubilæumsfejring

Det foregår i kirken, og der er fri adgang. Efterfølgende er
der mad i Hauge Forsamlingshus.
Se mere om arrangementet i næste kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen, så jeres
familie ikke går glip
af en god oplevelse med Sigurd og
Snapper!

Koncerten "Cash i kirken" med Karsten Holm & Band den 3. maj blev en rigtig festlig start på fejringen af Grathe
Kirkes 100-årsdag. Kirken var stuvende fuld, næsten som på en juleaften, og Karsten Holm & Band levede til fulde op
til alle vore forventninger. Karsten Holms fortælling om Johnny Cash og hans liv er en prædiken i sig selv - og kædet
sammen med det flotte musikalske program blev det til en forrygende god oplevelse. Som arrangører kan vi kun være
meget tilfredse med et vel overstået arrangement.
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Lutherkoncerten,
som vi måtte aflyse
Palmesøndag,
gennemføres i stedet
torsdag den 28. september
kl. 19.30 i Grathe Kirke

Grathe Kirkes
100-årsdag

en stor del af deltagerne til kirkefrokost i Hauge Forsamlingshus, hvor
menighedsrådsformand Sten Langdahl kunne byde velkommen til omkring 75 gæster, der stadig feststemte
sang og hyggede sig sammen i nogle
timer.

Det var en fyldt kirke, der under præludiet tog imod processionen af stiftamtmand Torben Sørensen, biskop
Henrik Stubkjær, provst Poul Erik
Knudsen og sognepræst Jørgen Løvstad ved festgudstjenesten Kr. Him- I løbet af eftermiddagen blev der talt
melfartsdag.
af Jørgen Løvstad, Inger Michelsen
og provst Poul Erik Knudsen. SidstJørgen Løvstad bød velkommen og nævnte sluttede med at udbringe et
stod selv for første del af gudstjene- leve for Grathe Kirke og dens menigsten, biskop Henrik Stubkjær prædi- hed.
kede, og provst Poul Erik Knudsen
forrettede altergangen bistået af Jør- Efter kaffen kunne formanden afgen Løvstad.
runde dagen med en tak for det store
fremmøde, og forsamlingen gik hver
Som et festligt indslag medvirkede til sit efter en festlig dag i og omkring
også kirkernes kor under ledelse af Grathe Kirke.
Sidse og Lene Tind Ahrenfeldt, ligesom organist Steen Pedersen i dagens Hjertelig tak for alle hilsner og gaver
anledning havde hjælp af sin søn på i dagens anledning.
trombone. Kirken var smukt pyntet
med levende lys og blomster i rødt
Grathe Menighedsråd
og hvidt.
Efter festgudstjenesten fortsatte
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
2. juli 		
16. juli 		
23. juli 		
30. juli 		
13. august
20. august
27. august
3. september
10. september
17. september

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

v. Mikael Holst Kongensholm
v. Erik Bjørn
v. Mikael Holst Kongensholm
v. Mikael Holst Kongensholm
v. Mikael Holst Kongensholm
v. Mikael Holst Kongensholm (kirkekaffe)
v. Frede Møller
v. Mikael Holst Kongensholm
v. Finn Najbjerg (degnegudstjeneste)
v. Mikael Holst Kongensholm (høstgudstjeneste)

Minikonfirmandundervisning

En god flok børn fra 3. klasse fra
Vinderslev Skole har fra slutningen
af januar til begyndelsen af april gået
til minikonfirmandundervisning onsdag eftermiddag i Vinderslev.
Hver gang begyndte vi i kirken med
en kort gudstjeneste med salmer og
sange, bøn og trosbekendelse.
Derefter gik vi på opdagelse i kirken
og har været rundt i alle krogene,
også en tur helt oppe på det mørke
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loft med pandelamper på.
Vi har også haft besøg af bedemand Poul Henning Sørensen.
Han viste urne, kiste og rustvogn
frem og svarede på minikonfimandernes spørgsmål. Og besøg af organist Marianne Skrydstrup, som
fortalte om Vinderslev Kirkes orgel. Alle minikonfirmanderne fik
også lov at vise deres evner på et
orgel frem.

Luther aften.

Tirsdag
den
19. september
kl. 19.30 er der
sogneaften i Sognehuset,
hvor
biskop emeritus
Karsten Nissen,
Aabenraa har en

Født i 1946 i Haderslev. Cand.
Teol fra Aarhus 1971. Sognepræst, forstander på Diakonskolen, domprovst og i årene
1996–2014 biskop over Viborg
Stift. Aase og Karsten Nissen
bor nu i Aabenraa.
Nissen er Folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende Reformationsjubilæet 2017 og besidder en stor viden om Luther. Vi
skal høre om den store kirkefader og lade det stå i lyset af 500
års jubilæet.

Bagefter gik vi over i sognehuset,
Alle er velkomne. Pris for aftehvor Tove hver gang serverede saftenen inkl. kaffe er 25 kr.
vand og boller. Til sidst så vi fremad
mod påsken gennem sang, leg, drama, udklædning og læsning i Bibelen.
Minikonfirmanderne var nemlig
med til at forberede gudstjenesten
Palmesøndag. De øvede påskeoptog, de lavede pynt til kirken, de
øvede sange og bønner, og
de gjorde det virkelig godt.
Derfor kunne vi slutte af
med en festlig gudstjeneste
Palmesøndag d. 9. april og
hyggelig fællesspisning i sognehuset bagefter.
Anna Grethe, Tove, Mikael og Helle siger tak for, at vi fik lov til at låne
jeres dejlige børn og lære dem godt at kende.
Vi ser frem til at byde næste hold minikonfirmander velkommen i
foråret 2018.

Hvad mon der sker i kirken for de mindste?

Fra torsdag den 27. april og 6 torsdage frem har private og kommunale dagplejere og hjemmegående mødre mødtes i Vinderslev Kirke til Kirkemusikalsk legestue en lille time. Både børn og voksne nyder den smukke kirke,
akustikken og samværet på kryds og tværs. Det er en skøn blanding af salmer
og rim og remser. Det er på skift sognepræst Mikael Holst Kongensholm og
medhjælper Helle Frølund, som leder Kirkemusikalsk legestue.
Organist Marianne Skrydstrup forventes at
deltage senere.
Vi håber meget på at gentage succesen igen til
efteråret.
Med venlig hilsen
Vinderslev kirke
Helle Frølund

Nu synger de: ”Nu vågner alle Guds
fugle små”

De tæller på fingrene
Og ”I østen stiger solen op”

Vi gemmer rasleæg bl.a. i sokkerne

Fanger sæbebobler

Leger under faldskærmen

Til sidst får børnene lov at
gå på opdagelse i rekvisitterne på egen hånd.

Når Kirkemusikalsk legestue er slut,
slukker vi lysene igen
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Eat and Meet

Der blev tid til leg ude på parkeringspladsen, og derefter blev filmen: HeEat and Meet blev en hyggelig og me- lium vist. Filmen fortalte på en fin
get festlig aften i Sognehuset. 9 friske måde om døden, og hvilke tanker
unge mennesker, plus 5 voksne, ind- børn kan have, når det handler om liv
tog sognehuset med godt humør.
og død.
Først var der fællesspisning med frikadeller, ris og gulerødder. Derefter
gik den vilde pølsejagt ind. En såret
pølse var dumpet ned i en klistret
havregrødsmasse. Pølsen måtte reddes og både passes og plejes. Lidt
skørt, men ret sjovt.
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Aftenen sluttede med en andagt, hvor
Helle knyttede lidt til vedrørende den
opsprættede pølse, der havde brug
for hjælp og omsorg.
På samme måde har vi mennesker
brug for hjælp og omsorg fra andre
mennesker og fra Jesus, som er den
bedste hjælper og redningsmand.

Vi forsøger igen med en Eat and
Meet aften den 15. september, så
bare mød op i Sognehuset kl 18.30 –
20.00.
Kontaktperson:
Helle Frølund: 51 890 574
Anne Marie Najbjerg: 61 777 454

Børnehjørnet
Glimt fra Børnehjørnet
Børnehjørnet er stadig et aktiv i Sognehuset.
På billederne kan I se, at vi er små og store
børn i forskellige aldre. De største hjælper
de mindste, og det er super dejligt, når store
børn vil lege og hygge med de mindste.
Børnene havde malet flotte tegninger, som
skulle pynte og give farver til kirkens rum
i påskedagene, og der var virkelig mange
flotte farver på påsketegningerne.
Børnehjørnet har haft en bagedag, og vi har
sået karse plus malet på sten.
Det gennemgående tema efter påske, har
været: Hyrden med sine får. Derfor har vi
fremstillet små får, og vi har studeret kirkens altertavle, der både viser en Hyrde, et
Får og en Glubsk ulv. Vi har været på et lille
opgave-løb, hvor alt handlede om får.
Jesus siger: ”Jeg er den Gode Hyrde”, og det
er et godt ord fra Bibelen, som vi har øvet
os på.
Vi har også sunget bevægelses-sangen:
Jesu lille lam jeg er
På sin skulder han mig bær
Over bjerg og dybe dale
Op til Himlens lyse sale
Jesu lille lam jeg er
På sin skulder han mig bær.
En tirsdag eftermiddag var vores saftevand,
frugt og saltstænger blevet væk, og vi måtte
ud for at lede efter det. Vi fulgte nogle poster og endte nede i missionshuset, hvor der
var dækket op til os.
Tak til børn, forældre og hjælpere, fordi I så
trofast støtter og bakker op på forskellig vis.
Efter sommerferien er Børnehjørnet klar
igen.
Følg os på kirkens hjemmeside
http://www.vinderslevsogn.dk/
Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg
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Dagplejerne

Fastelavn

Heldagslegestuen i marts måned i
Mausing Forsamlingshus havde vi
kombineret som forældredag med
fastelavn. Denne formiddag var vi
cirka 42 personer samlet til nogle rigtigt hyggelige timer. Fra dagplejernes
side vil vi gerne sige tak for den gode
opbakninger til vores arrangementer
af såvel forældre, bedsteforældre som
oldeforældre. Der skal også lyde en
stor tak til dem, som havde været behjælpelig med at bage fastelavnsboller
til os.

fastelavnssange, og dernæst var
der fastelavnsboller og kaffe/saftevand og hyggeligt samvær børn
og voksne imellem.
Så blev der slået til tønden, og også
deri var der lidt lækkerier til alle børnene. Herefter var der lidt fri leg, inden vi sluttede formiddagen af med
lidt forskellige sanglege. Tak til alle
for endnu et dejligt arrangement i
heldagslegestuen i Mausing! Vi sætter stor pris på, at vi i dagplejen har
mulighed for at invitere til sådanne
dage, så forældre, bedsteforældre og
oldeforældre har chance for at tilbringe en formiddag sammen med

deres ”Guldklumper” og få et indblik
i, hvad vi laver i dagplejen.

Salmesang

Enkelte børn mødte ind til morgenmad, og derefter gik vi i gang med at
pynte forsamlingshuset med forskelligt udklædningstøj mm. Så mødte
børnene ind i diverse kostumer, og
ih, hvor var de søde alle sammen.
Melisa havde bestemt sange til vores
sangsamling, deriblandt forskellige
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Vi er pt. i gang med et samlesangsforløb over 6 torsdage i Vinderslev
Kirke med sognepræst Mikael Holst
Kongensholm, Helle Frølund (gravermedhjælper mm.) og Marianne
Skrydstrup (organist). Vi mødes en
times tid i kirken, hvor vi oplever det
store flotte kirkerum og synger forskellige sange. Tonen slåes an på xylofon, lysene tændes i den 7-armede
stage, og så synger vi bl.a. ”I østen
stiger solen op”, ”Guds små fugle”,
”Hjulene på bussen”, ”En blå ballon”. Vi leger med tørklæder, mens

der synges ”Om blæsten”, vi gemmer
rasleæg, og faldskærmen bruges til at
synge om ”Noahs ark, der sejler på
det store hav”. Entusiasmen bliver
stor, når der blæses sæbebobler, og
de forsøges fanget, og til slut gåes der
lidt på opdagelse i kirken. Børnenes
sanser udfoldes, og de har en dejlig
dag i kirkeregi.

Dagplejens dag

Den anden onsdag i maj er det Dagplejens dag. Dagen kunne kaldes den
kommunale dagplejes fødselsdag.
Her gør dagplejegrupper landet over
lidt ekstra for at synliggøre dagplejen
og dens kvaliteter. Her i Vinderslev
holdt vi traditionen tro også Dagplejens dag onsdag den 10. maj. Vi havde valgt temaet ”Fra jord til bord”.
Vi mødtes kl. 8.30 i haven ved Lotte
og startede ud med at få boller og
melon, og med maverne fyldt var vi
klar til formiddagens opgaver. Fra
traileren skulle der læsses muldjord
op i vores planterammer, så børnene
gik i gang med skovlene. Vi såede så
gulerødder, ærter, radiser mm. Og
satte kartofler i spande. Nu glæder
vi os til at følge spiringsprocessen og
venter spændt på, at vi forhåbentligt
en gang kan høste nogle gode grøntsager, som vi så skal smage.

Efter endt arbejde blev der leget og fanget efter sæbebobler til stor morskab for alle aldre. Vi havde en dejlig formiddag og var glade for, at vejret var på vores side, inden regnen for alvor sætte ind over middag.
I heldagslegestuen i børnehaven lavede vi op til påsken et ”så karse” projekt. Børnene såede karse i kopper, som de fik
med hjem. Vi holder hver gang sangsamling med en lille gruppe fra børnehaven. I maj så vi børnehavens nyudklækkede kyllinger og var nede og se falkeungerne på overvågningskameraet.
Susanne Vad Westergaard
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Trekløverskolen - afdeling Vinderslev
”Trekløverskolen, afdeling
Vinderslev – det skal vi nok få lært!!”

Ovenstående er den sætning, vi her
på Vinderslev Skole, håber og tror, at
alle i lokalområdet tænkte, da de hørte vores nye navn. Som de fleste nok
ved, er Kjellerup og Sjørslev Skoler
efter sommerferien jo lagt sammen
med os, og den nye skole har efter
en lang og fin proces fået navnet
”Trekløverskolen”. Eleverne havde
mulighed for at indsende forslag, og
efter en afstemning blandt alle elever
fra den nye skole, blev ”Trekløverskolen” valgt. Lige nu arbejdes der på
et logo – det glæder vi os også til at
se.

ibrugtagningstilladelsen, gik der ikke
lang tid, før vi havde indvielse. Indvielsen blev gennemført med kort
varsel, men på trods heraf var der
mange gæster med. Vi havde inviteret til juice, saltstænger og fællessang i
skolegården – det var en festlig stund,
og brugerne er efter sigende ret tilfredse!!

Onsdag den 26. april stod i miljøets
tegn. Vi havde ”Grøn dag” og satte
fokus på nær-miljøet. En del af dagen var organiseret som en indsamling – ikke som en traditionel indsamling, hvor man stemmer dørklokker,
men som en affaldsindsamling, hvor
Midt i sammenlægningen kører hver- det gjaldt om at samle affald sammen
dagen derudaf. Vi har på voksenniveau travlt med at planlægge det
kommende skoleår. Det er jo heldigvis sådan, at børnene står klar på 1.
skoledag, så vi har en bagkant, der
ikke kan flyttes. Vi afgiver kun 6 elever til kommende 7. årgang og modtager omkring 18 nye 0. klasses børn.
Så alt i alt kommer vi til at opleve en
lille tilvækst i elevtallet på skolen i det
kommende skoleår.
Siden sidste udgave af Lokalbladet
har vi haft travlt på mange forskellige områder. Vores gamle legeplads
er blevet udskiftet og blev indviet
med pomp og pragt. Legeredskaberne blev monteret og opstillet for
et stykke tid siden og efter, at vi fik
32

fra nær-miljøet.
Efter indsamlingen blev der uddelt
præmier inden for forskellige kategorier, bl.a. for det grimmeste affald,
det højeste affald, det flotteste affald,
det sjoveste affald og klammeste affald. Alle hold samlede affald på livet løs, og det hele blev efterfølgende
sorteret i de rigtige kategorier.
Op til den grønne dag havde indskolingen i samarbejde med folk fra Affaldscenter Tandskov arbejdet med
affald som emne, hvor de bl.a. lærte
om den historiske udvikling indenfor
affald.

I samme periode har vores 2. klasse
haft et forløb med plejehjemmet
Malmhøj her i Vinderslev. Ideen bag
projektet var at udvikle børnenes
evne til innovation, entreprenørskab
og kreativitet, og et af kerneområderne i projektet var at gøre en forskel
for andre end sig selv.

Det endte ud i ”En anderledes dag på
plejehjemmet”, hvor børnene sammen med de ældre malede, bagte, gik
tur og spiste et måltid sammen. Projektet lykkedes i høj grad, og det er en
fornøjelse at tænke på de muligheder,
der er i samarbejde på tværs af alder.

I skrivende stund er vi ved at få styr
på de allersidste detaljer, inden hele
skolen tager på ude-tur til Kjelsølejren ved Ans. Vi flytter alle børn, og
stort set alle medarbejdere – og vi
GLÆDER os!! Mere om det i næste
udgave af Lokalbladet.
De bedste hilsner fra os alle på
Vinderslev Skole

Lottes private dagpleje
Det har været noget af en opgave at
vælge, hvad dette indlæg skulle omhandle. Den forgangne tid har været
så spændende, at det næsten ikke er
til at vælge. Af mærkedage kan nævnes: Fødselsdagsbesøg hos et af børnene, turen til Plumdal for at se de
nye smågrise, dagplejens fødselsdag,
fejring af Dagplejens dag, indvielse
af den nye legeplads på skolen, falkedag i børnehaven og vores kirkebesøg
sammen med byens dagplejere og andre, der har tid og lyst til at være med.
Sidstnævnte er et forløb, vi sætter
stor pris på, og som børnene nyder at
deltage i. STOR TAK til folkene bag!
Det er bare så godt.

Vi var cirkusprinser og prinsesser,
gang skal være vores cirkustema.
I en periode på 14 dage har vi arbej- der kunne lave de flotteste dansetrin.
Vi har tryllet (hvad er det egentlig at
det intenst med cirkustema.
trylle, og hvad er magi?) Desuden har
Cirkus Summarum har lavet en læk- vi lavet klovnenumre og fanget sæbeker cirkuskasse, som man kan bestille bobler, inden de rørte jorden, og en
med materiale til dagpleje og børne- dag lavede vi det magiske nummer at
have. Den har givet masser af inspi- balancere med et æg på en ske – uden
ration til udfordrende og sjove, lære- at tabe det.
rige lege.
I cirkuskassen var der to hold inspirationskort. Det ene sæt var med bilVi har bl.a. snakket om svære cirkus- leder af artister, og det andet var to
ord, såsom: Manege, artister og fore- ens kort med diverse cirkusdyr. Arstilling. Vi har lavet vores eget cirkus tistkortene brugte vi til samtale. Hvad
i haven med telt og manege. Her er der på kortet? Hvad laver hun og
øvede vi cirkusnumre. Vi var akro- hvem kan gøre det?
bater, der gennemførte en svær bane.
Det hele fortjener nogle venlige ord, Vi var stærke børn, der kunne løfte Det andet sæt brugte vi til at øve børmen jeg vælger, at mit fokus denne en hel elefant (læg: bObels elefant). nenes billedgenkendelse. Vi snakkede
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først om kortene, og dernæst lagde
jeg dem på gulvet mellem børnene.
Når jeg så viste barnet et af mine
kort, skulle barnet så finde det matchende kort på gulvet. En leg, vi gentog nogle gange, og som skabte stor
begejstring. Legen styrker som sagt
barnets billedgenkendelse, men øver
også barnet i at vente på tur, sidde i
rundkreds og være en del af en social
sammenhæng, sprogudvikling, handlingsforståelse og meget andet.
Vi har selvfølgelig også været en tur
i et helt rigtigt cirkus. Cirkus Krone
havde igen i år lavet en forestilling

købte billetter, gik ind og fandt vores
pladser i det store telt, så på klovn,
heste, pirater, cirkusprinsesse og en
sød elefant.
Efter forestillingen gik vi ud og holdt
picnic på græsset og legede lidt i det
fri, inden turen gik hjem.
Cirkus er et fedt emne, der rummer
utallige muligheder. Men vigtigst er
det, at cirkus er for alle uanset forskelligheder. Nogen synes, at klovne
er en uhyggelig sag, der vækker usikkerhed og måske endda angst. Men
når der arbejdes med emnet, kommer
der alligevel en lille dør på klem, og
minsandten om ikke barnet vover at
kigge lidt frem. Tryghed er nøgleordet.

til det yngste publikum. En super
fantastisk mulighed og en oplevelse,
der fylder børnene flere dage efter.
Børnene var med helt fra starten. Vi
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Nogen børn observerer i stilhed,
mens andre lever sig vildt ind i det,
de ser, og hujer og hejer og klapper

begejstret. Men alle, uanset fremtoning og personlighed, får de noget
ud af det. Det er da en win-win, der
vil noget.
Mange sommerhilsner
Lottes private dagpleje.

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

KJ

PORTE

Garageporte - på specialmål
Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Læs mere på

www.kj-porte.dk

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

Telefoni tilpasset dit behov
Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

www.fonet.dk

Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner
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Dennis Rasmussen Hauge

Hauge Forsamlingshus

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

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

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Andersen Ejendomme

V/ Johnny Hansen
Hønholtvej 3 . 8620 Kjellerup

Tlf. 50 80 45 13

Klovbeskæring

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

61348671

Mæglerne

Søndergade 1
Kjellerup
Tlf. 89 89 39 50

Hauge Minimarked

ernes b

ank

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk
V/ Louise Bech
Tlf. 86888080 - 51522195

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

Entreprenørfirma.
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg
TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

Ring på

40 59 90 45

eller

86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

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

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

-med 12 års erfaring i løsninger af styringstekniske 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

Mausing Forsamlingshus
Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole
For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47

TLF. : 26 16 43 12

LILLE ANNONCE 750 KR. OM ÅRET
STOR ANNONCE 1500 KR. OM ÅRET
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Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A 8620 Kjellerup, tlf 70 26 86 20, sparkron.dk

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383
Mobiltlf. 40518383

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.

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
Fmd.: Bente Sørensen, bentesoerensen@mail.dk

Soldatervennekredsen
Tlf. 86888681

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11

Brugerrådet på Malmhøj

Støttepillerne

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Børnehjørnet

Valgmenigheden

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

Dagplejere, kommunale

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

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

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

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

Tlf. 51599648

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

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

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

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Claus Kovdal Hansen, Tøndborgvej 53

Seniorklubben

Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A

Sognemenigheden, Grathe

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

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

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44
Fmd.: Lotte Kragh, Pederstrupvej 52

Tlf. 86888147
Tlf. 22643677
Tlf. 51469535

Tlf. 86881110
Tlf. 21417666
Tlf. 20425133
Tlf. 23666950
Tlf. 51723698

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

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

Tlf. 61365472

Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Henrik Holdgaard, Vinderslevvej 71
Tlf. 26247804
Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Vinderslev Skole

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

Tlf. 40297230

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

Skolebestyrelsen				
Fmd.: Marianne W. Kristensen,
Engholmsvej 2
Tlf. 86893738
Vinderslev Vandværk				
Fmd.: Niels Würtz, Trekronervej 17

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Mausing Beboerforening

Mausing Forsamlingshus

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Borgerforening

Dagplejere, private

Fmd.: Allan Kristiansen, Haugevej 23

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

Tlf. 86888157

Tlf. 40297230

Windir Spejderne				
Fmd.: Stieneke IJdema, Fruerlundvej 2

Tlf. 53298221

Tlf. 24885353
Tlf. 86888133
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Flere billeder fra det flotte optog ved VIF Sommerfest den 10. juni

