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Gade

spejlet
Nyfødte

Oskar blev født den 9. maj, 3256 g
og 52 cm. Nu er han 8 måneder og
stortrives, bruger primært dagen på
at kravle, vælte alle sin mors flotte vaser og spise alt, der byder sig.
Han starter i Jeanettes private dagpleje den 1. februar. Det skal nok blive
rigtig godt!
Han har allerede været med rundt i
verden, blandt andet Bulgarien, og
snart venter Færøerne, så han har
oplevet noget. Vi glæder os til at se,
hvad fremtiden byder vores lille familie.
Julie Hampen & Jonas Nielsen
Pederstrup

Tillykke med dagen
Emma Sørensen, Anemonevej 4, blev 80 år den 7. januar
Hanne Bak, Vinderslevvej 37, bliver 50 år den 25. januar
Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142, bliver 50 år den 29. januar
Lone & Ejgild Knudsen, Pederstrupvej 87, har guldbryllup den 7. februar
Kim Pedersen, Dalbakkevej 4, bliver 60 år den 1. marts
Jesper Holm, Haugevej 40, bliver 50 år den 11. marts
Jytte Dahl, Solsikkevej 19c, bliver 70 år den 16. marts
Poul Michelsen, Haugevej 52, bliver 70 år den 16. marts
Hanne Hansen, Trekronervej 5, bliver 60 år den 29. marts
Jens Peder Lynderup, Liljevej 16, bliver 90 år den 29. marts

Den 27. oktober 2018 blev
Susanne og Palle Søe Mikkelsen,
Krokusvej, viet i Vinderslev Kirke

Den 26. juli 2018 blev Lene Nielsen
og Peder Møller Andersen,
Pederstrupvej, viet
i Vinderslev Kirke

Maria og Thomas Olesen, Solsikkevej 14, fik en lille søn, Magne, den 26.
november på Viborg Sygehus.
Magne vejede 3888 g og målte 54 cm.
Magne har 4 søskende, Ella (1½ år),
Julius (8 år), Martinus (10 år) samt Julie (14 år) og skal døbes i Vinderslev
Kirke den 10. februar.
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Hønholtvej 6

teljeps
Velkommen til!
Revlvej 10

Her bor Per Kristensen, 62,
og Gulinara Tanieva, 55.
Per stammer fra Frederiks. Han har
boet i Australien i 34 år, før han
købte ejendommen. Han renoverer
løbende huset og bygningerne og har
bl.a. indrettet et musiklokale. Han kører lastbil for Blue Water. Per spiller
trommer i et band i sin fritid.
Gulinara stammer fra Rusland og
blev gift med Per i foråret 2017. Hun
er uddannet pianist og musiklærer
og underviser i musik. Hun går på
sprogskole, og efter godt 1 år i Danmark er hun allerede god til dansk.

Den 1. august 2018 overtog Cille og
Jesper ejendommen, Hønholtvej 6, i
Pederstrup.
Cille Birk, 26, og Jesper Kyed, 27, har Bondegårdens Private
gået og malet og renoveret og er nu Pasningsordning
flyttet ind i deres nye hjem.
Pr. 1. oktober 2018 er Jeanette RiisLarsen og Winnie Danielsen blevet
Cille stammer fra Hammel og er ny- godkendt til at passe 10 børn i privat
uddannet sygeplejerske og arbejder stordagpleje på gården, Vinderslevvej
på M2, Silkeborg Sygehus, på fuld tid. 45.
Jesper kommer fra Balle og er første- Se www.bondegaardens-pp.dk
mand i Rema 1000 i Gødvad og var
med til at åbne denne.
Jesper spiller fodbold i fritiden. Cille
håber på sigt at få en hund at gå ture
med.
De er åbne og sociale mennesker
og byder gerne på kaffe til folk, der
kommer og hilser på.

Solopgang i januar
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Liljevej 12
Her bor Michelle lykke Eskildsen på
27 og Danni Nygård Jensen på 29 år.
Danni er i lære som ejendomstekniker, og Michelle er i lære i Føtex i
Horsens, men p.t. på barsel med en
lille pige, som blev født den 24. november.

Velkommen til!
Tøndborgvej 54
Et lidt forsinket velkommen til familien Tarakhteliuic, som har boet i
Danmark og her på egnen siden 2011,
de sidste 4 år på Tøndborgvej 54.
De kommer fra Ukraine. Anatolii arbejder som driftsleder på Vester Bordinggård, der har 2500 søer. Tetiana
(Tanja) arbejder som rengøringsassistent.
De har 2 børn: Daryna på 12 år, som
går i 6. klasse og spiller fodbold i KIF
og Nazar på 4½ år, som går i børnehave.
De bor til leje, men vil gerne købe deres eget på et tidspunkt.

En dag kørte der et hus forbi på Pederstrupvej!
Gad vide hvor det skulle hen?
Pederstrupvej 50

I det hus, der kørte forbi på Pederstrupvej en dag, bor Kristina Larsen
og Danny Christensen, begge 39 år.

Tetiana, Nazar og Anatolii
Herunder er det Daryna og Nazar

De overtog grunden den 1. august
2018 og byggede først en hytte og en
shelter, så de kunne overnatte, mens
det nye hus kom på plads. Midt i september blev huset leveret fra Danbox Living. Desværre havde det lige
netop regnet for meget til, at den 55
tons tunge transport kunne køre over
marken ned til nr. 50, så der skulle

lægges plader hele vejen, men så gik
det også fint med at få huset sat på
soklen. Kristina har selv tegnet huset
i et supergodt samarbejde med Danbox Living.
Kristina er fra Struer og Danny fra Jegindø, og de mødte hinanden på gymnasiet i Struer og har siden boet forskellige steder, senest i Aarhus, hvor
Kristina arbejder på Via University
College, Campus Nord som ”User
Experience Specialist”, på dansk noget i retning af ”digital håndværker”.
Danny har en uddannelse som bioanalytiker og senere sygeplejerske og
arbejder på Viborg Øst.
Til foråret skal der anlægges en stor
køkkenhave, og Danny har også planer om et drivhus. Indtil videre består
dyreholdet af en enkelt gås og nogle
høns, men der er jord nok til flere dyr.
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Mausing Forsamlingshus
Nu er der snart gået et år igen! Det
føles, som om tiden går hurtigere og
hurtigere, men det er nok fordi, der
altid er et eller andet, man skal have
gjort!

bare finde noget, som samler folk på Vi starter op med spil igen den 13.
en eller anden måde, og hvor forsam- januar 2019. Kom bar do!
lingshuset kan tjene en skilling.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et
Hvis der er nogen, som mener, de har godt nytår.
noget, så kom frem med det!
Siden sidst har vi haft fællesspisning.
Bestyrelsen
Der var flot fremmøde, så tusind tak Vores lotterispil går godt, men man
for det!
vil jo altid godt have lidt flere ind. I
ved jo: Hele læs er altid bedst!
Lotterispil
Skulle også lige prøve en gang loppeog julemarked. Der var mange fine Når bladet udkommer, har vi haft
Søndage
ting, men der var ikke rigtig nogle til vores spritspil, og vi håber jo, at der
Den 13. og 27. januar kl. 19
at købe dem.
kommer mange. Der er faktisk manDen
10. og 24. februar kl. 19
ge slags spiritus og nogle sildepakker,
Den 10. og 24. marts kl. 19
Sidste år var lidt bedre, men vi kan se, men det ved vi til næste gang.
at det ikke er noget, der kan gå i Mausing, så det var det, men kan man da

Pensionistforeningen
Pensionistforeningen er kommet godt i gang. I efteråret har vi haft høstfest,
lysbilleder fra naturen, dyr, fugle og blomster, julecafé, alle godt besøgt.

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

Onsdag den 6. februar
Det Hule Host underholder

Onsdag den 20. februar
Foredrag ved pensioneret oberstløjtnant og
forfatter, Poul Dahl, Skræ, som fortæller om oplevelser
fra arbejdet i Jægerkorpset og FNs vagtstyrke i Irak.
Formand for Venstres sikkerheds- og
udenrigsudvalg i Viborg amt,
I regionsrådet i Region Midtjylland.
Forfatter til ”Jægersoldat i en terrortid”
og ”Mission Irak”

ar Kom
ra
m
ng en
em de
en
ter
Onsdag den 6. marts
Vi får besøg fra Røde kors

Onsdag den 3. april

Generalforsamling
Besøg fra apoteket om rigtigt fodtøj

Hanna Bjerre
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Vinderslev Forsamlingshus
I året, der er gået, er der ikke sket de
store ting med selve huset ud over alment vedligehold.
Bestyrelsen blev en person mindre
til generalforsamlingen. Vi er stadig
på udkig efter et par stykker, som vil
være en del af hyggeligt samarbejde
og være med til, at der fortsat vil
være et forsamlingshus, hvor vi kan
mødes, og der er med til at skabe lidt
lokale aktiviteter.
Vi har det forgangne år afholdt fællesspisninger, fastelavnsfest for ungerne og vores traditionsrige julefrokost med god opbakning.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke
dem, som har bakket op om huset,
både som gæster, og dem som har
været med til at planlægge og afvikle
aktiviteter. Vi glæder os til, at vi ses
i et forhåbentligt lige så aktivt 2019.
På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

Husk
GENERALFORSAMLING
i Vinderslev Forsamlingshus
Torsdag den 28. februar kl 19.00
Kom og slå katten af tønden
i Vinderslev Forsamlingshus
søndag den 3. marts kl 10.00
Der vil være præmier til kattekongen og
kattedronningen samt bedste udklædning.
Det koster 20 kr. pr. barn.
Der kan købes lidt godt til ganen.
Bestyrelsen
Vinderslev Forsamlingshus

Fibernet
Så blev det endelig Vinderslevvejs, Det blev til nogle gode debatter, men
Astrupvejs samt Silkeborgvejs tur til også en øjenåbner for dem, og flere
at komme med på Fiber internet/TV. lovede at arbejde for det - og de holdt
deres valgløfte, da Silkeborg Komune
Det har været et meget langt forløb at jo selv er en del af egnen.
få lagt fibernet ned. Det hele startede
tilbage i 2012, hvor jeg første gang Vi har stemt dørklokker, smidt sedtog kontakt til Eniig. Den gang var ler i postkassen og meget mere for at
der ikke den store tilslutning til det, synliggøre, at vi arbejdede på, at alle
men i forbindelse med kommunalval- kunne få fiber i området, og kampagget blev Klaus og jeg ”Eniig” om at nebussen mødte op til en travl eftertage kampen op igen i 2017.
middag, som endte med, at hele 28
husstande tilkendegav, at de ville have
Det blev til adskillige valgmøder, hvor fiber. Målet var, at vi mindst skulle
vi stillede kommende politikere samt være 14, så vi var meget glade, da vi
nuværende politikere spørgmålet, om hørte resultatet dagen derpå.
de ville arbejde for, at alle i kommunen havde en rimelig internetforbin- Stor tak til alle der har støttet projekdelse i denne digitale verden, som de tet!
selv forlangte at være en del af.
Klaus Sloth og
Poul Andreasen
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Windir Spejderne
Spejderne fortsætter med at tage en
dukkert en gang om måneden, indtil
de nødvendige 12 gange er nået for
at få ”Plask-mærket”. Vi kan rigtigt
mærke, hvordan vandet bliver koldere
og koldere, men vi kommer stadig i!
I december tog vi til Fussingø Sø,
hvor vi var i sammen med en rigtig
viking (vinterbader). Alle var i mindst
én gang efterfulgt af et besøg i sauna,
hvilket gjorde, at flere fik blod på tanden og hoppede i vandet en gang til.
En rigtig gang vikinger vi havde med!
Til Fussingø Sø aktiviteten havde vi
besøg af en spejder fra Australien,
Nicholas. Han var ligeledes i vandet.
Han kommer fra sommer (omkring
35 gr.C). Dette var noget af en oplevelse for ham, og det var noget af
det koldeste, han havde prøvet før,
men han kunne godt blive ”a Danish
Viking” (han var én af dem, der var i
to gange).

Anita i gang med undervisningen
I slutningen af november havde
Windir spejderne deres årlige juleafslutning i Mausing. Vi havde en dejlig
aften med risengrød, sang og amerikansk lotteri. Til slut var alle børn og
mange voksne en tur rundt om juletræet med sang.
Spejderne vil gerne sige tak til alle
borgere i Vinderslev, Mausing, Pederstrup og omegn, der har støttet, når
vi har været rundt med skrabelodder
fra Diabetesforeningen og julemærker fra Lions.

Det bliver officielt indviet til Spejdernes generalforsamling/nytårsparade
søndag den 20. januar.
Vi håber på at møde mange af jer
denne dag.
Mette Lundgaard
Tropleder

Hen over vinteren har spejderne også
været i gang med førstehjælp. Dette
fortsætter vi med, da det er dejligt
at få alle de yngste spejdere med til
de store og små opgaver, man kan
komme ud for under almindelig før- Nu vi er kommet til det nye år, skal
stehjælp. Alle de store spejdere har det startes med indvielse af det nye
nu bevis på, at de kan bruge hjerte- køkken, vi har fået lavet.
starterne. De er placeret ved kirken
og på skolen.

Søren i gang med førstehjælp
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Hele gruppen ved juleafslutningen: Fra venstre er det Anita og Karsten (nye
tropassistenter), Lotte (gruppeleder), Søren, Ida, Mette (tropleder), Kion,
Emil, Nicholas fra Australien, Isabell, Laura, Madeleine, Laura og Sascha

Spejderne og deres forældre var i gang med den helt store fremstilling
af juledekorationer ugen før juleafslutningen

Vi mangler

en assistent, som har lyst til at gå ind i
spejderarbejdet og hjælpe Mette med at gøre
en flok små spejdere til dygtige store spejdere.
Hvis du er bare en lille smule interesseret,
er du meget velkommen til at ringe eller skrive
til gruppeleder, Lotte Arhøj
på tlf. 2395 3488

Familiespejder
Kom og vær med
søndag den 24. februar kl. 10-14
Vi laver foderautomater til fuglene og fastelavnspynt.
Menuen er hjemmelavet pizza med skinke og oksekød.
Desserten er fastelavnsboller.
Kontakt Mette Lundgaard på
tlf. 2242 7578
for tilmelding senest torsdag
den 21. februar

Midtjyllands Avis
i april 1999
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Vi kommer til at høre om højskolen, I efterårsferien åbner vi igen skolen
og hvorfor man valgte at lave højsko- for en spilledag for alle. I 2017 var vi
le på Oustruplund.
en flok, der hyggede os med kort og
brætspil, mens vi drak kaffe og kakao.
Herefter er der fællessang og indslag Vi er blevet opfordret til at gentage
ved højskolens elever og kaffe og succesen, og denne gang håber vi, at
kage.
rigtigt mange vil være med.

Borgerforeningens
program

Lørdag den 13. april
Alle må være med – med eller uden
Påske-Bingo og æggeløb dagen børn/børnebørn.
før Palmesøndag.
Dagen er endnu ikke fastlagt.
I løbet af året bliver der to lørdage,
hvor der arbejdes i Byparken med
vedligeholdelse og oprydning, som vi
plejer. En lørdag i april og en lørdag i september.

begynder med Generalforsamling
torsdag den 7. februar kl. 18.30 i
fællesrummet på Trekløverskolen,
Vinderslev, hvor foreningen er vært
ved et let traktement. Dagsorden
ifølge vedtægter og så er der kaffe og
kage.
Vi har benyttet de sidste møder i 2018
til at få lagt et fantastisk program for Når påsken nærmer sig, inviterer vi
til Påske-Gå-Bingo, og vi skal samle
2019.
påskeæg.
Vi synes, at vi har fundet på nogle
gode og interessante arrangementer, I samarbejde med Vinderslev Idrætsog nu håber vi på opbakning fra jer forening har vi planer om en sjov dag
for hele familien med lidt motion
alle sammen.
indlagt.
I år henvender vi os til de yngre borgere med nogle af vores arrangementer, men alle må være med. Selvom et
arrangement måske ikke virker som
det helt rigtige for dig, så giv det en
chance.
Lidt om det kommende program:
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Besøg hos Oase-Højskolen,
Oustruplund.
Kl. 19.30 byder forstander, Steen Balle Kristensen, os velkommen og viser
os rundt på højskolen.
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Søndag den 23. juni
Skt. Hans Aften

Arkivfoto

Hvis du har lyst til at hjælpe, så vil vi
gerne høre fra dig, så finder vi ud af,
hvornår det kan passe for os – evt. i
flere hold.

Båltale ved Valgmenighedspræst,
Kristoffer Garne, og ellers bliver det, Kontakt undertegnede, Lotte,
som det plejer – tror jeg.
på tlf. 5172 3698.
Søndag den 4. august
Tur til Søndergårds Have i Skræ

I efteråret tager vi på virksomhedsbesøg, men det er ikke helt planlagt
endnu.
Vi annoncerer ikke så meget i avisen
mere, men bruger ofte facebook eller
plakater.

Hvis du gerne vil underrettes pr. mail,
når der er nyt fra Borgerforeningen,
så send mig en mail til kragelykken@
En hyggelig tur i den smukke have energimail.dk eller ring.
med mulighed for at lege, lave diverse
aktiviteter og konkurrere på tværs af
Godt Nytår!
aldre. Hvem ved, måske bliver der en
Lotte Kragh
dyst mellem landsbyerne.
Borgerforeningen

Blicheregnens Museumsforening
Blicheregnens Museumsforening øn- igennem seks år. Det fejrer vi på Blicheregnen med et seminar, hvor vi
sker alle et godt nytår.
spørger: ”Hvad skal vi med Blicher i
Fra sidst i november har Museum Sil- dag?”
keborg Blicheregnen vist udstillingen Pris 225 kr. inkl. frokost, drikkevarer
”Jul ved Korsvejen” som optakt til og kaffe m/kage.
Kjellerups 150 års jubilæum i 2019.
Udstillingen kan ses indtil den 17. Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Svend, Knud og Valdemar. Forefebruar.
drag, hvor museumsinspektør Marianne
G. Hougaard som optakt til
Tirsdag den 26. februar afholdes
den årlige generalforsamling, som sommerens særudstilling kigger nærmere på, hvorfor slaget på Grathe
heldigvis altid er godt besøgt.
Hede er en afgørende del af DanSøndag den 3. marts kl. 14.00: markshistorien.
Kom og slå katten af tønden på Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Blicheregnen og se, hvem der bliver
kattekonge og kattedronning. Arran- Fra lørdag den 13. april til søndag
gementet er gratis, men kaffe, te og den 20. oktober – Særudstilling:
Kampen om Magten – Slaget på
juice kan købes.
Grathe Hede.
Lørdag den 9. marts kl. 9.30–15.00 Oplev historien om kongemord, inBlicher-seminar: I 2019 er det 200 triger og højspændt udenrigspolitik,
år siden, at digteren og præsten St. når et af den danske middelalders
St. Blicher vender hjem til sin føde- blodigste kapitler rulles ud på Bliegn, da han bliver præst i Thorning cheregnen.

Lørdag den 27. april kl. 13.00 og
15.00: På tur i Kampen om Magten – Slaget på Grathe Hede.
Rundvisning i udstillingen ”Kampen
om Magten – Slaget på Grathe Hede”
Gratis for medlemmer af museumsforeningen, 30 kr. for andre.
Tilmelding på
info@blicheregnensmuseum.dk
Medlemmer af Blicheregnens Museumsforening har gratis adgang til alle
tre museer under Museum Silkeborg,
dog ikke til særarrangementer. Et
medlemskab koster 200 kr. om året.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse
på museet eller pr. mail.
Se alle Museum Silkeborgs øvrige arrangementer på hjemmesiden: www.
museumsilkeborg.dk.
Museet kan også kontaktes på tlf.
87205030 eller pr. mail: info@blicheregnensmuseum.dk.
Gunhild Kjærsig Sørensen

Hauge U & GF
Square dance

Vollyball
i Thorning hallen
Mix-hold
Vi træner hver onsdag fra kl. 19 - 20.30

i Hauge Forsamlingshus
Vi danser hver tirsdag kl. 19.00
KOM BARE OG PRØV DET!

Alle er velkommen!

Alle er velkommen!

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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Uddeling af en Rose
Erik Borum skal have en STOR rose,
fordi han både har skaffet og ikke
mindst monteret et flot, nyt køkken
i vores spejderhus.
Til trods for, at Erik arbejder på fuld
tid som køkkenmontør for Designa
og monterer køkkener over hele landet, har han alligevel været villig til og selv tilbudt - at bruge sin kostbare
fritid i spejderhuset på at montere
endnu et køkken, helt uden beregning vel at mærke!
Det var også Erik, der i starten af
halvfemserne brugte mange timer på
at lave det gamle stuehus på Haugevej 1 om til spejderhus med nye døre,
lofter, gulve, osv., så Windir Spejderne er meget heldige med at have
en ven som Erik, og vi siger hermed
nok en gang 1000 tak for hans store
hjælp!

Køkkenet før og nu

De venligste spejderhilsener
Ledere og grupperåd
Windir Spejderne

Redaktionen ”fanget” til et bladmøde.
Hvis I synes, vi ligner nogen, der
trænger til hjælp, er I meget velkommen til at kontakte os for
indmeldelse i redaktionen!
Vi vil jo også altid gerne have
forslag til stof i bladet. Både stof
og ideer til nyt indhold modtages
med tak!
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Plumdal tanker - om et år på hæld

Julen er altid noget ganske særligt:
Med klejner i eget svinefedt, rødkål,
and og ikke mindst rosenkålen ej at
forglemme.
Så kom regnen. Og høsten. Og grisen
blev slagtet. Og julen og det nye år.

og gjort klar til en ny sæson. Hvæsset
le, økse og hakkejern.
Og så selvfølgelig drømmerier og
planer for et nyt år: Om georginer og
roer der lykkes, flere majs og gulerødder og om at komme i gang med at
malke og lære at lave fåreost. Uh, kan
Ud over roerne så gik det jo alligevel næsten ikke vente! Om smågrise der
med tørken. Det er faktisk det bedste kommer inden det hele går løs med
år, vi har haft ned selvforsyningsbril- at pløje og så og starte det hele på ny.
ler.
Det er med taknemmelighed og stor For alting starter med, at vi tør sætte
stolthed, vi dagligt dækker vores bord et frø, gøde jorden og se det gro.
med alt det, vi har frembragt.
Håber det nye år må bringe os alle et
Lige nu handler det om vinter og til- væld af livgivende stunder og plads
bagetrækning, om at samle kræfter til at gro.
og nørkle, sy og ligge i arm med hinMaj-Lie Majbækgaard
anden foran massseovnens varme,
strikke, sove og læse bøger, om eftertænksomhed og så selvfølgelige nyde
at spise mad fra fryser og fra glas. Det
er ”fast foodens” tid, hvor alt kan tages op af fryser eller glas med duften af sommer, varme og velsmag til
følge.
Der er stadig lidt friske blade i drivhuset til salatskålen, de står i fine rækker
sammen med de nyplantede hvidløg,
ja. Porrerne og den meget vellykkede
kålmark giver friske rosenkål i madpakken og grønkål til nyligt røgede
bacon.
Vinteren er også der, hvor der bliver
ryddet op i krinkelkrogene, sat kompost og bygget om og til og repareret
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Beretning til
Generalforsamling
i Lokalrådet
den 27. november 2018

med Trafikudvalget. Vi kom med oplæg til dem om de uheld og farlige steder, der er på hele strækningen. Det
særlige signal ved Designa-krydset er Vi har bl.a. haft kontakt for at få etabefterfølgende blevet lavet, så der igen leret cykelbane på Silkeborgvej (styker nedsat hastighed ved trafik fra si- ket fra Vinderslevvej til Søndergade).
Vi har i 2018 haft mange spændende devejene.
møder og haft mange emner oppe.
I forbindelse med de nye tiltag vedNoget af det, vi især er optaget af, er I Haurbak-krydset har udvalget lovet rørende trafiksikkerheden ved skolen
jo at få så mange tilflyttere til lokal- et lyskryds ultimo 2019. Vi i Lokalrå- i Vinderslev bliver der også arbejdet
området, at vi kan få gang i hushand- det har kæmpet for, at der skulle fin- på at få etableret cykelbane på stræklen, og vi kan holde gang i børnehave, des en løsning i det kryds, og endelig ningen mod Kjellerup.
sker der noget.
skole og plejehjem.
Vi har rigtig mange skønne områder,
og der er mulighed for mange dejlige
vandreture. Vi har mange stier og
markveje, som kun nogle få kender,
så vi er ved at få kortlagt vandreture i
området og opfordrer alle til at komme med deres yndlingsvandreture, så
vi kan få dem med på et kort.
Den næste opgave er så at finde en
måde, hvorpå kortlægningen er tilgængelig for alle. I den forbindelse
kan vi nævne, at Silkeborg Kommune
med fokus på at blive en ’Outdoorkommune’ i den forbindelse også har
en opmærksomhed på muligheder i
den nordlige del af kommunen. Vi
har fået kortlagt nogle stier i Mausing-/Pederstrup-området, men kom
gerne med flere.
Lokalrådet deltog på Folkemødet på
Bindslevs plads i Silkeborg i september. Vi havde Inges nørkleklub med.
Det var hyggeligt, og vi fik vist vores
område frem et par timer den lørdag
formiddag.
Vi har et samarbejde i gang med lokalrådene i Sjørslev/Demstrup, Kjellerup og Skægkær om rute 52 (hovedvejen). Vi er jo på hele strækningen
påvirket af den voldsomt øgede trafik, der er kommet efter motorvejens
åbning. Derfor har vi været til møde
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Vi har fået lavet trafikmålinger på
bl.a. 2minus1-vejen, og der har været
en øget trafik fra 2015 til 2018 fra 989
biler til 1139 biler. De flere biler har
desværre en øget hastighed i forhold
til sidste måling, så her er en stærk
opfordring til, at vi alle overholder
fartgrænsen på strækningen og kører
efter forholdene.
I Vinderslevholm-krydset sker der
ikke noget lige nu, men idet lyskrydset kommer ved Haurbak, skulle det
helst give nogle huller i trafikken, så
vi nemmere kan komme ud fra sidevejene.
Sidste år var vi ude og sætte forårsblomsterløg ved byskiltene. De kom
Vi fortsætter samarbejdet med de an- godt nok, men der var vist ikke nok,
dre lokalråd og håber, at vi finder de så vi har været i gang igen og håber
gode og sikre løsninger på Rute 52.
på bedre held til foråret. Hvis projekt ’Forårsløg’ lykkes, kan det være,
Til Byfesten på Stadion havde vi lånt at Pederstrup, Mausing og Hauge får
nogle promillebriller fra kommunen, glæde af blomster i 2020!
så børn og voksne kunne se, hvor lidt
alkohol der skal til, for at man ikke
Hanne Møller Jensen
færdes sikkert gennem en opstillet
Formand for Vinderslev
bane – og dermed nok heller ikke i
og Omegns Lokalråd
trafikken.
Lokalrådet har en byplanansvarlig tilknyttet fra kommunen – vi har faktisk to (Mette og Gritt). Det er dem,
vi kontakter, når vi i Lokalrådet har
brug for vejledning og hjælp angående kommunale forhold og sager i
lokalområdet.

Brugerrådet ved Malmhøj
Dronningebesøg og en indvielse
Vi fra brugerrådet var inviteret med til Neder Kjærsholm sammen med beboerne fra Malmhøj, da Dronning Margrethe i september var på besøg.

Mette, leder af Malmhøj, og Edith,
som er klar til at tage til Neder
Kjærsholm for at se Dronningen.
Edith havde en fin buket med,
som hun desværre ikke fik lejlighed
til at give Dronningen

Endelig kom bilerne med
Dronningen og hendes ledsagere

Vi fik anvist vores plads
under de store træer i gården

Den Røde Løber var lagt frem,
da vi kom hjem til Malmhøj

Mette holder en lille tale
i anledning af åbningen
af "Restaurant Malmhøj"
Og Dronning Margrethe
gik forbi os på den røde løber

Pressen var også med

- og der skåles i champagne

Så blev det tid til at tage af sted
igen - men både Dronningen og
Malmhøjs beboere havde meget
mere på programmet samme aften

Ventetiden var lidt lang. Bent Kragh
spillede lidt for os, mens vi ventede

Der var dækket meget fint op til
middagen med samme menu,
som den Dronningen fik
på Gl. Skovridergaard
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Sejltur
24. september var dagen, hvor brugerrådet inviterede Malmhøjs beboere og
pensionister fra området ud at sejle på Silkeborgsøerne. Det var en vellykket tur, hvor vi hyggede os med sange, kaffe og kage ombord, mens vi nød
sejlturen.

Nogle af de mange dekorationer,
der blev lavet lige før markedet

På vej om bord til 2 timers
sejlads på Silkeborgsøerne

Der var sang, kage og
kaffe undervejs
Julemarked og julefrokost
Igen i år holdt brugerrådet julemarked sidste lørdag før første adventssøndag. Der var et rigtig stort fremmøde, og vi er meget taknemmelige
for gavmildheden fra sponsorerne
såvel som for opbakningen fra lokale beboere og gæster udefra, både
til markedet og til i det hele taget at
købe det, vi laver. Så er det hele det
store arbejde værd!

Produktionen af gravkranse/
gravdekorationer begyndte først i
november i Grønkjærs garage
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Vi sejlede med Mågen
Inga Guldborg serverede lækker
frokost for os begge dage

Hygge på turen

Der blev lavet ca. 180 stk.
gravpynt i alt!

De sidste dage før julemarkedet
blev der lavet juledekorationer

Der var 100 flotte gevinster, skænket
af lokale firmaer i tombolaen

Der var trængsel og
hurtigt udsolgt i tombolaen

I Ingas butik blev der solgt
fine, håndlavede varer

Årets sidste arrangement var som sædvanligt julefrokosten. Det var nogle
hyggelige timer med sang, god mad og amerikansk lotteri.
Birthe Clausen

Gæsterne hyggede sig med amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver

Der var stort fremmøde til frokosten

Boden med kaffe, gløgg
og æbleskiver

Flemming Grønkjær byder
velkommen til julefrokosten

"Køkkenpersonalet" holder en kort
pause og får lidt at spise
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. februar
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Tirsdag den 26. februar
Generalforsamling
Søndag den 3. marts kl. 14
Slå katten af tønden. Gratis adgang.
Kaffe, te og juice kan købes
Lørdag den 9. marts kl. 9.30-15
Blicher-seminar. Pris 225 kr. inkl. frokost, drikkevarer og kaffe m/kage
Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Svend, Knud og Valdemar, foredrag v/
museumsinspektør Marianne G. Hougaard. Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Lørdag den 13. april søndag den 20. oktober
Særudstilling: ”Kampen om Magten Slaget på Grathe Hede
Lørdag den 27. april kl. 13 og kl. 15
Rundvisning i udstillingen ”Kampen om
Magten - Slaget på Grathe Hede.
Gratis for medlemmer. Ellers 30 kr.
Tilmelding på
info@blicheregnensmuseum.dk

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

Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Besøg hos Oase-Højskolen,
Oustruplund med fællessang, underholdning, kaffe og kage.
Lørdag den 13. april
Påske-Bingo og æggeløb dagen før
Palmesøndag i samarbejde med VIF

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

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Mandag den 4. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset:
Dansk International Nødhjælp v/Bent
Kristensen
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Allan Graugaard
Nielsen, Silkeborg

Mandag den 25. februar kl. 19.30
Promissio-møde hos Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/pens.Miss. Jens
Jørgen Hedegård, Brande
Tirsdag den 5. marts kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6. Ap.g. 27
Onsdag den 6. marts kl. 19.30
Samtalemøde hos Jakob Lundgaard, Solsikkevej 15D
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Sangaften i Sognehuset v/Mikael H.
Kongensholm og Marianne Skrydstrup

Onsdag den 6. februar kl. 19.30
Foredrag i Hørup Kirkecenter v/Mikael
Kongensholm. Emne: ”Tilgivelse”

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
Temaaften i Missionshuset v/Landsleder
i I.M. familiearb. Gitte Rasmussen: ”Engagement & Forpligtelse”

Torsdag den 7. februar kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge
Stenholt, Liljevej 41. Emne: Apg. 26

Onsdag den 13. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v/
Miss. Svend Taulborg, Struer

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39

Torsdag den 14. marts kl. 19.30
Kreds/forårsmøde i Ans Missionshus
v/Miss. Finn Najbjerg, Vinderslev:
”Drag ud på troens vandring” 1. Mos.
12, 1-4

Torsdag den 21. februar Kredsforårsmøde i Kjellerup Menighedshus
Kl. 14.00
v/Provst Knud Erik Nissen, Viborg:
”Korsets gåde”
Kl. 15.30
v/Provst Knud Erik Nissen, Viborg:
”Bliver vi frelst ved tro eller gerninger?”
Kl. 19.30
Møde v/Sognepræst Peter FischerNielsen, Højbjerg: ”Mission er kirkens
hjerteslag og åndedrag”

Søndag den 23. juni
Skt. Hans Aften
Båltale ved Valgmenighedspræst, Torsdag den 21. februar kl. 19.30
Foredrag/møde i HINGE Sognehus
Kristoffer Garne
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v/Jørgen Løvstad. Emne: ”Hellighed og
Ånd”

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Studerende fra
Menighedsfakultetet Anders Bjerregaard
Tirsdag den 26. marts kl. 18
Fællesspisning og temaaften/foredrag v/
tidl. Miss. Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Temaaften I: Paulus - den betydeligste missionær verden har set!”
Tirsdag den 2. april kl. 19.30
Temaaften II: Paulus - den betydeligste missionær verden har set!”

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
Tirsdag den 9. april kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Henning
Hollesen, Aulum
Tirsdag den 23. april kl. 19.30
Samtalemøder i hjemmene
Tirsdag den 30. april kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/organisationen ”Åbne Døre” v/Maria SernerPedersen

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Lotterispil søndage kl. 19
Den 13. og 27. januar
Den 10. og 24. februar
Den 10. og 24. marts

PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 9. januar kl. 14.30
Magnetterapi
Onsdag den 6. februar kl. 14.30
Det Hule Host underholder
Onsdag den 20. februar kl. 14.30
Foredrag ved pensioneret oberstløjtnant og forfatter, Poul Dahl, Skræ

VALGMENIGHEDEN
Onsdag den 16. januar kl. 19
på Kirkebakken 13
Menneskets odyssé — den naturvidenskabelige fortælling om menneskets oprindelse.
Foredrag v. forfatter og læge
Peter K.A. Jensen:

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Lørdag den 2. februar
Hovedrengøring af klubhuset
Tirsdag den 19. februar
Generalforsamling i Vinderslev IF og
for Støttepillerne

Lørdag den 23. februar
Torsdag den 14. februar kl. 19
Senior opstart i fodboldafdelingen
Kirkebakken 13
Westen-helten — en skarptskydende,
selvopofrende engel. Foredrag v. muVINDERSLEV
siker og foredragsholder C.S. Nielsen:
Onsdag den 13. marts kl. 19
Kirkebakken 13.
Generalforsamling

SOGNEMENIGHED

Torsdag den 31. januar kl. 19.30
Lærer og foredragsholder Anna Saarup Brinth, Bording taler over emnet:
”Mit møde med Lise Munk ”.

Torsdag den 21. marts kl. 19
Hørup Kirke
Onsdag den 23. januar kl. 13.30
Fastetidskoncert v/Søren Bormann. Første minikonfirmandmøde
Efterfølgende kaffe og fællessang på
Kirkebakken 13.
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Sangaften med emnet: ”Forår og påske er håbets tid” v/organist Marianne Skrydstrup, Serup og sognepræst
Mikael Holst Kongensholm, Hinge.

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 28. februar kl 19
WINDIR SPEJDERNE
Generalforsamling i Vinderslev ForOnsdag den 6. marts kl. 14.30
Søndag den 20. januar kl. 16-18.30
samlingshus
Besøg fra Røde Kors
Spejdernes nytårsparade.
Søndag den 3. marts kl 10
Onsdag den 3. april kl. 14.30
Slå katten af tønden i Vinderslev Søndag den 24. februar kl. 10-14
Generalforsamling samt besøg fra
Familiespejder med fremstilling af
Forsamlingshus
apoteket om rigtigt fodtøj
fuglefoderautomater og fastelavnsPris 20 kr. pr. barn.
pynt.
Tilmelding senest 21. januar til Mette
Lundgaard, tlf. 2242 7578.
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Vinderslev Idrætsforening
Så har vi lagt 2018 bag os og er så
småt begyndt på forberedelserne til
alle de nye begivenheder, som skal
afvikles her i 2019. Vi glæder os til
at dele mange glade stunder sammen
med jer.
Her vil vi lige tage et tilbageblik på,
hvad der er sket hen over efterår og
vinter. Selvom det er mørkt og koldt
udenfor, har der stadig været liv og
glade dage i VIF.

Til fodboldafslutningen blev det også
offentliggjort, at vores herreseniortræner Thomas stopper efter endt
aftale. Vi takker for samarbejdet og
ønsker ham held og lykke i fremtiden.
Hvem der overtager posten som træner offentliggøres i starten af året.

Året 2019 starter i Vinderslev IF
lørdag den 2. februar, hvor der er
hovedrengøring af klubhuset. Vi
håber på at se en masse frivillige, som
har lyst til at hjælpe med at gøre det
Som noget nyt har vi den første lør- hele klar til en ny, spændende sæson.
dag i hver måned haft åben i gymnastiksalen, hvor børn og deres foræl- Generalforsamling i Vinderslev IF
dre har haft mulighed for at komme og for Støttepillerne er tirsdag den
til et par timers leg og hygge. Desvær- 19. februar i klubhuset. Alle er velre har opbakningen ikke været særlig kommen til at møde frem til debat og
stor, og vi overvejer, om arrangemen- nye ideer for klubbens fremtid, hvad
terne skal fortsætte i 2019.
enten du har interesse i at komme i
bestyrelsen, yde en frivillig indsats elSom en altid glædelig tilbageven- ler bare har en god ide. Mød op! Alle
dende begivenhed havde vi i efteråret vil blive hørt og taget seriøst.
vores fodboldafslutning. En glad aften med flere kåringer, god mad og Senior opstart i fodboldafdelingen
hygge.
er lørdag den 23. februar, hvor vi
glæder os til at byde både nye samt
Her kommer listen med kåringerne: gamle spillere velkommen til en ny
Årets herresenior: Anders Meyer
spændende sæson med ny træner og
Årets damesenior: Mette Pedersen nye ideer. Kom frisk! Der er plads til
Fidusen serie 6: Andreas Hartmann alle, så mød frem og få sved på panFidusen serie 4: Marc Vecthe
den samt et smil på læben.
Årets oldboys'er. Henrik Holdgaard
Her i bestyrelsen er vi klar til at hive
Den største af alle kåringer denne af- ærmerne op, men uden jeres hjælp vil
ten var til årets VIF'er, som i 2018 det være svært at skabe noget nyt og
blev Henrik Holdgaard. En popu- holde liv i tradtionelt.
lær vinder, som til stående klapsalver
modtog sin hyldest. Gennem mange Her på falderebet vil vi gerne sende
år har Holdgaard ydet en kæmpe fri- en kæmpe tak til alle jer, som i 2018
villig indsats for klubben både som har ydet en stor indsats. Tusind tak!
spiller og som formand gennem flere Vi glæder os til nye oplevelser i 2019.
år. I 2018 gik han ud af bestyrelsen
som formand, men har været meget Godt nytår !
behjælpelig for os i den nye bestyPå bestyrelsens vegne
relse med overdragelsen. Vi er dybt
Lone Laursen
taknemlig.
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Michael Døssing

Årets VIF’er Henrik Holdgaard

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Dato
20. januar
27. januar
29. januar

Thorning
10.30

Grathe
10.30 MIK

10.00 Bakkegården
Frede Møller

3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
26. februar
3. marts
6 marts
10. marts
17. marts
24. marts
26. marts
31. marts
7. april
14. april palmesøndag

Vium

16.00 Kyndelmissegudstjeneste
Kor medvirker.MIK
10.30
9.00

9.00

19.00 Stillegudstjeneste
10.30 Erik Bjørn

10.00 Bakkegården
13.30 Fastelavns-gudstjeneste
+ fest i Hallen.

10.30
19.00 Stillegudstjeneste

Bakkegården

MIK = Mikael Holst Kongensholm.
Hvor intet navn er nævnt, er det sognepræst Jørgen Løvstad, der har gudstjenesten
Kyndelmissegudstjeneste
søndag den 3. februar kl. 19.00
En af de helligdage, som forsvandt
i forbindelse med Helligdagsreduktionen i 1770, var Kyndelmisse, som
fejredes den 2. februar sammen med
Maria Renselse.

nemlig ifølge Det Gamle Testamente
som uren, og hun måtte først komme
i templet 40 dage efter at have født
en søn; 80 dage efter at have født en
datter.
Den kristne kirke kopierede denne
skik, og i Danmark fortsatte traditionen, som i de gamle kirkebøger kaldes Introduktion af barselskvinder,
også efter Reformationen, men nu
for at hædre den ærbare moder. Skikken blev dog afskaffet ved lov i 1754,
men den holdt sig i mange landsogne
langt op i 1800-tallet.

Kyndelmisse er en fordanskning af
det latinske missa candelarum, som
betyder lysmesse. Oprindelig var det
dagen, hvor man i katolsk tid indviede de lys, som skulle bruges i kirken i
det nye år, men man fejrede samtidig,
at der nu var gået fyrre dage efter Jesu
fødsel, således at Maria, Jesu mor,
igen kunne indledes i templet. Efter Det, vi fejrer ved vore dages Kyndelen barnefødsel betragtedes en kvinde missegudstjeneste i Grathe Kirke, har

dog hverken noget med indvielse af
vokslys eller introduktion af Jesu moder i templet at gøre, men vi fryder
os over, at dagene langsomt bliver lysere, selvom vi sagtens kan have dage
med både sne og tåge først i februar.
Lys kan ingen undvære, og vi fejrer,
at Kristus er verdens lys, men også at
han selv har sagt, at vi er verdens lys.
Kom og vær med til en lysfyldt gudstjeneste.
Der er kaffe og en småkage i våbenhuset efter gudstjenesten.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Kommende arrangementer
Onsdag den 16. januar kl. 19.00
på Kirkebakken 13
Menneskets odyssé — den naturvidenskabelige fortælling om
menneskets oprindelse
Foredrag v. forfatter og læge
Peter K.A. Jensen:

”Hvor kommer vi fra? Hvordan er
vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi
på vej hen? Det er et sådant stof, myterne er gjort af. Hver ny viden, som
videnskaben frembringer, bidrager til
at tilfredsstille længslen efter at kunne
besvare disse spørgsmål. Det vil foredraget belyse.”

Torsdag den 14. februar kl. 19.00
Kirkebakken 13
Westen-helten — en skarptskydende, selvopofrende engel
Foredrag v. musiker og
foredragsholder C.S. Nielsen:

Generalforsamling
Kirkebakken 13
Onsdag den 13. marts kl. 19.00
indkaldes til ordinær generalforsamling efter vedtægterne.

”Gennem fortælling og filmklip beretter foredraget om Western-heltens
historiske og litterære rødder. Og vi
ser, om vi i dag stadig kan skimte ham
i silhuet, ridende mod solnedgangen.” Torsdag den 21. marts kl. 19.00
Hørup Kirke
Fastetidskoncert
Sammen med en håndfuld sangere
og musikere opfører valgmenighedens organist klassisk musik skrevet
til fastetiden. Vi ser frem mod påsken
og hører musik af bl.a. J.S. Bach, G.B.
Pergolesi og S. Bormann.
Efterfølgende kaffe og fællessang på
Kirkebakken 13.

Det nye maleri
I forbindelse med 100 års jubilæet i
2017 modtog Valgmenigheden en
pengegave, som nu er brugt til indkøb af et maleri.
Maleriet, der er kommet op at hænge
i salen i Valgmenighedens hus, er lavet af Iben Laursen, der har værksted
og galleri i Holstebro. Det er et fingermalet landskabsmaleri inspireret
af den nordvestjyske natur.
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Hils på Valgmenighedens musikere

I Kjellerup & Omegns Valgmenighed
er det musikken, og ikke præstens
prædiken, der er det bærende element
i gudstjenesterne.
Derfor har Valgmenigheden ansat to
unge dygtige musikere til at spille og
synge for til menighedens gudstjenester, der afholdes på skift i kirkerne i
Vinderslev, Hørup og Levring.

Valgmenighedens organist hedder
Søren Bormann. Han er 29 år gammel og har været ansat som organist
siden december 2016. Søren er cand.
mag. i musik og oldtidskundskab fra
Aarhus Universitet og afsluttede i
sommeren 2017 uddannelsen som
kirkemusiker i orgel og korledelse fra
Kirkemusikskolen.
Ved siden af sit arbejde som organist er Søren gymnasielærer i oldtidskundskab og leder desuden flere kor.
Søren skriver selv følgende om sit
syn på arbejdet som organist:

”En organists fornemste og derfor
vigtigste opgave er at ledsage salmesangen på så dygtig vis som muligt. I
mit eget virke som organist prioriterer jeg salmespillet højest. Ordentligt
salmespil gør det lettere for kirkegængerne at synge med, og en hørlig
menighedssang er, efter min mening,
afgørende for, om en gudstjeneste
bliver vellykket. Kunstspillet, de stykker, der anvendes som gudstjenestens
rammer i præludiet og postludiet, anvendes til at slå tjenestens stemning
an. Blandt de mest velfungerende af
disse er de, der er baseret på salmerne
fra salmebogen, gerne på velkendte
melodier. Blandt de smukkeste af
disse er satserne fra Johann Sebastian
Bachs hånd. Dem gør jeg en dyd ud
af at spille så ofte, som det er muligt.”

Anne-Martha har beskæftiget sig med
sang og musik, siden hun var ganske
lille. Hun har sunget i kirkekor både
i Aalborg og København og været to
år på musikefterskole.
I forbindelse med, at Anne-Martha
flyttede fra København til Aarhus,
søgte hun optagelse på kirkemusikskolen i Aarhus for at genoptage sangen og dygtiggøre sig. Det er hun nu
i gang med sideløbende med tjansen
som kirkesanger i Valgmenigheden,
men vi håber, vi får lov til at beholde
hende også efter endt uddannelse.

Anne-Martha spiller desuden klaver,
dog mest for fornøjelsens skyld, men
hun kan dog af og til overtales til at
spille til fællessangen til Valgmenighedens arrangementer, når Søren
For at understøtte og løfte menighe- Bormann ikke kan være med.
dens salmesang ansatte Valgmenigheden i maj måned 2018 Anne-Martha Valgmenighedens har altså dygtige,
Ravn fra Brabrand som kirkesanger. professionelle folk til at stå for musikken, og af og til får de også lov at
folde sig ud i forbindelse med koncerter og særlige lejligheder.
Men musikken er først og fremmest
alles, og fællessangen er det første
og sidste, det vigtigste, når Valgmenigheden kommer sammen både i og
uden for kirken, for, som Grundtvig
skriver et sted ”hver fugl må synge
med sit næb, og livet, kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb!”
Alle er altid velkomne til Valgmenighedens gudstjenester og arrangementer.
Kristoffer Garne
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke fra januar-marts
Søndag d. 20. januar kl. 9.00 v. Frede Møller
Søndag d. 3. februar kl. 19.00 - kirkekaffe bagefter
Søndag d. 10. februar kl. 10.30
Søndag d. 17. februar kl. 9.00 - kirkekaffe bagefter
Søndag d. 24. februar kl. 10.30 v. Frede Møller
Søndag d. 3. marts kl. 14.00 - Fastelavnsfamiliegudstj.
Fastelavnsboller og tøndeslagning bagefter
Søndag d. 10. marts kl. 9.00
Søndag d. 17. marts kl. 10.30
Degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 24. marts kl. 10.30
Søndag d. 31. marts kl. 10.30
Sogneaftener i Sognehuset
I de første måneder af det nye år er der to sogneaftner
i Sognehuset. Til møderne er alle velkomne.
Deltagelse inkl. kaffe koster 25 kr.
Torsdag den 31. januar kl. 19.30
Lærer og foredragsholder Anna Saarup Brinth, Bording
taler over emnet: "Mit møde med Lise Munk ".
Foredragsholderen er født i Thy og oprindelig bankuddannet, men læste til lærer på Haslev Seminarium og har
i over 30 år været lærer i Bording.
Hun har i mange år undervist minikonfirmander i Bording Sogn samt været i menighedsrådet i fire perioder.
Det er også blevet til flere tillidsposter igennem årene i
provstiet og i Viborg Stifts Undervisningsudvalg samt
en årrække som formand for Distriktsforeningen af
Menighedsrådsmedlemmer.
Kendskabet til Lise Munk har baggrund i flere besøg
hos Lise Munk i
hendes hjem i Vedersø gl. præstegård og en mangeårig interesse
for Kaj Munks liv
og digtning. Hun
er medlem af Kaj
Munk Selskabets
bestyrelse.
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Gudstjenester på Malmhøj
Gudstjenesterne på Malmhøj har skiftet ugedag. Fra og
med december er det den første tirsdag i måneden kl.
14.30. Januar er dog en undtagelse fra den regel, da den
første tirsdag er nytårsdag, så der bliver det anden tirsdag
(den 8. januar).
Der bliver fremover også en kop kaffe og kage efter gudstjenesten, og vi slutter af med et par fællessange. Vi håber,
at mange beboere på Malmhøj og interesserede fra lokalsamfundet vil slutte op om gudstjenesterne og hyggeligt
fællesskab bagefter.
Minikonfirmander
Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning. Det
er et tilbud til alle børn i 3. klasse. Vi mødes onsdage kl.
13.30-15.15 i Vinderslev Sognehus. Vi begynder onsdag
den 23. januar og mødes så hver onsdag indtil påske, bortset fra uge 7, hvor vi holder vinterferie. Der er afslutning
på minikonfirmandforløbet palmesøndag den 14. april kl.
10.30 i Vinderslev Kirke til en festlig familiegudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker og viser noget af alt
det, de har lært.
Har du spørgsmål til forløbet, så kontakt sognepræsten.
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Vi har tidligere haft en sangaften med vores lokale kræfter, nemlig organist Marianne Skrydstrup, Serup og sognepræst Mikael Holst Kongensholm, Hinge. Sidste gang var
det novembersange. Denne gang er det en sangaften med
emnet: ”Forår og påske er håbets tid”. Efter en lang vinter
ser vi frem mod forårets lys. Nyt liv spirer frem. Håb om
nye muligheder og vækst. Påsken bærer samme budskab.
Efter død og mørke langfredag og lørdag kommer der lys
og opstandelse og nyt liv påskedag, hvor Jesus vandt over
døden.
Denne aften vil vi
gennem sang og
ord bevæge os tættere på foråret og
påsken, på livet og
lyset.
En aften hvor sangen vil fylde en del,
og vi får rørt stemmerne.

Graverskifte
Vores graver ved Vinderslev Kirke, Morten
Bitsch, har fået andet arbejde, og vi har pr. 1. december ansat en ny graver. Hun hedder Heidi Jensen, og du kan møde hende på kirkegården og til
gudstjenester, hvor hun er kirketjener

Følg os på kirkens hjemmeside:
https://www.vinderslevsogn.dk/
Yderlige oplysninger hos:
Anne Marie V. Najbjerg
Vinderslev.

For mere informationer om øvrige aktiviteter, se
kirkebladet, www.vinderslevsogn.dk eller https://
www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

Børnehjørnet
Efteråret har budt på flere forskellige
farverige øjeblikke i Børnehjørnet.
Blandt andet fik vi gjort vores skabelsesmalerier færdige, så de gennem
flere uger kunne pynte i Sognehuset.
Det har været både sjovt og berigende at arbejde med Guds skabelse, og
ret forunderligt er det at tænke på, at
vi som mennesker må få lov til at bo
midt i dette farverige, duftende, fantasifulde og kreative skaberværk.

lugtede af ko og får? Og hvorfor lod
Gud en stor stjerne stå på himlen?

Den 18. september fejrede vi vores 10
års jubilæum. Det blev en festlig dag
med kagemand, opgaveløb, hånddukken, Kloge Åge, andagt i kirkerummet og pizza til alle fremmødte.
10 år er en flot alder, og der er gået
en del børn igennem klubben i de år.
Vi siger tak til alle trofaste børn og
voksne, som bakker op og har støttet Børnehjørnet gennem alle 10 år.
En stor tak også til menighedsrådet,
som bærer med og hjælper os på alle
mulige måder. Vi håber, vi kan fortsætte mange år endnu, men det vil
tiden vise.

Børnehjørnet havde juleafslutning
den 11. december, hvor vi fik æbleskiver, spillede billedlotteri, legede en
juleleg, hørte juleevangeliet, fik julegaver og afsluttede med risengrød.

Den 9. december deltog vi i Luciagudstjenesten sammen med spejderne og mange andre. Vi gik med i
festoptoget i de hvide Lucia-dragter
og bar hvert et lille lys, og vi sang om
lyset, der skinner i mørket.

Kirken var fyldt godt op, og alle blev
efter familiegudstjenesten indbudt til
fællesspisning i Sognehuset.
Familiegudstjenesterne samler alle aldersgrupper og giver plads til både de
mindste og de ældste, så vi mærker
familiefællesskabet.

Nu glæder vi til at se, hvad det nye år
2019 vil bringe,
og Børnehjørnet
tager igen imod
alle de børn, der
har lyst til at være
med i samværet
om leg, bibelfortælling, sang og
kreativitet.
Vi mødes som
altid hver tirsdag
eftermiddag fra
16.15-17.30.

Der er kaffe/
Vores sognepræst Mikael Holst Kon- te på kanden, så
gensholm fortalte om den lille engel, voksne er også
der var nysgerrig på barnet i krybben velkomne.
og nysgerrig på den store stjerne, for
hvad skulle alt dette betyde? Og hvorfor skulle Jesus fødes i en stald, der
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Der blev også tid til både fri leg og et
smut i stalden. Børnene ved lige, hvilken ko der er snakkesalig, og hvem
Nu siger året 2019, og det betyder, at der helst vil have lov til at passe på
der er nye retningslinjer for landets sin kalv. Tak til bedsteforældrene for
private børnepassere. Som nogen af en super hyggelig formiddag.
jer allerede ved, har regeringen vedtaget, at jeg og mine kollegaer nu December har også budt på julefroskal kalde vores tilbud for en privat kost, julegudstjeneste, julebio og julepasningsordning – ordet `privat dag- afslutning. Og indimellem alt det har
vi lavet julegaver og selvfølgelig også
pleje´ må ikke længere bruges.
For mig har det først og fremmest fået en masse frisk luft.
betydet nyt navn. Jeg lavede i sommer en lille konkurrence på facebook Julefrokosten holdt vi som heldagslefor at finde det helt rigtige bud. Mit gestue. Lene og hendes børn kom fra
ønske var noget simpelt og noget morgenstunden og blev til lukketid.
Vi brugte formiddagen på at bage pejordnært.
bernødder, og til frokost satte vi os til
Mit valg faldt på: Hos Lotte.
bordet til ”snaps”, fiskefilet og andet
I efteråret har jeg så arbejdet med at godt. De små glas var meget sjove, og
rette mit navn her og der og alle veg- der blev skålet lystigt.
ne. En af de største opgaver har været at få lavet nyt logo og tegninger, Julegudstjenesten i Vinderslev Kirke
jeg kan bruge i dagligdagen – man var en rigtig god oplevelse. Vi sang
må jo ikke bare finde noget på nettet et par julesange, og Mikael lavede et
og så bruge det. Nyt domæne og ny minikrybbespil i et sprog, børnene
hjemmeside er lavet. Den er forenklet kunne forstå. Det var bare så fint, og
en del og forhåbentlig mere bruger- nogle af børnene havde fortalt deres
venlig. Så er der lavet nye visitkort og forældre om den lille baby, der var i
ændret navn på min facebookside og kirken (Jesusbarnet der lå i krybben).
lavet nye kontrakter, så nu mangler
jeg så bare lige min cykel, men det må Dagen, hvorpå jeg går på juleferie,
plejer jeg at invitere på juleafslutning.
komme her i det nye år.
En tradition jeg holder meget af. Det
Jeg ser tilbage på 2018 med et smil. er dejligt at møde forældrene og børÅret er fløjet af sted, og der har været nenes søskende på et andet plan. Jeg
udskiftning i børnegruppen. Vi har tror på, at et godt sammenhold skavinket farvel til tre kammerater og ber et godt samarbejde, og det giver
sagt hej til 3 nye. Dagligdagen kører den bedste grobund for barnets trivderudad, og børnegruppen trives – sel.
hvad mere kan man ønske sig.
Med alle disse ord vil jeg
December er altid en måned, jeg ser ønske alle bladets læsere
frem til. Hvor vi resten af året prio- et rigtig godt nytår.
riterer udeliv, dyrene og skoven, så Tak fordi I læser med og
står december på hygge og kreative følger med i vores hverudfoldelser. Vi startede med en hyg- dag.
gelig bedsteforældredag i slutningen
Med venlig hilsen
af november. En dag hvor vi samles
Lotte Anckersen
i værkstedet til formiddagskaffe og
www.hos-lotte.dk
hygge. Herefter skal de kreative evner stå deres prøve, når der skal laves
juledekorationer. Alle børn fik en fin
dekoration med hjem.

Hos Lotte
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dre Trekløver-afdelinger i henholdsvis Sjørslev og Kjellerup.

Dagligdagen kører for fuld udblæsning! Vi har fuld damp på kedlerne
og alle de nye ting, vi fortalte om i
sidste udgave af ”Lokalbladet”, er
efterhånden ved at være rutiner for
alle her på Trekløverskolens afdeling
i Vinderslev. Et indædt kendskab til
alle dagligdagens rutiner gør det lettere for både børn og voksne at være
i, og dagligdagens ro sænkede sig ret
hurtigt over skolen efter sommerferieopstarten.
De daglige rutiner bliver også brudt
en gang imellem – f.eks. på tværdagene, som er vores tirsdage. Det er
en dag, hvor eleverne og lærerne er
sammen hele dagen, og der er således
mulighed for at lave ting, der strækker sig over længere tid end blot 2x45
minutter.
Indskolingen har f.eks arbejdet med
Halfdan Rasmussen og hans forfatterskab. De har arbejdet med lys, lyd,
luft og vand, er lige nu midt i et arbejde der tager udgangspunkt i børnenes u-landskalender.
Mellemtrinnets årgange har bl.a. arbejdet med opklaring af forbrydelser rundt i byen, et projekt ved navn
”Madmovers”, som handler om bedre madvaner og så selvfølgelig også
helt almindelig fordybelse i helt almindelige og klassiske skolefag.

Tværdagen er også dagen, hvor
der er mulighed for at arbejde
på tværs af hele afdelingen –
f.eks. som vi gjorde det på ”Fællesskabsdagen”, hvor 6. årgang
havde planlagt fællesskabende
aktiviteter for resten af skolen.
Dette års motionsdag foregik
dels oppe i byen og dels på
sportspladsen. Der blev løbet,
så sveden sprøjtede af panderne, og stort set alle gav den
fuld gas på løberuten. Vi startede med fælles opvarmning og
havde derefter lavet to løberuter, hvor eleverne kunne udfolde sig i fuld firspring. Det gjorde de
til fulde, og der blev helt sikkert forbrændt en hel del flere kalorier end
på en normal fredag formiddag!
I skrivende stund er 3. klasse ved
at pakke sammen, efter de har gået
Lucia-optog for alle på matriklen, på
plejehjemmet og i børnehaven. Hvert
år bliver man lige glad over, hvor fin
en tradition det er med optoget, og
både børn og voksne levede sig helt
ind i roen og stemningen, som optoget førte med sig.

PS: Til sidst benytter vi lige muligheden for at gøre opmærksom på, at vi
på skolen har fået opsat en hjertestarter.
Den findes på muren ved siden af
indgangspartiet og er lige til at bruge.
Der er en stemme i den, der fortæller
hvad man skal gøre – og hvis man er
bange for at gøre noget galt, skal man
blot tænke på, at hvis der er behov
for at bruge den, kan det ikke blive
meget værre!

Med ønsket om en forhåbentlig veloverstået jul og et lykkebringende nyt
år!
Michael Ørbæk Langballe
Trekløverskolen
For alle årgangenes vedkommende
Afd. Vinderslev
har dagene også budt på besøg hos/
af de tilsvarende årgange på de 2 an27

Børnegården
Så står julen for døren, og på fredag
går alle mand på juleferie. Vi har forsøgt at holde en stille og rolig december med ikke alt for mange planer ud
af huset.
Det kan dog være lidt svært, når julestemningen spreder sig for både børn
og voksne. Vi har i børnehaven haft 3.klasse fra Vinderslev Skole gik den
en rigtig dejlig klippeklisterdag og 13.december Lucia optog i børnehaigen med et fantastisk dejligt frem- ven, det var en smuk oplevelse.
møde af forældre og bedsteforældre.
En af de sidste dage i november byttede vi børnehave med Troldhøj, og
det var en rigtig dejlig dag. Vi kørte
med bus derud, og det i sig selv var
en stor oplevelse for børnene. Nogle
af børnene fik mulighed for at vise
deres legekammerater, hvor de bor

børnene er stor, og hvor de samarbejder godt
med hinanden.
Vi har budt
velkommen
til Ksawera,
Taqwa, Nikita og Mallie, og til 1. marts byder vi velkommen til Maja. Det er altid dejligt, når
vi skal tage imod nye børn og deres
familier.
I uge 3 byder vi velkommen til Frida
Hansen, som skal være i skolepraktik
en uge. Frida har selv gået i børnehave her.

Endvidere har vi lavet julehemmeligheder, været på besøg på Malmhøj,
hvor vi har sunget julesange, og så
skal vi i kirke torsdag den 20. december. Her opfører de store børn krybbespil. Den dag afsluttes altid med
risengrød og saftevand.

henne. Ellers blev der leget i alle rum,
og alt det nye legetøj blev udforsket.
Om eftermiddagen blev børnene
hentet af deres forældre derude, og
vi er sikre på, at 2019 byder på flere
byttedage!

Afslutningsvis har vi haft mange besøg af vores pedel Preben. Vi har
nemlig købt nyt legetøj og nye møbler, og i den forbindelse har han hjulpet os med at samle tingene og få
dem hængt ordentligt op. Vi taler meget om, hvilke læringsrum vi gerne vil
tilbyde vores børn, og i den forbindelse har vi sat gang i en proces, der
betyder, at vi rykker lidt rundt på det
hele, men vi er sikre på, at resultatet
bliver rigtig godt.

Hver tredje torsdag er vi så heldige at
have besøg af Tove, som er pædagog
i Troldhøj. Tove er rigtig god til at
lege med en ipad, og det hjælper hun Ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
os og børnene med at udvikle på. Det lykkebringende nytår!
Hilsen fra
kommer der rigtig mange spændende
Vinderslev Børnegård
aktiviteter ud af, hvor læringen for
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Dagplejerne

Små synger sammen
Vinderslevholdet har torsdag den 13. september været i Byparken til "Små
Synger Sammen", en årlig sangdag for alle landets dagtilbud arrangeret af
Sangglad. Årets tema var i år om bier. Temaet er valgt i samarbejde med Ramasjang og de Grønne Spirer. Vi startede ud med boller og lidt fri leg, hvor
sandkassen blev udforsket, og der blev løbet op og ned på bakken i Byparken. Herefter samledes vi i bålhytten, hvor vi sang forskellige sange, som vi
syntes kunne passe ind i årets tema:" Sur sur lille bi omkring", "Bien/myggen
sværmer", "Elle Bælle" m.fl. Så var det igen tid til lidt leg, før turen atter gik
hjemad efter en god formiddag i Byparken.

September måneds heldagslegestue i børnehaven
Hanne og Melisa gik på krible-krable
tur i pileskoven med de store børn,
medens Lotte og Susanne blev ved
sandkassen med de mindre børn.
Der blev ledt og kigget godt i skovbunden efter myrer, edderkopper og
andet småkryb. Ipad’en var med, så
der kunne tages billeder, og den kom
lidt på tur. Der blev taget billeder
både oppe og nede. Nogle drenge
vandrede selv af sted og udforskede
skoven lidt. Det var lidt svært at finde
de små kryb, og alt i alt måtte Hanne
og Melisa sande, at de nok havde en
lidt for stor gruppe børn med, men
det er jo så en god læring til en anden
god gang.

Malmhøj
Vi besøger plejehjemmet Malmhøj
den sidste torsdag i hver måned. Vi
medbringer vores sangkuffert og synger forskellige sange for de ældre. De
ældre synes, det er hyggeligt, og er
vældig imponeret af alle de små søde
børn. Vi kigger også tit ind til Poul på
hans værelse for at se på hans fugle.

Gymnastiksalen på Trekløverskolen, afd. Vinderslev
For første gang, så langt som vi husker tilbage, havde vi i år ikke fået
en tid i gymnastiksalen på grund af
Trekløverskolens ombygning i Kjellerup, så glæden var stor, da vi blev
ringet op, at vi kunne komme i gymnastiksalen hver onsdag fra kl. 8-10
fra midt november frem til påske.
Gensynsglæden var stor for alle børn.
Der blev drønet rundt, spillet bold og
leget med de forskellige rekvisitter/
redskaber. Gymnastiksalen er guld
værd til alle vores motoriske udfoldelser, og vi må sige, at vi virkelig har
savnet at have haft denne mulighed
og glæder os hver gang til at komme i
gymnastiksalen.
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Julehemmeligheder
Den 12. oktober var vi i heldagslegestue i Mausing. Denne gang blev den
brugt på at lave julehemmeligheder.
Vi lavede flotte bloklys malet med
vandfarve og opvaskemiddel blandet sammen samt tændstikæsker med
æggehvideglasur som mosaikmaling.
Sikke flotte og meget forskellige de to
ting blev. Vi håber, der er nogle forældre, der blev glade for deres børns Besøg af produktionsskolen
julegaver. Børnene var i hvert fald fra Silkeborg
Onsdag den 21. november havde vi
stolte over deres resultater.
besøg af nogle elever fra produktionsskolen i Silkeborg fra værkstedet ”Omsorg og pædagogik”. Det
var første gang, de skulle lave deres
projekt, så det var nogle lidt spændte
elever, der gerne ville vise, hvad de
havde planlagt. De startede med en
lille samling med en sang og navnepræsentation, og så delte de os op i 4
grupper (1 dagplejer i hver gruppe),
og så læste de bogen ”Ida og Snemanden” for os. Nogle af vores børn
var nok en anelse for små til den slags
Bedsteforældredag
projekt, men eleverne gjorde deres
Den 16. november havde vi endnu en bedste for at få alle børnene med.
gang inviteret til bedsteforældredag i Sammen med børnene lavede de også
heldagslegestuen, hvor også forældre en fin planche med ”Ida og Snemanvar velkomne. Der var vanen tro stor den”, hvor de klistrede diverse ting på
opbakning. Vi startede ud med fæl- med tilbageblik i historien. Planchen
lessang, og dernæst var det tid til at fik dagplejerne med hjem hver især,
lave de fineste juledekorationer med og så kunne forældrene også se, hvad
børnene. Alle hyggede sig rundt om- dagen var gået med. Afslutningsvis
kring bordene, og det blev til nogle sang vi et par sange, før arrangemenfine kreationer. Vi skulle selvfølgelig tet var slut. Vi siger tak til produktiogså hygge lidt, så derfor serverede vi onsskolen for deres besøg.
æbleskiver med saft og kaffe/te til de
voksne og lidt pebernødder. Der blev
leget, sunget sanglege og hygget børn
og bedsteforældre/forældre imellem.
Vi siger tusind tak for det fine fremmøde, hvor alle havde en rigtig hyggelig formiddag.
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Kursusdag for dagplejere

Fredag den 5.
oktober var
hele dagplejen i nordvestområdet
lukket, da alle dagplejere var på kursusdag. Dagplejeledelsen siger forældrene tak for den store opbakning
til denne dag, da kun få børn havde
brug for nødpasning i andre områder. Dagplejerne blev på denne dag
præsenteret for PPR (PædagogiskPsykologisk-Rådgivning), og hvordan de i forbindelse med Trivsel på
tværs kan benyttes i dagplejen, f.eks.
i form af hjælp fra fysioterapeut, ergoterapeut, læse-høre konsulent og
psykologer. Der blev taget hul på
arbejdet med den nye styrkende pædagogiske læreplan m.m. Hver dagplejegruppe havde i forbindelse med
deres teams udviklingssamtale lavet
et ”kampråb”, som blev fremført på
kursusdagen. Det var en god og givende kursusdag med fokus på det
gode samarbejde i grupperne.
Besøg på Plumdal
Torsdag den 4. oktober var vi på
besøg på Plumdal. Vi så de store
frilandsgrise blive fodret, og et par
modige børn var inde for at klappe
en af grisene. Vi så
ænderne blive lukket
ud og få mad, og vi
var med oppe ved
fårene. Der var også
tid til at lege på den
gamle grå Massey
Ferguson, hvor der
var kø for at få lov
til at sidde bag rattet.
Vi siger tusind tak
til Maj-Lie for invitationen. Det var en
rigtig god og lærerig
formiddag for børnene.

Julebagning
Med et kulturelt indspark havde vi traditionen
tro alle en fantastisk bagedag hos Hanne. Der
skulle bages diverse figurer til at hænge på vores
juletræ. Der blev rullet dej og stukket figurer ud,
og nogle af børnene blev også lige lidt fristet og
nødt til at smage på dejen. Da de var bagt, var
der smagsprøver til alle.

Juletræ i Mausing Forsamlingshus
Jul, Jul, Jul så kom du jo igen, og hvor tager man hen? Til
Mausing nu igen! Glade børn der kommer frem, og vi laver
lidt pynt til vores træ, leg og sang. Julefrokosten blev indtaget med stort velbehag: Sild,
fiskepinde, frikadeller med rødkål, æg og leverpostej med bacon. Julehygge med forældre,
dans om juletræ med besøg af julemanden, som havde en lille pose med godter med til
børnene. Vi siger tak til John Iversen, fordi han igen i år havde tid til at være julemand
for os. Alt i alt en skøn dag, hvor vi i dagplejen ønskede alle børn og forældre en glædelig
jul og et godt nytår.
Traditionen tro skal vi i kirke 19. december til en lille hyggelig gudstjeneste for dagplejen.
Susanne Vad Westergaard

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

Velvære for krop og sjæl

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

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

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

86 88 85 13

31

KJ

PORTE

Garageporte - på specialmål
V/ Johnny Hansen
Hønholtvej 3 . 8620 Kjellerup

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Læs mere på

www.kj-porte.dk

Telefoni tilpasset dit behov
www.fonet.dk

Hauge Forsamlingshus

Dennis Rasmussen Hauge

Tlf. 50 80 45 13

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

LILLE ANNONCE 750 KR. OM ÅRET
STOR ANNONCE 1500 KR. OM ÅRET
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www.vinderslevforsamlingshus.dk

V/ Lene Lange
Tlf. 30 28 76 13

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

Vognmand
Henrik Andersen Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65

J.L. Auto

Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

Charlotte Præstmark
Mai Larsen
Tandplejer : Christina Dencker

Tlf. 86 88 23 66
www.kjelleruptand.dk

Vestergade 17
8620 Kjellerup

EL-installationer udføres i

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59
MALERMESTER

Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrencedygtig
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS
-SERVICE

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

-med 12 års erfaring i løsninger af styringstekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

www.landhandlen.dk

V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 71 - Mobil 40 10 61 71
Fax 86 88 61 70 - 24-timers døgnvagt

Tlf. 86 88 88 32

KYLLINGS EL-SERVICE

Mausing Forsamlingshus
Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole

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

TLF. : 26 16 43 12

Andersen Ejendomme
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PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Kontor 86 88 81 70 Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk
Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.
Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord

Ib Rohde – knivskarp
til at skabe værdi
Ib Rohde hjælper dig med de
tunge løft inden for rådgivning
og regnskab. Så kan du
koncentrere dig om de ting,
du er bedst til.

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Mobiltlf. 40518383
Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Lotte Kragh, tlf. 51723698
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1,

Soldatervennekredsen
Tlf. 86888681

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

Brugerrådet ved Malmhøj

Støttepillerne

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69

Børnehjørnet

Valgmenigheden

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

Dagplejere, kommunale

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

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

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

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Private pasningsordninger

Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis-Larsen, Vinderslevvej 45
Tlf. 27122307
og Winnie Danielsen, Vinderslevvej 46
Tlf. 41132101
Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53
Tlf. 87240052
				
Hauge Forsamlingshus				
Fmd.: Kate Kristensen, Revl Mosevej 4
Tlf. 50953428

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

V/Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30

Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13
Fmd.: Anette Skorstengaard, Illervej 16

Tlf. 86888178

Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9, Kjellerup

Fmd.: Michael Døssing, Torvet 6C

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Malmhøj

Tlf. 89704080

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Susanne Smed, Mausing Skolevej 11

Pensionistforeningen

Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A

Sognemenigheden, Grathe

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

Sognemenigheden, Vinderslev

Præst: Mikael Holst Kongensholm
Fmd.: Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
Tlf. 21372834

Tlf. 23666950
Tlf. 51723698

Vinderslev Idrætsforening		

Tlf. 86888518

Fmd.: Kasper Ginnerup, Fruerlundvej 8

Tlf. 20425133

Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142
Tlf. 61365472

Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19

Mausing Forsamlingshus

Tlf. 86881110
Tlf. 21417666

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Fmd.: Michael Valbjørn

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Indre Mission i Vinderslev/Mausing			

Mausing Beboerforening

Tlf. 40940733

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

Tlf. 22294559
Tlf. 60168597
Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Skolebestyrelsen				

Tlf. 61690615

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

Tlf. 51469535

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

Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

Tlf. 61677475
Tlf. 86893738

Windir Spejderne				

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

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
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Malmhøjs beboere venter på dronningens besøg på Neder Kjærsholm

De kommunale dagplejere samlet til juleafslutning i Mausing Forsamlingshus

