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Gade

spejlet
Nyfødte

Vi flyttede til Tøndborgvej 40 i
sommeren 2015 og er rigtig glade for
at bo her!
Siden har vi fået vores lille datter
Emilia i december. Hun skal starte
ved Bondegårdens private pasningsordning til oktober.
Christian og Caroline

Anny & Børge Madsen,
Hønholtvej 10, kan fejre
diamantbryllup den 15. maj

Tillykke med dagen
Lissy Stenholt, Liljevej 41, blev 85 år den 28. januar
Ruth Bennedsgaard, Pederstrupvej 41, blev 50 år den 12. marts
Jørgen Hansen, Haugevej 60, blev 60 år den 30. marts
Henry Lund, Tulipanvej 1, bliver 80 år den 7. april
Bent Busk, Tøndborgvej 8, bliver 80 år den 9. april
Folmer Andersen, Vinderslevvej 65, bliver 80 år den 10. april
Søren Damsted, Solsikkevej 10, bliver 50 år den 15. april
Harry Damgaard, Vinderslevholmvej 1, bliver 60 år den 21. april
Jakob Lundgaard, Solsikkevej 15D, bliver 90 år den 27. april
Klaus Agerskov, Mausingvej 45/47, bliver 50 år den 28. april
Lene Lykke Jensen, Solsikkevej 20, bliver 50 år den 9. maj
Karl Åge Bech, Gammel Revlvej 2a, bliver 70 år den 11. maj
Anny & Børge Madsen, Hønholtvej 10, har diamantbryllup den 15. maj
Anne Marie & Jens Peder Lynderup, Liljevej 16,
har krondiamantbryllup den 30. maj
Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, bliver 80 år den 13. juni
Mitha Pedersen, Haugevej 49, bliver 60 år den 25. juni

Familien havde arrangeret surprise party for Jytte Dahl den 2. marts
i anledning af hendes 70 års fødselsdag. De havde ladet hende forstå,
hun skulle på tur til Kragelund og måske ud at cykle,
så hun blev meget overrasket over alle gæsterne og den fine fest.

Tillykke med fødselsdage på Liljevej!
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edaG

teljeps
Velkommen til!

Pederstrupvej 52
Alice & Line Skarbye på hhv. 32 og 28 år
flyttede ind på ejendommen midt i september 2018.
De er begge to dyrlæger. Line har et vikariat i en smådyrspraksis i Kolding, og Alice
er ansat på Foulum, hvor hun skriver på en
Ph.d. i smitsom yverbetændelse hos kvæg.
Lige nu har hun dog barselsorlov med Dana,
som kom til verden på Viborg Sygehus den
11. januar, en stor pige på 4330 g og 56 cm.
Familien omfatter også Anton, en flot sort
kat, som er vant til at bo i lejlighed og lige
skal vænne sig til friluftslivet.
Alice og Line har mange planer for ejendommen. Den første plan er ført ud i livet,
nemlig at få installeret et jordvarmeanlæg.
De glæder sig også til at få gang i en køkkenhave og til at få planter i orangeriet.
Markerne er forpagtet ud, men med tiden er
det meningen, at de vil have nogle dyr.
De nyder den smukke natur og deres gode
naboer, som de synes, er verdens bedste!

Vinder-small
Er Vinderslev ikke den største by i Lokalbladets område?
Juletræet er for lille. Mausing får 1. pladsen, Pederstrup 2.,
Vinderslev 3. og Hauge 4. pladsen.
Lad os se, hvad der sker næste jul!!
Hilsen Den lokale observatør
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Officiel indvielse af Malmhøj som Profilplejecenter
Den 23. januar 2019 blev der afholdt
officiel indvielse af Profilplejecenter
Malmhøj.
Den officielle indvielse var længe
ventet, da Malmhøj jo allerede den 1.
september 2018 fik status af Profilplejecenter.
Vi var stolte af og glade for at kunne
være værter for 76 gæster til Indvielsen.
Gæsterne bestod af såvel politikere
fra Sundheds- & Ældreudvalget,
Seniorrådet, Handicap & Psykiatri,
borgere og deres pårørende, beboere
fra lokalområdet, samarbejdspartnere,
lokalråd, præster, pensionistforening,
brugerråd og mange mange flere.
Personalet var mødt talstærkt op for
at være med til at give gæsterne den
bedst mulige oplevelse under arrangementet, bl.a. gennem service, guidet
rundtur i Malmhøjs nyrenoverede lokaler, hvor der også var en god snak
om de forandringer, som Malmhøj har
gennemgået gennem det sidste års tid.
Arrangementet startede kl 16.30 med
champagne i Foyer og Restauranten
på Malmhøj. Derefter var der tale af
Formand Gitte Willumsen, Sundheds& Ældreudvalget. Ligeledes tale af
Lene Fruerlund, Udvalgspolitisk
kontaktperson og af Hans Jørgen
Hørning.
Malmhøj blev officielt indviet ved, at det røde
bånd blev klippet over af en borger, bosiddende
på Malmhøj, sammen med Udvalgsformand
Gitte Willumsen.
Malmhøj var derefter vært for en aftenbuffet,
hvor personalet i køkkenet havde tryllet
og frembragt en formidabel buffet. Alt
hjemmelavet efter kostvisionen på Malmhøj
om hjemmelavet mad fra bunden med økologi
og gode råvarer som udgangspunkt.
Mette Sørensen
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Mausing Forsamlingshus
Siden sidst har vi haft spritspil. Det gik fint, og vi kan heller ikke klage over
for lidt fremmødte, så tak til alle dem der kom!
Søndag den 24. februar havde vi fastelavnsfest for børn.
Bedst udklædte var Freya Ginnerup. Der var præmier til de bedste 10.
Kattekonge *stor* Johanne Busk. Kattedronning *stor* Mikas Nielsen.
Kattekonge *små* Mathilda Damsted.
Kattedronning *små* Annabel Rasmussen.
De fremmødte havde en dejlig dag med dans og balloner m.m. Nu er vi blevet
forvænt med, at der altid kommer mange børn med forældre, og når der ikke
kommer så mange, er det lidt trist, men der er jo altid så mange ting, man skal
nå, og det hele skal passes ind. Vi ser til næste år. Det er altid ugen før normal
fastelavnsfest, at vi har vores.
Når bladet udkommer, har der været generalforsamling. Lars Busk har ikke
tid mere. Det er der fuld forståelse for, men vi har ham heldigvis stadig til
Mausing Marked. Vores store håb er, at folk står i kø for at komme i bestyrelsen eller bare vil give en hånd med en gang imellem.
Bestyrelsen
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Fællesspisning
Onsdag den 10. april kl.17.30
Håber på et fint fremmøde.
I skal være hjerteligt
velkommen allesammen.

Lotterispil
April den 7. og den 28.
Skulle være den 20.,
men udsat på grund af påskedag
Maj den 12. og den 26.
på grund af konfirmationer
og andre ting

Vinderslev Forsamlingshus
Der er sket lidt i det nye år. Den 21.
februar havde vi besøg af Dennis Lydum, der fortalte historien om Johnny Cash og spillede nogle af Johnnys
egne numre og også andre kunstneres, der forbindes med Johnny cash’s
karriere. En aften som vi fik megen
ros for af de ca. 60 fremmødte. Disse
hyggede sig med noget godt at spise,
inden der var guf til øregangen bagefter. Det var egentlig Jan Bay, der
kom med ideen, og som også har
hjulpet med kontakten til Dennis.
Han har mange andre ideer til lignende aktiviteter, som vi ser frem til at
høre nærmere om, og forhåbentligt
giver det anledning til flere aftner af
samme kaliber.
Skulle der sidde en af jer læsere af
Lokalbladet, der har en ide til en hyggelig aften eller andet, så giv endelig
lyd fra jer!

heder, afholdt af bestyrelsen, efterlyser vi folk, som har lyst til at give en
hånd med. Så har du lyst til at svinge
en pensel, kan du bruge en skovl,
jonglere med et fad mad eller knappe en sodabajer op, er der brug for
din hjælp. Du forpligter dig ikke til at
hjælpe mere, end du har tid og lyst til.
Du skal ikke lave bestyrelsesarbejde
(medmindre det er det, du brænder
for). Lige netop din hjælpende hånd
kan være med til, at vi fremover stadigt har et forsamlingshus til fester
og aktiviteter, så send en sms eller
ring på 61 36 54 72, så tager vi den
derfra. Du kan selvfølgelig også prikke til værterne eller en fra bestyrelsen,
når du ved lejlighed støder på os.

Den 3. marts afholdt vi traditionen
tro fastelavn. En rigtig hyggelig dag,
hvor der blev slået til tønden med
stor iver og gået til fastelavnsbollerne med stor appetit. Jeg kunne se, at
nogle af de store deltagere var faldet
fra, men der var heldigvis også kommet nye små deltagere til, så stort set
samme antal børn, som der plejer at
deltage og med mange fantastiske udklædninger, der endnu en gang gjorde
det svært at vælge, hvem der fortjente
præmier for bedste udklædning.
Lotte Anckersen og hendes dagplejebørn havde malet tønderne, og min
købmand havde sponseret frugt til
deltagerne.
På bestyrelsens vegne
Henrik Jakobsen

På generalforsamlingen den 28. februar tog vi desværre afsked med
både Linda Slot og Søren Damsted,
som begge havde valgt at træde ud af
bestyrelsen. Vi takker for deres indsats i bestyrelsen samt for det arbejde, de har gjort for forsamlingshuset.
Det skal dog lige nævnes, at Søren
stadig hjælper med at holde styr på
pengene.
Vi fik dog et nyt bestyrelsesmedlem
ind den aften, så vi siger velkommen
til Alice Grene Friis og ser frem til
nye input og friske kræfter i bestyrelsen.
Som de fleste af jer allerede har regnet ud, gav det et bestyrelsesmedlem
mindre. Det betyder, at bestyrelsen
nu er nede på et absolut minimum. 3
personer er ikke meget til en bestyrelse. Så pt. bliver vores arbejdsopgaver
mest af administrativ karakter. For at
få forsamlingshuset til at løbe rundt
og ikke skulle bruge alle opsparede
kroner på at vedligeholde, reparere
og betale for hjælp til større begiven7
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Hauge U & GF
Tennis i Hauge
Tennisbanen i Hauge er klar til den nye sæson fra 1.
maj. Hvis du har lyst til at prøve tennisspillet, kan du
kontakte Lis Bjørn Jensen på mail: lisogbirger@hotmail.com eller tlf. 50783701.

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

Du behøver ikke købe ketcher, da klubben råder over
2 voksenketcher, 2 juniorketcher og en børneketcher,
til fri afbenyttelse. Du skal dog selv medbringe bolde.

Alle er velkommen!

Tirsdag og torsdag aften er der en doubleturnering,
hvor der bliver lavet en plan for foråret og en for
efteråret. Man melder sig til turneringen og kommer
til at spille med og mod forskellige hver gang. Der er
både damer og herrer med, og alle spiller mod alle i
løbet af sæsonen. Kampene afsluttes ofte med en lille
en på terrassen ved klubhuset. Øvrige dage kan banen
frit benyttes af medlemmerne.

Square dance
i Hauge Forsamlingshus
Vi danser hver tirsdag kl. 19 - 22
KOM BARE OG PRØV DET!

Alle er velkommen!

Blicheregnens Museumsforening
Generalforsamlingen den 26. februar
var igen i år velbesøgt. På generalforsamling skete der lidt nyt i bestyrelsessammensætningen, idet Torben
Pedersen nu er Thorning Menighedsråds repræsentant i bestyrelsen. Anne
Marie Noes Møller og Jette Bach afløser Gunhild K. Sørensen og Mette
Nybye Sørensen.
Som foreningens formand gav Bente
Sørensen en udmærket orientering
om, hvad der sker i museumsforeningen den kommende tid, og efter generalforsamlingen var der orientering
om Museum Silkeborgs tre afdelinger ved museumsdirektør Ole Nielsen og museumsinspektør Marianne
G. Hougaard.

marts kl. 19.30 foredraget: Svend,
Knud og Valdemar ved Marianne G. Lørdag den 15. juni kl. 19.30: ForeHougaard.
drag ved Marianne G. Hougaard:
Dannebrog gennem 800 år – fra ValLørdag den 13. april åbner udstillin- demar Sejr til i dag.
gen: Kampen om Magten – slaget på
Grathe Hede.
Fra tirsdag den 2. juli til fredag
den 5. juli: Feriearrangement for
I forbindelse med udstillingen er der børn, hvor man kan komme på rejse
i påskeugen fra mandag den 15. til i middelalderen.
fredag den 19. april et arrangement
for børn: Lav dit eget middelalder- Se mere på Museum Silkeborgs
sværd.
hjemmeside www.museumsilkeborg.
dk, hvor der er flere oplysninger om
Lørdag den 27. april kl. 13 og kl. de forskellige arrangementer.
15 er der rundvisning i udstillingen
”Kampen om Magten – slaget på Museet kan også kontaktes på tlf.
Grathe Hede”.
87205030 eller pr. mail: info@blicheregnensmuseum.dk.
Som optakt til sommerens store ud- Lørdag den 1. og søndag den 2.
stilling på Museum Silkeborg Blicher- juni: Middelaldermarked på BlicherGunhild Kjærsig Sørensen
egnen afholdes torsdag den 21. egnen.
10

Brugerrådet ved Malmhøj
Brugerrådet har i år planlagt nedenstående aktiviteter for beboerne på Malmhøj og deres pårørende samt for egnens
beboere. Til nogle af arrangementerne er tilmelding nødvendig. Personalet på Malmhøj tager imod tilmeldinger af
beboerne og deres pårørende. Tilmeldingslister for egnens beboere vil i de tilfælde blive lagt frem på Malmhøj, eller
man kan melde sig til hos Flemming Grønkjær, tlf. 86 88 84 21.
NB: Det koster 60 kr. at deltage i julefrokosten, alle andre arrangementer er gratis!
Mandage i lige uger Lotterispil
Agnes Hansen arrangerer lotterispil.
kl. 14 - 16
Onsdag den 8. maj
Løvspringstur (tilmelding) Vi håber, foråret er på vej, så det kan ses og nydes på turen,
kl. 13.30
hvor vi skal ende med at drikke kaffe og hygge os i Restaurant Søgaarden ved Sunds. Der er bestilt plads til os i Blå Sal,
som har udsigt ned til Sunds Sø
Onsdag den 22. maj Generalforsamling
Brugerrådet holder generalforsamling. Sammen med forkl. 14
mandens beretning bliver der vist billeder fra de afholdte arrangementer – og der er selvfølgelig kaffe bagefter.
Fredag den 21. juni
Fejring af Sct. Hans
Vi fejrer Sct. Hans med bål, tale, sang og musik - og lidt at
kl. 18
spise. Båltaler i år er byrådsmedlem Susanne Guldborg Jacobsen, som er fra vores lokalområde.
Onsdag den 18. sep- Løvfaldstur (tilmelding )
Turen går ad hyggelige veje til Daugbjerg Minilandsby, hvor
tember kl. 13.30
kaffen venter os i caféen. Daugbjerg Mini-Landsby er en
nøjagtig kopi i Daugbjerg, som byen så ud før storbranden
i 1791. Man påbegyndte opførelsen af Mini-Landsbyen i
1994, og i 2007 stod Mini-Landsbyen færdig med 150 bygninger fordelt med 20 gårde, 10 småhuse, skoler, vandmølle,
kirke og Det kgl. Kalkbrænderi.
Lørdag den 30. noJulemarked
Tombola og amerikansk lotteri.
vember kl. 14
Onsdag den 11. deJulefrokost (tilmelding)
Julefrokost
cember kl. 12
• I juli måned vil der desuden en gang om ugen være gåture i Vinderslev og nærmeste omegn for Malmhøjs beboere. Undervejs er vi inde et sted for at drikke kaffe. Vi har hjælpere til at skubbe kørestolene og tilbyder desuden
også kørsel i privatbiler.
• 9. september tager vi på gårdbesøg i Midstrup hos Susanne og Carsten Jacobsen. Vi vil forsøge også at lave en aftale med naboen, Knud Aage Lindberg, som har rigtig mange heste. Denne tur er også kun for Malmhøjs beboere.

Uddeling af en Rose
På opfordring fra Birthe Clausen går
dette blads ROSE til Jonas Henriksen
for renoveringen af den gamle købmandsgård, Vinderslevholmvej 29.

Jonas Henriksen med sine børn,
Kalle og Laust.
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Turen gik til Sydafrika i perioden 26.11. – 18.12.2018

Deltagere på turen: Carsten, Jette og
Niels Kristian Jørgensen.

Turen var tilrettelagt af FDM-travel
– d.v.s. de havde booket fly, hotelophold og biler, der stod klar til os i lufthavnene i Cape Town og Nelspruit.
Vi fløj fra Billund til Heathrow Airport i London og derfra videre til
Cape Town i en Jumbojet 747 .
De første 4 døgn boede vi i Cape
Town – nærmere bestemt Waterfront
Village i det gamle havnekvarter, der
var omdannet til luksuslejligheder
med egen garage i kælderen – virkelig et af de pænere kvarterer i byen.
Alle boligområder i velhaverkvarterer er som minimum indhegnet med
pigtråd suppleret med elhegn, og ved
hoteller og indkøbscentre står der
ofte uniformerede vagter. Sikkerhedsopbudet gav os straks en angst
for kriminalitet, men vi var absolut
ikke udsat for noget.
Vejret var lidt køligt, ca. 20 gr. med
vekslende skydække og frisk vind,
men det blev lunere jo længere ind i
landet vi kom.

Vores lejlighed i Cape Town
Fra Cape Town kørte vi sydpå til Cap
det gode Håb, det sydligste punkt i
Sydafrika - gennem Simons Town,
hvor vi bl.a. så masser af pingviner og videre til Cape Point, hvor vi tog
kabelbanen op til 230 m o.h. og nød
udsigten ved Cape Point. Her mødte
vi de første vilde dyr – bavianerne.
De var altid på jagt efter mad, så man
skulle ikke stille noget fra sig, for så
forsvandt det hurtigt. Vi var også i en
kæmpestor botanisk have – Kirstenbosch. Gik vi fra bilen, skulle vi sikre
os at døre og vinduer var lukkede,
ellers var bavianerne inde i bilen og
undersøge om der var noget spiseligt.
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grund og selv bygge et hus.
Vi var på en guidet rundtur på cykel
i ca 2 timer, hvor guiden fortalte om
livet i townshippen, Langa, og vi var
også på besøg i et par boliger (blikskure). Som hvide var vi meget beklemte
ved at cykle rundt i området og se de
fattiges boliger, men mange børn løb
ud på gaden og lave ”high-five” med
os. Deres forældre havde i hvert fald
Vi var også på ”Table-mountains” ikke talt ondt om os hvide.
(et bjerg, der er flad på toppen), der
ligger øst for Cape Town. Bjerget er
udnævnt til et af verdens 7 naturvidundere. Vi tog kabelbanen op på
bjerget.
Højeste punkt er 1.067 m over havets
overflade. Fantastisk udsigt over byen
og flot natur med masser af sten og
Kørte mod øst til Stellenbosch, der
planter.
ligger i et stort vinområde og her
boede vi på et skønt landsted med

Inden vi forlod Cape Town, var vi på
besøg i en Township: en bydel, der
ligger i udkanten af større byer, hvor
de sorte ofte bor. Det er et udtryk,
der stammer tilbage fra apartheid-tiden, hvor de sorte blev tvangsforflyttet til disse områder, ofte i nærheden
af industriområder, hvor folk typisk
arbejdede.
Boligerne var dengang små blikskure, som beboerne byggede af forhåndenværende materialer. Der bor
stadig mange i blikskurene, men regeringen er også begyndt at bygge
betonboliger, som man kan leje, hvis
man har råd, eller folk kan købe en

udsigt til vinmarkerne. Den følgende
dag lejede vi en taxaguide til at køre
os rundt i området og til vinsmagning, og han kunne fortælle en masse
om livet i Sydafrika og om den store
korruption, der var opstået i SA efter Mandelas død, især under præsident Zumas ledelse. Guiden håbede
inderligt, at Zuma kunne blive dømt,
hvis ikke retssystemet også var gennemkorrupt. Videre til Franschhoek,
Hermanus, Swellendam og Krysna
ad Garden Route, hvor vi kørte gennem smukke og frodige landområder
med frugttræsplantager og vinmarker, der kunne kunstvandes, og vi
gjorde stop ved flere udsigtspunkter.

Vi gjorde også stop ved Monkeyland, Birds of Eden og endelig Jukani
(opholdssted for store reddede ”kattedyr”

Her havde vi lejet bil igen
og kørte videre nordpå ad
Panoramaruten med ophold ved Panorama Falls,
Tarzan Swing, The Pinnacle Rock, Gods Window,
som desværre var indhyldet i skyer i 900 m højde,
så vi kunne ikke nyde den
Stop ved Bloukrans Bridge med ver- fantastiske udsigt.
dens højeste bungy-jump på 216 m.
Vi nøjedes med at nyde udsigten og
så et enkelt spring ned i den dybe
kløft. Vi fløj fra Port Elizabeth til Johannesburg og videre til Nelspruit.
Den sidste flyvetur foregik i et lille tomotores jetfly i voldsomt uvejr med
torden og regn, så vi måtte cirkulere
7 gange rundt i området, inden uvejret drev væk fra landingsbanen.

Regnskovsområde med højlydte cikader og helt andre planter.
Kort stop ved Wonder View og videre til Berlin Falls, Bourkes Lock
Pitholes, Thre Ron Davels View.

13

Efter 2 dages fantastisk køretur på
Panorama ruten var vi nået til Hoedspruit, der ligger tæt ved Kruger
Nationalpark. Her afleverede vi bilen
og blev afhentet af rangers fra Mpala
Safari Lodge, der er beliggende i udkanten af Kruger Nationalpark ved
Olifant River. Her boede vi den sidste uge, og dette var absolut feriens
højdepunkt. Allerede på vej til lodgen
så vi flere vilde dyr – elefanter, kuduer og impalaer.

Vi var også ude at køre på 4-hjulet
ATV rundt i terrænet m/guide. Der
så vi ingen dyr, da ATV`en støjede
meget, men det var sjovt at køre rundt
i naturen. Om aftenen var vi på bushcamp, hvor lodgens køkkenpersonale
tilberedte aftensmaden over åben ild.
Meget spændende at høre alle lydene
og vide at de vilde dyr sandsynligvis
luskede rundt uden for området (håbede de havde fået aftensmad).
Tusindben

Vores bolig på lodgen
Hver dag blev vi vækket mellem kl.
04.00 og 05.00, hvor vi enten skulle Næste dag game-drive kl. 5.30, hvor vi igen så mange dyr. Især elefanter, zepå bushwalk eller køre ud i bushen braer og giraffer så vi dagligt, nogen kom vi tæt på, mens andre oftest var et
for at se efter dyr.
par hundrede meter væk.
Vi måtte ikke selv færdes uden for
lodgen, da der flere gange var set vilde dyr omkring lodgen. Størst chance
for at se dyr var altid tidlig morgen
eller sidst på eftermiddagen.
Med bevæbnet guide, der var udstyret
med en meget stor kalibret elefantriffel (11 mm), gik vi på bushwalk, der
foregik lige uden for lodgen, hvor vi
kikkede bl.a. på fodspor og afføring
fra diverse dyr, hørte masser af fuglestemmer og fandt mange smådyr,
men ingen store dyr.
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En elefant stod tæt på vejen og trak
blade af et træ med snablen, og vores
ranger stoppede. Efter et par minutter kom elefanten helt hen til bilen og
lagde snablen og stødtænderne på taget af bilen, der sank lidt i fjedrene. Vi
sad ”musestille” – turde næsten ikke
trække vejret! Efter 30-40 sek. løftede
elefanten snablen og stødtænderne
fra bilen og så direkte på rangeren
(chaufføren). Hun løftede pegefingeren og sagde ”STOP” et par gange
meget hårdt. Elefanten ”lystrede” og
gik roligt baglæns forbi bilen og videre. Det var den største oplevelse,
vi havde på hele turen. Vi turde slet
ikke tænke på, hvad der kunne være
sket, hvis elefanten var blevet aggressiv, for den kunne jo med lethed have
væltet bilen.
Den følgende dag var der afgang til
Kruger Nationalpark kl. 05.00, hvor
vi skulle køre hele dagen og overnatte
i små lejligheder i parken.

Frokosten blev tilberedt af rangerne
på en rasteplads i nationalparken

I nationalparken så vi oftere flokke af
dyr – helt op til 20 elefanter, men på
lang afstand. Tilbage i lodgen til aften næste dag efter 2 begivenhedsrige
dage.
Lørdag skulle vi have været på ballontur, men den blev aflyst p.g.a. for
meget vind, så vi fik en fridag med
afslapning ved poolen. Det var også
tiltrængt, da der de sidste dage havde
været 36-37 gr.
Den sidste dag var vi på en sejltur på
Olifat River, men det var midt på dagen, så vi så kun en enkelt elefant.
Under afskedsmiddagen i bomaen
(gårdhave med grill) begyndte impalaerne at give advarselskald, efterfulgt
af sjakalerne og endelig bavianerne,
og det var tegn på en leopard i området, da den kan klatre i træer, så der
var bavianerne heller ikke i sikkerhed.
En af rangerne så kort efter en leopard tæt på lodgen – ca. 65 m afstand.
Store oplevelser lige til det sidste!
Jette & Niels Kr. Jørgensen

Spise-/opholdsstuen på Mpala Safari Lodgen
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tørn, når det hele lykkes.

I februar fik vi taget hul på årets program med vores generalforsamling.
Som sædvanlig en hyggelig aften,
hvor vi havde lejlighed til at fortælle
om vores arbejde og drøfte fremtidige planer med medlemmerne. Her
hørte man om året der gik og regnskabet, der ser fornuftigt ud.
Der var genvalg, så vi fortsætter
ufortrødent, men vi håber stadig på
at supplere bestyrelsen med et par
stykker mere. I 2018 havde vi foredragsaften med Steen Vindum, Bondegårdsbesøg på Fruerlundgård, Skt.
Hans Aften og besøg hos TV2 Østjylland og foredragsaften med rallykører, Freddy Pedersen, og så fik
Byparken en overhaling et par gange.

dre og udruste unge til personlig dannelse og til et liv i efterfølgelse af JeOasehøjskolen
sus Kristus til gavn for næsten, kirken
Den 7. marts var vi ca. 30 perso- og samfundet.” Sådan sagde Steen.
ner, der besøgte Oasehøjskolen på
Oustruplund. Vi kom til de smukke Herefter fortalte et par elever om degamle bygninger og blev modtaget af res hverdag på Højskolen. De har gæforstanderparret Ulla og Steen Balle stelærere de 3 af dagene i ugen. Det
Kristensen. Vi blev delt i to hold og er f.eks. en præst eller en psykolog.
blev vist rundt af nogle af eleverne. Det handler om at finde sin egen tro,
Det var tydeligt, at de var begejstrede og hvad man vil med sig selv, og man
for skolen, samværet med hinanden lærer en masse om samfundet, og der
og de fysiske rammer.
er mange debatter. Der er plads til
fordybelse og stilhed, og der er højt
Vi mødtes alle i cafeen, hvor ele- til loftet i mere end én forstand.
verne sang kor, og bagefter var der
et band, der spillede for os. Herefter Det var en god oplevelse at besøge
fortalte forstander-parret og et par af Oustruplund, som de stadig kalder
eleverne om Oasehøjskolen. Dansk stedet. Ud over Højskolen for de
Oase står bag Højskolen. Det er en unge, så er der mulighed for korte
landsdækkende bevægelse med solide kurser. Der er f.eks. et, der handler
rødder i den danske folkekirke, men om naturen. Du kan læse mere om
inspirerer også til dannelse af både det på www.oasehøjskolen.dk eller
valgmenigheder og frimenigheder. facebook ”Oasehøjskolen”.
”Oasehøjskolen vil inspirere, udfor-

Vi har i Borgerforeningen en stor
printer, der har stået stille noget tid.
Vi har ikke plads til den, så den flytter
ind hos VIF og kommer til at kunne
bruges af andre foreninger også.
I september blev der igen arbejdet i
Byparken, og forsamlingshuset gav
en dejlig aspargessuppe at varme sig
på.
Tak til bestyrelsen! Vi har nogle gode
og hyggelige stunder, gode ideer og
en god atmosfære. Og tak til vores
mænd, der er med og hjælper, hvor
de kan. Og så en særlig tak til Flemming Grønkjær, der igen hjalp med at
sælge medlemskort.
Tak til dem, der mødte frem og støttede op om vores arrangementer i
2018 – også dem, der ikke er medlemmer. Det er en glæde at tage en
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AFLYSNING

Den 13. april skulle vi have haft Påskebingo-løb i Vinderslev.
Det må vi desværre aflyse.

På Højskolen drømmer man om at
blive en del af lokalsamfundet, så de
var glade for, at vi ville besøge dem,
og i maj eller juni afholder de en friluftsgudstjeneste, som de unge mennesker planlægger. Dato er endnu
ikke på plads.
Næste gang vi ses i Borgerforeningen
er til Skt. Hans Aften den 23. juni
med båltale ved Valgmenighedspræst,
Kristoffer Garne kl. 19.30, og ellers
bliver det, som det plejer.
Søndag den 4. august – Tur til Søndergårds Have i Skræ En hyggelig
tur i den smukke have med mulighed
for at lege, lave diverse aktiviteter og

konkurrere på tværs af aldre. Hvem I oktober besøger vi Glassolution i
ved, måske bliver der en dyst mellem Kjellerup (tidligere hed det Scanglas).
landsbyerne.
Til sommer bliver de færdige med
den nye facade, og nu kan vi komme
I efterårsferien, mandag 14. okto- ind bagved og se, hvad de laver. Dato
ber, kl. 15.00 afholder vi igen spille- følger.
dag for alle. Vi spiller kort og brætspil og der bliver en cafe med kaffe, Vi annoncerer ikke så meget i avisen
the, kakao og kage. Tag evt. egne spil mere, men bruger ofte facebook eller
med.
plakater. Hvis du gerne vil underrettes pr. mail, når der er nyt fra BorEn lørdag i efteråret mødes frivil- gerforeningen, så send mig en mail
lige til vedligeholdelse og oprydning til kragelykken@energimail.dk eller
i Byparken. Hvis du har lyst til at ring.
hjælpe, så vil vi gerne høre fra dig, så
finder vi ud af, hvornår det kan passe
Lotte Kragh
for os – evt. i flere hold. Kontakt unBorgerforeningen
dertegnede, Lotte, på tlf. 5172 3698.

Pensionistforeningen
Når bladet udkommer, er Pensionistforeningen gået på sommerferie. Vi starter op igen med høstfest onsdag den 2. oktober med spisning og høsttale ved Steen Vindum.
God sommer! Hanna Bjerre

Onsdag den 3. april

Generalforsamling
Besøg fra apoteket om rigtigt fodtøj
Hvem tør tage kampen op mod os?
Vi vil gerne have flere medspillere!
Alle er velkommen til at spille krolf på banen bag Malmhøj.
Vi spiller torsdage fra kl. 9 til ca. 11 afbrudt
af en kaffepause.
Det eneste, du skal medbringe, er godt humør.
Med venlig hilsen
Krolfspillerne
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Med Forsvaret i USA - del 1

En artikel om en families
oplevelser under udstationering.
Alabama, februar 2019.

flaske rødvin at beslutte os, og 6 uger
senere var vores hus + biler solgt, og
alt vores indbo var på vej over Atlanten i to store containere. Kontrakten
På venlig opfordring fra Lokalbla- lød på 4 år som instruktør ved Ft.
det har jeg sat mig til tasterne for at Rucker, US Army, i Alabama.
skrive lidt om vores udstationering til
USA. For dem som ikke kender vo- Ingen vej tilbage
res familie, vil jeg præsentere os som Vi var alle fem spændte over alt det
Familien Westhoff. Vi er en familie nye, vi skulle over til og brugte en del
bestående af en sønderjydefar, en kø- tid på at tale om det i familien. I midbenhavnermor, og tre friske drenge ten af juni fik vi et værelse med fire
fra årgang ’07, ’09 og ’11. Vi boede køjesenge ude på Flyvestation Karup,
på Anemonevej 11 i Vinderslev fra og det var en spøjs overgangsperiode,
2008-2017.
hvor det bl.a. var umanerlig let at få
drengene ud af fjerene om morgeEt godt tilbud
nen, fordi soldaterne holdt morgenDet hele startede i påsken 2017, hvor eksercits på pladsen lige foran vores
vi var på ferie på Tenerife med Pe- værelse, og det var selvfølgelig spænters mor. Vi havde været på en lang dende at se på. I slutningen af juni var
vandretur den dag, da Peter modtog skoleåret slut, og vi tog forbi vores,
en mail fra en kontakt i Forsvaret, nu tomme, hus og var også forbi skohvor han arbejder som pilot. Der len samt en tur i Byparken. Vi skulle
stod i bedste ‘JYSK sengetøjslager tage afsked med det hele. Vi mødtes
stil’, at de havde ‘et godt tilbud’ til med en del mennesker, og jeg tror, det
ham; nemlig at han kunne komme i var dér, det for alvor gik op for os, at
betragtning til en længere udstatione- det ikke er uden omkostning at søge
ring i USA, hvis han blot var villig til nye horisonter. Mange kendte steder
at handle hurtigt. Det tog os kun en og alle de dejlige mennesker, som vi
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havde delt vores dagligdag med gennem næsten 10 år, skulle vi pludselig
sige farvel til. Det var enormt rørende og trist, så vi besluttede, at det ikke
var farvel, vi skulle sige, men blot ‘på
gensyn og vi ses’. Det gjorde klumpen i halsen lidt mindre, men alligevel
stod én ting klart: Vinderslev og omegn er et særdeles trygt og skønt sted
at bo som barn og børnefamilie - og
vi er meget taknemmelige for den tid,
vi har fået her! Med den erkendelse i
baghovedet begyndte vi et nyt kapitel
i vores families historie og af sted gik
det mod ‘Trump-land’.

Kulturchok
Vi kom til vores nye hus i Enterprise, Alabama, i juli måned, hvor
gennemsnitstemperaturen i sommermånederne er omkring de 30 grader
og luftfugtigheden er tilsvarende 9798%. Varmen var overvældende at
komme til, men med en pool at dyppe sig i, var det lige til at holde ud, og
vi fandt da også hurtigt ud af, at alle
på vores vej har en pool i baghaven.
‘Without a waterhole you go crazy
in this heat’ (‘uden et vandhul bliver
man skør i denne varme’), sagde den
første nabo vi talte med. Han talte et
meget drævende Southern American
English, og man følte sig straks hensat til en tid med cowboys. Overalt
blev vi taget godt imod, og vi blev
mødt med en særdeles gæstfri attitude samt interesserede spørgsmål såsom: ‘Where are y’all from and what’s
that language you speak?’. Omkring
vores nabolag så vi, at der var masser af bomulds- og peanutmarker,

østlige hjørne af USA, og Peter og
jeg boede i to år i Canada i forbindelse med Peters overgang fra jagerpilot
til helikopterpilot. Vi er således vant
til både at rejse og bo i andre lande,
og vi taler begge engelsk. Men intet
kan rigtig forberede dig på, hvor stor
en opgave og oplevelse det er at skabe sig en ny tilværelse - et nyt familiefundament - i et fremmed land. At
have prøvet dette og mærket denne
overgang har præget vores families
syn på indvandrerfamilier overalt i
verden, og vi tager hatten af for de
familier, der har integreret sig fuldt i
Integration
USA er en kompleks nation, og selv- det danske samfund. De må virkelig
om vi har fået indtryk fra film og tv, have gjort sig umage!
så er der alligevel temmelig store forskelle mellem de forskellige stater og Kirken
regioner. Peter og jeg har, før vi fik Enterprise ligger i det sydlige Alabørn, rejst en del, bl.a. i Asien, Afrika bama, og de nyder at kalde det LA
og Europa. Jeg var som 15-årig ud- bare for at forvirre folk (LA = Lovekslingsstudent i USA’s mindste stat wer Alabama. Ikke Los Angeles). Det
Rhode Island, der ligger i det nord- betyder endvidere, at vi er lokaliseret

som er områdets mest almindelige
afgrøder. Alabama er én af verdens
største eksportcentre for bomuld og
peanuts, og hvert år afholdes der adskillige landbrugsfestivaler. Vi fandt
hurtigt ud af, at disse afgrøder spiller
en afgørende rolle i byens udvikling
og vækst, hvorfor markerne populært
bruges som baggrund for familieportrætter. I løbet af kort tid fik vi købt
en truck og fik taget et familiebillede
på en bomuldsmark. Vores integration var så småt begyndt.
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dybt inde i det, man populært kalder
‘bibelbæltet’. Det kaldes området,
fordi folk i denne region fortrinsvist er konservative protestantiske
kristne, som bl.a. har tradition for at
gå i kirke hver søndag. Der er ca. 55
kirker i vores by med et indbyggertal
på 28.000. Det kan vi sammenligne
med ca. 20 kirker i Silkeborg Sogn til
40.000 indbyggere. En ven fortalte
os, at det ikke engang er helt nok
med de 55 kirker, da flere kirker har
mere end 1500 medlemmer og derfor må afholde hele 3 gudstjenester
hver søndag, for at alle kan komme
til. Det er vores opfattelse, at kirkelivet spiller en central rolle for det
sociale samvær, og de fleste børn går
til bibelstudie hver søndag formiddag
og hver onsdag eftermiddag. Vi har
fortalt lidt om de kristne traditioner i
Danmark, og i den forbindelse fandt
vi ud af, at de almindelige kirker ikke
anvender dåb og konfirmation, men
vi fik besked om, at vores drenge kan
blive konfirmeret i en katolsk kirke,
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hvis vi ønsker det. Vi regner dog dags checks eller kontokort. Ulighemed, at de skal konfirmeres hjemme i den mellem fattig og rig er ganske beDanmark, når tid er.
tragtelig, og der er mange, som ikke
kan blive godkendt til et kreditkort,
En tidslomme
så måske det er en del af forklarinApropos tid; der er nogle ting, vi gen. Nogle steder har vi oplevet, at
har studset lidt over, og det er, at vi vores danske kreditkort blev afvist, så
genkender mange ting, som fandtes i vi har fået en amerikansk konto og et
Danmark i 80’erne og 90’erne. Spille- kontokort hertil og overfører penge
hallerne bruger gammeldags billetter fra vores danske konto til den, så vi
til indløsning af point, og man kan kan handle i alle butikker uden prostadig leje film (både VHS og DVD) blemer. Man kan sige, at det er lidt
på benzintankene og i indkøbscentre- som at være i en tidslomme - tiden
ne rundt omkring. Det gælder også, synes at have stået stille på nogle omat man stadig bruger titel når man råder - på godt og ondt.
tiltaler folk, altså med Hr., Fru eller
Frk. som her hedder Sir, Ma’am el- Fortsættelse i næste blad
ler Miss. Hvis man glemmer dette, er I juni 2019 kommer vi hjem til Danman decideret uhøflig! Dette gælder mark for at besøge venner og familie.
bl.a. på skolen, hvor børnene stadig Vi skal selvfølgelig forbi Vinderslev
går på række, og hvor man kun taler, og sige hej til alle dem, vi kender.
når man har fået lov af læreren. Det Nu vil jeg afrunde denne første del
skulle vores drenge lige finde ud af. og vende tilbage med mere om vores
En anden ting er, at der stadigvæk be- oplevelser i Alabama. Jeg vil fortælle
tales overvejende med kontanter, og lidt om bl.a. Peters arbejde for US
andet valg er betaling med gammel- Army, skolesystemet, trafikreglerne
og maden.
Tak for nu og vi ses!
Anja Westhoff
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. maj
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Lørdag den 13. april søndag den 20. oktober
Særudstilling: ”Kampen om Magten Slaget på Grathe Hede
Mandag den 15. til fredag den 19.
april
Arrangement for børn:
Lav dit eget middelaldersværd.
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
Lørdag den 1. - søndag den 2. juni
Middelaldermarked
Lørdag den 15. juni kl. 19.30
Foredrag v/marianne G. Hougaard om
Dannebrog gennem 800 år - fra Valdemar Sejr til i dag.
Fra tirsdag den 2. - fredag den 5. juli
Feriearrangement for børn med rejse i
middelalderen.

BORGERFORENINGEN
Lørdag den 13. april
Påske-Bingo AFLYST
Søndag den 23. juni kl. 19.30
Skt. Hans Aften med båltale ved Valgmenighedspræst, Kristoffer Garne
Søndag den 4. august
Tur til Søndergaards Have i Skræ

GRATHE
SOGNEMENIGHED
Onsdag den 3. april kl. 19
Syng i Den blå i Grathe K
Langfredag den 19. april kl. 19
Stillegudstjeneste
Tirsdag den 30. april kl. 19
Børnekorets forårskoncert

HAUGE U & GF
Hver tirsdag kl. 19
Square dance i Hauge Forsamlingshus.
Hver onsdag kl. 19-20.30
Volleyball i Thorning Hallen
Gåture onsdage kl. 19
med følgende mødesteder:
3. april - Stendal v/Stendalgård
10. april - Stendal v/Stendalgård
17. april - Stendal v/Stendalgård
24. april - Kompedal Plantage
1. maj - Vindum Skov
8. maj - Ans, Tange Sø
15. maj - Silkeborg Vesterskov
22. maj - Aqua, Silkeborg
29. maj - Thorning Hallen
5. juni - Eniig, Tietgensvej, Silkeborg
12. juni - Bruunshåb Hallen
19. juni - Undallslund Plantage
26. juni - Herberget v/Hald Hovedgård
med afslutning
Søndag den 28. april kl. 10
Bølling Sø rundt
Søndag den 26. maj kl. 10
Herberget ved Hald Hovedgård
Søndag den 16. juni kl. 10
P-plads Iskælderdalen, Sejsvej,
Silkeborg
Tirsdag den 2. - Søndag den 7. juli
Hauge Marked
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INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Tirsdag den 2. april kl. 19.30
Temaaften II: Paulus - verdens betydeligste missionær”
Tirsdag den 4. april kl. 19.30
Samtalemøde, Apg. 28, hos Tove &
Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7
Tirsdag den 9. april kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Henning Hollesen, Aulum
Tirsdag den 23. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe
Hansen, Hesselskovvej 11
Torsdag den 25. april kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41 (Rom.1)
Mandag den 29. april kl. 19.30
Promisiomøde hos Vita & Svend Erik
Pedersen, Oustrupvej 22
Tirsdag den 30. april kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Maria SernerPedersen fra ”Åbne Døre”
Tirsdag den 7. maj kl. 19.30
Møde i Missionshuset med video og
emne ”Idet I døber dem” Matt.28.16-20
v/Sognepræst Henrik Højlund
Den 7. og 8. maj
Seniorlejr på Kjelsølejren. Særskilt
program
Tirsdag den 14. maj kl. 19.30
Møde i Missionshuset. Temaaften
”Kommunikation i ægteskabet” v/Inger
& Per Larsen (familierådgiver)
Torsdag den 16. maj
Eftermiddagsmøde hos A.M. & Finn
Najbjerg, Krokusvej 15.
Emne: Søndagens tekst.

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
Tirsdag den 21. maj kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Fritidsmissionær/Socialpædagog & Psykofamilieterapeut Inger Lene Christensen, Ikast.
Emne: ”At tage vare på hinanden i Guds
familie”
Lørdag den 25. maj
Årsmøde i Skive. Særskilt program.
Mandag den 27. maj kl. 19.30
Promisiomøde hos Elsebeth & Per
Hauge, Liljevej 13.
Tirsdag den 28. maj
Udflugt - nærmere senere.
Tirsdag den 4. juni kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Missionær
Brian Madsen, Vejle.
Tema: ”Helligåndens tjeneste”
8., 9., 10. juni
Pinsecamping i Haderup
Tirsdag den 11. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens
Larsen, Mausing Skolevej 13
Torsdag den 13. juni kl. 19.30
Samtalemøde hos Agnethe Jensen,
Tulipanvej 9

Onsdag den 8. maj kl. 13.30
Løvspringstur (kræver tilmelding)
Onsdag den 22. maj kl. 14
Brugerrådets generalforsamling
Fredag den 21. juni kl. 18
Fejring af Sct. Hans med båltale af
Susanne Guldborg Jacobsen

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Lotterispil søndage kl. 19
Den 7. og 28. april
Den 12. og 26. maj
Onsdag den 10. april kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til
Lone Knudsen, tlf. 2247 9341

PENSIONISTFORENINGEN
Onsdag den 3. april kl. 14.30
Generalforsamling samt besøg fra apoteket om rigtigt fodtøj

VALGMENIGHEDEN

Tirsdag den 18. juni
”Skt. Hansaften” på Mausing sportsplads v/Sognepræst Mikael Holst
Kongensholm

Mandage kl. 19.30
Den 29. april og den 27. maj
Læsekreds med ost og rødvin.

Tirsdag den 25. juni kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/tidl. skoleleder
Kurt Nielsen, Holstebro

Torsdage kl. 10
Den 25. april, den 23. maj og den 20. juni
Studiekreds

24. - 28. juni
Seniorlejr / bibelcamping i Haderup

Onsdag den 1. maj kl. 18
Mytologisk fortælleaften v/Søren Bormann. Med fællesspisning.

MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil

Søndag den 5. maj kl. 14
Kort gudstjeneste i Hørup Kirke efterfulgt af kaffe og foredrag v/Kristoffer
Garne.

Onsdag den 8. maj kl. 8.30
Løvspringstur fra Kirkebakken til Odense. Tilmelding til præsten senest den 1.
maj.
Torsdag den 23. maj kl. 19
Sommersang v/Søren Bormann.
Onsdag den 12. juni
Sogneudflugt for Levring Sogn i samarbejde med Valgmenigheden.

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
Tirsdag den 7. maj kl. 17.30
Fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs. Tilmelding til Søren Damsted,
tlf. 5191 2048

VINDERSLEV
IDRÆTSFORENING
Lørdag den 13. april kl. 10
Opstart ungdomsspillere.
Lørdag den 15. juni
Sommerfest

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED
Onsdag den 24. april kl. 9.45-10.30
Opstart af kirkemusikalsk legestue for
børn i alderen fra knap 1 år til 3 år.
Fortsætter følgende datoer:
Den 1. maj, den 15. maj, den 29. maj og
den 12. juni.

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 2. maj kl. 16-17
Opstart af ulve i Spejderhuset for børn
i 0. - 3. klasse.
Torsdag den 20. juni kl. 16
Mini-Sct. Hans ved Spejderhuset
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Plumdal tanker
- om forbindelser

Hun havde samlet lidt pinde og halm
de sidste dage, men det var intet imod
den morgen, hvor hun pludselig havde støvsuget hele marken for halmstrå og kviste og båret ind i sin hytte.
Så var reden klar. Hun hvilede sig
hele dagen, klogt, for sidst på dagen
kom vi ned til de første tre små grise.
Jeg plejer at sidde der de 5-6 timer,
det varer. Altid om aftenen og ud på
natten. Ligesom børn også ofte ynder
at komme, hvor der er fred og ro over
land. Mine egne er i hvert fald begge
født kl. tre om natten.
Sad der ofte i en voldsom akavet stilling. Ikke desto mindre med et væld
af lykkefølelse brusende i kroppen
og en dyb følelse af samhørighed.
Jeg fandt ind i hendes rytme, hun
stemte benet mod mit lår og en svuplyd og endnu en lille grisebasse så dagens lys.

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.
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De allerede fødte livligt diende, lyden et lille mylder af dunede skønheder.
i den stille nat af nyt liv er bedårende. Det er så spændende! Drømmene og
forventningerne og forbindelsen til
alt derude, dyrene og jorden.
Taknemmelighed
Den udmattelse, jeg føler dagen efter,
er nok intet imod Mutters. Hun får Vi er ikke til at holde indendøre lænvand og mad på sengen, og jeg prø- gere. Med lyset vender den evige lyst
ver at være der så tit som muligt, for til vigør atter tilbage, og vi graver,
de første dage er kritiske i forhold til, banker, hakker, roder og regerer.
at Mutter ligner en dinosaurus i for- Æblelunden, bærhaven, drivhuset,
hold til de små nye klumper, og jeg køkkenhaven, hegnet, marken og udmå nu efter flere år konkludere, at synet på bakken.
lige meget hvad lægger hun sig altid
på nogle, der må overgå til de evige Æblelunden der just lige er sat med
20 æbletræer, vi podede for 2 år sijagtmarker.
den, og stoltheden over at se dem stå
Så nu glæder vi os bare over de man- der med en forventning om en komge, der klarede den og alt den sjov mende høst er meget tilfredsstillende.
og ballade, vi skal opleve i den kommende tid.
Det inspirerer mig til at dele dette
skønne digt af Piet Hein fra 1948,
Et par høns har fået forårsfornem- der faktisk har fulgt mig siden mine
melser - den der gennemgribende teenageår!
fornemmelse af, at lyset er vendt og
som fuglene en boblende og kvid- Med ønsket om et livgivende forår Maj-Lie
rende forventning om alt det nye
der venter - og har lagt sig til at ruge
kyllinger. 21 dage og hvis alt går vel

Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ.

P.S. Havde nær glemt SKINKEN! For to år siden fik vi saltet og
røget en skinke af en so, der hele tiden brød gennem hegnet. Hun
kom til ære og værdighed, og i januar oprandt så dagen, hvor den
havde hængt i 2 år i den nordvendte carport og tørret. Wauuw - vores helt egen lufttørrede skinke! Velsmag så englene synger!
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Windir Spejderne
Spejderne fortsætter deres månedlige
ture i vandet. Fra nu af håber vi på
at kunne mærke, hvordan vandet bliver lunere og lunere, som månederne
går. Her i marts hoppede vi i vandet
ved Niels Bugges Kro ved Hald Sø.
Dette var en meget kold fornøjelse,
koldere end i de rigtige vintermåneder. Denne dag var der overskyet,
blæsende og regn. Vi var flere, der
overvejede, om vi skulle droppe mærket, men alle kom i vandet, da vi nu
alligevel er kommet så langt (9 ud af
12 gange). Vi kunne ikke bære ikke at
gennemføre!

skulle ud og gøre Windir Spejderne
synlige i den store verden. Derfor har
gruppen fået deres egen Instagram
profil (stadig under opbygning), 2
Facebook grupper (en lukket for kun
spejdere og forældre samt en offentlig). Ligeledes er der ved at komme
nye opdateringer af vores hjemmeside www.windir.dk. Følg gerne med
på disse medier.

Lige nu er spejderne startet på nye
mærker: ”Orientering”. Vi skulle jo
gerne kunne bruge et kort og kompas og ikke kun kunne finde vej med
Google maps og gps. Vi har i efterNår vi nu alligevel var en tur ved året været ude at lege med gps’en for
Hald Sø, kunne vi lige så godt bestige at finde geocaching, så nu gælder det
Dollerup Bakker, som er en del af de gode gamle teknikker. Spejderne
lærer at orientere sig på kendte og
ukendte steder og finde og vise vej.
Det er vigtigt for alle at kunne orien-

mærket ”Danmarks bjerge”, som
spejderne også er ved at tage. Spejderne skal ved dette mærke ud at bestige Danmarks bjerge (bakker). I alt
kan der bestiges 10 km bjerge sammenlagt. Ved hver 1000 m bestigning
af bjerge får spejderne en del af hele
mærket. Det er meget spændende,
hvor vi næste gang skal bestige bjerge
henne af, og hvor langt vi når inden
sommeren. Spejderne har fået lov at
bestige bjergene på egen hånd sammen med deres familier.
I februar har spejderne været i gang
med mærket ”5p3jd3r” (spejder),
som handler om, hvordan man agerer
på de sociale medier både som privatperson og som spejder. Spejderne
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tere sig, men særlig vigtigt for spejderne, der færdes i naturen, hvor der
ikke altid er skiltning eller nogen,
man lige kan spørge om vej.
Derudover startes der op på mærket:
”Jeg er…..”, et mærke, der handler
om selvstændighed og gruppepres.
Et mærke, der lægger op til, at spejderne skal kende sig selv og være opmærksom på egne grænser. Når man
er på vej fra barn til voksen, leder
man efter sin identitet. Man udvikler
sig både fysisk og mentalt, og der er
ofte fokus på udseendet. Mærket skal
hjælpe spejderne til at forstå sig selv
og acceptere det positive i, at andre er
forskellige fra dem selv, og hvor godt
det er med forskellighed i en gruppe.
Med spejderhilsen
Mette Lundgaard

En kold dag i Dollerup Bakker

Spejderne er i gang med mærket ”5p3jd3r” med assistance af Anita og Karsten.
Et af resultaterne er ”Et år ved Windir spejdere”, som ses på modsatte side.
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Vinderslev Idrætsforening
Så fik vi overstået de sidste vintermåneder. Det begyndende forår er skudt
i gang her i Vinderslev if. Som traditionen byder sig, startede 2019 med
fælles hygge med rundstykker og
kaffe efterfulgt af hovedrengøring af
klubhus mm. lørdag den 16. februar.
Vi takker jer, som mødte frem med
masser af knofedt og opsmøgede ærmer!
Tirsdag den 19. februar var der generalforsamling i VIF. Ikke det store
fremmøde, men de, som var der, fik
et godt og udbytterigt møde. Formanden Michael Døssing berettede
om klubben mm. Valg til bestyrelsen:
På valg Lone Laursen og Brian Johannesen. De ønskede ikke genvalg
og trækker sig begge efter 2 år i bestyrelsen. Steffen Thomsen og Tobias
Bundgaard ønskede at opstille, og de
blev valgt ind i bestyrelsen.
Vi takker de afgående for deres arbejde gennem 2 år og byder de nye
velkommen.
Den nye bestyrelse vil offentliggøre,
hvordan de fordeler opgaverne imel-
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lem sig senere på facebook

Vi glæder os til at se jer, så kom frisk!

Formanden Michael Døssing oply- Husk allerede nu at sætte kryds i kaste, at han er herreseniortræner i den lenderen til sommerfesten den 15.
juni og lægge hovedet i blød! Nu skal
kommende sæson.
der igen kæmpes om den flotteste
På aftenen for generalforsamlingen vogn i optoget.
havde Støttepillerne også generalforsamling. Her fortsatte den samme be- Vi glæder os til at se jeres kreativitet.
Har I forslag til indslag under somstyrelse uændret.
merfesten, så kom endelig med dem!
Senere på aftenen var Støttepillerne
værter for smørrebrød og ostemad- En idrætsforening som vores har
der.
mange opgaver, som skal udføres.
Det kan bestyrelsen ikke klare alene,
Nu hvor rengøring af klubhus mm. så hvis du gerne vil yde en frivillig
og bestyrelsen er på plads, var vi lør- indsats, hører vi meget gerne fra dig.
dag den 23. februar klar til at byde Vi har altid brug for nye kræfter.
nye som gamle seniorfodboldspillere
velkomne på græsset igen oven på en Her på falderebet vil vi gerne takke
alle jer, som yder en kæmpe indsats
lang vinter. 13 spillere mødte frem.
i klubben. Uden jer var der ingen
Lørdag den 13. april kl. 10 opstarter idrætsforening i Vinderslev.
ungdomsspillerne den nye sæson, så Vi takker jer af hele vores hjerter.
mød frem på stadion med dine børn, TAK!
så finder vi et hold til dem. Alle er
På bestyrelsens vegne
velkomne nye som gamle. Erfaring
Lone Laursen
ingen hindring. Vores dygtige trænere
står klar til at tage imod jeres børn.

KIRKENYT
Valgmenigheden
Mytologisk fortælleaften

med fællesspisning
onsdag den 1. maj kl. 18.00
Ved siden af sit virke som organist
i Valgmenigheden underviser Søren
Bormann i oldtidskundskab i gymnasiet. Denne aften vil han fortælle
os om den græske mytologi, og vi vil
spise og synge sammen.

Sogneudflugt

onsdag den 12. juni for Levring
Sogn, arr. i samarbejde med Valgmenigheden. Nærmere information følger senere.

Læsekreds

Den 31. januar udkom min seneste
bog. Den er et forsøg på at skrive en
så kort og lettilgængelig bog om den
kristne religion, som det var muligt.
Bogen er skrevet ud fra et grundtvigsk synspunkt forstået på den måde, at jeg lægger vægt på det fælles, på
fortællingerne og gudstjenesterne, og
ikke så meget på, hvad man evt. kan
tro og ikke tro på. Desuden bruger
jeg Grundtvigs salmer som den eneste reference ud over Biblen.

Valgmenigheden har en læsekreds,
der mødes ca. hver 5. uge og diskuterer en bog over ost og rødvin.
Kredsen mødes følgende mandage
Befrielsesdag
kl. 19.30: 29. april og 27. maj. Nærsøndag den 5. maj
Efter en kort gudstjeneste i Hørup mere information og bøger fås hos
Jeg håber, nogen kan have glæde af
Kirke og kaffe i salen overfor vil vi præsten.
at læse bogen. Den er også skrevet til
synge fædrelands- og frihedssange,
jer for at fortælle om mit grundsyn på
og Kristoffer Garne vil holde fore- Særlige gudstjenester
kristendommen. Bogen kan bestilles i
draget ”Offer og Til Mariæ Bebudelse søndag den 7.
boghandlerne, købes på nettet (eksioffervilje”
med april vil vi gøre lidt ekstra ud af mustensen.dk) eller fås ved henvendelse
udgangspunkt i sit sikken og holde forårsfest i kirken.
til mig.
bidrag til bogen For Langfredag vil gudstjenesten beFolkets Frihed. Mar- stå af læsning af Markusevangeliets
tin A. Hansen og be- lidelseshistorie kædet sammen med
sættelsen.
musik og salmesang.
Store Bededag er der konfirmation,
hvor alle er velkomne.

Løvspringstur

onsdag den 8. maj
Bussen kører fra Kirkebakken kl. 8.30
denne dag, hvor vi skal til Odense. På
vejen gør vi holdt og får formiddagskaffe og synger et par sange. I Odense
vil biskop Tine Lindhardt holde foredrag og vise os rundt i bispegården.
Efter frokost på ”A Hereford Beefstouw” får vi rundvisning i domkirken, inden vi vender snuden hjemad.
Vi får eftermiddagskaffe i løbet af
hjemturen. Forventet hjemkomst kl.
18.00. Alle er velkomne. Pris: 300 kr.
Tilmelding til præsten senest 1. maj.

Sommersang

torsdag den 23. maj kl. 19.00
Vi slutter sæsonen af med at byde
sommeren velkommen med Søren
Bormann ved tangenterne.

Pinsedagene og fremefter er endnu
ikke på plads. Det skyldes både planlægningen af byjubilæet, der afrundes
denne dag, og forestående renovering
af Vinderslev Kirke.
Desværre så jeg mig nødsaget til at aflyse de tre gange formiddagskaffe,
som var annonceret i sidste nummer af kirkebladet. Det viste sig at falde
sammen med morgensang i Mosaikken, hvor mange gerne ville med.
Jeg vil forsøge mig med noget lignende igen til næste vinter. Inden da vil
jeg gerne invitere dem, der har tid og lyst, til en studiekreds, hvor vi synger en sang og snakker om min lille bog over en kop kaffe.
Følgende dage kl. 10.00 til ca. 11: Torsdag den 25. april; torsdag den 23.
maj; torsdag den 20. juni. Til første gang læser vi forordet og de to første
kapitler. Man må gerne give besked, hvis man agter at være med.
Kristoffer Garne
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Tirsdag
den 2. april
Onsdag
den 3. april
Søndag den 7. april
Søndag den 14. april
Palmesøndag
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Fredag den 19. april
Langfredag
Søndag den 21. april
Påskedag
Mandag den 22. april
2. Påskedag
Søndag den 28. april
Tirsdag
den 30. april
Lørdag,
den 4. maj
Søndag,
den 5.maj
Lørdag,
den 11. maj
Søndag,
den 12. maj
St. Bededag
fredag den 17. maj
Lørdag,
den 18. maj
Søndag,
den 19. maj
Søndag den 26. maj
Tirsdag
den 28. maj
Kr. Himmelfartsdag
Søndag,
den 2. juni
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Thorning

Grathe

Vium
17.00 Eventyrgudstjeneste
for børn. Jørgen Løvstad

19.00 Syng i Den blå i
Grathe K.
10.30 Jørgen Løvstad
10.30 Jørgen Løvstad
10.30 Jørgen Løvstad

9.00 Jørgen Løvstad
17.00 Nadvergudstjeneste

19.00 Stillegudstjeneste
10.30 Jørgen Løvstad

9.00 Jørgen Løvstad

10.30 Frede Møller
Bakkegården Mikael Holst
Kongensholm
Hele dagen indvielse af det
nye sognehus
Indvielsesgudstjeneste af det
nye sognehus
10.30 Jørgen Løvstad

Børnekorets Forårskoncert
kl. 19.00

9.30 og 11.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad

9.00 Mikael Holst Kongensholm
10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad
10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad

10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad
10.00 Konfirmation Lars
Morthorst Christiansen

9.00 Erik Lippert Bjørn
10.00 Bakkegården Mikael
Holst Kongensholm
Himmelske Dage i Herning
9.00 Mikael Holst Kongensholm

Himmelske Dage i Herning Himmelske Dage i Herning

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Kom til

Børnekorets forårskoncert!

Syng i Den blå i Grathe K

Onsdag den 3. april kl. 19.00
Vi gentager sidste års succes med
fællessang fra Højskolesangbogen i
Grathe Kirke, denne gang selvfølgelig med forårssange på programmet
under ledelse af Lene Ahrenfeldt,
Jørgen Løvstad og Sidse Tind Ahrenfeldt.

Som den herlige tradition det efterhånden er blevet, inviterer pastoratets Børnekor alle, der kunne tænke
sig at opleve en sprudlende, festlig og
i den grad sangfyldt forårskoncert til
Grathe Kirke, tirsdag den 30. april
kl 19.00. Aftenens stjerner er børnene - og de har sammensat et koncertprogram af sæsonens favoritsange, I aftenens program vil der også være
hvor der indimellem også vil være et plads til ønsker fra publikum, så hvis
par glade forårsfællessange. Allerede netop din yndlingsforårssang ikke er
nu kan vi ligeledes løfte sløret for,
at der vil komme en gæsteoptræden
fra pastoratets Spirekor. Der er ikke
mere at sige, end at vi glæder os utrolig meget til en dejlig aften - og håber
at se netop dig!
Kærlige og sangglade hilsner
Børnekoret, Lene og Sidse

på programmet, har du mulighed for
at foreslå den.
Undervejs er menighedsrådet vært
ved en kop kaffe og en småkage. Vi
glæder os til en helt særlig forårsaften
i selskab med Højskolesangbogen i
vores smukke kirke.
Alle er velkomne!

Langfredag i Grathe

Stillegudstjeneste i Grathe Kirke kl.
19.00, hvor vi forsøger at ramme
stemningen på en svær dag i påsken –
i Jesu liv – og måske også det svære i
vore liv. Temaet er: ”Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal”
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Søndag den 7. april
Palmesøndag den 14. april

Gudstjenester i Vinderslev Kirke
kl. 9.00
kl. 10.30

Skærtorsdag den 18. april

kl. 19.00

Langfredag den 19. april
Påskedag den 21. april
2. påskedag den 22. april

kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 13.30

Søndag den 28. april
Søndag den 5. maj
Søndag den 12. maj
Store Bededag fredag den 17. maj

kl. 9.00 v. Frede Møller
kl. 10.30: konfirmation
kl. 10.30
kl. 19.00.

Familiegudstjeneste med fællesspisning i
sognehuset bagefter
(Fællesspisning for Hinge og Vinderslev i
Hinge kl. 17.15)

Fælles gå-gudstjeneste for Hinge og Vinderslev med start i Hinge Kirke

Med varme hveder og kaffe i sognehuset
bagefter

Søndag den 19. maj
kl. 09.00 v. Frede Møller
Søndag den 26. maj
kl. 10.30 (skriftemål kl. 10.15)
Kristi himmelfartsdag den 30. maj kl. 9.00
Med kirkekaffe i sognehuset bagefter.
For gudstjenester længere frem, se næste nummer af kirkebladet, www.vinderslevsogn.dk eller https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

Kirkemusikalsk legestue

starter op igen

Minikonfirmanderne

er i gang

Det er forår, og det er igen tid til I skrivende stund er vi kommet godt
kirkemusikalsk legestue i Vinderslev i gang med minikonfirmanderne. De
Kirke. Første gang er onsdag den er nysgerrige og fulde af godt humør.
24. april kl. 9.45-10.30.
Vi mødes hver onsdag og har først
Kirkemusikalsk legestue er for børn en lille gudstjeneste i kirken. Derefter
i alderen fra knap 1 år til 3 år. Vi vil kigger vi i den hemmelige kurv, og
synge lidt børnesange og salmer sam- dens indhold sender os på opdagelse
men, bevæge os, bruge sanserne og i kirkerummet. Efter det nyder vi saflege. Hvis du er dagplejer, har privat tevand og boller i sognehuset og laver
pasningsordning eller er hjemmegå- drama, kreative kors eller leger.
ende, er du meget velkommen til at
kigge forbi kirken med et eller flere Minikonfirmandforløbet afsluttes til
børn.
familiegudstjenesten palmesøndag den 14. april kl. 10.30, hvor
Der er kirkemusikalsk legestue i Vin- minikonfirmanderne medvirker, og
derslev Kirke på følgende onsdage: hvor alle er velkomne.
24. april, 1. maj, 15. maj, 29. maj og
12. juni.
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Fastelavnsgudstjeneste
den 3. marts

Vinderslev Kirke havde besøg af
mange forskellige udklædninger, og
både små og store havde gjort deres
bedste for at gøre gudstjenestefællesskabet festligt og fornøjeligt.
Fanerne var på deres plads, og under
gudstjenesten var der forskellige indslag. Børnene skulle blandt andet finde malede sten, som var gemt overalt
i kirkerummet, og der blev sunget
sange med bevægelse + bedt fadervor med bevægelse.
Mikael fortalte bibelfortælling om Je- hængt op. De blev slået til pindesus der blev fristet af djævelen. De brænde, og de heldige vindere blev
fundne sten indgik i fortællingen.
kåret.
Derefter blev der tid til Elses fasteAlle udklædte børn fik lov til at blive lavnsboller, og alle børn fik en slikset, og de kunne selv fortælle, hvem pose.
de var.
En festlig dag på alle måder!
Festlighederne fortsatte i skolegården, hvor to fastelavnstønder var

Med venlig hilsen
Familiegudstjenesteudvalget
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Børnehjørnet
Børnehjørnet er fyldt med leg og fortælling.
Glade stemmer og forventning er
noget af det, der præger samværet i
Sognehuset, når der er Børnehjørne
tirsdag eftermiddag.
Vores forfrisknings-stund med boller
og frugt eller andet godt i starten af
samlingen er vigtig, og vi nyder alle
denne stund, hvor snakken går.
Tak også til de voksne, som nogle
gange giver sig tid til at blive og hygge
sammen med os i fællesskabet. Det
er ren gevinst.
Her i foråret har bibelfortællingerne
alle handlet om dyr, så derfor har vi
været på fisketur, og fanget magnetfisk. Vi har opført drama om den fortabte søn i svinestien, og vi har været
i løvekulen sammen med Daniel.
Vi har mødt Ravnene, der kom med
mad til Elias ude ved bækken, og derfor bagte vi selv nogle sjove fantasifulde brød.
Vi har hørt om Jonas, der blev slugt
af det store havdyr, osv. osv.
Vi har leget forskellige dyre-lege,
- stop-dans, lege med terninger og
pakker m.fl. Vi har øvet sange og haft
gang i både blyant, saks og papir.
Den 3 marts deltog vi fastelavnsgudstjenesten, og vores forberedelse
i klubben var at male på sten, som
skulle gemmes i kirken. Stenene blev
vældig flotte, og de blev da også fundet i kirken igen under gudstjenesten.
Børnehjørnet har i foråret haft besøg
af forskellige hjælpere, som har givet
af deres tid til kirkens børneundervisning. Sammen med Børnehjørnets
juniorledere har det været berigende
med hjælpende hænder.
Fra 1. marts får Børnehjørnet hjælp
af Lise Holst Kongensholm, og det
bliver super med en ny stemme og ny
inspiration.
Vi skal blandt andet i gang med at lave
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vores egne påskehaver, som skal være
forberedelse til påskens fortælling, og
så skal de udstilles i kirken den 14.
april ved Familiegudstjenesten.
Spændende, hvordan fantasien og
påskehaverne kommer til at præsentere sig.
Der er stadig plads og stole til børn,
der har lyst til at smutte forbi Sognehuset tirsdag eftermiddag mellem
kl.16.15 og 17.30.
Børnehjørnehilsen
Anne Marie Vejen Najbjerg

Kalenderåret 2018 sluttede for skolens vedkommende torsdag den 20.
december med juleafslutning for alle
eleverne. Vi er jo så mange på skolen,
så hver gang vi laver noget for alle,
skal vi gøre det holdvis – således også
vores julegudstjeneste på årets sidste
skoledag. Mikael-præst havde indbudt os til julegudstjeneste, og sammen med de andre gode folk i kirken
og skolens kor havde han lagt rammen for en dejlig juleafslutningsgudstjeneste, som først blev gennemført
med 0.-4. klasse og derefter for 5. og
6. klasserne. Der blev sunget med på
sangene, lyttet til fortællingerne og
sidst, men ikke mindst var alle eleverne deltagende i juleevangeliet i form
af lydeffekter til de forskellige aktører deri.
Tiden siden juleferien er gået med
helt almindelig skolegang, iblandet
små og store afvigelser. I den almindelige undervisning foregår der mange forskellige ting, der ikke står i en
bog eller ikke skal skrives ned i en.
2. klasse har eksempelvis arbejdet
med vinter og har i den forbindelse
undersøgt, hvad fuglene gør, når det
er vinter og ikke mindst, hvad de spiser, når det er vinter.
Et af resultaterne af undervisningen
var hjemmelavet fuglefoder incl. spisested til de af fuglene i Vinderslev
området, der trængte til lidt ekstra sul
på kroppen.

Et andet projekt, der i den grad
handlede om at hjælpe andre, var 6.
årgangs projekt vedrørende ”Danmarksindsamlingen 2019”. Som I
måske opdagede, havde 6. årgangs
elever besluttet sig for at hjælpe til
med at opnå FN’s verdensmål 5,
”Ligestilling mellem kønnene” ved
at deltage i Danmarksindsamlingen
2019.
Eleverne brugte HELE spektret af
aktiviteter – gående fra salg af nudler
på skolen, over loppemarked i spejderhuset til banko for de ældre på
plejehjemmet.
Alt i alt fik de indsamlet 11.119,50
kr – et fantastisk resultat, som også

blev bemærket af andre medier end
Lokalbladet!
SFO’en benytter sig af enhver lejlighed til at holde en fest – og da de
voksne foreslog,
om det ikke var
tid til at holde
en diskofest, var
børnene ikke i
tvivl.
Resultatet blev
et overflødighedshorn
af
musik, lys, popcorn, saftevand,

slushice, pizza og lækre kager – alt sammen tilsat masser af grin, dans og godt
humør!
Lige nu er vi ved at forberede uge 12, hvor vi har tværuge med fokus på områdets 150-års fødselsdag. Det bliver spændende at se, hvilke ideer der dukker op, og det bliver spændende at opleve en uge, der med udgangspunkt i
historien helt sikkert også kommer til at pege på nutiden og på fremtiden – vi
GLÆDER os!!
De bedste hilsner
Michael Ørbæk Langballe
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Hos Lotte
Jeg har før skrevet om de mange dej- laves. Varm mad til middag er dejligt,
lige traditioner, der er spredt over selvom der er et par stykker, der længhele året og glæden ved at dele tra- tes efter den klassiske leverpostej.
ditionerne med de små poder. Når
først det ene er afsluttet, tages der
hul på noget nyt. Præcis som nu, hvor
fastelavn og festlighederne i den anledning er ved at være rundet af, så
vender vi blikket mod påsken og de
gule farver.
Fest blev det til igen i år i forbindelse med fastelavn. Lene lagde hus til,
og vi troppede op – flotte udklædte
børn, der hver især satte gang i fantasi og rollespil. En farlig dino brølede
og viste kløer, racerkøreren vinkede
flittigt med sit flag, og den artige engel fortryllede sine omgivelser med
sit søde smil.
Vi startede festlighederne med lidt
fælles leg. Kl. 9 startede vi tøndeslagningen. Det første slag krævede en
smule guiden, men specielt de store
børn fik hurtigt fat i, hvad det gik
ud på og gav den max gas. Bunden
brast, og ud kom lidt lækkerier. Samlet på gulvet høstede alle udbyttet af
anstrengelserne. Det var så hyggeligt!
Vi samledes ved bordet og fik en halv
fastelavnsbolle og frugt. Herefter legede vi igen, indtil frokosten skulle
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sandpapir. En proces, vi kunne lave i
haven. Derefter bandt vi små klokker
på med farvet ståltråd. Pindene rasler
så skønt, når de svinges, og de må så
være det fastelavnspynt, vi fik lavet!
En af de dage, hvor vejret viste sig
fra sin rigtig gode side, fandt vi cyklen frem fra sit vinterskjul og trillede
en tur til Kjellerup for at se Cirkeline
i biografen. Det blev også til lidt leg
på biblioteket, inden vi cyklede hjemad igen.

I år må jeg erkende, at det kreative
hjørne angående fastelavn pludselig blev udfordret af, at vejrudsigten
meldte forårsfornemmelser. Det betød, at prioriteten blev lagt på udelivet frem for fastelavnsklip. Dog fik
vi malet tønden til fastelavnsfesten i
forsamlingshuset i Vinderslev.
Det er dejligt at have et tema at arbejde med, men jeg holder nu også af
I skoven fandt vi også nogle pinde, bare at se, hvad dagen byder sig.
som vi skulle bruge til et anderledes fastelavnsris. Pindene kom med En formiddag med en bunke kridt til
hjem, blev savet til og slebet med at tegne på fliserne i haven er nu ganske sjov. Eller den formiddag hvor vi

tog et grønt rør med ind på legeværelset og byggede et tårn til den, så
boldene fra boldrummet kunne trille
igennem. Det var super sjovt. Sådanne dage skal der også være plads til.
Sådan lidt indimellem alle vores andre aktiviteter har vi også kørt et lille
”Her bor jeg” tema. Børnene har
lavet deres eget hus med billeder af
dem, der bor hjemme hos dem. Husene hænger på væggen, hvor vi spiser og giver mange samtaler om dem,
der er på billederne.
Vi har faktisk også været en tur i Hermans hule i Silkeborg. Fantastisk sted
til netop denne målgruppe. Der er
noget for alle, både de helt små og de
børn, der snart er klar til børnehave.
Vi kommer helt sikkert tilbage en anden dag.
Dejligt forår til jer alle!
Med venlig hilsen
Lotte Anckersen
www.hos-lotte.dk
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Dagplejerne
Heldagslegestue i Mausing
Den 11. januar var vi for første gang i
2019 i heldagslegestue i Mausing Forsamlingshus. Børnene er altid glade
for at være der. Der er god plads til
at lege og tumle rundt samt nogle
gode ture på scooterne. Efter formiddagsmaden tog Lotte og Melisa
de store børn med en tur op i skoven, mens Hanne og Susanne blev
tilbage i forsamlingshuset med de
små, som ikke rigtig kunne klare klatreturene og det uvejsomme terræn i
skoven. I forsamlingshuset fandt vi
Ipad’en frem, så der blev hørt musik, danset og leget. Lotte og Melisa
+ børn klatrede op mellem træerne
på den ene bakke og rutsjede ned i
bladene. Dernæst forcerede de bakken på den anden side af broen, og
her blev der så rullet ned igen. Det
var nogle lidt beskidte børn, der kom
tilbage, men de havde hygget sig på
turen i skoven, og appetitten var derfor også rigtig god til frokost. De var
godt trætte til middagslur, men stolte
over at kunne fortælle deres forældre
om dagens udfordringer i skoven ved
afhentning.

Farvel og held og lykke til Melisa
Melisa og hendes familie har købt
hus i Kjellerup og er pr. 1. januar flyttet derind. Melisa vil være tilknyttet
vores dagplejehold frem til ca. maj
måned, hvorefter hun vil blive tilknyttet et dagplejehold i Kjellerup. Vi
sige mange tak til Melisa for det gode
samarbejde og ønsker hende og hendes familie alt det bedste i Kjellerup.
Kroppen
Vores tema her først på året har været
kroppen, så både derhjemme, i heldagslegestuerne og i gymnastiksalen
har det været vores fokuspunkt. I
gymnastiksalen har vi bygget forskellige motorikbanen med skolens redskaber, som børnene har udforsket
og derved rigtig fået brugt kroppen.
Vi har haft en terning fra DGI i spil
(som Susanne har købt på uddannelse). Børnene kaster terningen og ved
hjælp af tegningen på den, viser den,
hvilken øvelse vi skal lave, så som
kravle, trille, løbe, hoppe osv. til stor
morskab for børnene. Herved laver
vi en masse motorik samtidig med, vi
også øver turtagning. Vi synger sange
om kroppen, så vi får styr på de forskellige kropsdele, f.eks. hvor er ben,
ører, arme, hoved, skuldre, knæ, tæer,
osv.

Vi bruger kroppen hver dag, og med det ekstra
fokus er børnene blevet mere kropsbevidste. De
ved, hvad deres krop kan, og hvad de forskellige
kropsdele hedder. Motorisk stærke børn er glade
børn med mod på livet og højere livskvalitet.
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nyt barn og dets forældre skal starte
i dagplejen. Hjernens modtagelighed
i 0 – 1-årsalderen. De overvejelser vi
gør os hver dag i arbejdet med børnene (didaktik). Konflikthåndtering
både mellem kollegaer, i forældresamarbejdet mm. Børns sprog, hvor
især sprogforståelsen er vigtig, også
når vi arbejder med de 2-sprogede
børn, som skal sprogtestes i børnehaven – f.eks. forholdsordenes betydning (på bilen, i bilen, ved bilen, osv.).
De positive relationer danner barnets
identitet, og kontakt er fundamentet
for læring, hvilket må være hjørnestene for den gode dagpleje.
Dagplejeuddannelsen modul 2 er
netop gået i gang, og jeg ser frem til,
hvornår mine kollegaer og jeg skal af
sted denne gang på 3 ugers forløb.
Susanne Vad Westergaard
Dagplejen Vinderslev
Dagplejeuddannelse
Susanne har 4 uger i november/december 2018 været på dagplejeuddannelse modul 1 på SOSU-skolen i
Silkeborg. Her har jeg fået et indblik

i al den nyeste viden om børn i 0 –
3-årsalderen. Det har været et godt
og lærerigt forløb, og jeg er blevet
optaget af rigtig mange ting såsom
tilknytning og dets vigtighed, når et

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

Velvære for krop og sjæl

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

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

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

86 88 85 13
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KJ

PORTE

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

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23

74 95 40

Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Læs mere på

www.kj-porte.dk

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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Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 44 44

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

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, Egebakken 15
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 86889777
Tlf. 86888352

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

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

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Sanne Søgaard Sørensen, Mausingvej 19 Tlf. 20480151

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

Tlf. 86888518

Malmhøj

Tlf. 89704080

Fmd.: Michael Valbjørn

Mausing Forsamlingshus

Fmd.: Kasper Ginnerup, Fruerlundvej 8

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.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening

Private pasningsordninger

Mausing Beboerforening

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

Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9

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

Leder: Dorte Dupont Christensen			 Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus			
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Silkeborgvej 142
Tlf. 61365472
Vinderslev Idrætsforening		
Fmd.: Michael Døssing, Torvet 6C

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

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29

Tlf. 30667111

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

Tlf. 21372834

Skolebestyrelsen

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

Vinderslev Vandværk
Tlf. 51469535

Tlf. 40428266

Vinderslev Børnegård

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

Tlf. 61690615

Tlf. 40940733

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

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

Tlf. 61677475
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597

Windir Spejderne
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

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

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
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Forårsfornemmelser!

