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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
Birthe & Ole Clausen, Liljevej 37, havde guldbryllup den 20. juli
Thor Møller Nielsen, Silkeborgvej 114, bliver 75 år den 24. oktober
Pia Dahl Riemenschneider, Liljevej 18, bliver 50 år den 16. november
Karen Møller Nielsen, Mausingvej 18, bliver 70 år den 17. november
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73, bliver 60 år den 16. december
Niels Peder Tøndborg, Tøndborgvej 58, bliver 80 år den 27. december

Den 21. juni fik Jeanette og Kasper 
Damgaard Hansen, Vinderslevvej 56, 
en lille pige. Bjørk, som hun hedder, 
blev født lidt hurtigt, for de var ikke 
kommet længere end til indkørslen 
til Viborg, da hun ville ud. De stolte 
forældre klarede det flot, men det var 
da lidt af  en oplevelse, da de ringede 
til sygehuset og sagde, at de var på vej 
alle 3! Bjørk vejede 3210 gram og var 
49 cm lang. Familien har også Hjalte 
på 3 år.

Pia Dahl Riemenschneider & Henrik Riemenschneider 
blev viet i Vinderslev Kirke den 7. juli

Lonnie og Kasper Ginnerup 
blev viet i Vinderslev Kirke 

den 1. september

Nyfødte

Anne & Martin Hansen blev viet i 
Vinderslev Kirke den 18. august

Velkommen til!

Solsikkevej 4
Henrik Andersen, Vinderslevholm-
vej 7, har købt Solsikkevej 4, som p.t. 
er udlejet.

Vinderslevholmvej 42
I løbet af  november flytter Karin og 
Henrik Franck samt børnene Tobias, 
Mads og Frederikke ind på gården 
Vinderslevholmvej 42. Malik slår græs for Oldemor
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spejlet

Gade

Fredag den 10. august var der Gade-Træf  på Krokus-
vej. Med aftensmaden, aftenkaffen og det gode humør 
under armen havde Krokusvej igen valgt Byparken som 
mødested. Her blev maden fortæret. Kaffen blev druk-
ket, og verdenssituationen blev vendt. Godt vi havde små 
stearinlys med, for dem var der brug for, da mørket faldt 
på. 
Et gade-fællesskab er værdifuldt og givende, og vi kan 
kun opfordre andre til at mødes på samme måde, for det 
er godt at dele hverdagstanker og hverdagsliv med dem, 
der bor i ens nærhed.
Dejligt, at vi har Byparken i Vinderslev, for her er gode 
rammer til fællesskab på tværs af  alder!

Anne Marie Vejen Najbjerg

Ny annoncør
Heilpraktiker Bojka Pavlovic
Krokusvej 17, 8620 Kjellerup
Bojka er tysk uddannet og eksamine-
ret heilpraktiker (Naturmediciner). 
Hun arbejder med irisanalyse, øre-
akupunktur, Detox bindevævsmassa-
ge, zoneterapi, m.m. Behandlingerne 
hjælper klienter med forskellige livs-
stilstilstande og sygdomme. 
Bojkas klinik på Krokusvej 17 i Vin-
derslev er åben hver tirsdag og lørdag 
efter aftale. Én tirsdag om måneden 
er hun i Baghuset 15B, Søndergade 
15 i Silkeborg.

Fuldt møbleret hus 
i Vinderslev udlejes
Overnatningsmuligheder i et helt hus 

på Vinderslevvej 32
med plads op til 8 personer

Leje minimum 2 døgn.
Pris 400 kr. pr. døgn ved 4 personer 

+ rengøringsgebyr 300 kr.
Ekstra 50 kr. for hver gæst over 4 personer.

Se billeder på airbnb.com og søg på Vinderslevvej 32.

Der er mulighed for længerevarende leje af  huset. 
Ring og aftal pris.

Tlf./sms 6171 0657 for booking.

Velkommen til!

Solsikkevej 19c
Ester Nielsen er flyttet fra gården 
på Vinderslevholmvej 42, hvor hun 
har boet siden 1984 sammen med 
sin mand, Helmer Nielsen, der døde 
i 2015. Gården er Esters barndoms-
hjem, så det er mærkeligt at flytte der-
fra, men som Ester siger: ”Jeg bliver 
jo ældre, og der var meget, der skulle 
holdes.”
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Lokalbladets 20 års jubilæum

Fra ide til virkelighed 
Formålet med et lokalblad skulle være at samle 
kræfterne for at tilgodese de beboere, der ikke 
indgår i nogen større lokal sammenhæng (unge 
uden børn og ældre med udeboende børn) og 
derfor har svært ved at følge med i, hvad der sker 
i området. At understøtte foreningslivet og sam-
menholdet både med hensyn til de nuværende 
beboere og – ikke mindst, til de fremtidige. Ved 
at forbedre informationsniveauet til beboerne og 
foreningerne indbyrdes, håber vi på at styrke lo-
kalsamfundet. 

Det hele startede den 6. maj 1997, hvor Vinder-
slev Borgerforening afholdt en foredragsaften 
”Hvordan får vi liv i lokalsamfundet” med fore-
dragsholder Anne Knudsen, som er formand for 
Landsforeningen af  landsbysamfund. På mødet 
kom der flere ideer til lokalt projektarbejde. Et 
af  dem var oprettelse af  et fælles lokalblad med 
aktivitetsoversigt for området. Der var flere per-
soner, der meldte sig som igangsættere, og denne 
gruppe skulle forsøge at føre projektet ud i livet.

Den 19. november 1997 blev det 1. informations-
møde afholdt, hvor alle foreninger og grupper i 
lokalområdet var inviteret til at høre om projek-
tets ide og indhold samt en høring om interessen 
for et sådant lokalblad. Der blev udvist god inte-
resse for både et lokalblad og en aktivitetskalen-
der. Flere personer meldte sig i arbejdsgruppen, 
som skulle undersøge det økonomiske grundlag. 

Der blev ansøgt om økonomiske midler til EDB, 
kamera, trykning og forsendelse af  bladet det 1. 
år. Fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje fik 
vi 50.000 kr. Fra kommunens 5% folkeoplysnings-
pulje fik vi desværre afslag, da de mente, ambi-
tionsniveauet var for højt. Da de 50.000 kr. ikke 
kunne række til både trykning og forsendelse af  
bladet det 1. år, var det tvivlsomt, om lokalbladet 
kunne finansieres udelukkende via frivillig indbe-
taling fra firmaer, foreninger / grupper og private 
husstande, så vi måtte opsøge andre eventuelle 
indtægtskilder. Takket være mange  sponsorer 
med lokal tilknytning, er det lykkedes at få lokal-
bladet op at stå.  

Så nu kunne det praktiske arbejde for alvor kom-
me i gang. Grænsen for Lokalbladets distrikt blev 
optegnet og blev Vinderslev Gl. sogn / Vinder-
slev skoledistrikt. Der blev indhentet tilbud på 
postbefordring af  bladet, og man fandt frem til 
et passende trykkeri. EDB udstyr og kamera blev 
indkøbt.

Den 11. juni 1998 inviteredes  alle foreninger og 
grupper igen til et orienteringsmøde. Flere perso-
ner var kommet til den arbejdsgruppe, der i dag 
udgør redaktionen. Fra de forskellige foreninger 
og grupper var der flere personer, der  meldte sig 
som bindeled til Lokalbladet. På mødet var også 
Per Larsen, som er med i et godt etableret lokal-
blad i Øster Brønderslev og Hallund området. 
Hele lokalbladsprojektet er opbygget på inspira-
tion og rådgivning fra Per Larsen. 

Fra Redaktionen
Med 80 lokalblade på forsiden er vi stolte af  at kunne præsentere vores 20 års jubilæumsnummer. 
Foruden det sædvanlige lokalstof  fra læsere, kirker, foreninger og institutioner bringer vi nogle 
tilbageblik og et par gensyn med tidligere samarbejdspartnere samt de første brudepar. 

Som det kan ses i artiklen herunder, spillede økonomien også dengang en stor rolle, og derfor er 
det med stor fornøjelse, at vi på side 8 giver en rose til de annoncører, som har støttet Lokalbladet 
gennem alle 20 år. En stor tak til dem, men bestemt også til de annoncører som er kommet til 
senere og ikke mindst til de læsere og foreninger, som har ydet frivillige bidrag i alle årene. Vi er 
også taknemmelige for de større beløb, vi har modtaget f.eks. ved nedlæggelse af  en forening, og 
som har gjort os i stand til at investere i nyt it-udstyr.

God fornøjelse med læsningen af  jubilæumsudgaven!
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Initiativpris
I Lokalbladets regi er der sket 
noget spændende siden sidst. 
Lene Rasmussen har fået Nor-
deas Initiativpris 2002.
Gennem 14 år har Nordea 
uddelt initiativpriser til fore-
gangspersoner for diverse bæ-
redygtige tiltag. I år var Lene 
Rasmussen fra redaktions-
gruppen i Lokalbladet indstil-
let til prisen. Og hvorfor nu 
det? Jo, ser I! I foråret 1997 
blev der afholdt et møde un-
der titlen: ”Hvordan får vi liv i 
lokalsamfundet”.
Et af  forslagene på mødet var 
netop at oprette et lokalblad 
med aktivitetsoversigt for om-
rådet. Lene påtog sig ansvaret 
for at føre projektet ud i livet. 
Lenes ambitionsniveau var 
højt, og hun kæmpede bravt 
for at få samlet en redaktions-
gruppe.

Der har været en lille udskiftning i 
redaktionsgruppen igennem årene, 
men gruppen har hele tiden supple-
ret hinanden godt, og der har ikke 
været gnidninger redaktionsgruppen 
imellem.
Økonomien kom på plads takket 
være en bevilling fra Indenrigsmini-
steriets Landdistriktspulje samt afta-
ler med en lang række lokale spon-
sorer. Sponsorerne har støttet rigtig 
flot op om Lokalbladet, og det er 
sjældent, at sponsorerne har sagt nej. 
Sponsorerne er såvel virksomheder 
og foreninger, som privatpersoner. 
Lokalbladet udkom første gang i ok-
tober 1998. Bladet er udkommet med 
fire numre om året lige siden, og op-
laget er steget fra 600 til 725. Antallet 
af  abonnenter uden for området er 
nemlig steget støt og roligt. Mange 
vælger at bevare kontakten til om-
rådet bl.a. gennem Lokalbladet. Det 
er muligt at abonnere på Lokalbladet 
for 100 kr. om året inkl. forsendelse.
Lokalbladet har gennem tiden ori-

Redaktionen de sidste 20 år
1998 -  Lene Rasmussen
1998 -   Alice Lemming
1998 -   Ingelise Olesen
1998 - 2002 Inger Thomasen
1998 - 2004 Mona Johansen
1998 - 2004 Flemming Grønkjær
1998 - 2012 Kirsten Haugaard
1998 - 2001 Andreas Pretzmann
1998 - 1999 Rikke Würtz
2000 - 2009 Jesper Mortensen
2000 - 2002 Brian Petersen
2001 - 2012 Charlotte Vindum
2003 -   Anna Arhøj
2004 - 2006 Jan Bolander
2007 - 2014 Jan Sprogø
2009 - 2010 Susanne Sørensen
2009 - 2012 Christian Laursen
2010 -   Karsten Horup
2011 - 2017 Ruth Bennedsgaard
2012 -   Hanne Bak
2012 - 2017 Marianne Kristensen
2016 -   Jytte Krogh

Lokalbladets 20 års jubilæum
enteret om stort og småt og 
har medvirket til at synliggøre 
lokalområdets identitet. Gen-
nem tiden er der fortalt om 
områdets virksomheder, æl-
dre menneskers erindringer, 
unge menneskers oplevelser  
ude i verden, livet i de lokale 
institutioner samt diverse små 
historier fra hverdagen. 

Lene har været tovholder i alle 
årene. Lene er stædig og dyg-
tig – og holder fast i den høje 
kvalitet såvel i artiklernes ind-
hold som i layout. Lene klarer 
også regnskabet vedrørende 
Lokalbladet og er initiativta-
ger til diverse ansøgninger om 
støtte. Det kan f.eks. nævnes, 
at Tuborg-fondet støttede 
købet af  en cd-brænder til 
Lokalbladet efter ansøgning 
herom.
Uden Lene var Lokalbladet al-
drig blevet til det, det er i dag.
TAK FOR DET, LENE!

Redaktionen i 1999 da Lokalbladet fik en check 
på 12.445 kr. til bl.a. en cd-brænder 

og et tekstbehandlingsprogram
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Lokalbladets 20 års jubilæum

Lokalbladet
Mel: ”Dyrtidsvisen“.

Dette er en vise 
om vores blad novice.
Bladet er om Hauge og
om Mausing by og land,
og om Pederstrupper,
om Vinderslev spilopper,
og det sker, 
at der er noget udefra.
Der en redaktion jo er,
med kvinder og med mænd,
af  kvinder hele seks der er,
af  mænd kun to såmænd,
men det har sig vist, at
de kan mer’ end lave pjat.
Alt vi kan i vort lokalblad 
læse om. 

Der er nog’t om tosser,
og der er nog‘t om bosser,
der er nog’t om skolen og
om runde fødselsdag’,
om forsamlingshuse,
og bryllup i Honduras,
lidt lokalhistorie der osse er.
Der er meget kirkenyt,

og nog’t om dræbersnegl,
og nog’t om tur i spejderhyt’,
og om et gadespejl,
nog’t om legestue,
som vi godt ku’ bruge,
ja, alt vi kan i vort lokalblad læse om. 

Der er nog’t om Dalen,
om kokker, der er falden,
der er nog’t om løvspringstur,
og nog’t om aftenskol’,
om vort Rydalsminde,
og brev’ fra en veninde,
nog’t om Mausing Møllelaug 
der osse er.
Der er nog’t fra Hauge af,
og nog’t om sognehus,
og nog’t om dem, der børn ska’ ha,
og nog’t om vores Brugs,
der er nog’t om træer,
og nog’t om jubilæer,
ja, alt vi kan i vort lokalblad læse om.

Og vor sportsforening
den også har en mening,
der er nog’t om børnegård’n,
der alt for lille er.
Børnedyreskue,
med hund og kat og fugle,

der er også noget om Mathil-
de’s hus.
Der er nog’t om ældreråd.
Og der er nog’t om storm.
Om damer som bru’r 
nål og tråd,
om Malmhøj, der ta’r form,
nog’t om julehygge,
om kirken der vil bygge,
ja, alt vi kan i vort lokalblad 
læse om. 

Der er nog’t om nytår,
og nog’t om fejl, der opstår.
Mon vi nu kan regne med,
at vi har strøm og vand.
Vi har jo computer.
Og vort årtusind slutter,
med at vi et NYT 
lokalblad alle får,
men der intet nyt jo var,
forundringen var stor,
redaktionen kvajet har,
det vi i hvert fald tror.
Vi fik gamle vine,
på nye flasker fine.
For gammelt stof  
der blot i vort lokalblad var.

Lokalbladet fik sin helt egen sang i Vinderslev-Revyen i 2000. Den er digtet 
af  Hanne Hansen og blev sunget af  Jette Gundersen.

Alvildas have er fantastisk flot, og man skulle ikke 
tro, at den var lavet af  en dame på 700 år, som Lo-
kalbladet kom til at gratulere hende med i oktober 
2016.

I januar 2017 skulle vi rette op på fadæsen, men 
kvajede os nok en gang ved at dividere med 100, og 
dermed blev Alvilda 7 år!!!

Heldigvis har Alvilda taget det med godt humør og 
lod os tage et billede af  den flotte have.
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Lokalbladets 20 års jubilæum

   

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

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

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

Mausing Forsamlingshus
 

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen  Tlf.  86 88 81 47

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

Hauge Minimarked
Haugevej 33

8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr.  86 88 80 13

   

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 

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

Lokalbladets rose skal gå 
til disse annoncører, som 
har været med til at støtte 
Lokalbladet i alle 20 år.
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Lokalbladets 20 års jubilæum

Jeg arbejder som gymnasie-
lærer på Aalborg Tekniske 
Gymnasium i Aalborg, hvor 
jeg underviser i dansk og 
idehistorie. Det er et dejligt 
job, som forandrer sig, fordi 
de unge mennesker jo bliver 
studenter gang på gang - og 
heldigvis for det. Gymnasi-
ereformen i 2017 har også 
sørget for, at fagenes indhold 
skal nytænkes, så der er nok 
at se til. 

I fritiden er jeg formand for 
Hvilsom friskole og fribør-
nehave, som begynder sit 
10. skoleår til august. Vores 
friskoleleder og jeg kan med 
glimt i øjet blive enige om, at 
det er vores fjerde 'barn'. Det 

Majbrith Borg Andersen,
en af  Lokalbladets første skribenter

er en stor glæde at se børnene tri-
ves i 'vores' skole, som nu har om-
kring 120 elever. Jeg er også for-
mand for Hvilsom menighedsråd, 
som er et lille sogn, der deler præst 
med Hvornum og Snæbum. 
Bjarke arbejder på vores mink-
gård og økologiske landbrugsare-
aler, men han er også timelærer i 
minkundervisning på Asmildklo-
ster Landbrugsskole i Viborg. Vi 
har en fast medarbejder, så der er 
flere hænder, når der er sæson-
travlt og en til at passe dyrene, når 
Bjarke underviser eller løber til 
møder. I relation til landbruget er 
Bjarke med i Minkfodercentralen 
i Støvring og bestyrelsen for land-
brugsskolen.

Vi trives i det himmerlandske og 

ser frem til, at vi også snart har 
20 års jubilæum i ægteskabet. 
Efter ferien begynder vores tre 
børn, Hjalte, Johanne og Rolf  i 
henholdsvis 1.g, 7.kl. og 4.kl.

Majbrith Borg Andersen

2 brudepar anno 1998

Liselotte & Karsten Thøgersen, Trekronervej 10, 
blev viet i Grathe Kirke for 20 år siden. Liselotte 
arbejder som socialpædagog i Bakkehuset i Kjel-
lerup - et botilbud for voksne med fysiske og psy-
kiske udfordringer. Karsten er førtidspensionist. 
Parret er blandt andet fans af  håndbold og holder 
med BSV. De har tre børnebørn på henholdsvis 
2½ år (tvillinger) og 5½ år. Karsten følger meget 
gerne børnebørnene til håndbold og mor-barn-
gymnastik m.m.

Annemette & Jesper Mortensen, Mausing-
vej 43, blev viet i Vinderslev Kirke den 15. 
august 1998. De har tvillingerne, Asger og 
Johan, som nu er 18 år og begge går i 2.g på 
HHX samt Amalie, der nu er 16 år og går 
i 1.g på HHX. Jesper er fortsat økonomi-
chef  på Grønagergård Savværk, mens An-
nemette har skiftet revisorjobbet ud med et 
konsulentjob ved FOA i Herning. Meget af  
fritiden går stadigvæk med ombygning og 
vedligehold af  ejendommen.
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Lokalbladets 20 års jubilæum
Rikke Würtz, medstarter af  Lokalbladet

Fra skuespiller til kon-
torassistent, krydret 
med poledance. Læs 
Rikkes historie her.

Mit navn er Rikke Würtz. Jeg 
rundede det magiske tal 40 år 
i maj. Det gør på ingen måde 
ondt, når man stadigvæk føler 
sig som en på 20 år! I anled-
ning af  Lokalbladets 20 års 
jubilæum er jeg blevet spurgt, 
om jeg var interesseret i at 
fortælle lidt om mig selv. For 
20 år siden var jeg med i re-
daktionen på dette lokalblad, 
hvilket jeg faktisk havde glemt 
ALT om. Jeg har mange gode 
stunder og minder, jeg kan 
tænke tilbage på fra dengang, 
jeg boede i Vinderslev.
Jeg startede på Vinderslev 
Skole i børnehaveklassen – 
og gik der indtil 7. klasse. Jeg 
husker tilbage på en god og 
rummelig klasse, hvor der var 
plads til alle. Jeg befandt mig 
bedst i drengenes selskab, da 
jeg betegnede mig selv mest 
som en drengepige, men so-
cialiserede mig også med pi-
gerne. Det var rigtig hyggeligt 
at møde mange af  dem igen, 
da Vinderslev Skole holdt 
”den store klassefest” i Arena 
Midt i 2015.
I en alder af  4-5 år startede jeg 
med at spille fodbold i Vin-
derslev Idrætsforening. Her 
brugte jeg meget af  min tid 

sammen med mine venner, som også 
gik op i denne sport. Jeg befandt mig 
godt med at spille fodbold og havde 
også på et tidspunkt en stor ambition 
om at skulle være professionel fod-
boldspiller – men hvem har ikke det 
i den alder? Jeg fortsatte min sport, 
indtil jeg startede i gymnasiet, hvor-
efter interessen faldt.
Imens jeg dyrkede fodbold, havde jeg 
samtidig en hest Pylle, som jeg holdt 

utrolig meget 
af. Det at ride 
og sætte mig 
på en heste-
ryg gav mig 
en eller anden 
form for ro 

og balance. Et af  højdepunkterne 
var, når der lige var blevet høstet, og 
man kunne galopere afsted ud over 
stubmarkerne og - ej at forglemme, 
ringridning i Hauge. Der fulgte selv-
følgelig også nogle forpligtelser med 
i at have hest, hvilket også var med 
til at give mig ansvarsfølelse. Interes-
sen faldt, da jeg nåede en vis alder, og 
der var noget andet som blev mere 
interessant!
I 1992 startede jeg i 8. klasse på 
Kjellerup Skole. Jeg kan huske, at 
det var hårdt at komme fra et lille 
lokalsamfund ind på en stor skole, 
hvor nærmest alle kendte hinanden. 
Jeg fik hurtigt nogle gode veninder 
og kammerater, som gjorde, at den 
hårde start hurtigt var glemt. I de 2 
år, jeg gik på Kjellerup Skole, var jeg 
med til at danne et skoleband, som 
vi kaldte ”Idyl”. Vi var en flok tøser, 

som både kunne lide at synge 
og spille og optrådte til et par 
ungdomsskolefester. Når jeg 
ser hjemmevideo fra dengang, 
så kan jeg ikke undgå at krum-
me tæer, for det var ikke altid, 
jeg ramte de rigtige toner hver-
ken på min basguitar, eller når 

jeg sang! Men jeg er glad for, 
at jeg fik den oplevelse med, 
og jeg vil ikke have været det 
foruden. Min gymnasietid 
foregik på Viborg Amtsgym-
nasium på matematisk linje. 
Jeg havde som valgfag valgt 
musik på højt niveau og dra-
ma på mellemniveau. Jeg var 
rigtig glad for at gå på Viborg 
Amtsgymnasium. Jeg fik lov 
til at udfolde mig både som 
skuespiller, musiker og som 
menneske. Jeg var med i di-
verse teaterforestillinger på 
skolen og var ikke bleg for at 
stille mig op på en scene og 
give den gas. Tror det var her 
jeg virkelig fik vækket min in-
teresse for skuespil og sang. 
Efter 3 hårde og oplevelsesri-
ge år blev jeg student i 1997.
Direkte efter gymnasiet i 
1997 startede jeg på Viborg 
Handelsskole, hvor jeg tog en 
1-årige HH. Efter handels-
skolen valgte jeg at tage et 
sabbatår, hvor jeg ville arbej-
de og tjene en god sum pen-
ge med henblik på at tage ud 
og rejse. Et af  mine jobs var 
som afløser på Berendsens 
Linnedservice i Kjellerup 
samtidig med, at jeg arbejde-
de på værtshuset El Diablo 
som bartender i weekender-
ne. Ud over det gjorde jeg 
også rent på ”Børnegården” i 
Vinderslev. Jeg fik som plan-
lagt tjent en god sum penge, 
men kom aldrig ud og rejse. 
En drøm, jeg inderst inde al-
tid har haft, var at blive pro-
fessionel skuespiller. Tiden 
var nu inde til at realisere den 
drøm, hvorpå jeg i 1999 tog 
på Skuespillerhøjskole i Her-
ning i et halvt år. Det var den Min kusine og jeg sammen med fodbolddrengene



11

Lokalbladets 20 års jubilæum
bedste tid. Jeg lærte rigtig me-
get om mig selv og om at agere 
på en scene. Samtidig med at 
jeg gik på højskolen, tog jeg 
også til diverse optagelsesprø-
ver på reklamefilm, tv-serier 
mm. Jeg var til optagelsesprø-
ve på skuespillerskolen – men 
fik dog desværre afslag – tror 
jeg var for almindelig, når det 
kom til stykket! Jeg fandt ud af, 
at det var et hårdt og kræven-
de arbejde, hvis man vil frem 
i Danmark som skuespiller. 
Efter min hjemkomst fra høj-
skoleopholdet lagde jeg det på 
hylden, da jeg inderst inde nok 
ikke var helt klar på at lægge 
det i det, som det krævede. 
I 2000 møder jeg min mand 
Klaus, som på det tidspunkt er 
professionel fodboldspiller for 
Viborg (VFF). Vi flytter sam-
men efter ca. ½ år i hans lej-
lighed inde midt i Viborg cen-
trum og har været sammen lige 
siden. Samtidig med at jeg flyt-
ter sammen med Klaus, starter 
jeg i lære i tøjbutikken Bestsel-
ler. Da det ikke er en guldgru-
be at være på elevløn, vælger 
jeg et ekstra job som tjener på 
Restaurant Bones. Her er jeg 
blevet beriget med de bedste 
venskaber og ser stadigvæk rig-

tig mange af  dem den dag i dag. Jeg 
blev udlært som salgsassistent i 2003, 
men kunne desværre ikke forsætte i 
butikken, da der skulle tages en ny 
elev ind. Jeg var i stedet så heldig at 
blive tilbudt en fast stilling som vært-
inde på Bones, og her var jeg i efter-
følgende 4 år. Herefter skiftede jeg 
spor og gik fra jobbet som værtinde 
til et job som kontorassistent ved fir-
maet Care Repair A/S, hvor jeg har 
været i snart 12 år nu. Nogle af  mine 
arbejdsfunktioner er bl.a. markedsfø-
ring af  firmaets materialer, vedlige-
holdelse af  hjemmeside, udarbejdelse 
af  sikkerhedsdatablade samt løn mv. 
Firmaet sælger bl.a. pleje- og repara-
tionsmidler, øjenskyl, rengøringsar-
tikler og meget mere til institutioner, 
skoler, virksomheder mv.
I min fritid dyrker jeg poledance, da 
jeg synes, det er en fascinerende og 
anderledes sportsgren. Første gang 
jeg stiftede bekendtskab med po-
ledance var på tv for ca. 6 år siden, 
men der var desværre ingen steder i 
Viborg, jeg kunne dyrke denne sport, 
så jeg startede til fodbold igen. Jeg 
fandt dog hurtigt ud af, at jeg ikke var 
så god og hurtig som i de gode gamle 
dage! Så jeg stoppede igen efter ½ år. 
Men held i uheld, så startede en dan-
seskole i Viborg op med poledance, 
og jeg startede til det og var solgt med 
det samme. Jeg havde virkelig fundet 
MIN sport. Det var ikke bare lige at 
svinge sig i sådan en ”stang”. Det 
krævede styrke, teknik og gav en mas-
se blå mærker til at starte med. Efter 
½ år og mange timer blev jeg spurgt, 
om jeg ville være instruktør. Jeg er 
efterfølgende blevet certificeret pole-
instruktør ved Xpert PoleFitness og 
har været på et hav af  workshops for 
at udvide mit repertoire. Det er gået 
så vidt, at jeg i min fritid har startet 
et nyt polested op i Viborg, sammen 
med en veninde her i starten af  2018. 
Stedet hedder PoleFitness 8800, og vi 
underviser primært i polefitness, men 

også i smidighedstræning, og 
ligeledes afholder vi polter-
abendarrangementer i week-
enderne. Når man først får 
startet på polefitness, så bliver 
man både bidt af  det og fit af  
det! Jeg har ikke rigtig kunnet 
slippe det med kundekontak-
ten fra min uddannelse som 
salgsassistent, så derfor har 
jeg yderligere et ekstra bijob 
i Vero Moda i Viborg som 
weekendafløser. Så man kan 
betegne mig som en meget 
aktiv mor på mange måder. 
Når jeg ikke arbejder på kon-
tor, står i butik eller undervi-
ser i polefitness, så nyder jeg 
at være sammen med min fan-
tastiske familie, som består af  
min mand, som jeg har været 
gift med i 12½ år, min ældste 
søn Patrick på 13 år og min 
yngste søn Filip på 10 år. De 
er medvirkende til, at jeg er 
den person, jeg er i dag. Når 
jeg ser tilbage på mit 40-årige 
liv, så har jeg oplevet både ne-
gative og positive ting, som 
jeg ikke ville have været for-
uden. Jeg er dog ikke blevet 
skuespiller, som jeg drømte 
om, ej heller professionel fod-
boldspiller – men er til gen-
gæld blevet klogere på, hvem 
jeg er, og hvor meget jeg kan.

Med venlig hilsen
Rikke Würtz

Klaus og jeg blev gift i 2006 Min dejlige familie, Klaus, Patrick 
og Filip ved Eiffeltårnet



12

Lokalbladets 20 års jubilæum
Mads Herman Johansen, 

illustrator til Lokalbladet anno 2002
Jeg er nu 39 år og bor på Nør-
rebro i København med min 
kæreste.
Jeg flyttede teknisk set fra 
Vinderslev i 2.g. 1998, men jeg 
føler, at det først rigtigt talte, 
da jeg var færdig med livgar-
den og rykkede til Viborg for 
at starte på tegneskole og se-
nere animationsskolen.

Efter 3 1/2 år med anima-
tionsundervisning, et som-
merjob i Irland og en profes-
sionsbachelor under armen 
tog jeg til København for at 
starte job hos Radarfilm, der 
på det tidspunkt lavede ani-
mationsfilmen ‘Disco Or-
mene’. I filmbranchen er et 
job sjældent af  længere end 
et års tids varighed så kort 
efter, at den produktion var 
færdig, blev jeg ansat hos spil-
firmaet Io Interactive, hvor 
jeg bl.a. arbejdede på spilse-
rien Hitman, som var et af  
mine yndlingsspil, da jeg var 
20. Jeg fandt dog efter noget 
tid ud af, at firmaet var meget 
stort og outsourcede meget 
animation til f.eks. Indien, så 
jeg ville lede efter et job, hvor 

der var lidt mere jobmæssig mobilitet 
og jeg kunne komme til at tegne lidt 
mere. Derfor blev jeg animator for 
et firma, der hed Cape, som lavede 
mange af  de Lego-apps der findes. 
Der både tegnede og animerede jeg 
til både kommercielle apps og grove 
skitser til nye spilidéer. Efter 3 år 
hos Cape endte jeg der, hvor jeg er 
nu. Hos et mindre firma, der hedder 
Ultra Ultra, og som i 2017 begik et 
debutspil ved navn ECHO til PC og 
Playstation. Det blev modtaget med 
god kritik og har vundet ‘Bedste Spil’ 
ved både Spilprisen i DK og Nordic 
Game i Malmø.

Hos Ultra Ultra er jeg i min nuvæ-
rende funktion fastansat animator to 
dage om ugen, og så er jeg ellers selv-
stændig med firmaet ‘Mads Herman 
Illustration’ de tre resterende dage. 
For min animationskarriere blev 
trukket ret meget i retning af  3D, 
idet jeg lavede så meget spilanima-
tion, at jeg savnede at tegne ‘rigtigt’. 
Så onsdag til fredag sidder jeg på en 
tegnestue, der hedder Kulkælderen, 
hvor jeg selv sidder og tager opgaver 
ind til børne- og fantasy-bøger. Lige 
nu har jeg haft en del arbejde, der 
involverer arbejde med illustration 
af  bøger med monstre, brætspil og 

så liveshows med forfatteren 
til førnævnte monsterbøger. 
Han hedder Mads Brynnum 
og er stand-up komiker, spil-
designer og forfatter. Sam-
men har vi udgivet bøgerne 
‘Når en drage drager ud’ og 
‘Flodhesten der ikke længere 
ville være en flodhest’. 
Man kan se eksempler på 
www.madsherman.com.

Alt mit arbejde er jo ret stil-
lesiddende, så jeg er begyndt 
at dyrke undervandsjagt i 
min fritid. Man får nok mest 
pulsen op, når man skal have 
gummidragten på og af, men 
jeg kommer da i det mindste 
lidt ud i den friske luft og får 
spist lidt fisk. Det skulle jo 
være så sundt.

Så ja, jeg har holdt fast i teg-
neriet. Helt fra dengang jeg 
fyldte margenen i skolehæftet 
med trolde til nu, hvor jeg sid-
der på computer. Selv da jeg 
var på firma-opstartskursus 
hos Skat i fjor, kunne jeg da 
ikke dy mig for lige at lave et 
uhyre eller to i notaterne. Det 
stopper nok aldrig.

Mads Herman Johansen
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Mausing Forsamlingshus
Så er markedet ovre, og det tegner 
ikke for godt. Vi manglede ca. 100 
deltagere til lotterispillet sammenlig-
net med sidste år. Det var nok den 
megen varme, som mange menne-
sker ikke bryder sig om, men der var 
lukket op overalt, og det mærkedes 
ikke så varmt, for der kom også en 
lille vind ind imellem.

Fredag aften gik det rigtig godt med 
ca. 180 til spisning og dans, og der 
dukkede flere op efter spisningen.
Lørdag var det også varmt, men der 
var nogenlunde med folk, og ved fle-
re stadepladser var man godt tilfreds 
med dagens salg. Søndag formiddag 
var rigtig godt markedsvejr, men det 
havde folk nok ikke fået at vide, for 
der var ikke så mange. Så fik vi no-
get regn bagefter. Det måtte godt 
lige have ventet til om mandagen. Vi 
manglede vandet, men det kom for 

Det går godt med vores 
lotterispil, 

som jo er hver anden søndag.
 

9. og 23. september kl. 19
 

7. og 21. oktober kl. 19
 

4. og 18. november kl. 19
 

2. og 16. december kl. 19
 

Der er spritspil 
lørdag den 29. december kl.14.30. 
Mød talstærkt op! Det er næsten 
kun drikkevarer, vi spiller om.

Fællesspisning
onsdag den 31. oktober kl.17.30 

Kom og få et par hyggelige timer.
Vi skal gøre det så godt, vi kan 

og få lavet noget godt mad til jer!

tidligt. Vi kan mange ting, men styre 
vejret kan vi ikke endnu! Vi må se, 
når alt er gjort op.
 
Nu har vi også fået de 4 nye døre i.  
De mangler en fuge i kanten, men de 
pynter allerede.

Bestyrelsen

Pensionistforeningen
Kommende møder i Pensionistforeningen
Møderne foregår på Malmhøj

Onsdag den 3. oktober kl. 16.30
Høstfest ved Susanne Jacobsen, Midstrup. Ved klaveret Else Holm.
Spisning á 60 kr. pr. person

Onsdag den 7. november kl. 14.30
Guds skaberværk set gennem et kamera ved Per Hauge.

Onsdag den 5. december kl. 16.30
Julecafé ved Bente Sørensen.
Snitter + øl/vand til 50 kr. pr. person

De første møder i 2019

Onsdag den 9. januar kl. 14.30
Magnetterapi om magneters indvirkning på kroppen. Vi får lov at prøve tæpper og lignende.

Onsdag den 23. januar kl. 14.30
Foredrag ved Poul Dahl, Skræ

Hanna Bjerre
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Vi er blevet kontaktet af  
Mona Schwanda og Ib Thom-
sen fra Resdal, som gør en 
masse for Bo Youngs musik i 
Midtjylland. 

Arrangementet med Bo 
Young for bofællesskaber har 
før været på Perronteateret i 
Silkeborg, men på grund af  
pladsmangel vil de gerne til 
Vinderslev Forsamlingshus.

Indtil videre har det kun væ-
ret for bofællesskaber, men 
hvis der kunne være andre, 
der har lyst til at komme med, 
skal man være meget velkom-
men, men ring og bestil billet-
ter i god tid.

Det ligger fast hver den 1. 
onsdag i måneden - på nær 
september og evt. oktober, 
hvor det er blevet ønsket, at 
vi afholder det en søndag.

Lene & Christian Lange

Vinderslev Forsamlingshus

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Sæt kryds i kalenderen!

Tirsdag den 27. november
afholder Lokalrådet generalforsamling.

Mere info følger i dagspressen og på facebook. 
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Vinderslev Forsamlingshus
Mortensaften 

Lørdag den 10. november kl. 17.30 
i Vinderslev Forsamlingshus

Traditionen tro serverer vi andesteg med 
hjemmelavet rødkål, tyttebær, asier, hvide og 
brune kartofler og en fantastisk andesauce

Herefter er der ris a la mande med 
kirsebærsauce og en kop kaffe. 

Pris per person 195,- / Børn 95,-

Tilmelding nødvendig - først til mølle 
Tlf. 86 88 80 80 / 30 28 76 13 

Vi glæder os til at se jer!
Lene & Christian

Julemenu 2018
Julefrokost 1

Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade og citron

Glaseret juleskinke med grønlangkål og brunede kartofler
Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål

Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris per kuvert 139,-

Julefrokost 2
Marineret sild med karrysalat

Fiskefilet med remoulade og citron
Tarteletter med høns i asparges

Lun leverpostej med rødbeder og bacon
Glaseret juleskinke med grønlangkål og brunede kartofler

Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål
Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris per kuvert159,-

Julefrokost 3 
Marineret sild med karrysalat

Fiskefilet med remoulade og citron 
Spinatroulade med røget laks og dilddressing

Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med rødbeder og bacon

Glaseret juleskinke med grønlangkål og brunede kartofler
Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål

Brie med kiks og druer
Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris per kuvert 189,-

1 ekstra ret kan tilkøbes kr. 25,- per kuvert
Brød og smør kan leveres for en merpris af  kr. 15,- per kuvert

Minimum leverance er 10 kuverter.
Leverance inden for 15 km uden beregning,

herudover 5 kr. per km

Fade, skåle og anden emballage bedes venligst leveret tilbage i 
rengjort stand – ring venligst inden levering

Nytårsmenu 2018 
Nytårstorsk – sennepsglaseret, 
med rødbede/æble julienne, 

fyldt æg med persille, flødepeberrod
Røget laksetatar på bund af  sprød spidskål 

marineret i rosenpeber, 
jordskokker og sprødt brød

Røget dyrekølle, sharon, tranebær, valnød-
der, grønkålsgremolata, sellericreme

Kuvertbrød og smør

Oksemørbradbøf  (ca. 200 g) 
med peberkrydret bacon,

Kartoffelgratin med spinat og vesterhavsost
Madagascar pebercreme sauce, 

Portvinsskysauce
Karameliseret skalotteløg, smørdampet 

grønsagstagliatelle, glasklare syltede æbler

Hvid chokoladeis med galiano, Brownie med 
chokolademousse (gateaux marcel)

karameliseret skovbær, rom/vanillesyltet 
pære, citron coulis

Pris for menuen per person 300,-

3 stk. kransekagekonfekt 25,-
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Vinderslev Forsamlingshus
Vi skulle have haft besøg af  Johnny 
Cash (Dennis Lydum) i oktober må-
ned, men på grund af  sygdom har 
han aflyst alle koncerter i år. Vi håber, 
han kommer ovenpå igen, og så har 
han lovet og komme i det nye år. 

De kommende arrangementer er fæl-
lesspisning i oktober måned. I no-
vember er det julefrokost, hvor alle 
er velkommen. Tag naboer, venner 
og firmaer med. Det bliver en hyg-
gelig aften med god mad fra Lene 
og Christian. Norden`s Dansemusik 
spiller op til dans. 

Første søndag i advent tænder vi jule-
træet på tovet, hvor julemanden kom-
mer forbi. 

Hilsen 
Bestyrelsen 

for Vinderslev Forsamlingshus

Fællesspisning
Torsdag den 25. oktober kl 17.30

Menu er flæskesteg med tilbehør.

Pris 100 kr. for voksne
50 kr. for børn u/12 år

Tilmelding til Søren på tlf. 51915048 senest den 18. oktober

Julefrokost
Julen står for døren, 

og vi nærmere os vores årlige julefrokost 
i Vinderslev Forsamlingshus.

Dette sker 
lørdag den 24. november kl 18.00

Vi sørger for julepyntede lokaler.
Baren er fyldt op med masser af  

dejlige og kolde drikkevarer.
Lene og Christian har sammensat en lækker julebuffet.

Der er sørget for god musik under middagen 
og derefter spilles op til dans.

Pris pr. kuvert kr. 275,00 inkl. natmad.

Der er plads til alle, så inviter firmaet, naboer, familien 
og alle vennerne med til en hyggelig aften.

Tilmelding til denne herlige aften skal ske til Søren
på tlf  nr. 51912048 

Først til mølle senest den 16. november

Kom 

og hjælp os med at vække julemanden 

søndag den 2. december kl. 10.00.

Vi mødes på torvet og går rundt om juletræet. 
Derefter går vi ind i forsamlingshuset 

og får varmen.
Der synger vi lidt, og så må vi se, 
om julemanden har godteposer 

med til alle børn.

Der kan købes æbleskiver, gløgg, 
kaffe, øl, sodavand.
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Hauge Forsamlingshus
Vi har afholdt Sct. Hans ved Hauge sø, ca. 35 var mødt frem. Det var en blæ-
sende aften, men vi fik dog ild i bålet.

Båltaler var landmand og byrådsmedlem, Susanne Guldborg Jacobsen. 
Hun fortalte små historier fra livet. Det viste sig, at hun var født i Hauge.

En rigtig hyggelig aften med god snak.

Husk vores sidste fællesspisning i år er torsdag den 22. november.

Kate Kristensen

Vollyball 

i Thorning hallen
Mix-hold

Vi træner hver onsdag
fra kl. 19 - 20.30

Alle er velkommen!

Square dance
 i Hauge Forsamlingshus

 
Vi danser hver tirsdag kl. 19.00 

KOM BARE OG PRØV DET!

Alle er velkommen!

Hauge U & GF

Badminton 

i Vinderslev Skoles gymnastiksal
 

Hauge U & GF har tider til badminton 
om onsdagen fra kl. 18.00 – 21.00

Er du interesseret, så kontakt 
Jette Munk på tlf. 23 93 65 84
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På udflugt ind 
i fjernsynet
En onsdag aften kørte vi mod Aar-
hus for at besøge TV2-Østjylland.
En veloplagt og charmerende jour-
nalist-praktikant fortalte om arbejdet 
med at lave fjernsyn.

Det starter med, at de første mø-
der ind kl. 05.30 og kigger på nat-
tens hændelser. Allerede dér laves de 
første indslag til deres hjemmeside 
og alle de sociale medier. Man laver 
nemlig ikke kun flow-TV, som man 
siger. Mange unge mennesker ser slet 
ikke tv, og de skal også rammes med 
nyhederne. 

Senere på morgenen møder flere ind, 
og man holder redaktionsmøde. Her 
planlægges, hvad der skal med i nyhe-
derne om aftenen og vinklen på hi-
storien. Her langtidsplanlægges også. 
Nogle reportager/dokumentarer er 
flere måneder undervejs, før man 
når det færdige resultat på skærmen. 
Journalisterne skriver og interviewer, 
og det sker ofte, at de selv filmer, og 
så er de nyhedsværter.

Jobbet kræver, at man synes, at det 
er spændende ikke at vide, hvad man 
skal dén dag, og man arbejder hele 
tiden med en deadline. Når dagens 
optagelser er klar, så sidder fotograf  
og journalist i klipperummet og laver 
speak og klipper lyd, film og bag-
grundslyde sammen. De ved nøjag-
tigt, hvor mange minutter og sekun-
der indslaget skal fylde.

Under selve udsendelsen er der folk, 
der styrer kameraer, lyd og hvornår 
indslagene skal på. Nyhedsværten 
har en øresnegl og får at vide, hvor-
når der må stilles spørgsmål, eller der 
skal rundes af. Teksten kan de læse på 
alle kameraerne. Her står også, hvil-
ket kamera, man skal kigge i. Umid-
delbart før udsendelsen holdes en 
generalprøve.

Vi så dagens nyheder på storskærm, 
og herefter fik vi et kig ind i redak-
tion, lager og arkiv. Vi kom også ind i 
studiet. I garagen så vi bilerne og di-
verse udstyr. Poul Erik fik lov at hol-
de et kamera på 12 kg – og til 500.000 
kr.!

Vi så også klipperum, og underteg-
nede lavede et speak på to sætninger. 
På TV-stationen har de et lille rum, 
som bruges, når en fra Aarhus skal 

interviewes til en af  de andre TV-
stationer. Her prøvede Flemming at 
sidde på stolen, og vi så ham på skær-
men med Aros i baggrunden. 

Det var en interessant aften, og spør-
gelysten var stor. Som altid var der en 
livlig snak, før vi kørte hjem igen.

Årets sidste arrangement bliver ”En 
aften med benzin i blodet”. Et fore-
drag af  Freddy Pedersen. Han fortæl-
ler om sin lange karriere som rally-
kører. Motorklubben er inviteret til 
at komme med deres biler, så vi kan 
beundre dem og ”sparke dæk”. 
Det foregår torsdag den 4. oktober  
kl. 19.00 til ca. 21.30.

Sæt kryds i kalenderen…
Generalforsamling, torsdag den 7. 
februar 2019 kl. 18.30 i Vinderslev 
Skoles fællesrum.

Foreningen er vært ved et let trakte-
ment. Dagsorden ifølge vedtægter og 
så er der kaffe og kage.

Lotte Kragh
Formand
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Blicheregnens Museumsforening
I årets sidste tre måneder sker der en 
del på Museum Silkeborg Blichereg-
nen.

Udstillingen ”ved Korsvejen”, der vi-
ser billeder fra Kjellerup, som byen så 
ud for 100 år siden og længere tilba-
ge, fortsætter til den 17. februar 2019 
med lidt fornyelse fra den 24. novem-
ber, hvor udstillingen kommer i ”ju-
letøjet”. Det er en rigtig spændende 
udstilling, som vil interessere alle, der 
kender lidt til Kjellerup eller blot in-
teresserer sig for byudviklingen for 
over 100 år siden.

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 
fortæller museumsinspektør Mari-
anne G. Hougaard den spændende 
historie om, hvordan byens initiativ-
rige indbyggere satte deres præg på 
udviklingen. Der serveres kaffe og 
kage. Pris: 50 kr.

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 
fejrer museet Blichers fødselsdag 
med et foredrag af  Torben Arboe, 
som forsker i jyske dialekter. 
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Tirsdag den 16. til torsdag den 18. 
oktober er der lagt op til familiedage 
i efterårsferien, hvor man kan lave sit 
eget legetøj og høre mere om barn-
dommen i 1800-tallet. 
Alm. museumsentré.

Fredag den 26. oktober kl. 16 – 18 
fejrer Blicher-Selskabet udgivelsen af  
bogen ”Ak! Hvor forandret! og 17 
andre noveller.” Bente og Erik Har-
boe præsenterer bogen og læser højt 
af  udvalgte noveller. Arrangementet 
er gratis, og der kan købes kaffe og 
kage for 25 kr. 

Torsdag den 15. november kl. 
19.30 fortæller museumsinspektør 
Kirsten Nellemann Nielsen historien 
om Grathe Hede og de arkæologiske 
undersøgelser, der blev foretaget i 
2015 og 2016.

Lørdag den 1. og søndag den 2. 
december fra kl. 13.00 til 16.00 for-
tælles julehjertets historie fra H.C. 
Andersen til i dag, og der er mulighed 
for at flette sit eget julehjerte af  papir 

fra Papirmuseet. Der kan købes saft/
gløgg og æbleskiver.

Medlemmer af  Blicheregnens Muse-
umsforening har gratis adgang til alle 
tre museer under Museum Silkeborg 
og får sidst i november tilsendt muse-
umsforeningens årsskrift ”Brudstyk-
ker”, som indeholder forskellige hi-
storier fra egnen og nogle sider med 
100 år gamle avisartikler. 

Et medlemskab koster 200 kr. om 
året. Indmeldelse kan ske ved hen-
vendelse på museet eller pr. mail.

Se alle Museum Silkeborgs øvrige ar-
rangementer på hjemmesiden: www.
museumsilkeborg.dk.

Museet kan også kontaktes på tlf. 
87205030 eller pr. mail: info@bliche-
regnensmuseum.dk.

Gunhild Kjærsig Sørensen
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Plumdal tanker 
- Om mad 
For at frembringe gode planter der giver en vellykket høst, må der gødning til den 
levende jord. Høsten har været fantastisk i år, men selvfølgelig ikke uden at vande 
en lille smule med dyrebart grundvand. 
Årets helt store succes har været den i foråret nylavede polytunnel/drivhus. Tre 
store udtjente til formålet trampoliner blev til et 5x4,5 meter stort telt. Her har 
tomater, agurk og peberfrugter nydeligt skudt til vejrs og kastet en fuldstændig 
forrygende høst af  sig. 

I foråret fik Mutter so sine 10 små på marken ved siden af. Her plantede vi efterføl-
gende hokkaido og squash. De vokser på deres gødningsplads, som blev de betalt 
for det og får store velsmagende frugter. Grise gøder nemlig i det samme område 
af  marken hver gang. Det er deres toilet, så de ikke forpester resten af  deres egen 
mad med lort. Oplagt sted til den slags gødningskrævende planter! 

Roerne blev til så godt som nul og niks i år, men det skyldes ikke gødning, men 
den ekstremt tørre sommer, der også gav udfordringer med græsvæksten og derfor 
gav anledning til at opdage nye ressourcer. Fårene har, udover at måtte tage hul på 
vinterhøet, også fået grene og træer, fældet nu hvor løvet stadig er på, til stor glæde 
for dem. Det nyder de, og det vil jeg huske også i somre, der er mere gavmilde med 
græs. Grisene plejer også at leve af  rigelige mængder med le afslået græs. I stedet 
har naboer været gavmilde med nedfaldsfrugt. Frugttræerne har nemlig lukreret 
af  den varme sommer. Kålen er stor, struttende og sprød i det fåremøg, jeg kom på 
inden vinteren. Smukke planter der også giver enorme mængder mad. 

Vi har udstenet blommer i kilovis, høstet ribs og plukker lige nu brombær, sto-
re sorte skønheder der gør sig godt løsfrosset i fryseren til vinterens bagværk, 
smoothie og marmelade. Hvert år bygges mere og mere på selvforsyningen, og 
det er en stor lykke og tilfredsstillelse for os, når noget nyt og mere lykkes. Hvert 
år er forskelligt, og vejr, gødning og egen indsats er afgørende for, hvad dette års 
menu står på. 

I foråret bøvlede jeg med en forstrakt arm. En tid kunne jeg ikke ret meget med 
armen, men den store lære blev, at tingene godt kunne overleve en stund uden den 
helt store indsats og ikke mindst, at her skal være meget mere (højt) ukrudt end 
først antaget. Her har summet af  liv, alverdens insekter har haft bolig i de mange 
(ukrudts)blomster. Planter jeg normalt når at skære ned. Men det har også næret 
drømmen om endnu flere blomster. Der var en grund til, at de gamle landbokoner 
havde overdådige blomsterhaver, der gav næring til havens bier og fugle. De hjæl-
per mig, så mit udbytte bliver stort. Det, sammen med en naturlig dyregødning, er 
essentiel for en vellykket høst. 

Derfor lyder her til sidst en lille bøn: Står du og skal dele dine stauder i efteråret, 
så giv mig meget gerne en besked (maj-lie@kernesagen.dk). Vil så hjertens gerne 
aftage alle slags i farve og form og gerne noget med verdens mangfoldighed af  
blomster. Jeg vil gerne dele mine frø med dig til gengæld, så vi alle kan få mere 
mangfoldighed og smagt skønne friske grønsager! Og hvorfor så alt det? Fordi vi 
elsker smagen af  frisk mad, der fylder vores krop og sjæl med livgivende energi. 

Maj-Lie Majbækgaard
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Præsentation 
af  ny Lokalleder
Mit navn er Mette Sørensen, og 
jeg har siden den 1. juni haft den 
glæde at være Lokalleder på Pleje-
center Malmhøj.

Jeg kommer fra en stilling som 
Distriktsleder i hjemmeplejen i 
Herning Kommune. Før det kom 
jeg fra en stilling som Medical Ma-
nager i Tytex a/s, et internationalt 
Medico Teknisk firma.  

Jeg er oprindeligt uddannet syge-
plejerske fra Silkeborg, hvor jeg 
har arbejdet i en del år på Intensiv 
afdeling. 
 
Privat bor jeg i Ikast med min 
mand, er mor til 2 store drenge, er 
44 år og elsker at slappe af  i min 
have. Jeg vil meget gerne rejse og 
nyder at tilegne mig ny viden og 
personlig udvikling. 

Jeg har fokus på trivsel for bebo-
ere på Malmhøj og for personalet. 
Glade medarbejdere giver glade 
beboere. Jeg har kvalitet og det 
gode hverdagsliv som fokus og 
ser det som min vigtigste opgave 
på Malmhøj at skabe Det Gode 
Hverdagsliv med respekt for den 
enkelte beboer samt sikre pleje og 
omsorg af  høj kvalitet

Malmhøj Plejecenter
Nyt fra Malmhøj
På Malmhøj er der sket en del siden 
den 1. juni i år.  Jeg har som ny lo-
kalleder haft fokus på at lære alle at 
kende, såvel beboere som medarbej-
dere, og der er sket en del på kort tid. 

Malmhøj har fået en stærk medarbej-
derstab, der besidder store kompe-
tencer og har fokus på at skabe den 
bedste hverdag for den enkelte bebo-
er på Malmhøj. Vi har bl.a. henover 
sommeren haft en del udendørsakti-
viteter med beboerne, bl.a. cykelture 
til Kjellerup, hygget i drivhus og ikke 
mindst lavet kølende fodbade for be-
boerne og serveret mange is og kolde 
smoothies i den skønne danske som-
mer. 

Den 3. september havde vi fornøjel-
sen af  at afholde en skøn og dejlig 
fest for beboerne i anledningen af  
Dronningens besøg i lokalområdet.  

Festen bød på flot opdækning, per-
sonlige invitationer, Champagne i vo-
res hyggelige foyer og ikke mindst en 
hjemmelavet og velsmagende 3-ret-
ters menu, der var næsten identisk 
med den, som de royale gæster indtog 
under deres besøg.   

TV Midtvest og Midtjyllands Avis var 
på Malmhøj meget af  dagen, og vi 
er stolte af  at være med i TV Midt-
vests udsendelse samme aften og ikke 
mindst af  en hel sides artikel i Midt-
jyllands Avis. 

Alle beboere havde en rigtig skøn af-
ten, og personalet var mødt talstærkt 
op den mandag aften for at servicere 
vores beboere og give dem en royal 
aften. 

Malmhøj er inde i en positiv og spæn-
dende udvikling, både i forhold til 
Plejecentrets indretning og anven-
delse i dagligdagen, men også fordi 
Malmhøj nu er blevet et Profilple-

jecenter. Malmhøjs formål og fokus 
er fortsat at levere den bedst mulige 
individuelle pleje og omsorg med re-
spekt for hvert eneste menneske, at 
skabe den bedste hverdag for hver 
eneste beboer på Malmhøj. 

Som profilcenter vil målgruppen pri-
mært være ældre borgere, som er ken-
detegnet ved at have en sindslidelse, 
som er velbehandlet, men med om-
fattende behov for støtte, pleje samt 
stigende behov for en sundhedsfag-
lig indsats som den primære årsag til 
behovet for en plejebolig. Derudover 
har borgeren et væsentligt behov for 
tilsyn, omsorg, struktur og tryghed 
hele døgnet.

Formålet med tilbuddet er således, 
at ældre borgere med sindslidelse 
kan modtage pleje og behandling på 
Malmhøj, hvor deres sygdom, psykisk 
såvel som somatisk, kan varetages af  
medarbejdere, der besidder kompe-
tencer på begge områder, men alle 
borgere fra lokalområdet eller andre 
steder, der ønsker at flytte på Malm-
høj, kan fortsat have den mulighed. 

Er man nysgerrig efter at se Malm-
høj eller høre mere om muligheder 
og hverdagen på Malmhøj, er man al-
tid meget velkommen. Vi viser gerne 
rundt og har altid tid til at besvare 
evt. spørgsmål eller forespørgsler om 
mulighederne på Malmhøj. 

På Malmhøj vil vi alle meget gerne i 
tæt samarbejde med lokalområdet! 

Mette Sørensen
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Brugerrådet ved Malmhøj
Sct. Hans
Indtil kort før, der skulle holdes Sct. 
Hansaften på Malmhøj, var der in-
gen, der troede, at det blev muligt at 
brænde bål den aften, men forbuddet 
mod afbrænding blev ophævet om 
formiddagen dagen før, og så var der 
nogen, der fik travlt med at få hen-
tet brænde til bålet og lavet en heks. 
Det hele blev klaret i god tid, inden 
deltagerne mødte op næste aften, så 
alting kunne afvikles, som traditionen 
byder:

Efter formandens velkomst og en 
sang blev der serveret pølser med alt 
det tilbehør, der hører sig til, deref-
ter Midsommervisen, inden aftenens 
taler, sognepræst Mikael Holst Kon-
gensholm fik ordet. 

Emnet for hans tale var ”fælles-
skab” til forskellige tider og i for-
skellig sammenhæng, som man for 
eksempel mødte det i fjernsynsserien 
”Downton Abbey”, hvor den adelige 
familie og tjenestefolkene havde et 
stærkt fællesskab om stedet og dets 
traditioner til trods for, at de tilhørte 
forskellige lag i samfundet og havde 
meget forskellige udgangspunkter. 

Fra det mere hjemlige nævntes det 
fællesskab, man tidligere havde på 
landet herhjemme, hvor flere genera-
tioner kunne bo sammen og hjælpe 
med arbejdet efter evne og formåen. 

I vore dage er der nok flere, der er 
alene og savner et større netværk. Det 
tager tid at finde ind i et fællesskab, 
og det kommer ikke af  sig selv. Man 
må selv være aktiv og opsøge gode 
steder at mødes, som for eksempel 
her på Malmhøj, selv om det måske 
er nemmere at blive hjemme. 

Det er vigtigt, at vi her i Vinderslev 
bakker op om fællesskabet, så de for-

skellige steder som foreninger, klub-
ber, spejderne m.m. overlever. 

Derefter fik vi flere eksempler på le-
vende, stærke fællesskaber, og Kon-
gensholm sluttede af  med at sige, at 
mennesket godt kan leve alene, men 
det er grundlæggende ikke godt for 
os. 

Efter nogle flere af  vores dejlige 
sommesange tændtes bålet. Senere 
underholdt Lotte og Bent Kragh med 
sang og spil, der var amerikansk lot-
teri, og aftenen sluttede med kaffe, is 
og småkager.
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Gåture
Alle 5 mandage i juli måned var der 
inviteret til gåture i lokalområdet hen 
til at sted, hvor der blev serveret kaffe 
og kage med en hyggestund bagefter 
med sang og musik. 

Kommende arrangementer:

Julemarked 
Lørdag den 1. december 
fra kl. 14

Julefrokost 
Onsdag den 12. december kl. 12

Det var så varmt, at man ikke kunne 
holde til at gå længere end højst nød-
vendigt, men der var alligevel god til-
slutning de fleste gange.

For Brugerrådet ved Malmhøj
Birthe Clausen
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 15. december

Indtil søndag den 17. februar 2019
”Ved korsvejen”, fotoudstilling om
Kjellerup, fornyet med ”juletøj” fra den 
24. november

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
Museumsinspektør Marianne G. Hou-
gaard fortæller om indbyggernes præg 
på Kjellerups udvikling.
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00
Fejring af  Blichers fødselsdag med fore-
drag af  Torben Arboe.
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

16. - 18. oktober
Familiedage med fremstilling af  legetøj.
Alm. museumsentré.

Fredag den 26. oktober kl. 16-18
Blicher-Selskabet fejrer bogudgivelse.
Gratis entré. Kaffe/kage til 25 kr.

Torsdag den 15. november kl. 19.30
Museumsinspektør Kirsten Nellemann 
Nielsen fortæller om Grathe Hede

Lørdag den 1. og søndag den 2. de-
cember fra kl. 13.00 til 16.00 fortælles 
julehjertets historie fra H.C. Andersen til 
i dag.

BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

BORGERFORENINGEN
Torsdag den 7. februar kl. 18.30 
på Vinderslev Skole
Generalforsamling med traktement

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
Tirsdag den 9. oktober kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset 
v/Hans J. Kærgaard, Farsø

Tirsdag den 9. oktober
Afgang for tidligere tilmeldte KLF tur til 
TV Midtvest

MISSIONSUGE
Mandag den 22. oktober kl. 19.30
v/Pastor Emer. Frede Møller, Ans
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30
v/Miss. Provst Leif  H. Mortensen, 
Aulum
Onsdag - intet møde
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30
v/Erik Nikolajsen, Lind
Fredag den 26. oktober kl. 19.30
v/Miss. Henri Elttør, Aulum

Mandag den 29. oktober kl. 19.30
Promissio-møde hos Else & Godtfred 
Appel, Søndergade 35 C1, Kjellerup

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen, 
Hesselskovvej 11. Emne: Sl. 36

Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
Sogneaften v/”Familien på farten i 
Afrika” i Sognehuset

Torsdag den 1. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge 
Stenholt, Liljevej 41, Apg. 25

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. 18-21 
Badminton på Vinderslev Skole
Kontakt Jette Munk, tlf. 23 93 65 84

GRATHE 
SOGNEMENIGHED

Tirsdag den 27. november kl. 19
Syng julen ind i Grathe Kirke

Søndag den 2. december kl. 14
Familiegudstjeneste

Tirsdag den 6. november kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/tidl. missionær 
Søren Skovenborg, Ans

Tirsdag den 13. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens 
Larsen, Mausing Skolevej 13. 
Emne: Sl 46.

Onsdag den 14. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v/
Alderslyst seniorgruppe: ”Den røde tråd 
fra skabelsen til opstandelseshåbet”.

Tirsdag den 20. november kl. 19.30
Promissio-møde v/generalsekretær 
Frede Ruby Østergaard, Hinnerup

Tirsdag den 27. november kl. 19.30
Julekoncert i kirken og sognehuset v/
Henriette & Anders Hald

Tirsdag den 4. december kl. 19.30
Soldatervennefest i Missionshuset.

Tirsdag den 11. december kl. 14.30
Julehygge hos Hanna Bjerre v/
Finn Najbjerg

Tirsdag den 11. december kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Per Hauge, 
Vinderslev: ”Guds skaberværk set gen-
nem et kamera”.

Tirsdag den 18. december kl. 18
Der pyntes juletræ og hygges i optakt til  
julen i Missionshuset.

Lørdag den 29. december kl. 19.30
Juletræsfest i Missionshuset for alle aldre 
v/Gymnasielærer Majbrith Borg 
Andersen

LOKALRÅDET

Tirsdag den 27. november
Generalforsamling
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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS

LOTTERISPIL
Søndag kl. 19
Den 7. og 21. oktober
Den 4. og 18. november
Den 2. og 16. december

Onsdag den 31. oktober kl. 17.30
Fællesspisning
Tilmelding til Lone Knudsen,
tlf. 22 47 93 41

Lørdag den 29. december kl. 14.30
Spritspil

VALGMENIGHEDEN

Onsdag den 24. oktober kl. 19
i Valgmenighedens hus 
Den opbyggelige fortælling om Det 
lille hus på prærien v/Nana Hauge

Torsdag den 8. november kl. 19
Jeg vil ha’ ret til at fejle!
Foredrag v/sognepræst Gerda Neer-
gaard Jessen, Skorup-Tvilum

Søndag den 25. november
Julekoncert

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
”Familien på farten i Afrika” ved
Anne Grethe & Helge og deres børn.
Eventyr, kaffe og kage for 25 kr.

Tirsdag den 27. november kl. 19.30
Julekoncert ved Henriette & Anders 
Hald m.fl.
Julelyd, kaffe og kage for 25 kr.

WINDIR SPEJDERNE

MALMHØJ

Lørdag den 1. december kl. 14
Julemarked

Onsdag den 12. december kl. 12
Julefrokost

Søndag den 28. oktober kl. 10-14
Familiespejder m/Halloween

Torsdag den 29. november kl. 17.30-
19.30
Juleafslutning i Mausing Forsamlingshus

Søndag den 20. januar kl. 16-18.30
Spejdernes nytårsparade

Søndag den 24. februar kl. 10-14
Familiespejder m/fuglefodring og 
fastelavn

Den første lørdag i hver måned
kl. 9.00 - 10.30 i gymnastiksalen
på Vinderslev Skole
ÅBEN HAL FOR LEG
for børnehavebørn

Lørdag den 3. november
Afslutningsfest for seniorfodbold

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 25. oktober kl. 17.30
Fællesspisning med flæskesteg.
Pris voksne/børn 100/50 kr.
Tilmelding senest den 18. oktober 
til Søren tlf. 51 91 50 48

Lørdag den 10. november kl. 17.30
Mortensaften med andesteg.
Pris voksne/børn 195/95 kr.
Tilmelding til Lene tlf. 86 88 80 80 eller
30 28 76 13

Lørdag den 24. november kl. 18.00
Julefrokost i julepyntede lokaler.
Pris pr. kuvert 275 kr. inkl. natmad.
Tilmelding senest den 16. november
til Søren tlf. 51 91 20 48

Søndag den 2. december kl. 10.00
Juletræstænding på torvet.

PENSIONIST-
FORENINGEN

Onsdag den 7. november kl. 14.30
Guds skaberværk set gennem et ka-
mera ved Per Hauge.

Onsdag den 5. december kl. 16.30
Julecafé ved Bente Sørensen.
Snitter + øl/vand 50 kr./person

2019
Onsdag den 9. januar kl. 14.30
Magnetterapi

Onsdag den 23. januar kl. 14.30
Foredrag ved Poul Dahl, Skræ
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Vinderslev Idrætsforening
Her i Vinderslev IF nærmer vi os et 
travlt efterår og siger farvel til en be-
givenhedsrig sommer. Vores forskel-
lige fodboldhold er hoppet på banen 
igen efter sommerferien, og i gymna-
stiksalen har Mandagsdamerne under 
ledelse af  Karin Pedersen indtaget 
gulvet til en ny omgang motion og 
hygge, men fortvivl ikke!! DU kan 
stadig nå at komme på holdet. Nye og 
gamle deltagere er mere end velkom-
men hver mandag kl.19.00 - 20.00. 
Kik forbi til en gratis prøvetime al-
lerede på mandag.

I slutningen af  juli blev der, som tra-
ditionen byder, afholdt Mausing Mar-
ked. Her har vi i VIF teltbal lørdag 
aften, hvor der i år var underholdning 
af  bandet "Det sorte får". De frem-
mødte gæster fik god underholdning 
og en hyggelig aften i hinandens sel-
skab.

Søndag skulle der have været serve-
ret helstegt pattegris, men på grund 
af  afbrændningsforbudet kunne det 

ikke lade sig gøre, men i stedet blev 
der serveret flæskesteg med tilbehør. 
Det fik ikke folk til at blive væk. Stort 
fremmøde også til dette arrangement. 

Vi takker de frivillige for deres opbak-
ning. Mange frivillige yder hvert år en 
fantastisk indsats både før, under og 
efter festen, bl.a. med ophængning af  
plakater, opstilling og nedtagning af  
telt samt alle opgaverne under festen. 
Endnu en gang tusind tak!

Fredag den 1. august havde VIF invi-
teret vores ungdomsafdeling på tur til 
Kragelund Friluftsbad, hvor der var 
lagt op til hygge, frisk luft og badning. 
En lille gruppe mødte frem og fik en 
hyggelig aften.

Noget nyt i VIF er "ÅBEN HAL for 
leg”. Hver den første lørdag i måne-
den er gymnastiksalen på Vinderslev 
Skole åben for børnehavebørnene 
kl. 09.00 - 10.30. Alle er velkommen. 
Pris pr. barn kr. 10,00.

Her på falderebet vil vi gerne påmin-
de jer om afslutningsfest for senior-
fodbold lørdag den 3. november.

Som altid er vi åbne, hvis I har nogle 
ideer til nye tiltag. Alle forslag er vel-
komne, så kom ud af  busken. 
Vi glæder os til at hører jeres ideer!

På bestyrelsens vegne 
Lone Laursen

Kragelund Friluftsbad

Afslutningsfest 
for seniorfodbold 

lørdag den 3. november

”ÅBEN HAL for leg”. 
Den første lørdag 
i hver måned er 

gymnastiksalen på 
Vinderslev Skole 

åben for 
børnehavebørnene 
kl. 09.00 - 10.30.

Alle er velkommen!
Pris pr. barn kr. 10,00.
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Minna Würtz og Leif  Jensen
Vores liv med Vinderslev Idrætsforening

Minnas beretning
Mit liv i Vinderslev startede den 26. 
marts 1960 på Vinderslevvej 47 som 
eneste pige med 3 brødre, som var 
noget ældre end mig.

Som 8-årig startede jeg med at spille 
håndbold i Vinderslev Gymnastikfor-
ening (VIF). Da jeg blev 10 år, star-
tede Pretzmann et pigefodboldhold. 
Det var en god ide! Nogle gange var 
vi ikke nok piger. Så havde vi nogle 
af  drengene med, men nogle gange 
gik det ikke så godt for drengene. De 
andre piger ville trække bukserne af  
dem, for de troede ikke på, at de var 
piger, men så hjalp min mor med at 
få dem ind i bilen (min mor og far 
kørte taxi og kørte til fodbold). Vi 
vandt som junior i vores kreds.

Som 15-årig kom jeg første gang i 
bestyrelsen i VIF. Det var lidt over-
vældende at skulle det. Vi mødtes kl. 
19.00, og kl. 22.30 gik vi hjem, og det 
var Pretzmann, der gjorde det hele 
(kasserer, formand, kampfordeler + 
at han var træner).

I 1978 skete der noget fantastisk. Der 
kom en ung mand (Leif) til klubben, 
som vi skulle have som træner. Så 
var jeg solgt, og vi har holdt sammen 
siden, og her starter vores fælles liv 
i Vinderslev og VIF. Med Leif  som 
træner fik vi os spillet til vindere af  
Serie 2 og rykkede op i Serie 1. Han 
fik os spillet til kredsmesterskab i 
1978.

Som juniorpiger vandt vi en inden-
dørs turnering og skulle til Fuglsø og 
spille om DM. Det fortsatte så som 
dameseniorspillere og som oldgirls-
spillere. Vi har været af  sted utallige 
gange. Vi var dog de eneste som old-
girls i Midtjylland, så vi kom direkte 
til DM uden at vinde. Det var nogle 
sjove ture, vi havde.

Mit arbejdsliv startede som hjem-

mesyerske hos Inge Würtz. Så kom 
jeg i vuggestuen Børnely som pæda-
gogmedhjælper, på møbelfabrikken i 
Pederstrup, derefter champignonfa-
brikken og her til sidst ved Berend-
sen i Kjellerup. Nu er alle 3 fabrikker 
lukket, så efter 1. august 2018 er jeg 
uden job – håber, at jeg finder et nyt 
job inden længe.

I 2006 blev vi bedsteforældre for før-
ste gang til Mathilde, i 2007 til Anton, 
i 2009 til Tobias, i 2015 til Alberte og 
Karla, og så har vi fået 2 dejlige bo-
nus-børnebørn: Emma fra 2007 og 
Mikkel fra 2012, så der er fuldt hus, 
når vi er samlet. Dejligt! For de hol-
der én i gang.

I alle de 40 år Leif  og jeg har været 
sammen (dog ikke de sidste 10 år), 
har vi været træner, bestyrelsesmed-
lem, spillet selv, kiosk (ishus). Jeg har 
også været i bestyrelsen i forsam-
lingshuset i 4 år. Vi er begge senior-
medlemmer af  VIF, og vi var med til 
at starte Støttepillerne med Karen & 
Harald Madsen, Anni & John Gissel, 
Louise & Keld Sørensen, Anna & 
Henrik (Kyt) Würtz i 1980.

Bagerst f.v. Susanne Rasmussen, Ulla 
Forsberg, Marianne Bach, Susanne 
Sørensen, Hanne Würtz, Nanna Würtz 
og træner Andreas Pretzmann
Forrest f.v. Birgit Pedersen, Kirsten 
Nørskov, Anette Hummelgård, Eva 
Rasmussen, Anne Marie Laursen og 
Hanne Ladefoged

Juniorvindere!

Bagerst f.g. Birgit Pedersen, Susanne Sørensen, Ulla Forsberg, Susanne Elbæk, Jette 
Pedersen, Hanne Ladefoged og træner Leif  Jensen.
Forrest f.v. Minna Würtz, Susanne Rasmussen, Kirsten Nørskov, Birthe Rasmussen og 
Birgitte Olsen
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Leifs beretning
Den 7. februar 1955 kom jeg til ver-
den på Borgergade 26 i Silkeborg. Vi 
boede oven på Alderslyst Renseri, 
som min far ejede. Da jeg var 5 år, 
flyttede vi på Sølystvej 74, og vo-
res baghave stødte op til Silkeborg 
KFUM’s træningsbaner. Det blev jeg 
meget fascineret af, og her trådte jeg 
så mine barnefodboldstøvler! Som 
14-15-årig var der dog andre ting, 
som blev mere interessante, bl.a. 
knallerter.

Jeg kom til området omkring 1975, 
nærmere betegnet til Damgården i 
Pederstrup, hvor Boilesen, som var 
onkel til min storebrors kæreste, la-
vede stuehuset i to lejligheder. Her 
flyttede vi ind, Leo og Helle, og jeg 
med min daværende kæreste.

En søndag formiddag blev min bror 
og jeg enige om, at vi ville tage et 
smut på Vinderslev Stadion, da vi til 
stor forbavselse havde hørt, at der var 
Serie 6 fodbold, og ja – det var et syn 
for guder!!! Husker, vi var blevet op-
fordret til at deltage på et hold, som 
skulle spille gadefodbold til som-
merfesten. I dag er folk fortørnede 
over, at der kan være lidt hårdt spil 
ved denne lejlighed, men dengang var 
vi også lidt fortørnede! Knud Sump, 
som han blev kaldt, gav min bror 
sådan et skub, at han endte med at 
vælte en hel bænk med tilskuere!!

I 1976 fik vi bygget et nyt hus på 
Krokusvej 5, hvor jeg og min kære-
ste flyttede ind. Min bror og jeg var 
begyndt at spille i VIF, og omkring 
det tidspunkt var nogle ungdomsspil-
lere rykket op som senior. Det var 
bl.a. Knud Jensen, Jens Hansen, Sten 
Vinkler, m.fl. Der var ved at være et 
fornuftigt hold, som da også resulte-
rede i oprykning til Serie 5, og samme 
år rykkede damerne op i Serie 2 (bil-
leder).

Kort tid efter at vi var flyttet til Vin-
derslev, stod jeg i indkørslen og ro-
dede med min bil. Pludselig stod 

Pretzmann der og meddelte, at jeg 
var blevet pigetræner. ”Nåh”, sagde 
jeg så, ”Hvornår er det?” Pretzmann 
sagde: ”De står faktisk og venter på 
dig nu!” Så måtte jeg jo pakke min ta-
ske og komme af  sted!!

Sådan kom jeg også i bestyrelsen. En 
dag til træning meddelte Svend Mad-
sen, at nu skulle jeg huske at komme 
til bestyrelsesmøde ude ved Martin 
Hansen på torsdag. ”Hvorfor det?” 
spurgte jeg. ”Jo, du blev da valgt ind i 
bestyrelsen til generalforsamlingen!” 
Ja, så måtte jeg jo møde frem! Besty-
relsesarbejdet tog en del af  vores tid, 
og vi fik da også søsat flere ting i tiden 
fremover. Der blev startet oldboys-
hold op, Støttepillerne så dagens lys. 
Ideen med ”Støttepillerne” var at ind-
samle midler til ungdomsspillerne, så 
de kunne komme på nogle udflugter 
og til forskellige stævner. Vi fik lavet 

VIF-B l ade t 
og det store 
j u l e s t æ v n e 
i indendørs 
fodbold, VIF-
Julecup i Kjel-
lerup Hallen. 
Jeg husker det 
første VIF-
blad, vi lave-
de. En væske-

kopimaskine spyttede siderne ud, ca. 
1 side i minuttet, og Jørgen Pedersen, 
Minna og jeg lå på vores stuegulv og 
heftede siderne sammen til kl. 02.30 
om natten.

Mit forhold med min daværende kæ-
reste var begyndt at smuldre, og her 
meldte Minna sig så på banen. En 
søndag eftermiddag inviterede hun 
mig hjem med det lokkemiddel, at 
de havde en stor kaktus i haven. Jeg 
tog udfordringen op, selv om jeg dog 
var lidt skeptisk om sandheden i dette 
scoretrick, og hvad stod der så i ha-
ven???? – En kæmpetidsel!!

I årene frem viste Minna stor forståel-
se for mit engagement i VIF, vist ikke 
mange der havde fundet sig i det, selv 
om hun også selv var en stor aktiv del 
af  det. Jeg spillede firmafodbold om 
mandagen for Forex A/S, Silkeborg, 
farede hjem for at træne damerne. 
Tirsdag trænede jeg selv, onsdag da-
metræning, torsdag herretræning og 
kamp for damer og herrer i weeken-
derne. Samtidig var jeg i bestyrelsen 
for både VIF og Støttepillerne, la-
vede VIF-blad samt andre løse ting. 
I de første år udkom bladet en gang 
om måneden, og senere udkom det 
hver anden måned. VIF-Bladet eksi-
sterede igennem i hvert fald 22 år.

Mens vi boede i Pederstrup, var vi til 
revy i Vinderslev Forsamlingshus. Jeg 
husker, at Flemming Grønkjær var 
med i en sketch, hvor han bl.a. sang 
en sang, hvor ordet ”a hjulboer” ind-
gik. Leo og jeg kikkede på hinanden 
med et stort ? i øjnene. Vi fattede ikke 
en skid, men fandt dog senere ud af, 
at det betød en trillebør!!!

I årene frem var der både stor suc-

Bagerst f.v. Leif  Jensen, Hans J. Jørgensen, Hans Suhr, Knud Jensen, Jens Hansen, Axel 
Pedersen, Leo Jensen og træner Keld Sørensen
Forrest f.v. Steen Vinkler, Jan Sørensen, Søren Vinkler, Lars Sørensen, Steen hansen
Ikke mindre end 3 brødrepar!
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Charmetrolden ”Vindersen”, som er 
VIFs logo, og som vi fik fremstillet i 

samarbejde med Adam Burri

ces og også en lille nedtur 
på den sportslige side. I 
1990-1992 havde vi så-
ledes 3 seniorherrehold i 
Serie 4, 5 og 6. Samtidig 
havde vi to damehold i 
Serie 1 og 3. Det vakte 
virkelig genlyd i hele 
Midtjylland, at sådan en 
lille klub kunne have så 
mange hold. Nedturen 
var en sæson, hvor vi næ-
sten ikke kunne stille et Serie 6 hold.

Der blev dog også tid til andet. Den 
9. januar 1981 kom Christina til ver-
den, og den 16. december 1986 kom 
Maja så. Dengang gav det ikke anled-
ning til at droppe træningen. De var 
med på stadion i barnevogn og stod 
på sidelinjen. Begyndte de at klynke, 
var det den første, der kom forbi, 
som lige vuggede barnevognen lidt.

Bestyrelsesarbejdet ebbede ud, men 
der blev dog tid til at spille selv. Vi 
hjalp dog stadig med bl.a. træner- og 
holdlederjob. Minnas karriere slut-
tede i ca. 2001 grundet lyskenproble-
mer. I 2001 købte vi pølsevognen på 
torvet i Kjellerup. Det var planen, at 
Christina skulle stå for den daglige 
drift, men grundet et færdselsuheld 
måtte hun opgive dette. Jeg sagde 
mit job op ved Telka i Silkeborg og 
overtog den. Vi solgte pølsevog-
nen i 2008. Herefter kom VIF igen 
på banen, da vi forpagtede kiosken i 
klubhuset. Det gjorde vi i 2 år og var 
der 1 år i VIF-regi, hvorefter Bedste 
overtog.

Mit arbejdsliv
Bybud ved bager i Silkeborg som 
9-årig. Senere morgenbud ved Ring-
gårdens Bageri og bydreng ved Alder-
slyst Renseri og ved Dansk Papirva-
rer på Østergade i Silkeborg. Startede 
som bydreng ved Forex A/S i 1969 
og var der i 18 år og sluttede som 
værkstedsleder i firmaets tekniske 
afdeling. I en kort periode herefter 
blev jeg ansat ved Belægningsteknik 
i Vejle sammen med Hans Schnoor. 
Efter ca. 1 års tid fik jeg arbejde ved 
Telka A/S i Silkeborg. Her var jeg i 12 
år og fortsatte i pølsevognen til 2008. 
I nogle få år fremover havde jeg bl.a. 
job ved Pia Horup i vores lokale 
brugs og pedel i Torvecafeen. I 2014 
fik jeg job ved Fibertec i Viborg, hvor 
vi laver Waoo-fiberbredbånd 
ind til kunderne. Nu går jeg 
kun og længes efter, at de sid-
ste 3 år i mit arbejdsliv kan gå, 
så jeg kan komme på pension!

Minna sagde ja, eller var det 
omvendt?? til at blive min 
hustru/mand. Der var fod-

boldlandskamp i Finland, og hvis jeg 
skulle af  sted til det, skulle vi giftes, 
når jeg kom hjem! Som sagt, så gjort: 
Brylluppet stod den 5. juni 1987.

Vores liv i og med VIF har været 
fuldt af  mange sjove oplevelser og 
skøre påfund og væddemål, f.eks. 
skulle Henning Hvam transportere 
sig fra Kragelund til Vinderslev på et 
løbehjul. En anden gang skulle Tage 
(Skrald) Laursen gå fra Hvide Sande. 
Det var tit Jørgen (Neptun) Peder-
sen, der fandt på de skøre ting. En 
gang fik han Henning og Nille Würtz 
til at bære cementsække gennem Vin-
derslev.

En anden stor og god oplevelse var 
VIFs 100 år jubilæum i 2006, hvor 
vi bl.a. spillede mod det danske old-
boys-landshold, der talte spillere som 
Flemming Poulsen, Peter Kjær, Sø-
ren Frederiksen, Sepp som træner og 
mange prominente navne. Kampen 
blev vist nok tabt! Vi har også spillet 
en kamp mod Vejle, dengang de blev 
Danmarksmestre i oldboys. Vores 
hold var blevet lidt forstærket bl.a. af  
spillere fra Silkeborg IF.

Fjeldstrup tur. Udendørs fodboldstævne for senior damer og herrer. En tur vi var på 
flere år i træk. Vældig sjov med stort halbal om aftenen, så nogle var ikke meget værd 
søndag morgen, hvor kampene fortsatte!

Sommerfest med bl.a. fald-i-vand-maskine.
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Windir Spejderne

Sommerlejr
Årets sommerlejr gik til Trevæld 
Spejdercenter. Her havde Windir 
Spejderne fået en lejrplads sammen 
med 4 andre grupper. Dette var et 
lille forsøg på at skabe samarbejde og 
oplevelser mellem flere spejdergrup-
per. Storgruppen, som blev kaldt 
Wåst/Regnbuegruppen, var sam-
mensat af  spejdere fra Them, Voer-
ladegård, Spørring/Trige, Vinderslev 
og Ålestrup. 

I løbet af  ugen var børnene fra de 
5 grupper på aktiviteterne sammen. 
F.eks var de på hike sammen, de store 
på 20 km med overnatning i shelters, 
og de mindste gik til Hjerl Hede, hvor 
alle mødtes ude. 

Torsdag var der aktiviteter på vandet 
i form af  vandpolo, kajak, kano og 
tømmerflåde. Der var lavet flere for-
skellige løb både dag og nat. Escape-
rum blev der også afprøvet samt klat-
ring. 

Alle fem grupper forsøgte under lej-
ren at lave mad sammen, lidt af  en 
udfordring med små 75 mennesker, 
der skulle have mad, mens der var 
bålforbud. Dette blev løst ved at lave 

al mad over gas (grill, gruekedel, pa-
ellapande samt blus). Det var ikke de 
små mængder, vi gjorde i. 10 kg fars 
blev til frikadeller, og 2 poser havre-
gryn blev til havregrød. Mange po-
ser pasta, kartofler og ris blev kogt i 
gruekedlen. 

En super fantastisk uge som vi sent 
vil glemme!

Loppemarkedet
blev afholdt på Mausing Marked den 
28. juli og var meget vellykket både 
økonomisk og vejrmæssigt. Vi er 
glade, når indtjeningen kommer over 
20.000 kr., og det gjorde den i år!

Familiespejder
Efter ferien skulle vi starte op den 
19. august med en fælles familietur 
til Økolariet i Vejle. Desværre var vi 
så uheldige, at der var brand dernede 
dagen før, så turen måtte aflyses, og 
der blev ikke afholdt familiespejder-
dag. 

I september skulle der laves 
æblemost af  alle de æbler, som 
familierne havde med. Der 
blev vasket, skåret, kværnet og 
presset. Ud af  alle disse æbler 
kom der ca. 9 liter most. 

En rigtig hyggelig dag for både 
børn og voksne, så kom ende-
lig og vær med i oktober, hvor 
der skal holdes Halloween 

med græskarudskæring søndag den 
28. oktober kl. 10-14.

Blicher Dysten 
Årets Blicher Dyst blev afholdt i Mo-
sedalen med Levring som værter den 
15.-16. september. Om lørdagen, da 
vi ledere mødtes til formiddag, blev 
Mosedalen omdannet til en stor cir-
kusplads med cirkustelte, lejrplads og 
storkøkken. Rundt omkring blev der 
dannet poster med cirkusaktiviteter. 
Pludselig forsvandt alle lederne, og 
frem dukkede der klovne op. 

I løbet af  weekenden skulle bør-
nene udfordres med opgaver, og der 
var forberedelse til cirkusnumre, der 
skulle vises til lejrbålet. 

Under hele lejren var der en rigtig 
cirkusmand med, som underviste 
børnene i forskellige numre og cirkus 
tricks.

Til lejrbålet skete der noget meget 
mærkeligt: Alle klovnene, der i løbet 
af  dagen var søde og rare, forsvandt, 
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og ind kom de sure klovne, som vil 
stjæle al latter og det sjove. Spejderne 
skulle herefter hjælpe med at få lat-
teren tilbage ved at løse forskellige 
opgaver, og som belønning kunne de 
vinde mønter, som kunne byttes til 
flødeboller, der skulle fragtes tilbage 
til latter-maskinen. 

Opgaverne var bl.a. at gå på line og  
tønder, lege med ild i form af  jonge-
lering med ”fire balls” og skyde med 
ildpile og meget mere.

En herlig weekend med omkring 125 
spejdere samlet i gl. Kjellerup Kom-
mune. Windir Spejderne kom på en 
9. plads ud af  10.

Høstgudstjeneste 
En dejlig dag med en fyldt kirke samt 
2 barnedåb, sikken en oplevelse! 

Spejderne havde medbragt fanen 
sammen med Børnehjørnet. Et par 
af  pigerne læste udgangsbønnen, og 
ellers havde spejderne torsdagen for-
inden syltet fra høsten. Der blev syltet 
rønnebær/æblegele, lavet hyldebærsi-
rup samt lavet friskpresset æblemost.

Spejdernes hverdag
Siden sommerferien har spejderne 
været i gang med flere forskellige 
mærker. Eksempelvis skal vi en gang 
om måneden i vandet det næste år, 
hvor glæder vi os til, at der kommer 

is på søen! Ind-
til videre har vi 
været i vandet 
3-4 gange, så 
kun 8-9 gange 
tilbage.

Vi er også i 
gang med at 
bestige Dan-
marks bjerge 
(bakker). Vi 

har været på toppen af  Sindbjerg og 
Stoubjerg samt Himmelbjerget. 

Når vi er nået 1000 m til tops på flere 
forskellige bjerge, får vi en lille del 
af  det samlede mærke. Det vil sige, 
når vi har besteget 1000 m på x an-
tal bjerge, fås et lille mærke, når 2000 
m nås, får vi det næste, og sådan skal 
vi fortsætte med at bestige bjerge, til 
vi når op på 10.000 m, så er mærket 
helt.

Herudover laver vi mange andre spej-
deropgaver, hvor vi sylter, laver bål og 
mad, laver knob og leger med kort/
kompas/gps samt er ude i naturen og 
bruge dette udstyr, så vi forhåbentlig 
også lærer at finde hjem igen, hvis vi 
en dag står ude midt i skoven og ikke 
ved, hvor vi er!

Hen over efteråret/vinteren skal vi 
lære alt om førstehjælp.

Spejderhilsen
Mette Lundgaard

Tropleder
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Kære læsere af  Lokalbladet
Mit navn er Kristoffer Garne. Jeg er 
28 år gammel og er fra 2. september 
2018 indsat som ny præst for Kjel-
lerup og Omegns Valgmenighed. Jeg 
er gift med Helga, som underviser 
i dansk og kemi på Nr. Nissum Se-
minarium og HF, og sammen har vi 
Margrethe på knap halvandet år, som 
går i vuggestue i Levring.

Jeg blev kandidat i teologi i 2017, og 
samme år gik jeg på pastoralsemi-
nariet i København. Fra 1. juli 2017 
til 1. august 2018 var jeg sognepræst 
i Aarestrup og Haverslev, to små 
sogne i Himmerland (med bistands-
forpligtelse i to andre sogne). Her 
har jeg haft lejlighed til at øve mig 
på præstegerningen – både de vigtige 
kerneopgaver: gudstjeneste, kirkelige 
handlinger og samtaler, men også alle 
de andre opgaver af  større eller min-
dre art, som også hører med til præ-
stegerningen.

Jeg befinder mig godt i præstearbejdet 
og var glad for at være i Himmerland, 
men da stillingen i Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed blev ledig, var jeg 
overbevist om, at jeg skulle søge den. 
Jeg er selv vokset op i Gjern, hvor 
mine forældre stadig bor og føler mig 
således næsten hjemme her på egnen. 

Jeg er også selv kommet meget i så-
kaldt ’grundtvigske’ sammenhænge: 
Jeg har gået på højskole i Testrup, væ-
ret særdeles aktiv i den grundtvigske 
studenterforening Studenterkredsen 
og været medlem af  Vartov og Kø-
benhavns Valgmenigheder. Således 
føler jeg mig hjemme i den sammen-
hæng og tradition, som Valgmenighe-
den er en del af.

Hvordan vi som ’grundtvigsk’ valg-
menighed adskiller os fra de andre 
sognemenigheder her på egnen, er 
det nok svært at sige noget helt be-
stemt om. Det nemmeste er at opleve 
det selv ved at komme til gudstjene-
ster eller foredrag, men jeg kan da 
sige, at jeg som præst vil lægge særlig 
vægt på tre ting: 

For det første i samarbejde med vo-
res dygtige organist, Søren Bormann, 
at holde nogle gennemarbejdede og 
musikalske gudstjenester på et højt 
niveau og holde prædikener, der ud 
fra evangeliet og den kristne tradition 
kaster lys over menneskelivet. 

For det andet at medvirke til, at valg-
menighedens arrangementer bliver et 
sted, hvor vi på tværs af  generationer 
kan mødes i et syngende fællesskab 
og sammen blive klogere på tilværel-
sen – og have det hyggeligt imens. 

For det tredje at være til rådighed 
som præst i alle livets situationer og 
samtale om stort og småt (jeg kom-
mer gerne på besøg eller tager imod 
gæster her på Kirkebakken 13, hvor 
vi bor. Det nemmeste er at ringe og 
lave en aftale).

Ved siden af  ansættelsen som valg-
menighedspræst (der er kvoteret til 
75% af  en fuldtidsstilling) og livet 
som familiefar er jeg en flittig skri-
bent og foredragsholder, især om 
emner inden for nyere dansk kirke- 
og litteraturhistorie med særlig inte-
resse for salme- og sangtraditionen 
og forfattere som Grundtvig, Jakob 
Knudsen og Martin A. Hansen. Jeg 
vil således bruge en del af  min tid 

på at forske, skrive og komme rundt 
i landet i diverse sammenhænge. Jeg 
deler meget gerne ud af  min viden og 
nysgerrighed både i og uden for valg-
menighedssammenhænge.

Jeg glæder mig meget til at møde og 
snakke med jer alle i den ene og den 
anden sammenhæng – både medlem-
merne af  Valgmenigheden og dem af  
jer, der (endnu?) ikke er medlem, men 
som jeg jo (heldigvis) ikke kan undgå 
at komme i berøring med.

Med venlig hilsen
Kristoffer Garne
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Forrest f.v. Arne Christensen, Jytte H. Jensen, Kristian Høgedal 
Øverst f.v. Marianne W. Kristensen, Birthe Jacobsen, 

Anette Skorstengaard, Mette M. Nielsen
Vel mødt i Valgmenighedens hus!

Den opbyggelige fortæl-
ling om Det lille hus på 
prærien. 

Onsdag den 24. oktober kl. 19 får vi besøg af  sogne-
præst og Amerika-entusiast Nana Hauge, der vil give os 
et indblik i den opbyggelige fortælling om det lille hus 
på Prærien – både gennem genfortælling og tolkning. 
Om foredraget skriver hun selv sådan her:
”En dag i 1930 i Mansfield, Missouri satte bondeko-
nen Laura Ingalls Wilder sig ned ved sit skrivebord ef-
ter morgenens arbejde og begyndte at nedskrive sine 
erindringer om det frie land mod vest, som for længst 
er borte. Det blev til de bøger, vi kender som Laurabø-
gerne. En fortælling om familiesammenhold og tryg-
hed, men også en beretning om en tilværelse ansigt til 
ansigt med en stor ubarmhjertig natur, der ikke sådan 
lige lod sig tæmme uden mod, udholdenhed og afsavn. 
Bøgerne er en inspirerende hyldest til friheden, til Gud, 
til Amerika og til nybyggerne. De er en del af  historien 
om den ånd, der skabte Amerika”.

Jeg vil ha’ ret til at fejle! 
Torsdag den 8. november kl. 19.00
I aftenens foredrag tager sognepræst Gerda Neergaard 
Jessen et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som 
ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den 
perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er generøs med 
indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Bib-
len og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede 
liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld 
af  fejl. 

Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum 
pastorat. Hun er en levende og givende foredragsholder; 
underholdende, letforståelig og vækker eftertanke. Hun er 
en garvet foredrags-
holder, har prædiket 
flere gange i DR-
kirken og udgivet en 
bog om børneguds-
tjenester.
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Grathe Sognemenighed

Rytmisk gudstjeneste med Ten Sing 7 i Grathe Kirke
Tirsdag den 25. september kl. 19.00

Ten Sing 7 er en gruppe musik- og sangglade unge men-
nesker fra Kjellerupegnen, der spiller og synger sammen 
i Hørup Kirkecenter. De har gennem årene givet flere 
spændende koncerter, også her i pastoratet. De formidler 
Bibelens fortællinger i et nutidigt sprog gennem rytmiske 
sange og moderne musik, og det er en oplevelse at lytte til 
de unge mennesker, som samarbejder med sognepræsten 
om musikgudstjenesten. 

Alle er velkomne!

Dato Thorning Grathe Vium
7. oktober 9.00 Erik Bjørn
14. oktober 10.30
21. oktober 17.00 Familie-gudstjeneste 

Mikael Holst Kongensholm
9.00 Erik Bjørn

28. oktober. 9.00 10.30
30. oktober 10.00 Bakkegården

4. november 
Alle Helgen

10.30 14.00 (K) 19.00 Efterfølgende kaffe i 
Menighedshuset + foredrag 
om sorg v/sognepræsten

4. november 
Alle Helgen

12.00 Alle Helgens-møde 
med sognepræst Anette 
Kortegaard i Thorning For-
samlingshus + let frokost.

7. november 17.00 Lanternegudstjeneste
11. november 10.30
18. november 10.30 Mikael Holst 

         Kongensholm
25. november 9.00 10.30
27. november 10.00 Bakkegården 19.00 Syng julen ind

2. december 
1. søndag i advent

10.30 14.00 Familiegudstjeneste 
med efterfølgende kaffebord i 
Hauge Forsamlingshus

5.december 19.00 Gospelgudstjeneste. 
Efterfølgende kaffe og Julen 
synges ind i Menighedshuset

Gudstjenesteplan for oktober-november 2018
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Grathe Sognemenighed
Syng julen ind i Grathe Kirke
Tirsdag den 27. november kl. 19.00

I lighed med de to foregående år mødes vi lige omkring 
advent til en sangaften i Grathe Kirke, hvor vi har lej-
lighed til at synge nogle af  de julesalmer, vi måske ikke 
synger så ofte. 

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men vi håber 
at få sunget rigtig mange af  de kendte og mindre kend-
te julesalmer, forhåbentlig afvekslende med et par mu-
sikindslag indimellem. Deltagerne vil også få lejlighed til 
selv at foreslå, hvad vi skal synge. 

I pausen er menighedsrådet vært ved en kop kaffe/te og 
en julesmåkage.

Se mere om arrangementet i Kjellerup Tidende eller på 
kirkens hjemmeside.

Familiegudstjeneste
1. Søndag i Advent, 
den 2. december kl. 14.00

Kom og vær med denne traditionsrige ef-
termiddag, hvor vi byder det nye kirkeår 
velkommen sammen med de kommende 
konfirmander, minikonfirmanderne og de-
res forældre. 

Konfirmander og mini-konfirmander med-
virker ved gudstjenesten, ligesom vi også 
håber, de vil bidrage med lidt underhold-
ning ved det efterfølgende kaffebord med 
hjemmebagte boller og lagkage i Hauge 
Forsamlinghus. 

Arrangementet plejer at slutte ved 16.30-ti-
den.

Alle er velkomne!
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Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 7. oktober kl. 9.00 v. Frede Møller.
Søndag d. 14. oktober kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm.
Søndag d. 21. oktober kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm.
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm.

Søndag d. 4. november kl. 14.00 v. Mikael Holst Kongensholm. 
Allehelgensgudstjeneste. Kirkekaffe bagefter.

Søndag d. 11. november kl. 10.30. Degnegudstjeneste v. Uffe Hansen.
Søndag d. 18. november kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm
Søndag d. 25. november kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm

Søndag d. 2. december kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm

Søndag d. 9. december kl. 16.00 v. Mikael Holst Kongensholm. 
Familiegudstjeneste med Luciaoptog og spisning bagefter

Søndag d. 16. december kl. 9.00 v. Jørgen Løvstad.
Søndag d. 23. december kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm

Juleaften d. 24. december kl. 13.00 v. Mikael Holst Kongensholm. 
Familiejulegudstjeneste.

Juleaften d. 24. december kl. 16.00 v. Mikael Holst Kongensholm. 
Klassisk julegudstjeneste.

Juledag d. 25. december kl. 10.30. v. Mikael Holst Kongensholm.
Anden juledag d. 26. december kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm.

Tirsdag den 27. november kl. 19.30: 
Julekoncert i kirken og i Sognehuset

Når julen begynder at nærme sig, er det tid til den årlige julekoncert i 
Vinderslev Kirke. 

Denne gang får vi besøg af  Henriette & Anders Hald m.fl. De bor 
på en landejendom ved Viborg. Henriette er organist, og Anders 
bruger sin stemme, og de vil gøre deres allerbedste for at gøre os 
klar til advent og til at se frem mod juletiden. 

Efter koncerten i kirken er der eftersamvær i Sognehuset med kaffe 
og kage.
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Sogneaftener i Sognehuset
I løbet af  vinterhalvåret afholdes fire sogneaftener, hvoraf  de to er i de følgende måneder. 

Til møderne er alle velkommen, og udgiften for aftenen er 25 kr. for kaffen.

Onsdag den 31. oktober 
kl. 19.30 i Sognehuset

”Familien på farten”, som består af  
Anne Grethe, Helge og deres børn, har 
i mange år været på opdagelse i verden. 

I Danmark har de hjemsted på Give-
egnen. 

Til oktober kører de forbi Vinderslev
Sognehus og fortæller om fire måneder 
og 22.000 kilometer rundt i Sydafrika, 
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Leso-
tho og Swaziland.

Det var først i 1986, at Anne Grethe 
og Helge stoppede deres små drenge, 
Toke, Roar og Hjalte, ind i en autocam-
per og kørte ud på alverdens landeveje 
for at blive en familie på heltid - eller en 
"Familie på Farten". 

Siden er der gået godt 30 år, og Familie 
på Farten er nu blevet til Pensionister 
på Farten.

Kom og lyt til deres møder med men-
nesker og natur og se nogle af  deres 
skønne billeder.
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Børnehjørnet
Børnehjørnet
er på dupperne
Efterårsprogrammet er godt i gang, 
og dette efterår lytter vi til bibelfor-
tællingerne om Guds store og mæg-
tige skaberværk. 

Børnene og de voksne har fat i lær-
red, pensler og akrylmaling, så vi hver 
gang kan føje noget nyt til vores ska-
berværks-maleri. Det er ret spænden-
de at bruge fantasien og kreativiteten 
på den måde. En dag kan vi udstille 
de færdige billeder i kirken eller i sog-
nehuset.

Vi øver os, hver tirsdag, på sange og 
salmer om skaberværket, og vi leger 
forskellige lege, der passer til. 

Her er et par vers:
Op al den ting som Gud har gjort.
Hans herlighed at prise.
Det mindste Han har skabt er stort,
og kan hans magt bevise.

Gud skabte hvalen så stor
Gud skabte min lillebror
Gud skabte himlen så flot, så flot
Gud skabte min tommeltot.

Dette efterår fejrer vi Børnehjørnets 
10 års fødselsdag med en lille fest for 
hele familien, og sådan sker der hele 
tiden noget, for vi er også deltagere 
ved høstgudstjenesten den 23. sep-
tember og med til at gå Lucia i kirken 
søndag den 9. december.

Vi kan fortælle, at Børnehjørnet både 
siger ”Goddag” til nye børn og far-
vel til andre. Sådan er det, for der er 
så mange forskellige foreningstilbud, 

men vi er stadig stolte af, som Bør-
nehjørne, at være med til at give det 
største til de mindste.

Der er altid plads, hvis flere børn har 
tid og lyst til at være med.

Børnehjørnehilsen fra
Helle og Anne Marie
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Operationen lykkedes 
og patienten overlevede!
Mandag den 13. august 2018 var da-
gen, hvor det skulle vise sig, om flere 
måneders planlægning havde båret 
frugt. Dagen var første skoledag i det 
nye skoleår – et skoleår der på mange 
måder bliver forskelligt fra de sidste 
mange skoleår i Vinderslev: Næsten 
300 elever og omkring 25 ansatte. 

- og vi havde en fest!! 

Indskolingbørnene startede kl. 08.05, 
og kl. 08.25 kom de første busser med 
mellemtrinsbørnene fra Afd. Kjelle-
rup. Alle havde vandkæmmet hår og 
blomster med til de voksne – eller næ-
sten alle!! Efter en lektion i de enkelte 
klasser samledes vi alle til fællessang 
og fælles velkomst. Fællestemaet for 
det, der blev sagt, var at ”her på Tre-
kløverskolen hjælper vi hinanden”: 
Der er kommet mange nye børn på 
matriklen, som har brug for hjælp til 
at finde på plads. Der er mange ny 
voksne på matriklen, som har brug 

Der er stadig højt til loftet på Trekløverskolens afdeling i Vinderslev

for at finde på plads. Der er mange 
gamle børn, der skal finde på plads 
i det nye, og den eneste måde vi kan 
lykkes med det hele, er hvis vi hjælper 
hinanden. I forlængelse heraf  tæn-
ker vi også, at vi som skole har brug 
for jeres/de lokales hjælp til at drive 
skole – så hermed en opfordring til 
at komme forbi, hvis man undrer sig 
over noget eller har brug for at blive 
klogere med hensyn til, hvad der sker 
på skolen. Efter den fælles velkomst 
var det tilbage i klasserne, hvor ele-
verne var resten af  dagen. 

Dagligdagen her på Afd. Vinderslev 
er allerede kommet op at køre. Selv-
om der er meget nyt at lære og forhol-
de sig til, holder vi ret godt fast i alle 
de gode ting, vi kan videreføre. Vi har 
i løbet af  mange år oparbejdet gode 
rutiner og traditioner, som vi har ført 
med over i hele skolens genhusnings-
plan. Det betyder bl.a. at vi for ind-
skolingens vedkommende fortsætter 
med at starte dagen kl. 08.05 med 
morgensang. Indskolingen fortsæt-
ter med læsebånd fra morgenen af. 
Vi fortsætter med spisetid i klassen, 
og vi fortsætter med en ugentlig dag 

uden almindeligt skema: ”Tværdag” 
der ligger om tirsdagen. Der er selv-
følgelig sket forandringer for de ”lo-
kale børn”. Da de nye mellemtrins-
klasser er på mellem 25 og 29 elever 
hver, har vi flyttet lidt rundt internt 
i huset, så de store klasser har fået 
de store lokaler. Vi har samlet 0.-2. i 
indskolingsgangen og har 3. klasse i 
kælderen sammen med 4. klasserne, 
og så har vi 5. og 6. klasserne på den 
gamle mellemtrinsgang. Vi har flyt-
tet ”håndarbejde” ned i kælderen og 
bruger det ekstra lokale ved siden af  
aulaen til klasselokale og får på den 
måde plads til alle.

I SFO’en fortsætter alle de gode ak-
tiviteter som hidtil. SFO’en er dog 
lokalemæssigt indskrænket, idet lo-
kalerne ud mod sportspladsen jo skal 
bruges til undervisning for 4. klasser-
ne. SFO-personalet har op mod fe-
rien flyttet rundt på deres materialer, 
således at der fortsat vil kunne laves 
et godt SFO-tilbud til børnene. 

I princippet har det været en sim-
pel operation: Børn skal gå i skole 
et andet sted, men bag kulissen har 
der været mange timers forberedelse 
og foranstaltninger, og nu hvor vi er 
kommet godt i gang, er det dejligt at 
opleve, at alle børnene er landet godt 
i deres ”nye” omgivelser. Vi håber, at 
festen fortsætter fremover, og hvis 
man har lyst til at se, hvordan Treklø-
verskolens afdeling i Vinderslev fun-
gerer nu, er man som tidligere skrevet 
MEGET velkommen til at slå et smut 
forbi! 

De bedste hilsner
Michael Ørbæk Langballe

Busserne med børn fra Kjellerup

Morgensang i indskolingen
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Dagplejerne
Fra jord til bord projekt:
Vores jord til bord projekt er gået godt. Trods den varme sommer har vi 
haft et fint udbytte i vores plantekasse. Vi har spist radiser af  flere om-
gange og har også sået flere rækker. Vi har smagt på ærterne og fået fine 

gulerødder.

Badedag i dagplejen:
I år har sommeren vist sig fra sin allerbedste side. Der har været adskillige dage med strå-
lende sol og varme. Det har vi naturligvis udnyttet og haft et par badedage, den ene med 
vand i baljer og badebassin hos Lotte, hvor vi har hygget os med en masse vandpjaskeri 
og en dag hos Hanne, hvor vandsprederen var sat til, og så var det med at være modig 
og løbe igennem vandstrålerne. Intet er sjovere end at lege med vand, børnene hygger 
sig, men der er grænser for, hvor længe legen kan vare, da det pludselig bliver for koldt 
for dem, selvom de stadig synes, at det er sjovt.

Heldagslegestuer i børnehaven:
Vi nyder stadig at komme i heldagsle-
gestue i børnehaven, og med det dej-
lige sommervejr tilbringer vi så me-
get tid som muligt udendørs og nyder 
f.eks. at få formiddagsmaden serveret 
i frugthaven.

Hulen i Lottes have:
Lotte har et stort troldhasseltræ i ha-
ven, som nu er så stort, at vi kan gå 
ind under det og være i en form for 
lukket hule. Børnene elsker det. De 
forsøger at kravle i træet, kører igen-
nem hulen på scooter eller tilbringer 

bare tid derinde. 

Vi er nu i gang med et nyt projekt, 
hvor vi har hængt et tov op og derpå 
hængt diverse ting, man kan tromme 
på, som f.eks. nogle dåser, en plastfla-
ske mm. Her sættes fantasien i gang, 
børnene udforsker, hvilke lyde de 
forskellige ophængte ting kan give, 
og vi vil løbende finde flere ting, som 
vi kan hænge op på tovet, så børnene 
finder flere lyde at arbejde med, og vi 
glæder os til at se, hvor langt vi kom-
me i projektet.

Susanne Vad Westergaard
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Melisa fortæller:
Jeg har været på fem ugers AMU kur-
sus, grundkursus – modul 1 for ny-
ansatte dagplejere fra den 22. maj til 
den 25. juni.

Under mit fem ugers kursus har jeg 
fået genopfrisket og tillært mig en 
masse viden. Det har været fem rig-
tigt lærerige og spændende uger med 
nogle fagligt dygtige undervisere og 
et godt indhold.

Jeg har virkeligt fået øjnene op under 
dette kursus for, hvor vigtigt børns 
sproglige udvikling er, hvilket har 
fået mig til at ville lave et forløb med 
mine dagplejebørn, hvor jeg vil have 
fokus på og arbejde med deres sprog-
lige udvikling.

Under mit kursus er mine dagple-
jebørn blevet passet ved ”De små 
spurve” på Vinderslev børnegård, 
hvilket er gået rigtig godt. Børnene 
har hygget sig sammen med perso-
nalet og børnehavebørnene deroppe.

Min familie og jeg går også en spæn-
dene tid i møde, da vi har købt hus og 
skal flytte fra Pederstrup til Kjellerup 
her i slutningen af  året. Vi glæder os 
rigtig meget til at komme i et større 
hus, så vi har mere plads til dagpleje-
børnene, vores børn og os selv, som 
vi kan boltre os på. 

Jeg vil fortsat i en periode være en del 
af  Vinderslevgruppen, indtil jeg be-
gynder at få børn fra Kjellerup. Det 
vil helt klart blive et savn at forlade 
gruppen, og vi vil komme til at savne 
at bo herude, da det er et rigtig dej-
ligt sted at bo, men vores store dreng 
Mailo vil fortsat gå i Vinderslev bør-
nehave og dernæst skole, og det kom-
mer den mindste af  vores børn, Mar-
celo, også til, når han er klar til det, 
så vi kommer ikke helt til at slippe 
denne skønne by endnu 
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Lottes private dagpleje
Denne sommer har på alle måder væ-
ret erindringsværdig. Vejret er som al-
tid et glimrende samtaleemne og som 
noget nyt, har det ikke været regnen, 
der har været på dagsordenen. Sol, 
sol og atter sol. Hvor landmændene 
sidste år håbede på blot et par tør-
vejrsdage, så høsten kunne komme 
nogenlunde tørt i hus, har markerne 
i år higet efter vand, og udbyttet har 
været langt under normalen. Desuden 
faldt høsten også meget tidligere end 
vanligt, og for vores vedkommende 
blev en stor del taget i sommerferien. 
Så børnenes udsigt til de store ma-
skiner lige uden for døren, blev ikke 
til det store i år, men heldigvis er der 
masser af  landbrugsliv alligevel.

Det fantastiske vejr har også betydet, 
at vores primære opholdssted har væ-
ret udenfor. Vi har brugt mange ti-
mer i haven, på marken ved hestene 
og køerne, i skoven og ellers i værk-
stedet, når temperaturen blev for høj. 

Vi har leget med vand - masser af  
vand. Bygget vandbaner af  tagren-
der, en hjemmelavet bruser til gyn-
gestativet og også en hjemmelavet 
vandsprøjte. Vi har flere gange haft 
gang i vandbaljer og malet huset og 
fliserne og vasket køretøjer. Vand er 
dejligt. 

Vi har ikke lavet noget som helst 
kreativt inden døre, men til gengæld 
har vi gravet en masse huller, været 
på ture, i cirkus, ved Hinge Sø, til 
event i Viborg og grebet hverdagen 
med, hvad den nu ellers måtte bringe. 
Krible-krable jagt i skoven, æblerov 
ved naboen og meget andet.

Der har været en større udskiftning 
i børnegruppen henover de sidste 6 
måneder. Ella, Viggo og nu også Mie 
har fundet deres plads i dagplejen. 
Det er altid en smule hektisk i de pe-
rioder, hvor der skal skiftes børn ud. 
Jeg synes, det er så vigtigt, at børnene 

får en god start i børnehave, og der-
for bruger vi god tid på at besøge 
børnehaven og få overgangen til at 
være glidende. 

Desuden er det lige så vigtigt, at det 
nye barn får en god og tryg start i dag-
plejen. At barnet (og familien) kender 
mig og mit hjem inden starten gør, at 
indkøringen i langt de fleste tilfælde 
er let og ligetil. Barnet kommer på et 
par eller 3 besøg inden opstart. Det 
er med i formiddagens sysler. Besø-
gene giver også mig en mulighed for 
at vurdere barnet og dets behov. Of-
test kan man allerede ved første be-
søg danne sig et indtryk af, hvordan 
barnet er, og hvad der er behov for. 

Nogle børn har brug for at observere 
lidt på afstand, inden de selv deltager, 
og andre børn kaster sig ud i legen 
med det samme. Nogle børn har brug 
for en ekstra hånd i ryggen, mens an-
dre trives bedst ved at være en aktiv 
part, men ens er det for alle børn: Er 
mor og far trygge, så er det meget let-
tere for barnet også at være det.

Lige inden sommerferien plejer jeg 
altid at holde en sommerfest, og 
vi plejer også altid at være en tur til 
Landsskuet i Herning. I år havde jeg 
slået de to ting sam-
men. Børnenes for-
ældre og søskende 
var inviteret en tur ud 
og se på dyr. Med en 
trækvogn godt pakket 
med mad var vi klar.
Vi mødtes uden for 
indgangen kl. 9 og gik 
i samlet flok ind på 
pladsen. Vi startede 
dagen med formid-
dagsmad, boller og 
frugt som børnene 
kender det. Herefter 
gik vi rundt og så på 
lidt dyr. Køerne, he-
stene, får og geder, 

men også høns, fugle og kaniner. På 
barselsgangen blev der klappet kalve, 
nusset med kyllinger og kigget på de 
sjove smågrise. 

Indimellem gik vi samlet og andre 
gange lidt hver for sig. Vi samledes 
igen og gik mod maskinerne. Her 
blev der prøvet både traktorer og gra-
vemaskiner. 

De små maver begyndte igen at rum-
le lidt, så vi ledte efter et sted at få 
frokost. Et stort telt med plads til os 
alle blev fundet, og det mad jeg havde 
med hjemmefra blev fundet frem: Pi-
rogger, pølsehorn og to slags sand-
wich- og selvfølgelig den obligatori-
ske leverpostejmad til de børn, der 
ikke er helt madmodige endnu. 

Efter frokosten blev der brudt op. Vi 
ønskede hinanden god ferie og gik 
herfra hver til sit. Nogen ville blive 
lidt, mens andre ville hjem og putte 
ungerne, inden de blev alt for trætte. 

Det var en super god dag, og jeg tror 
ikke, det bliver sidste gang, jeg afhol-
der sommerfesten på denne måde.

Dejlig sensommer til jer alle!

Med venlig hilsen 
Lotte Anckersen

Lottes private dagpleje
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Børnegården
Så er vi alle sammen tilbage efter en 
dejlig sommerferie, hvor alle børn 
og voksne holdte ferie i 3 uger eller 
mere. Sommervejret har været med 
os, hvilket har givet anledning til, at 
børnene har fået badet lidt i vores 
badebassiner. Der er leget en masse 
gode lege udenfor, og vi har nydt en 
is et par gange. 

Vejret betød også, at vi måtte springe 
vores traditionelle Sankt Hans bål 
over, men det stoppede os ikke fra at 
lave en lidt alternativ heks, hvor der 
stadig blev sunget sange og hygget 
ved bålpladsen. 

Lige inden ferien sagde vi farvel til de 
11 børn, der lige er startet i skole. Vi 
har hørt, at det går dem rigtig godt 
dernede, og det er vi selvfølgelig me-
get glade for. Det er rart at vide, at 
vi fortsat kan følge dem lidt på side-

linjen, når vi kommer på besøg på 
skolen, eller børnene er med oppe at 
hente deres søskende i børnehaven. 
Efter ferien har vi forskønnet vores 
børnehave lidt med nye møbler. Det 
betyder meget for os, da det har gjort 
vores børnehave mere lys og åben at 
komme ind i. 

Endvidere var det vigtigt for os, at 
møblerne skulle samle børnene lidt 
mere og skabe små miljøer til leg, 
læring og nærvær. Møblerne har helt 
sikkert levet op til de tanker og for-
ventninger, vi havde, inden vi bestilte 
dem. 

Vi har i august måned sagt velkom-
men til Bob og til Benjamin. Vi glæ-
der os rigtig meget til at lære dem og 
deres familie godt at kende. Inden så 
længe byder vi velkommen til Freya, 
Nikita, Kornelija og til Mallie. 

Opstarten i børnehaven er vigtig for 
barnets trivsel og udvikling generelt, 
og derfor betyder den også rigtig me-
get for os. Vi gør os 
meget umage med at 
skabe de bedste betin-
gelser for barnet, og 
for at familien føler sig 
tryg og velkommen. 

Lige om lidt tager vi hul på efteråret, 
og det skyder vi i gang med vores 
årlige høstfest. Den 6. september er 
forældre og søskende indbudt til en 
hyggelig aften i børnehaven. Det glæ-
der vi os til, og mon ikke der vil være 
billeder herfra i næste udgave af  Lo-
kalbladet.
I uge 38 kommer der studerende fra 
pædagoguddannelsen i Ikast. Vi er 5 
institutioner i Silkeborg Kommune, 
der blevet udvalgt til at få lavet en 
lille film om det, vi synes, der er rigtig 
sjovt og lærerigt, og som optager os 
i vores hverdag. Filmen vil blive vist 
på børnehavens hjemmeside, og det 
bliver spændende at se det færdige 
resultat.

Er I nysgerrige efter at se eller høre 
mere om vores børnehave, så står dø-
rene altid åbne. Poul, som er beboer 
på Malmhøj, går en tur herned hver 
dag for at sige hej til børnene. Det er 
med til at skabe glæde for ham. 

De bedste hilsner 
fra personalet og 

Dorte Dupont Christensen
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  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  

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

 

LILLE  ANNONCE   750 KR.   OM ÅRET

STOR  ANNONCE  1500 KR.  OM ÅRET
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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

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

 
   Klovbeskæring
 
 
          Kaj Klovbeskærer ApS
          CVR nr. 39774143.
          
              Tlf.  nr.  40289204

 Andersen   Ejendomme 

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44
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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.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13 Tlf. 40940733

Støttepillerne
Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

Valgmenigheden
Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Anette Skorstengaard, Illervej 16  Tlf. 21417666

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18 Tlf. 20425133

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 23666950

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 10, Kjellerup 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



Sommerlige 
øjebliksbilleder 

fra børnenes 
hverdag.


