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Gade

spejlet

Tillykke med dagen
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12, blev 50 år den 28. marts
Lya Christensen, Tøndborgvej 11, blev 80 år den 12. maj
Jens Døssing, Pederstrupvej 101, bliver 60 år den 5. juli
Philip Hvam, Pederstrupvej 97, bliver 60 år den 7. juli
Henny Sølager Sørensen, Tøndborgvej 28, bliver 70 år den 23. juli
Malle Brønd, Vinderslevholmvej 35, bliver 50 år den 23. juli
Henrik Riemenschneider, Liljevej 18, bliver 50 år den 25. juli
Hugo Madsen, Pederstrupvej 31, bliver 80 år den 9. august
Anita Bergstrøm & Karsten Klysner Gohlke, Haugevej 78,
vies i Grathe Kirke den 17. august
Dorte Bang & Peter Lindberg, Engholmsvej 10
har sølvbryllup den 20. august
Steen Stampe, Gl. Revlvej 4, bliver 60 år den 12. september
Birthe Clausen, Liljevej 37, bliver 75 år den 15. september
Kristian Hedegård Pedersen, Pederstrupvej 63,
bliver 70 år den 17. september
Hartvig Lolk Jensen, Haugevej 20, bliver 80 år den 19. september
Helle Danielsen, Vinderslevvej 28, bliver 60 år den 21. september
Anni Borum, Liljevej 30, bliver 60 år den 23. september

Krondiamantbryllup
Anna Marie og Jens Peder Lynderup, Liljevej 16,
havde krondiamantbryllup den 30. maj.

Diamantbryllup
Anny og Børge Madsen, Hønholtvej 10,
havde diamantbryllup den 15. maj.

Det blev fejret i flere sommerhuse i Ebeltoft med morgensang og morgenkaffe med deltagelse af
naboerne fra Vinderslev samt venner og familie.
Om aftenen var der fest med børn,
børnebørn og oldebørn, i alt 24 personer

Det blev fejret med morgensang og
morgenkaffe i hjemmet.
Om aftenen blev der holdt fest
i Mausing Forsamlingshus.
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edaG

teljeps

Nyfødte

Valborgsaften
Ved bydammen i Mausing blev der holdt Valborgsaften. Der var opstillet en
grill, og resten medbragte de mange fremmødte selv.
Palle og Ole havde lavet en flot jernkasse med brænde, som blev tændt ude på
dammen. Optændingen blev forsøgt ved hjælp af en raket, som var sat på en
snor, som igen var koblet på kassen/brændet. Det var meningen, gnisterne
skulle antænde bålet (som var lykkedes under prøvningen), men det lykkedes
ikke så godt med andet optændingsmiddel.
Denne skønne dreng blev født den 7.
april på Skejby Sygehus.
Han hedder Peter Emil Tøndborg og
bor sammen med sin mor og far, Annie og Søren og storesøster Helle på
Tøndborgvej 45.

Tasja og Rasmus, Tøndborgvej 32,
blev den 10. marts kl. 16.45 forældre
til en lille pige på Viborg Sygehus.
Hun vejede 3082 g og var 49 cm lang.
Pigen skal hedde Asta og skal navngives den 29. juni.
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Valborgsaften er aftenen før valborgsdag, 1. maj, årsdagen for helgenkåringen af Sankt Valborg. Fejringen af valborgsaften som forårsfest
og valborgblus har været udbredt over det meste af Norden, især før
reformationen, men fejres nu kun få steder.

Konfirmander i 1964
Jubilæum

Den 25. maj var der fest og hygge hjemme hos
Niels Würtz på Trekronervej i Vinderslev.
Han og 15 jævnaldrende kammerater - de fleste
mangler et år i at fylde 70 - var samlet for at fejre,
at det nu er 55 år siden, at de blev konfirmeret i
valgmenigheden eller sognemenigheden.
Der var 33, der blev konfirmeret dengang. Nogle
er her ikke mere, og andre meldte afbud, så der
var samlet i alt 16 konfirmander hos Niels Würtz.

Bagerst f.v.: Hardy Christensen, Kresten Jeppesen, Kristian
Rasmussen, Søren Vad Sørensen, Erling Lundgaard, Bodil
Skjærris
Midterst f.v.: Else Marie Gjødvad, Ruth Thomsen, Erik
Henneberg Sørensen, Niels Würtz, Randi Guldberg
Forrest f.v.: Ella Märcher, Betty Holdgaard, Inge Fritz Nielsen, Lisbeth Jensen

De mødes nu hvert 5. år til mad og hygge og masser af snak om gamle dage, og hvad man sådan
går og laver nu. Et par stykker er stadig på arbejdsmarkedet. Det er ikke sikkert, at det er tilfældet
næste gang.
Holdet af konfirmander fra for 55 år siden begyndte at mødes i 1984, og siden har de altså holdt
sammen for at mødes fast.
Sognemenigheden
Bagerst f.v.: Peter Lauritsen, Henning Møller,
Kristian Hedegaard Pedersen, Kresten Jeppesen,
Kristian Rasmussen, Erik Sørensen, Erling Lundgaard, Poul Sørensen, Søren Vad Sørensen
Midterst f.v.: Inger Vestergaard, Randi Guldberg,
Ella Märcher, Ruth Thomsen, Else Smedegaard
Nielsen, Bodil Christensen, Anne Marie Pedersen,
Bjerre Hansen
Forrest f.v.: Ellen Margrethe Gjødvad, Else Marie
Gjødvad, Lisbeth Jensen, Betty Holdgaard, Anna
Kirstine Christensen, Jette Nielsen Holm
Konfirmeret i Grathe Kirke: Hardy Christensen
Følgende fra Vinderslev blev konfirmeret i
Valgmenigheden:
Bagerst f.v.: Nr. 1: Finn Andersen
Nr. 7: Niels Würtz
Midterst f.v.:
Nr. 7: Jens Kristian Laursen
Nr. 8: Niels Erik Hvam
Nr. 10: Bodil Skjærris
Forrest f.v.:
Nr. 2: Kirsten Rasmussen
Nr. 3: Bodil Jensen
Nr. 8: Bodil Mølgaard
Nr. 9: Inge Fritz Nielsen
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Brugerrådet ved Malmhøj
Løvspringstur den 8. maj

Vejret var lidt blandet den dag, hvor
vi var på tur, men de gule rapsmarker,
som vi passerede mange af på vejen,
kunne næsten gøre det ud for solskin.
Turen gik ad mindre veje til Karup
og videre på nordsiden af Karup Å.
Derefter drejede vi mod syd og kørte
over Hessellund Hede vest om flyvepladsen, hvor vi fulgte Grovevej, som
er en lang, lige og meget bred vej, da
det er en gammel startbane, videre
gennem Simmelkær for at ende ved
Sunds Sø, hvor kaffebordet ventede
os.
Bent Kragh og hans harmonika var
som sædvanligt med på turen, og vi
hyggede os med at synge en del forårssange, som han spillede til, inden
bussen igen kørte os tilbage til Malmhøj.

Brugerrådets
generalforsamling

Ved den årlige generalforsamling var
der genvalg på alle poster, og brugerrådets bestyrelse udgøres af:
Formand: Flemming Grønkjær
Næstformand: Inga Guldborg
Kasserer: Agnes Hansen
Sekretær: Birthe Clausen

Når dette blad udkommer, har vi fejret Sct. Hans. Vi har planlagt følgende
arrangementer for den kommende tid:
Gåture hver mandag i juli måned, kun for beboerne på Malmhøj
med hjælpere.
Mandag den 9. september: Gårdbesøg hos Sanne og Carsten Jacobsen
i Midstrup, også kun for beboerne med hjælpere.
Onsdag den 18. september: Løvfaldstur til Daugbjerg Minilandsby,
hvor alle er meget velkomne.
Birthe Clausen
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Hauge Forsamlingshus
Vi takker for året der gik, fremmøde ved fællesspisning og Sct. Hans!

Arrangementer i 2019

Nu er det tid til fornyelse af medlemskab af huset.
Dette kan man gøre ved indbetaling af 200 kr. på
konto 2380-0306281178 (husk navn).

Fællesspisning torsdag den 12. september kl. 19

Vi takker mange gange!

Tilmelding til fællesspisning til Hauge Minimarked eller
til Birgitte, tlf. 2965 6733 senest dagen før.

Hilsen
Bestyrelsen

Fællesspisning torsdag den 14. november kl. 19

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.
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.
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.

Pensionistforeningen
Pensionistforeningens program for resten af året ser således ud:
Onsdag den 2. oktober: Høstfest ved Steen Vindum
Onsdag den 6. november: Storm P -reaktionær i verdensformat ved Oliver Karst
Onsdag den 27. november: Adventscafé ved Bente Sørensen
Derudover spiller vi krolf hver torsdag formiddag kl. 9.
Alle er velkommen til at komme og være med til at få motion og hygge.

Hanna Bjerre

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Lokalrådet søger hjemmeside-redaktør...også kaldet webmaster!
Kan du hjælpe os med at holde vores hjemmeside opdateret?
Eller kender du nogen med de helt rigtige kompetencer? så skriv endelig!
Der vil være tale om en informations-hjemmeside og ikke en aktivitets-hjemmeside.
Vores hjemmeside er : http://vinderslev-lokalraad.silkeborg.dk/
Vi mangler virkelig hjælp!
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Gå en tur ved Vinderslevholm
Vinderslevholm er en herregård, hvis
historie går tilbage til 1400-tallet.
Den ligger på et næs i Hinge Sø i den
østlige del af Vinderslev Sogn. Den
hed oprindeligt Vinderslevgård og lå
ved siden af kirken i Vinderslev, men
omkring 1558 blev den flyttet, og den
nuværende hovedbygning blev opført på en odde ved Hinge Sø.

der. Det var beskyttet mod land af
en voldgrav på tværs af næsset. Ved
udstykning, vist nok 1907, fik gården
med et lille tilliggende navnet Vinderslevholm. Hovedbygningen, de to
staldbygninger og den brolagte gårdsplads er fredet, og det samme er 25
hektar park og skov.

Mellem 2012 og 2015 dannede VinDet er et næsten 30 meter langt sen- derslevholm rammen om DR1s ungotisk hus i ét stokværk, bygget i derholdningsprogram, Den store
munkesten på en høj kampestenskæl- bagedyst. Dog er selve konkurrencen

foregået i et telt ved siden af hovedbygningen.
I dag ejes Vinderslevholm Gods af
Dansk Erhvervsprojekt A/S, hvis
repræsentant er Poul Erik Rind. Da
Borgerforeningen i august 2016 arrangerede en Å-tur med efterfølgende kaffe på plænerne ved Vinderslevholm, inviterede Poul Erik Rind på
besøg inde i huset og opfordrede alle
til at benytte stierne omkring godset.
Den opfordring er hermed givet videre!

Her kan man sætte cykel eller bil
og lidt henne ad stien dreje til højre.

Der er en meget høj bakke, hvor man kan sidde
og nyde udsigten over ådalen.
Der er lavet gode stier i
områderne på begge sider
af Vinderslevholmvej med
flere nyanlagte broer over
vandløbene.
Det er tæt på
barnevognsvenligt,
og der er mange bænke
at hvile sig på.
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Udsigten fra bakken

Nogle af stierne er afmærket af søjler

Man må gerne gå over voldgraven og ind i parken
Dejlig udsig over Hinge Sø

Man passerer flere løver på turen rundt!
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Blicheregnens Museumsforening

Kampen om Magten slaget på Grathe Hede

Den 23. oktober 1157 står middelalderens vigtigste slag på Grathe Hede
ved Thorning. Her ender den blodige
borgerkrig, der hærger landet i midten af 1100-tallet, da kongerne Valdemar og Svend mødes på heden for
at afgøre, hvem der skal regere Danmark.
Udefra er riget truet af venderne, der
hærger de danske kyster, kejseren truer fra syd, og ærkebiskoppen i Hamburg ønsker at underlægge sig den
danske kirke. Indefra er stormændene trætte af borgerkrig og langvarige
slægtsfejder.

Efter slaget på Grathe Hede lykkes
det vinderen, Valdemar den Store,
at slå venderne og sikre samarbejdet
med kirken og stormændene. Hans som det kan have set ud under Svend,
søn, Knud den 6., sikrer uafhængig- Knud og Valdemar. Udstillingen giver et indblik i den danske middelhed af kejseren.
alder med aldrig tidligere udstillede
Lørdag 13. april åbnede særudstillin- genstande og prægtige indlån fra nær
gen Kampen om Magten - slaget og fjern.
på Grathe Hede på Blicheregnen.
Vi sætter Slaget på Grathe Hede ind i
den middelalderlige kontekst og fortæller den blodige historie om svig,
kongemord og intriger i den tidlige
middelalder. Det er virkelighedens
Game of Thrones og museets største
satsning i mange år.
Udstillingen står frem til 20. oktober.

I Kampen om Magten - slaget på
Grathe Hede kigger museet nærmere på slaget og de voldsomme
begivenheder, der leder hen til det,
på slægtsfejder, kongemord og blodgilde. Få den nyeste viden om Grathe
Kapel, som arkæologerne opdagede,
var en kirke, og oplev kirkerummet,

Den 2. - 5. juli
På rejse i middelalderen

Tag på en tur tilbage til middelalderen på Blicheregnen, hvor du kan
prøve kræfter med livet som barn
blandt riddere, væbnere og skønjomfruer. Vi laver mad over bål, våben og
meget andet.
Hver dag er forskellig, og børnene
kan tilmelde sig alle fire dage eller
bare en enkelt.
Følg med på http://www.museumsilkeborg.dk/forside.
Gregers Thomsen

Mausing Forsamlingshus
Så er det atter tid til at fortælle lidt Når vi starter op igen, kommer det til godt, ikke hedebølge, men almindelig
om, hvad vi har bedrevet i forsam- at stå i Kjellerup Tidende.
dansk sommer uden regn.
lingshuset siden sidst.
Vi har jo haft vores lotterispil. Det
har dog måttet vige for fester, bl.a.
konfirmationer, og her i juni kommer
der pinse, så vi har flyttet lidt rundt.
Vi spiller den 16. juni og den 30. juni,
og så er der ferie og marked.
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Vi har også haft godt besøgt fælles- Håber vi ses til marked, som jo starspisning. Det gik rigtig godt, synes vi ter med stort lotterispil om onsdagen
selv.
i uge30.
Nu ser vi så frem til at afholde Mau- Vi ses!
sing Marked og krydser alt, hvad
der kan krydses, for at vejret bliver

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Med Forsvaret i USA - del 2

En artikel om familien Westhoffs ver her, så selv om langt de fleste er
oplevelser under udstationering.
amerikanere, er der også enkelte eleAlabama, juli 2017 - juli 2019.
ver fra bl.a. Saudi Arabien, Singapore
og Sverige.
Som lovet kommer her en fortsættelse af vores beretning, hvoraf del 1 Jobbet som IP er super spændende,
blev trykt i sidste nummer af Lokal- og det er et kæmpe privilegium at
bladet, april 2019.
følge elevernes udvikling i løbet af
uddannelsen. Mit job består ikke
kun i at uddanne eleverne. Jeg skal
også eksaminere dem, når de skal til
checkride. Jeg flyver som hovedregel
kun checkrides med elever, jeg ikke
har uddannet. På den måde valideres
kvaliteten af uddannelsen blandt instruktørerne, og elevernes primære
instruktør får også feedback, hvis der
er noget der stikker ud - godt eller
skidt.
Instruktør Pilot (IP) for US Army
Siden Flyvevåbnet blev oprettet i
1950, har Danmark grunduddannet
helikopterpiloter i Nordamerika. Uddannelsen til helikopterpilot foregår
ved ENJHPT (Euro NATO Joint
Helicopter Pilot Training) ved US
Army, Fort Rucker i Alabama, og en
del af aftalen er, at vi stiller et antal
danske instruktørpiloter (IP’s) til rådighed.
Således har jeg, Peter Westhoff, nu i
to år bestridt funktionen som IP for
både amerikanske og internationale
elever, herunder de danske. Ud over
NATO partnerne har flere andre nationer også valgt at uddanne pilotele12

Fort Rucker Army Base
Fort Rucker er en enorm institution!
Basen, eller kasernen om man vil, blev
oprettet under Anden Verdenskrig og
er det primære uddannelsessted for
personel til US Army aviation. Altså
flyvning i hær-regi, hvis primære formål er tæt støtte til landstyrkerne.
Denne støtte består mestendels af
følgende roller og flytyper: Utility Helicopter (UH-72 Lakota - Det er den
jeg flyver - og UH-60 Blackhawk),
Cargo (CH-47 Chinook) og Attack
(AH-64 Apache). Dvs. transport af
soldater samt grej som f.eks. artilleri/
køretøjer, der hænges under helikopteren, medevac (luftambulance) og
angrebshelikoptere.
Basen ligger på 235 km2 jord og
har alle funktioner, som findes i en
mellemstor by: Beboelsesområder,
indkøbsmuligheder, skoler, banker,
biblioteker, posthus, kirke, automekaniker, tankstationer, rensningsanlæg, brandstation og et stort hospital.
Rekreative muligheder er der også
masser af med biograf, bowling, alverdens idrætsfaciliteter samt en stor
sø, hvor man kan fiske og leje hytter,
både osv. Og det hele ligger altsammen inden for perimeterhegnet. Træningsområdet vi flyver rundt i, er på
størrelse med Midtjylland - fra Kongeåen til Limfjorden!

Helikopteruddannelsen
Uddannelses-outputtet er tilsvarende
stort. Under Vietnamkrigen uddannede Ft. Rucker ca. 800 piloter om
måneden! I dag starter der 60 nye elever hver 10. arbejdsdag, hvilket giver
ca. 180 elever om måneden, svarende
til ca. 2000 nye piloter om året. I gennemsnit er 4 af dem danskere, og de
danske elever har et særligt godt ry og
er kendt for at ligge i toppen af deres
klasse.
På UH-72 Lakota skal eleverne bestå i alt 5 checkrides i løbet af den
8 mdr. lange uddannelse. Herudover
skal de bestå en lang række teoretiske
fag som aerodynamik, meteorologi
og navigation, så de har en anseelig
mængde læsning i løbet af uddannelsen og nogle meget lange arbejdsdage.

For det meste klarer eleverne sig tilfredsstillende, men det er også en del
af jobbet at vælge de elever fra, der
ikke egner sig til jobbet. Det er aldrig
sjovt, men de kan for det meste godt
selv se, hvorfor de dumper.

på pensionsalderen. Og med hensyn
til det pædagogiske er amerikanerne
typisk meget mere autoritære i deres
instruktion. Når I læser videre om disciplinen i skolen herovre, kan I nok
se en parallel til, hvorfor de amerikanske instruktører/elever er så vant
Selv om jeg efterhånden har opbyg- til en autoritær uddannelsesform.
get en god portion erfaring, har jeg
ikke lige så mange flyvetimer i bogen Skolesystemet
som mange af mine amerikanske IP Vores tre sønner, Bastian, Sander og
kolleger. Til gengæld kommer jeg Karl Martin går i henholdsvis 5th,
med en mere moderne type instruk- 3rd og 1st grade i en amerikansk foltion/pædagogik og en bredere erfa- keskole, der hedder Holly Hill Elering i kraft af min oprindelige uddan- mentary School. På denne skole har
nelse til jagerpilot. I starten troede de klasser fra 1. til 6. klasse, og der
flere af dem, at jeg var elev, fordi jeg går ca. 600 elever. Selve skolen ligner,
med mine 40 år ikke helt ramte gen- set udefra, en dansk skole til forveksnemsnitsalderen. Flere af dem er tæt ling, men skoledagen foregår noget
anderledes, end hvad drengene var
vant til hjemme fra Danmark. Fx er
der undervisning hver dag for hele
skolen fra 7:50 - 15:00, og der er ingen frikvarterer. Alle klasser har dog
40 min. idræt hver dag, hvor de, efter
den indledende opvarmning, må løbe
rundt og lege i skolegården. Alle klasser har karaktergivende eksamener
hver uge, og der gives terminskarakter 4 x årligt (report cards).
Korporlig afstraffelse
Der er ret strenge regler på skolen,
og de håndhæves, i yderste konsekvens, med korporlig afstraffelse,
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som vi også gjorde det i Danmark for
mange år siden. Der er i alt 19 stater
i USA, hvor det stadigvæk er lovligt
at give skoleelever smæk med et såkaldt paddle board (et fladt bræt af
træ), men i de fleste stater er dette
dog blot en reminiscens fra fortiden.
En undersøgelse fra 2016 viste imidlertid, at det at give smæk (paddling)
er gængs praksis i netop staten Alabama. En anmodning om undtagelse
fra denne form for afstraffelse skal
være håndskrevet, velbegrundet, fornyes hvert år og afleveres personligt
til skolens rektor. Det gjorde vi så og
besked hjem til forældrene (som så tit
opfordrede vores poder til at opføre
straffer deres børn), eller at de bliver
sig pænt. Pyha!
frataget en belønning (eks. at de ikke
må være med til æggejagt i skolegården i forbindelse med påske eller ikke
må komme med på en klassetur).

Skolens regler for opførsel kaldes ‘rules of conduct’ og er nedfældet i et 80
siders kompendie, som vi skulle læse
og underskrive på sidste side (både
børn og voksne). De altoverskyggende regler er, at der skal være helt
ro i klassen. Man skal række hånden
op og bede om lov til at sige noget
samt til at rejse sig fra sin plads og
hente noget eller gå på toilettet. Man
må under ingen omstændigheder tale
grimt eller bande, og mobning er så
godt som udelukket, idet eleverne
ikke må røre ved hinanden eller tale
sammen i klassen. På gangen skal eleverne gå på række uden at tale, og de
skal tiltale alle voksne med Mr. eller
Mrs. efterfulgt af den pågældendes
efternavn. Når de får en instruks,
skal de svare ‘Yes, Ma’am’ eller ‘Yes,
sir’, og generelt er der meget fokus
på respekt. I den mildere ende af
disciplinar-spektret er: Bortvisning i
et fastsat antal dage (expulsion), eftersidning (detention), at der gives
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Vi oplever, at denne form for ordenshåndhævelse har den effekt, at der er
meget stille på skolen og i klasseværelserne. Børnene har dermed gode
betingelser for at høre efter og lære
noget. Vi oplever også, at der er en
behagelig og respektfuld atmosfære
på skolen, og at langt de fleste børn
faktisk holder meget af deres kammerater og lærere. Herudover mener
vi dog, at der er en lang række uhensigtsmæssige aspekter i denne form
for adfærdsafretning, og vores drenge har flere gange udtrykt, hvor synd
de synes det er, for de elever, der får
smæk på ugentlig basis og/eller bliver
udelukket fra klasseture, fordi de ikke
kan sidde/tie stille.
Trafikregler
Trafikken i den by, vi bor i, bliver, ligesom i Danmark, reguleret af politiet. Da vi er gæster i USA, besluttede
vi at tage et amerikansk kørekort, så
vi kunne blive bekendt med de lokale
trafikregler. Det viste sig at være en
smal sag. Teoridelen var 25 spørgsmål, og køreprøven varede 5 min.
Det kostede $35 (svarer til ca. 200 kr.)
og tog mindre end 1 time i alt. Man
må tage kørekort, når man er 16 år
herovre, og det er meget almindeligt,
at high school (gymnasie) elever selv

kører i skole. Faktisk er det almindeligt at køre til alt herovre, for der er
”drive thru” til det hele: Drive-thru
restauranter, drive-thru bank, drivethru posthus, drive thru apotek, ja
sågar drive thru børneaflevering/afhentning ved skole og børnehave.
Der er næsten ingen cyklister eller
fodgængere i trafikken, og det harmonerer fint med, at der hverken er
cykelstier eller fortove. Så når vi en
sjælden gang imellem cykler en tur,
skal vi passe meget godt på, fordi vi
deler vejen med bilerne, og fordi det
er tilladt at tale i håndholdt mobil,
mens man kører, hvilket vi ser, at næsten alle gør.
En anden meget amerikansk trafikregel er, at man i alle almindelige lyskryds gerne må dreje til højre, selvom
der er rødt, hvis blot man standser
helt op, og der er frit fra venstre. Det
er også meget normalt, at bilerne har
automatgear og fartpilot, så bilisterne
rigtig har hænderne fri til at tale og
tekste, mens de kører. Fletteregler er
en by i Rusland, og generelt oplever
vi, at amerikanerne kører mindre sikkert end i Danmark. Vi ser desværre
rigtig mange blomsterkranse i vejkanten, hvilket markerer dødsfald ved
trafikuheld.
Maden
Maden i sydstaterne er kendt for at
være fed og sød. Friturestegning er
den foretrukne form for madlavning,
og det er efterhånden gået op for os,
at ALT kan frituresteges! Alle former
for dyrekød, herunder alligator, samt
alle grøntsager - det hele frituresteges! Det hele ser ens ud, og alligator
smager faktisk ganske udmærket (lidt
som kylling). Også madlavning i en

crockpot (en slags stegefad) er populært og smager rigtig godt. Ost er et
kæmpehit og puttes i næsten alle retter, og så er der selvfølgelig adskillige
steder, hvor man kan købe de lækreste kager, cupcakes og donuts til dessert.
De amerikanske familier, vi kender,
er glade for at holde BBQ’s (grillaftener), og vi oplever generelt, at folk
i syden er gode til at samles og hygge
sig om et godt måltid mad med sweet
tea og lemonade som de foretrukne
læskedrikke i varmen.
Tak for nu
Mange tak fordi vi måtte fortælle om
vores oplevelser i det sydlige USA. Vi
flytter hjem til Danmark igen om et
par år. Pas rigtig godt på jer selv og
hinanden så længe!
Anja & Peter Westhoff

Søndergårds Have
Søndag den 4. august kl. 11 - 16
Vi mødes derude: Prangervej 5, Skræ, 8620 Kjellerup
Det her er for alle - med og uden børn
Gå en tur og nyd den flotte have, leg på legepladsen
eller prøv nogle af deres spil og lege.

Byparken
Lørdag den
28. september,
kl. 10.00
Så skal der igen arbejdes i Byparken.
Medbring gerne haveredskaber.
Borgerforeningen sørger for
lidt at spise og drikke
til arbejderne.

Vi mødes og spiser vores medbragte mad,
så tag en lækker madkurv med - også gerne drikkevarer.
Borgerforeningen giver kage og is til din medbragte kaffe.
Drikkevarer uden alkohol samt is og slik kan købes i kiosken.
Der bliver mulighed for fælles leg
og konkurrencer efter frokosten.
Entre: Voksne 70 kr, børn (2-12 år) 50 kr.
(Dankort eller kontanter).
Mangler du kørelejlighed, så ring til Lis på tlf. 28 44 28 88
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Windir Spejderne
Arbejdsdag

Lørdag den 30. marts inviterede grupperådet
til arbejdsdag i og ved Spejderhuset. Desværre kom der ingen forældre, så det var dejligt,
at vores spejderledere kender en flok aktive
personer i Pionerernes Fagforbund, som var
villige til at hjælpe os. De tilbragte hele dagen med at rydde op i spejderskoven omkring
shelteren, så der nu er lys og luft igen.
I huset stod den mest på oprydning og gennemgang af gamle papirer. Med den nye persondatalov må man jo ikke have den slags liggende frit tilgængelig, så der var gang i bålet.
Vi fik også hængt det flotte skilt op, som
Thomas Olesen har lavet. Som det kan ses på
billedet, krævede den opgave en del hænder!
Anna Arhøj

En luksuslejr med Windir-spejderne
Kristi Himmelfartsferien bød på en spejderlejr med masser af luksus, oplevelser og højder i det fynske og ikke mindst det sydfynske
øhav.
Der skal jo ikke mangle noget
Når vi som spejdere tager på luksustur, er det selvsagt med tanke for det
hele. Vi havde lejet et lækkert sommerhus med plads til alle og - ikke
mindst - med havudsigt fra stuen og
køkken/alrummet. Derudover var
der en rimelig stor grund til med legefaciliteter. Med luksus som prioritet havde vi også to badeværelser,
som kan være til utrolig stor nytte
med så mange på tur. Soverummene
blev hurtigt fordelt, da vi ankom onsdag aften, og der blev redt op, hygget
og sagt godnat.
Lederne må være godt tosset
Torsdag startede vi ledere med at
vække børnene med et ”godnat, nu
kan I godt gå i seng”! Det gav mange
underlige blikke fra de unge mennesker, og flere af dem var sikker på, at
nu rablede det da fuldstændigt for de
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der mærkelige ledere. Vi havde dog
stadig vores sunde fornuft med os,
men lagde blot op til en rigtig omvendt dag. Derfor var der naturligvis
burgere til morgenmad og havregrød
til aftensmad.
Dagen bød på udflugt til Langeland,
hvor vi havde 3 bjerge, der skulle bestiges. Det ene blev selvfølgelig besteget baglæns – det var jo omvendt dag.
Da vi kom hjem til sommerhuset,
skulle maj måneds tur i vandet lige

klares, og alle blev sendt i et dejligt
varmt bad efterfølgende. Derudover
blev der hygget på fuld skrald med
musik, snolder, og der blev også lavet egne læbepomader – wellness må
man jo ikke glemme på en luksuslejr!
En dag med wellness
Fredag fortsatte vores wellness-tema
– det kan man da ikke få for meget
af – og vi tog derfor på en udflugt
til Faaborg og omegn. Vi var ude at
bestige 2 bjerge i Faaborgs omegn,
hvorefter der ventede et spændende
besøg på Ravnsborg med Jim Lyngvild som vært, da han holdt sit årlige
sommermarked.

Vi gik rundt på markedet og fik set en
masse spændende viking-inspirerede
ting, noget som vi alle fandt ganske
interessant. Midt nede på markedspladsen var vi også så heldige at
møde Jim Lyngvild selv, som selvfølgelig gik med til at lave en selfie med
os, hvilket vi selvsagt var meget glade
for.
Efter sådan en tur på opleveren kørte
vi hjem til sommerhuset og fortsatte
eftermiddagen med spatema. Der
blev lavet fodbad, ordnet negle, lavet ansigtsmasker, hårkure og ikke
mindst badebomber, alt imens vi havde hyggelig musik til at spille i baggrunden. Lige kort før sengetid blev
der også lavet en mindfullness-øvelse,
hvilket fik roen til at falde over det
lille hus. Alle gik i seng med en nyfunden ro i kroppen vel vidende, at vi
skulle tidligt op næste morgen.

til Svendborg for at tage færgen til
Ærø, hvor vi skulle tilbringe dagen
med lidt sightseeing og ikke mindst
bestige de 3 bjerge, der befinder sig
på Ærø.
Vi nåede hele øen rundt lige fra Ærøskøbing, hvor vi kom i land med færgen, til Marstal i syd og Søby i nord.
Det var også her på Ærø, vi hoppede
i vandet for 12. og sidste gang.
Færgen hjem gik fra Søby og tilbage
til Faaborg. Da vi kom til havnen i
Søby, fik vi alle en overraskelse: Vi
var simpelthen så heldige at overvære
indvielsen af en helt ny færge, som
sejler udelukkende på strøm – og det
må siges i disse klimadage at være ret
så spændende at se en sådan søsætning.
Vi nåede tilbage til sommerhuset,
hvor trætheden efterhånden havde
meldt sig, og der blev lavet lidt god
aftensmad, hygget med en film, snolVi skal med en færge
der og ikke mindst masser af afslapLørdag var alle oppe og tidligt i gang, ning.
vi skulle nemlig nå en færge! Vi kørte

Så er det hjemad igen
Søndag gik turen hjemad, men med
nogle stop undervejs. Vi besteg hele
6 bjerge på turen hjem, de 4 af dem
befandt sig på Fyn og de sidste to i
Midtjylland.
Alle var trætte og godt brugte, så den
sidste del af turen hjem blev da også
utroligt stille, da langt de fleste af de
unge mennesker faldt i søvn i bilerne.
Tilbage i Vinderslev blev alle hentet
ved spejderhuset, og vi kunne takke
af for en skøn luksuslejr, rig på oplevelser og med masser af højdemeter
i benene.
Jeg vil hermed takke forældrene for
lån af deres skønne børn og ikke
mindst takke de unge mennesker og
mine medledere for en helt fantastisk
lejrtur i det fynske.
Nu glæder vi os alle til sommerens
kanotur.
Anita J. Bergstrøm
Leder ved storspejderne i Windir

Friske børn søges til Windir Gruppen!

Vores spejdergruppe har brug for flere spejdere, hvis den skal overleve. Derfor: Har du lyst til friluftsliv, kammeratskab, oplevelser med klatring, lejrture, natløb, kortlæsning, bålhygge, kanotur og alt, hvad naturen ellers kan
byde på, så er spejderlivet helt sikkert noget for dig!
Aktiviteterne tilpasses din alder, og i Windir Gruppen kan du blive spejder fra 0. klasse, hvor du bliver en del af
”Ulveflokken”. Fra 4. klasse og opefter kan du blive stor spejder og bliver en del af ”Troppen”.
Første gang efter ferien er torsdag den 22. august kl. 16-17 (Ulvene) og kl. 17-19 (Troppen).
Kom og prøv det og hjælp os med at holde gruppen i live!
Se www.windir.dk for flere oplysninger.

Mange spejderhilsener
Mette Lundgaard (Ulve), Anita J. Bergstrøm og Karsten Gohlke (Trop)
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Plumdal tanker Om valg

Skiltet
Da vi overtog Plumdal, hang et tungt
og bundsolidt skilt på gavlen. Plumdal. Det lå hjemligt i munden, og vi
tog det til os. Faktisk dækkede det
over et kæmpe hul i væggen. Men
vi er ikke så meget til at dække over
noget, så skiltet kom ned og hullet
muret til. Skiltet skulle nu gerne være
tilbage på rette plads næste gang, du
kører forbi. Tiden er vist inde!

I disse valgtider er det vel oplagt at
skrive lidt om valg. Ikke bare den demokratiske ret og pligt, men de daglige valg vi tager gennem livet.
Grønkålsskud
Grønkål har stået så rank og smukt
hele vinteren, høj som vores sønner,
i dybgrønne nuancer, derude på marken.
Når lyset vender, og fuglene synger i
hver en hæk, sætter grønkålene trumf
på deres elegance og skyder med lange friske kålskud. Så kommer smagen
af sommer og aspargeslignende sødme og fylder den vintertrætte mund
for til sidst at eksplodere i lange gule
ranker. Som lys i det tidlige forår,
både derude og i maven.
Flere måneder har de stået sådan og
været grobund eller drys på al slags
mad.

Velkommen til grøn stue
Sådan ser vores stue ud i øjeblikket.
Der er grønt, grønt, grønt! Her er
hverken børn med for få pædagoger eller politikere, der lover guld og
grønne skove. Kun masser af vækst!!
Plantevækst! Sjælevækst! Vækst i alt
det grønne!
Det er helt vidunderligt at følge alle
de små frø, vi sætter til at vokse sig
store. Så skal det hele snart ud i drivhus og mark, og alting vokser op. Det
er en fornøjelse, en gave og en overflod af drømme, håb og udsigt til den
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livgivende mad. Vi glæder os dagligt
over alt det, der allerede kommer op
af jorden.
Så jeg tror, jeg sætter kryds ved en af
de her grønne skabninger.
Det vilde - mangfoldigheden
I år startede vi vores femte dyrkningssæson.
Fra de indendørs sysler springer vi
nu ud i fuld vigør. Det er nu, det
sker. Grundlaget for det kommende
år. Alle kræfter, erfaringer, evner og
drømme sættes i spil. Det er vigtigt
for mig, for os, det er derfor også
altid med nogen nervøsitet. Hvad
kommer menuen mon til at lyde på
i år. Hvordan arter vejret sig? Har vi
husket det, vi ville? Melonerne, kan
jeg allerede nu se, bliver det ikke til i
år. Til gengæld skal du ikke undre dig,
hvis du møder os med hvidløgsånde!
Det pibler op alle vegne. Der er krudt
i det meste. Fascinationen over nu at
finde kørvel midt i tidslerne, fordi de
her fik lov at sætte frø sidste år. Ligesom koriander, valmuer og persille.
Fascination, fordi hvert enkelt lille
hjørne af vores skønne lille plet ændrer sig år for år med udgangspunkt i
det, vi gjorde og gør.
At gå fra ensformig græsmark til et
væld af vildhed. Det indbefatter en
rejse fra en stereotyp opfattelse af, at
nogle planter er gode og andre ikke.
For i hver enkelt plante er kimen til
et liv for en anden. Om det er roden,
bladene eller blomsten!
Her et lille udpluk af, hvad man nu
kan finde af skønheder i den gamle
jord ned mod åen.

Plumdal er en af den slags meget bevidste valg, der dagligt kalder på nye
valg og handling.
Plumdal var et valg om at komme tættere på hinanden. Dyr, mennesker og
planter imellem. For os var det vigtigt
at tage kontrol over vores eget liv og
dermed trække mere og mere hjem til
at være vores eget ansvar.
Det har betydet en lang række spændende valg og for os helt nødvendige
valg.
Valg der også går stik imod den aktuelle samfundsnorm. Fordi det var for
vigtigt til at kunne lade være!
Altid med mangfoldighed og den glade hverdag som arbejdshypotese.
Er det hårdt? spørges jeg til tider.
Svaret er vidunderligt hårdt, afmægtigt og frustrerende, berigende, smukt
og livsbekræftende lige akkurat som
alle andre aspekter af det, vi kalder
menneskelivet. Med det fuldstændigt
magtfulde privilegium, at jeg i forhold
til mine aner kan gå i supermarkedet,
når det kniber!
Valgvælgelige hilsner
Maj-Lie
Følg årets gang på Plumdal lidt tætter. Du skal være så velkommen på
mit nyhedsbrev.
Tilmelding på Kernesagen.dk
Her deler jeg også, hvis der er evt.
overskud primært af gris- elle lammekød.
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. august
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Lørdag den 13. april søndag den 20. oktober
Særudstilling: ”Kampen om Magten Slaget på Grathe Hede

Tirsdag den 13. august kl. 18
Fællesspisning med tilmelding til
Anna Grethe, tlf. 2339 1966 senest den
6. august. Pris 75 kr.
Info om Kristelig Arbejde Blandt Blinde
og det at leve med et synshandicap v/
Martha Marie & Johannes Kloster.

Fra tirsdag den 2. - fredag den 5. juli
Sommerskole for børn: På rejse i middelalderen.

BORGERFORENINGEN
Søndag den 4. august kl. 11 - 16
Tur til Søndergaards Have. Vi mødes
derude: Prangervej 5, Skræ, 8620
Entre: Voksne 70 kr,
børn (2-12 år) 50 kr.
(Dankort eller kontanter).
Lørdag den 28. september kl. 10
Arbejdsdag i Byparken.

HAUGE U & GF
HAUGE MARKED
Tirsdag d. 2. juli
Træf for motorcykler og veteranknallerter på Hauge Marked.
Onsdag d. 3. juli
Træf for veteran- og amerikanerbiler.
Torsdag d. 4. juli
Bankospil
Fredag d. 5. juli
Spisning og fest i markedsteltet.
Lørdag d. 6. juli
Kræmmermarked og havetraktortræk.
Om aftenen diskotek med DJ Quix og
V.I. Piger - 80’er/90’er show
Søndag d. 7. juli
Hauge Marked fortsætter.
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Torsdag den 15. august kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6
Tirsdag den 20. august kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/pens. Præst
Ole Larsen, Aarhus
Mandag den 26. august kl. 19.30
Promisiomøde hos Emma Sørensen,
Anemonevej 4
Torsdag den 29. august
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
Kl. 14.00: Krista Rosenlund Bellows,
Videbæk med emnet: ”Prisen for efterfølgelse”
Kl. 15.30: Krista Rosenlund Bellows,
Videbæk med emnet: ”Mission, flugt og
migration”
Kl. 19.30: Miss. Heri Elttør, Aulum: ”Så
bærer I mere frugt”
Tirsdag den 3. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43
Torsdag den 5. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove & Johannes
Lauritsen, Tulipanvej 7
Tirsdag den 10. september kl. 19.30
Fødselsdagsfest i Missionshuset v/pens.
Miss. Preben Hansen, Nibe
Tirsdag den 17. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset. Emne: ”Køn &
Identitet v/Pastor Jon Poulsen, Gjern

Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Fritidsforkynder Peter Bo Christensen, Bording
Fredag den 27. september kl. 14.30
Rengøringsdag i Missionshuset. Opstart
med kaffe!
Mandag den 30. september kl. 19.30
Promisiomøde hos Else Bjerre-Hansen,
Vinderslevholmvej 5
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30
Møde i Missionshuset. Tema: ”Værdier
& prioriteringer i familien” v/Steen
Møller Laursen
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
Oktobermøde i Levring Kirke og Missionshus v/Pastor Lars Morthorst
Christsiansen, Brandstrup
Mandag den 7. oktober kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset v/
Miss. Henrik Dideriksen, Skive
MISSIONSUGE i Missionshuset
Mandag den 21. oktober kl. 19.30
Pens.Miss. Søren Grysbæk, Horsens
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30
Miss. Anders Medom Madsen, Brabrand
Torsdag den 24. oktobe kl. 19.30
Pastor Jon Poulsen, Gjern
Fredag den 25. oktober kl. 19.30
Fritidsmiss. Andreas Lind Pedersen,
Viborg
Mandag den 28. oktober kl. 19.30
Promissiomøde hos Vita & Svend Erik
Pedersen, Oustrupvej 22
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset v/Hospicechef
Herdis Hansen, Anker Fjord.
Emne: ”Den nødvendige samtale”

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
MALMHØJ
Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil

PENSIONISTFORENINGEN

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED

Søndag den 1. september kl. 10.30
Onsdag den 2. oktober
Konfirmationsforløbet begynder med
Høstfest med spisning og høsttale ved
gudstjeneste i Vinderslev Kirke
Steen Vindum

Hver mandag i juli måned
Gåture for beboerne på Malmhøj
med hjælpere.
Onsdag den 6. november

Storm P-reaktionær i verdensformat ved

Oliver Karst
Mandag den 9. september
Gårdbesøg hos Sanne og Carsten
Jacobsen i Midstrup for beboerne Onsdag den 27. november
Adventscafé ved Bente Sørensen
med hjælpere.

Onsdag den 18. september
Løvfaldstur til Daugbjerg Minilandsby, hvor alle er meget velkomne.

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Søndag den 30. juni kl. 19
Lotterispil
MAUSING MARKED
Onsdag den 24. juli kl. 19
Lotterispil i teltet
Fredag den 26. juli kl. 19-01.30
Sommerbal i teltet med spisning.
Pris med spisning: 230 kr.
Pris uden spisning: 100 kr.
Bordbestilling senest 23. juli til
tlf. 2231 1981 eller 4028 9204

VALGMENIGHEDEN
Torsdag den 22. august kl. 19-22
Intimkoncert med C.S. Nielsen i
Valgmenighedens Hus
Søndag den 15. september kl. 9-17
Løvfaldstur til Gl. Estrup
Pris pr. person: 300 kr. for voksne
og 150 kr. for børn.
Tilmelding senest den 8. september
til Kristoffer Garne, tlf. 8688 1110,
mail praest@kjvm.dk.

WINDIR SPEJDERNE
Mandag-fredag den 1.-5. juli
Troppen på kanotur på Gudenåen
Lørdag den 27. juli kl. 9
Loppemarked på Mausing Marked
Torsdag den 22. august kl. 16-17
Opstart, ulve
Torsdag den 22. august kl. 17-19
Opstart, store spejdere
Lørdag-søndag d. 21.-22. september
Kjellerup Spejderne arrangerer Blicher
Dysten ved Blokhuset ved Hald Sø

Torsdag d. 26. september kl. 19-22
”Folk og kirke i Rusland før og nu”
Foredrag v/Christian Gottlieb om situationen i Rusland.

Lørdag den 27. juli
Kl. 9.00: Markedet åbner
Kl. 11.00: Bøffer i forsamlingshuset
Kl. 10-16: Gæt ”Møffes” vægt
Kl. 10-17: Henning Pedersen i teltet
Kl. 11-17: Villekjær i forsamlingshuset
Kl. 21-01: VIF’s teltbal i det store telt
Søndag den 28. juli
Kl. 09.30: Markedet fortsætter
Kl. 11-17: Sten Smed i teltet
Kl. 14-16: Ole Gas i teltet
Kl. 17.00: VIF serverer helstegt pattegris
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Vores fritidsinteresse

En lørdag eftermiddag i marts
kørte jeg hen til en ejendom på
Pederstrupvej. Den ligger med en flot
udsigt over dalen mellem Pederstrup
og Vinderslev. Her bor Jytte og Jens
Døssing. Vi havde aftalt, at jeg skulle
komme og høre om familiens store
interesse for bilorientering.
Der er kaffe på kanden, og sønnen
Michael er hjemme, for det er egentlig mest Jens og Michael, der kører
orienteringsløb. Jens, der er 60 år,
startede i 1979, og han kørte nogle år
sammen med Jytte. Hun havde også
stor interesse for sporten, og makkerparret fortsatte, indtil de fik deres
ældste søn Michael.
Det blev lidt svært at få det til at

Jens og Michael kører i den højeste
klasse. Der er 5 i alt. Et løb starter
med, at de får et kort udleveret, og så
er det bare i gang. Det er altid Michael,
der kører, og Jens der er observatør,
altså læser kortene og dirigerer, hvor
de skal dreje osv. Gennemsnitsfarten
er ca. 30 km/t, så det er ikke farten,
der er afgørende i denne sport. Det
Deres anden søn, Henrik, er med til kræver evner i kortlæsning og udmåèt løb om året i noget, der hedder hi- ling at få det omsat til manøvrering
storisk pålidelighedsløb, hvor det er rundt i terrænet.
let orientering, men man skal holde
en bestemt hastighed, hvor hver af- Det kræver fuld koncentration og
vigelse måles i sekunder og straffes præcis kommunikation i de 3-5 timer, et løb tager. NM (nordisk memed 1 strafpoint pr. sekund.
sterskab) løbene kan dog tage op
Jytte, som ikke kører løb mere, er dog til 8 timer, og der er typisk meget
ofte med som post ved tidskontrol- mørkekørsel. Således har de prøvet
lerne. Så hele familien er involveret i at starte kl. 19.00 og først være i mål
sporten.
mellem 02.00 og 03.00 De skal undervejs registrere de bogstavsskilte,
der er sat op rundt omkring. Først til
slut, når deres point og evt. strafpoint
og tid er gjort op, ved de, hvilken placering de har nået.
hænge sammen. Så har Jens kørt rally
i nogle år for at prøve det af. Han
vendte dog tilbage til orienteringsløb,
og da Michael fik kørekort, kom han
med som makker. Michael startede i
2008. Han havde jo fulgt med på sidelinjen i mange år og derigennem
fået interessen.

Parret tager også til både Finland og
Sverige og kører løb. Det sker ca.
1 gang om året. Så samles omkring
10 par fra hele landet, og de følges
ad til et løb. Jeg kan høre på Jens og
Michael, at de synes rigtig godt om
disse ture. Selv om der ikke er tid til
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sightseeing, så oplever de dog alligevel
meget på sådan en tur. Sammenholdet
med de andre er godt, og venskabeligt
drilleri er der også plads til. Hvis der er
tid til overs, inden turen går hjem, kan
det godt blive til en lille udflugt for at se
steder og seværdigheder.
Jens og Michael vandt DM i klasse B i
2011, og de har vundet NM begyndercup i 2015. Man kører i begyndercup de
første 3 år, man deltager i NM.
Bilorientering er en sport for alle. Det
kræver selvfølgelig kørekort og en bil.
Der er ikke specielle krav til bilen. Den
skal overholde færdselsloven, og man
kan sagtens bruge sin private bil. Jens
og Michal har dog en bil, de kun bruger
til det. I de lidt sværere klasser kommer
man ofte ud på uvejsomt terræn, - smalle skovveje, bumpede grusveje og sågar ind igennem
kostalde og lader! Ja man kan aldrig vide, hvad
der dukker op!
Man kan ikke sige, at det er en dyr sport. Der
kan komme reparationer på bilen, og turene til
udlandet koster selvfølgelig, men ellers er det på
et plan, hvor alle kan være med. Det kan godt
være lidt en familiesport, hvor man hygger sig
sammen.
Bilorienteringsløb hører under KOM (Kjellerup
og Omegns Motorklub). Jens og Michael har
begge siddet i bestyrelsen og Jens indtil sidste år.
Jens og Michael brænder for denne sport, som
de er meget seriøse omkring, men samtidig hygger de sig rigtig meget ved at have det sammen.
Inden jeg forlod kaffebordet og dette hyggelige
hjem, fik jeg set alle pokalerne og de fine ting, de
har vundet gennem årene.
Jytte Krogh
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Fodbolden

Vinderslev Idrætsforening

Hen over vinteren er der mange, som
har gået og sukket efter bedre vejr
samt græs under støvlerne.
Den 23. februar kunne seniorafdelingen så endelig finde støvlerne frem.
Fremmødet var ikke imponerende,
men de, som var mødt op, gav den
hele armen, og der var repræsentanter fra alle hold.
Efter endt træning serverede Bedste
Jytte traditionen tro suppe i klubhuset.
Såfremt man har lyst til at starte sin
fodboldkarriere, så er der altid plads
til en til.
Den 13. april blev det så ungdommens tur til at starte op. Vejret var
med os, og fremmødet meget tilfredsstillende. Vi øjnede allerede, at
trods generel nedgang i ungdomsafdelingen, så var der stor tilslutning til
de mindste hold.
Det skulle dog blive endnu bedre,
for da træningen kom i gang, viste
det sig, at der faktisk var så mange,
at vi kunne lave tre hold – og endnu
bedre: Så meldte nogle forældre sig
på banen med det samme.

Gymnastikafdelingen

Fredag den 14. juni var der traditioPå gymnastiksiden har vi vores man- nen tro hjemmekamp på stadion.
dagsdamer, som Karin styrer med
stor erfaring. Det er en time for alle Lørdag den 15. juni var der optog fra
med sved på panden. Det forlyder Vinderslev stadion kl. 11, desværre i
dog også, at der bliver svedt med et øsende regnvejr, som det kan ses på
billederne.
smil.
Overvejer du, om dette kunne være
Efter optoget var der høvdingebold.
noget - så mød op og prøv.
De træner mandag kl. 19.00 i gymHele eftermiddagen var der mulighed
nastiksalen på Vinderslev Skole.
for at slå søm i eller spille beerbong,
Stadion
Desværre så klarede vores legetårn og andre aktiviteter for alle aldre.
ikke legepladsinspektionen, og vi var Der blev ikke uddelt programmer i
derfor nødsaget til at rive det ned. Det år, men der var mulighed for at afvar selvfølgelig med stor sorg, for alle hente et eksemplar i klubhuset.
børnene elskede jo at klatre og rutsje,
men sikkerheden er det vigtigste.
Nu er arbejdet så gået ind på at finde et nyt alternativ – sådan noget er
dyrt, for det skal jo være godkendt.
Heldigvis har vi søgt DGI om en
pose penge, som vi har fået bevilget,
så nu har vi lidt at starte med.
Vi håber snart at kunne tilbyde noget
nyt på stadion.

Sommerfesten

Den 13. juni startede sommerfesten i Vinderslev med lotterispil kl.
19.00 i samarbejde med Mausing
Der er træning hver tirsdag fra kl. Forsamlingshus. Vi er utroligt glade
17.00, og der er følgende hold:
for, at de vil være med til at sørge for,
Krudtuglerne (børnehavebørn)
at vi kan tilbyde dette på dagen op til.
træner 30 min.
U6 mix (børnehaveklassen)
træner 45 min.
U7 mix (1. og 2. klasse)
træner 60 min.
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen i VIF
Fodbold i ugen
op til sommerfesten:
Tirsdag: Senior damer
Onsdag: Old Boys
Torsdag: Herrer serie 6
Fredag: Herrer serie 5
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KIRKENYT
Valgmenigheden

Intimkoncert med C.S. Nielsen
Torsdag den 22. august kl. 19 - 22
C.S. Nielsen spiller moderne country og skriver tekster med stor eksistentiel tyngde. Denne aften vil han
spille en intimkoncert og fortælle os
om sin musik og sine tekster mellem
numrene. C.S. Nielsen har udgivet tre
anmelderroste albums og har en baggrund som højskolelærer.
Løvfaldstur til Gl. Estrup
Søndag den 15. september
kl. 9 - 17
Tur til Gammel Estrup Herregårdsmuseum og det Grønne museum.
Kl. 9.00: Morgensang og –kaffe på
Kirkebakken 13.
Kl. 10.00: Afgang med bus.
Undervejs middag i ”Den gamle
stald”.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.

Folk og kirke i Rusland før og nu
Torsdag den 26. september
kl. 19 - 22
Foredrag v/Christian Gottlieb om situationen i Rusland.
Christian Gottlieb er adjungeret professor i teologi og desuden uddannet
sprogofficer. Han er cand.theol. og
dr.theol. fra Københavns Universitet
og har en mastergrad i kirkehistorie
fra Cambridge University, England.
Christian Gottlieb er forskningsbibliotekar fra den daværende Danmarks
Gammel Estrup er Danmarks herre- Biblioteksskole og er derudover tidligårdsmuseum. Museet har eksisteret gere leder af kongehusets bibliotek,
siden 1930 og beskæftiger sig med H.M. Dronningens Håndbibliotek.
alle aspekter af herregårdsområdet
herunder arkitektur og landskab, kul- Interessen for Rusland har fyldt det
tur og historie, landbrug og økonomi meste af Christian Gottliebs liv og
i både nationalt og internationalt per- begyndte, da han i 1980-1982 under
spektiv. Museet har en omfattende den kolde krig uddannede sig til
permanent udstilling, der viser livet sprogofficer i russisk.
blandt herskab og tjenestefolk gennem 400 år. Det grønne museum er
et univers af spændende og sjove
oplevelser for både børn og voksne,
hvor man kan få indlblik i og viden
om jagt, skov, landbrug og mad gennem tiderne.
Pris pr. person: 300 kr. for voksne
Jeg holder ferie fra den 3. til den 28.
og 150 kr. for børn.
juli. Henvendelser i denne periode
Tilmelding senest den 8. september skal ske til Karen Marie Ravn på tlf.
til Kristoffer Garne, tlf. 8688 1110, 2184 3656.
mail praest@kjvm.dk.
Jeg står i øvrigt til rådighed på alle
tidspunkter og i alle livets situationer.
Ønsker du at få besøg eller at komme
forbi kontoret på Kirkebakken 13 til
en samtale, er det nemmest at ringe
og lave en aftale. Tager jeg ikke telefonen, så læg en besked.
Jeg har tavshedspligt.
Kristoffer Garne
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KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 7. juli 		
Søndag d. 21. juli 		
Søndag d. 4. august 		
				
Søndag d. 11. august 		
Søndag d. 18. august 		
Søndag d. 1. september
Søndag d. 8. september
Søndag d. 15. september
				

kl. 9.00 ved Erik Bjørn
kl. 9.00 ved Simon Fuhrmann
kl. 10.30 (skriftemål kl. 10.15) ved Andreas Østerlund Nielsen. 			
Efter gudstjenesten er der gratis kirkefrokost i sognehuset.
kl. 9.00 ved Andreas Østerlund Nielsen
kl. 10.30 ved Andreas Østerlund Nielsen
kl. 10.30 ved Andreas Østerlund Nielsen
kl. 9.00 ved Frede Møller
kl. 10.30 ved Andreas Østerlund Nielsen 						
(familiehøstgudstjeneste med fællesspisning bagefter)

Kalkning af kirken

De øvrige gudstjenester i september er ikke
helt på plads endnu. Det er nemlig planen,
at Vinderslev Kirke skal kalkes indvendig til
efteråret. I en periode på et par måneder vil
kirken derfor være lukket, og der vil i stedet
blive afholdt gudstjenester i sognehuset. Læs
mere i næste nummer af kirkebladet og hold
dig opdateret på vores hjemmeside www.vinderslevsogn.dk eller https://www.facebook.
com/hingeogvinderslevkirker/
Der kan du også læse mere om de øvrige aktiviteter i kirken.

Forældreorlov

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm er på forældreorlov fra uge 30-42. Embedet passes af Andreas Østerlund Nielsen. Andreas vil kunne kontaktes på tlf. 21 60
60 05 fra den 28. juli. Hans e-mailadresse er ikke helt
afklaret på nuværende tidspunkt. Den vil fremgå af kirkens hjemmeside, når hans arbejde her begynder.

Præsentation af Andreas

Andreas er 47 år gammel og bor i Aarhus sammen med sin
kone Trine og deres to børn. Andreas var i efteråret 2016
vikar i Hørup-Levring sogne i tre måneder, så han kender allerede en del til det midtjyske, også fra sin opvækst i Brandstrup.
Andreas har en ph.d.-grad i teologi, har arbejdet som forsker
og underviser og arbejder nu som freelance-teolog. Han er
stærkt optaget af, hvordan troen og kristendommen får betydning og relevans for vores helt daglige liv med hinanden
som mennesker, kirke og samfund.
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Børnehjørnet
Det er igen blevet tid til et lille frisk
pust fra Børnehjørnet. Friskhed er
der nok af hver tirsdag eftermiddag
i sognehuset. Det er faktisk helt utroligt, hvad børnene byder ind med af
tanker og kreativitet.
Børnene har et bibelhæfte, hvor de
hver gang sætter billeder ind, som
passer til de mange forskellige og
spændende bibelfortællinger. Børn
og voksne bliver ofte inddraget, medens der fortælles, så vi kan mærke,
at vi selv er en del af fortællingen.
Der bliver blandt andet brugt flonellograf, hvor børnene kan flytte rundt
med motiverne, eller vi kan klæde os
ud og spille fortællingen i fællesskab.
Vi har også optaget en film, hvor vi
fremførte lignelsen om ”Den Barmhjertige Samaritaner”. Børnene var
virkelig gode til at leve sig ind i deres roller, så det bliver vist ikke sidste
gang, vi prøver det.
Vi har været med Jesus på søen i
stormvejr, og vi har mødt Jesus sammen med den blinde mand, der tiggede m.fl.

Børnehjørnet har også haft gang i
projekt påskehaver, og det blev til 15
smukke påskehaver, som pyntede i
kirken hele påskeugen. Børnene havde mange gode forslag til, hvordan de
forestillede sig, der så ud i Gravhaven og ved Golgata. I den forbindelse blev der blevet fremstillet kreative
kors på spændebånd med skruer og
møtrikker.

Musikken er kommet til at fylde en
del i Børnehjørnet. Børnene elsker,
når Lise sætter sig til klaveret og giver
den på alle tangenter. Vi får lært nye
sange med bevægelse, og sangstemmerne og kroppen bliver brugt. Det
er så herligt, og lige pt. har vi et fantastisk kor af smukke børnestemmer.
To af vores ung-ledere, Freja og Zandavista blev konfirmeret 5. maj. Det
er dejligt, at de fortsat vil være medhjælpere i Børnehjørnet, for der er
altid brug for hænder og nogle store
piger, der kan lave sjov.

Den 11. juni har vi sommerafslutning, hvor venner, søskende og forældre er velkommen.
Vi vil grille pølser og spise
sammen.
Børnehjørnehilsen
Lise H. Kongensholm
Anne Marie V. Najbjerg
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skoleår med mange elever oparbejdet
en række erfaringer, som vi nu prøver at bringe i spil i forbindelse med
planlægningen af næste skoleår.
Sidste år ved denne tid stod der 23
grader og sol på vejrudsigten – i skrivende stund står der 11 grader og
regn!! Tingenes tilstand varierer fra år
til år – således også her på Afd. Vinderslev.
Vi har nu snart i et år haft 300 elever
i stedet for omkring 100, og set som
en helhed har skoleåret indtil videre
været en succes! Vi oplever stort set
kun glade elever, kun glade forældre
og kun glade ansatte – alle har medvirket til, at flytningen af mellemtrinnet er gået så forholdsvist gnidningsfrit, som det er, og vi har i det første

Netop planlægningen af næste skoleår fylder en del for os lige i øjeblikket: Vi har, på hele Trekløverskolen,
ca 60.000 undervisningstimer, svarende til ca. 80.000 lektioner, vi skal
have fordelt. Herudover kommer alle
de andre opgaver, der er på en skole:
Alt det der ligger ud over selve undervisningen, herunder eksempelvis
skole-/hjem-samarbejde, SFO- og
klub-tilbuddene, mødevirksomhed,
forberedelse af undervisning, deltagelse i kurser/efteruddannelse og alt
det andet, der sker på en skole anno
2019.

Lige nu skrider byggeriet på Afd.
Kjellerup planmæssigt frem. Dele af
den eksisterende skole er blevet renoveret, og eleverne er allerede flyttet ind i de lokaler, der er blevet sat i
stand. Nedbrydningen af blokken ud
mod dalen og Krabbes Grønne Ring
er i fuld gang. Dag for dag forsvinder
der noget af skolen, men udsigten til
nye bygninger og andre rammer overskygger klart besværet og generne fra
nedbrydningen og byggeriet.
En af de ting, der sker på skolen i
indeværende skoleår, er vores skolefest. Vi har i år lagt den senere, end vi
plejer af hensyn til, at vi er så mange,
at vi ikke kan være indenfor alle sammen på en gang.
Vi har valgt, at alle børn skal arbejde
under temaet ”Sydamerika” med mulighed for at vælge sig ind på forskellige værksteder. Selve festen bliver et
fyrværkeri af forskellige indtryk fra
værkstederne – der bliver rig mulighed for at smage, lugte og føle, hvordan Sydamerika er i forhold til Danmark – det GLÆDER vi os også til!!
Med ønsket om en god sommer til
alle i Vinderslev og omegn!
Personalet
på Trekløverskolen
i Vinderslev
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spreder sig i en efter sådan en dag.
Følelsen rammer allerede ens krop på
parkeringspladsen, hvor der er flagtraditioner for de kommende skole- alle og balloner.
børn. De er fortsat på besøg, hvor
de får en lille smag af det, der venter Så har vi lige afholdt en arbejdsdag,
hvor vi fik styr på nogle af vores små
dem efter ferien.

Vinderslev Børnegård
I børnehaven ser dyrelivet lidt anderledes ud, end det har gjort de tidligere
år, hvilket skyldes, at vi desværre ikke
har nogen falke. Det er vi virkeligt
ærgerlige over, da hele den proces
omkring falke og falkeunger har en
kæmpe betydning for børn og voksne
i børnehaven. I forhold til vores altid
dejlige falkefest, må vi finde på noget
andet i år, da vi stadig gerne vil have
haven fyldt af mennesker.

Ud over det har pædagoger fra
børnehaven afholdt et møde med
personalet på skolen for at sikre, at
alle børn får den bedste start. Med
det mener jeg, at vi taler om alle barnets styrker, eventuelle udfordringer,
samt hvorledes barnet har det med
sine venner i gruppen. Inden sådan
et møde har vi talt med alle forældre,
så de ved, hvad der bliver givet videre
til skolen.

Børnene har igen i år været med i
hele processen omkring udrugning
af kyllinger. De har set, hvorledes
ægget har får lys og varme i vores rugemaskine og derefter fulgt, at der er
kommet små kyllinger til verden. Vi Vi får hele tiden lidt nye børn i børhar i år fået 5 kyllinger, som børn og nehaven, hvilket vi er rigtig glade for.
forældre nu hjælper os med at fodre. Nogle af børnene har vi fulgt tæt,
da de kommer i huset sammen med
deres dagplejere. Andre har vi ikke
fulgt så tæt, men vi er taknemmelige
for, at vi sammen med alle forældre
har fokus på at få skabt den bedste
start. Vi har de sidste par måneder
budt velkommen til Tudor, Lasse,
Marcelo, Ayah, Nova og lige om lidt
starter Maya. Det er altid sjovt og
spændende at følge, hvorledes de nye
børn agerer i deres nye kontekst.

Vi har i maj måned afholdt både bedsteforældredag samt arbejdsdag. Det
er to helt fantastiske dage, hvor vi virkelig mærker opbakning og stemning.
Bedsteforældredagen blev brugt på
hygge og samvær. Alle bedsteforældre havde en blomst med, som
de skulle plante sammen med deres
børnebørn. Derudover var der leg i
haven, kaffe og kage samt hygge med
smurte rugbrødsmadder og hjemmebragte madpakker.
Vi begynder også at mærke, at vores
lille gruppe af skolebørn glæder sig
til at starte på skolen. Vi har igen i år
et rigtig godt samarbejde med skolen,
og selvom der lige nu er mange elever dernede, så værner vi om de gode
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Tak for den store opbakning! Det betyder så meget for os og ikke mindst
for børnene. I Vinderslev børnehave
er det en værdi, at der er fokus på
nærvær, og det er den stemning, der

projekter. Vinni har styr på det hele der vi fast i. I maj holdt vi fødselspå sådan en dag, og hun er god til at dag for 7 børn og deres forældre eller
sætte forældrene i gang.
bedsteforældre. Anne-Marie står forrest i køkkenet, hvor hun hjælper og
Udover at vi fik ordnet en masse ting vejleder forældrene med tilberedning
i børnehaven, blev vi fyldt op med af mad. Det øvrige personale hejser
energi af den stemning, der er mel- flaget, puster balloner op og opfylder
lem forældrene og mellem forældre børnenes ønsker om at lave en forog ansatte. Vi kan så meget mere hindringsbane i haven.
sammen, og det mærker vi den dag.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at Med fare for at komme til at gentage
sige en stor tak for opbakningen. Alle mig selv, så betyder det så meget for
jeres hænder var med til at skabe en os, at I vil bakke op om vores tiltag
dejlig dag!
i børnehaven. Billederne kan måske
give jer et lille indblik i vores dejlige
De gode fødselsdagstraditioner hol- børnehave.

Lidt nyt om personalesituationen i
børnehaven. Grethe har efter 22 år i
børnehaven valgt, at det er tid til at
takke af og komme hjem og nyde sit
otium. Hun har sidste dag fredag i
uge 27.
Det er selvfølgelig helt forståeligt, at
hun efter så mange år på arbejdsmarkedet vil hjem og nyde det, men det
er da også en smule ærgerligt for huset. Grethe er en god kollega, og hun
har gjort det så godt. Hun brænder
så meget for arbejdet med børnene,
hvilket de hver dag har nydt godt af.
Vi håber, at Grethe indimellem cykler
en tur ned forbi os.

I marts ansatte vi Mads som vores
nye medhjælper. Mads er en fantastisk fyr, som bare klarer opgaven så
flot.
I uge 23 skal vi have ansat en ny medhjælper i stedet for Grethe. Der har
været 256 ansøgere, så et bredt og
spændende felt at kigge igennem. Jeg
er helt overbevist om, at vi nok skal
finde det bedste match.
Fra børnehaven vil vi gerne ønske
alle en lang og dejlig sommer.
De bedste hilsner fra
Dorte
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Dagplejerne
Fastelavn
Den 8. marts holdt dagplejeholdet fra
Vinderslev fastelavn i Mausing forsamlingshus med forældre og bedsteforældre. Vi var 42 forsamlet denne
formiddag til nogle hyggelige timer
med fastelavn og fine, udklædte børn.
Vi startede med sangsamling, hvor vi
fik sunget de traditionelle fastelavnssange. Dernæst var der kaffe og fastelavnsboller.
Vi siger mange tak til dem, som har
været så søde at bage fastelavnsboller
til os! De blev spist med stor fornøjelse.
Efter lidt fri leg og snak blev det tid
til at slå til tønden. Alle børn fik prøvet, men selv sådan en paptønde er
ikke nem at få hul på, men med lidt
hjælp gik det, og ud kom der lidt guf
til alle børnene. Herefter var der leg,
sangleg og hyggeligt samvær børn,
forældre, bedsteforældre og dagplejere imellem.
Kl. 11 var arrangementet slut, og alle
børn tog med deres forældre/bedsteforældre hjem, så efter endt oprydning blev det til tidligt fri for os dagplejere. Vi siger 1000 tak til alle for en
hyggelig formiddag. Vi er glade for
den store opbakning til vores arrangementer.
Ny persondatalov (GDPR)
Silkeborg kommune har pålagt os
dagplejere at følge databeskyttelsesforordningen, som er blevet indført
i 2018, hvilket betyder, at vi ikke længere må sende personfølsomme oplysninger pr. SMS eller mail. Dette
har også betydning for fotos både til
forældre og lokalblad, da det ikke betragtes som en sikker forbindelse. Vi
må derfor ikke længere sende billeder, hvor børnene kan genkendes, da
disse betragtes som personfølsomme, men kun af den aktivitet som bliver lavet. Dette er vi som dagplejere
trætte af, da det begrænser os i at vise,
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hvordan hverdagen er for de små poder. Vi håber, at der bliver løsnet lidt
op for de krav, så vi igen kan bidrage
med nogle glade billeder af børnene.
Stimulastik
Vi har i gymnastiksalen haft besøg
af Lene Korsåsen fra Granli Velvære. Hun satte fokus på sansestimulation og motorik, hvorved hun gav
os nogle ideer til praktiske øvelser
og lege, der styrker børns sanser og
motorik. Børnene fik f.eks. bukser
og strømper af, og så gik de i baljer
med sten, sand, lunkent vand, iskoldt
vand, håndvarmt vand, før de trådte
ud på et håndklæde og derefter videre
til måtter med f.eks. prikker, riller mv.
Der var leg i bassin med bolde, spil
med bolde af forskellige vægtklasser og fokus på opsamling af bolde
i farvekategorier. Fluesmækkere og
balloner samt balance af ting med
forskellige art. Vi sluttede af med leg
med faldskærmen, diverse sange, inde-under, og en god karruseltur, hvor
børnene sidder på faldskærmen. Det
blev til en god formiddag i gymnastiksalen med stimulastik.

Dagplejens dag d. 8. maj 2019
I år holdt vi dagplejens dag i Byparken, hvor vi havde besøg af 5 PAU
elever fra SOSU-skolen i Silkeborg.
De 5 elever har alle orlov i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven for
at tage uddannelsen som pædagogisk
assistent. De havde lavet et projekt
med fokus på naturen, som de kom
og viste os.
Da det var sidste dag, Melisa var med
på vores hold, før hun permanent tilknyttes et Kjellerup-hold, havde hun
lækker formiddagsmad med til os.
Det var et helt festbord med boller,
kage og frugt samt et lille snackkræmmerhus, som børnene fik med hjem.
Bagefter satte PAU eleverne os i
gang. Vi fandt diverse krible krable
dyr overalt i Byparken. De havde terrarie med, hvori der var biller, snegle
og regnorme mm. Børnene syntes, at
det var fantastisk, og der blev rigtig
kigget og rørt ved de forskellige slags
insekter. Nogle var endda så modige,
at de turde stå med en regnorm i hånden eller en bille, som kilder lidt, når
den kravler af sted. Dernæst legede
vi forskellige dyr og snakkede om,
hvad dyrene siger. Der blev også tegnet med f.eks. jordbær, peberfrugt,
blåbær, rødbeder, persille, mælkebøtter mm., og den frugt, der ikke blev
brugt til at tegne med, kunne man jo
så også lige smage på. Flotte tegninger blev det til, som de stolte kunne
vise forældrene senere på dagen. Efter en god halvanden times tid sluttede vi af med en farvelsang og så fik
alle en medalje, fordi de havde været

så gode til at være med til at lære og
lege i naturen. Det var en rigtig god
og veltilrettelagt formiddag af de
søde PAU elever fra Silkeborg.
Fra jord til bord

Også i år har vi vores ”Fra jord til
bord” projekt. Vi har plantet i vores plantekasse i haven hos Lotte og
venter nu spændt på processen, hvor
radiser, gulerødder og ærter kommer
op af jorden. Vi kigger hver uge på,
hvor meget de forskellige grønsager
har groet og glæder os til, at vi forhåbentlig en dag kan smage de grønsager, som kommer op.

Sansedag i heldagslegestue
I en heldagslegestue i børnehaven
havde vi sansedag. Der blevet givet
fodmassage med lækker creme og
dernæst kunne de gå ind og træde på
nogle forskellige måtter, som gav forskellige sanse-stimuli under fødderne.
Susanne Vad Westergaard
Dagplejen Vinderslev
Så-karse
Før påske såede vi karse i en heldagslegestue i børnehaven. Vi havde gemt
mælkekartoner, som vi udsmykkede
og såede karse i. Børnene fik dem
med hjem, hvor de kunne se, hvordan det groede og senere få karse på
deres mad.
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Hos Lotte

kommer igen. – Mon prinsessen har
lært lidt om kaniner i dag?

En lille kasse i værkstedet fanger
Foråret og den spæde sommer er alprinsens blik. Han stopper op og lyttid en dejlig tid, og i den private paster. Et lille miav, efterfulgt af flere!
Der var engang en privat pasnings- ningsordning summer der af liv.
Han kigger spændt ind ad kassens
ordning, laaaangt ude på landet. Her
hul og opdager, at der er kommet kilvar der både heste, køer, kaniner og I stalden fødes endnu en kalv – mor linger. Han jubler begejstret og kalder
katte. Og som i alle andre rigtige ko er noget så stolt, og da hun er stal- på sine venner. På maven ligger de,
eventyr var der både prinser og prin- dens tammeste ko, viser hun gerne næsten oven på hinanden, for at se
sesser og en gammel, gammel kone. kalven frem. De små prinser og prin- dem. Den gamle kone tager forsigtigt
Hver dag mødte de 5 prinser og prin- sesser følger kalven med spændte en lille killing ud, så de kan se den.
sesser ind hos den gamle kone for at blikke og giver mor ko en håndfuld Den er så lille bitte, at det er lige før,
skrive endnu et kapitel i deres helt mad som tak for kigget. Hestene får man næsten ikke tør røre ved den.
eget eventyr. Nogle dage handlede lige en lille gulerod, fordi de altid står Den gamle kone fortæller, at missedet om dyrene, nogle dage om livet og venter ved hegnet, så snart prin- mor har fået 5 killinger, 1, 2, 3, 4, 5.
ude i den store verden, og andre dage serne og prinsesserne nærmer sig.
Vi øver os i at tælle. To trefarvede og
var det bare muligheden for at spire
og gro, der var i fokus. Men fælles for I det nye kaninhus hopper de to glade
alle dagene var, at hver lille prins eller kaninunger rundt og nyder livet i en
prinsesse skulle have haft en dag, der solstråle og en bunke mælkebøtter.
på den ene eller anden måde kunne Kaninerne er glade, når prinserne
og prinsesserne kommer ind til dem.
bidrage til deres store eventyr.
De snuser til deres støvler og kravler
Den gamle kone var en ”klog” gam- nysgerrigt op. Den ene lille prinsesse
mel kone, for hun vidste nemlig, at bliver så glad, at hun kommer til at
alle små prinser og prinsesser har give en høj lyd fra sig, og kaninen
brug for en masse gode og trygge op- bliver helt forskrækket. Den suser af
levelser, der hver især skal give dem sted, og prinsessen vil gerne suse eferfaring, som skal bruges, når de bli- ter. Den gamle kone fortæller, at hvis
ver til store prinser og prinsesser. Og prinsessen gerne vil snakke med kaden erfaring, der lagres med et glad ninen, så er det en god ide at sætte
sind, er altid den bedste, for når er- sig ned, for så kommer den nok igen.
faringen så skal bruges, vil den være Prinsessen sætter sig, og kaninen

Eventyret om en privat pasningsordning:

forbundet med noget godt og rart.
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tre røde. Hvor bliver det spændende tig godt efter, kan man se
at følge dem vokse sig større og klar de vigtige erfaringer, der
til at finde nye hjem.
blev skrevet ind i prinsernes og prinsessernes kapitFrokosten blev nydt på terrassen ler for i dag.
denne dag. Snakken går lystigt om
både den lille kalv og om kattekillin- Og som alle andre rigtige
gerne. Det sætter tanker i gang, når et eventyr slutter dette også
lille nyt liv ser dagens lys. (Floki mød- med: De levede alle lykkete dagen efter ind med sin yndlingsko ligt til deres dages ende.
under armen og fortalte, at den havde
kattekillinger i maven!)
Med eventyrlige hilsner
Hos Lotte
Denne dag i den private pasningsordv. Lotte Anckersen
ning var så simpel og helt uden store
armbevægelser. Men kigger man rig-

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
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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

An
rse

de
n

Vinderslev Valgdistrikt

me

om
nd

Eje

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

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.
Soldatervennekredsen

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1,

Tlf. 86888681

Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13

Brugerrådet ved Malmhøj

Støttepillerne

Børnehjørnet

Valgmenigheden

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 			 Tlf. 86888421
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28A

Dagplejere, kommunale

Hanne Skov, Krokusvej 13
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12

Tlf. 61777454
Tlf. 20477762

Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69
Præst: Kristoffer Garne, Kirkebakken 13
Fmd.: Anette Skorstengaard, Illervej 16

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

Private pasningsordninger

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

Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9

Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3

Malmhøj

Tlf. 89704080

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Tlf. 30667111

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev

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
Tingskrivervej 28A
Fmd.: Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19

Tlf. 21372834

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29
v/ Michael Langballe, Vinderslevholmvej 2
Skolefritidsordningen
Klub (12-16.30)

Skolebestyrelsen

Tlf. 61690615
Tlf. 51469535
Tlf. 86880002
Tlf. 40414365

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

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

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33

Tlf. 28713467
Tlf. 60168597
Tlf. 20275750
Tlf. 89702470
Tlf. 89702480
Tlf. 89702479

Tlf. 61677475
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597

Windir Spejderne

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

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
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Sommerbilleder fra lokalområdet,
leveret af Dorthe Bang, Mausing

