Nummer 85

Oktober 2019

20. årgang

Der spilles drama ved Eat & Meet
Børnefestival hos Lotte

Kom og bliv inspireret til mere
fællesskab i vores lokalområde!
Det sker i Vinderslev Forsamlingshus
torsdag den 10. oktober kl. 19

Hygge på Mausing Marked

Glade vindere ved VIF’s sommerfest

Malmhøjs beboere på tur

Indhold
Side
3		En lokal aften
4		Gadespejlet
7 Mausing Forsamlingshus
8 Vinderslev Borgerforening
9 Blicheregnens Museumsforening
10 Plumdal tanker
12 Vinderslev Forsamlingshus
14 Fjällräven Classic Danmark 2019
16 Hauge Marked
17 Hauge U & GF
17 Windir Spejderne
18 Vinderslev Idrætsforening
20 Aktivitetskalender
22 Pensionistforeningen
22 Brugerrådet ved Malmhøj
24 Valgmenigheden
25 Grathe Sognemenighed
28 Vinderslev Sognemenighed
29 Eat and Meet
30 Børnehjørnet
31 Vinderslev Børnegård
32 Dagplejerne
33 Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
34 Hos Lotte
35 Annoncører
39 Vejviseren

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokalområdet, som kunne have
interesse i at få Lokalbladet, så giv et abonnement i gave!
Det koster 250 kr. om året.
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Frivillige bidrag til bladet?

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531 mærket
”frivillig indbetaling”.
Ved henvendelse til redaktionen kan I også få
tilsendt et indbetalingskort.
På forhånd TAK!
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Lokal aften med foredrag
Torsdag den 10. oktober kl. 19
i Vinderslev Forsamlingshus
Bliv inspireret til at være lokal!
Som resultat af et møde med alle foreninger den 28. marts 2019 på Vinderslev Skole har vi fornøjelsen at invitere alle beboere i Lokalbladets område til en aften i Vinderslev Forsamlingshus.
Vi får besøg af Dennis Thiesen, som har været formand for Idom-Råsted
Borgerforening i Holstebro Kommune siden april 2013. Han vil fortælle om,
hvordan det er lykkedes Idom-Råsted at blive kåret som årets landsby i år for
anden gang. Det skete nemlig også i 2009.
Idom-Råsted’s knap 1100 indbyggere har med stor vedholdenhed og engagement videreudviklet foreningslivet og sat nye mål for, hvad et lille landsbysamfund kan løfte, når man bruger hinanden og dyrker fællesskabet.
Dennis Thiesen vil fortælle om og vise billeder af, hvordan de er nået dertil,
og vi håber med sådan en aften at få inspiration til, hvordan vi kan udvikle
foreningsfællesskabet, skabe sammenhold og eventuelt sætte gang i nye ideer
til projekter i området.
Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog i forlængelse af Dennis Thiesens foredrag.
Vi håber, at sådan en aften kan have interesse for alle i Lokalbladets område uanset, hvor gammel man er og
uanset, hvor længe man har boet i området.
Der bliver serveret gratis kaffe og kage i løbet af aftenen!
Med venlig hilsen
Foreninger i Lokalbladets område
omgang alle foreninger i Lokalbladets Vi håber, at mange af bladets læsere
område til møde på Vinderslev Skole. har lyst til at deltage i ovennævnte aften, hvor I også kan få at se, hvem der
Der kom repræsentanter for 11 for- står bag de mange foreninger, vi har
eninger, og der kom mange gode i området.
forslag på bordet, bl.a. et årligt møde
mellem foreningerne, en fælles ka- På gensyn den 10. oktober kl. 19 i
lender på Lokalbladets hjemmeside, Vinderslev Forsamlingshus!
som alle foreninger kan sætte arranMed venlig hilsen
gementer i, en præsentation af de
Redaktionen
Vi blev enige om, at der ikke kunne forskellige foreninger - også på Loske noget ved at forsøge noget lig- kalbladets hjemmeside og en aften
nende, og derfor inviterede vi i første med inspiration udefra.
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I bladredaktionen kom vi til at snakke
om et møde, som Borgerforeningen
arrangerede i 1997 med overskriften
”Hvordan får vi liv i lokalsamfundet?”. Dengang blev der foreslået
forskellige projekter, som man kunne
melde sig til. Ét af projekterne var
Lokalbladet, som stadig lever i bedste
velgående 22 år senere!

edaG

teljeps

Nyfødte

Storken har haft så travlt på Tøndborgvej / Hønholtvej i år,
at den måtte have hjælp af hejren!
4 piger og 2 drenge er det blevet til! TILLYKKE med dem!

Charlie blev født den 22. august kl.
01.06 på Viborg Sygehus.
Han havde en kampvægt på 5000 g
og var 55 cm lang. Han er rolig og
mild lille gut.
Han er søn af Lea og Jonas Dahl
Rask Johansen, Vinderslevvej 112 ,
og lillebror til en meget stolt storebror Richard, som i dag er 2 år og
9 måneder og starter i børnehave til
oktober, samt Rebecca, som er her
hveranden weekend.
Fredag den 12. juli kl. 02.26 kom vores lille pige til verden. Hun vejede
3220 gram og var 54 cm lang. Hun
hedder Liz Froklage. Vi er meget
stolte!			
Hilsen
Arnold & Vera Froklage
Tøndborgvej 53

Anne & Martin Kragelund Hansen,
Hønholtvej 4, blev forældre til en
datter den 21. juli, kl. 04.34. Hun var
sund og rask med en vægt på 3834 g
og en længde på 53 cm.
Navnet er valgt, men hemmeligt lidt
endnu.
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Heidi Mønsted og Mark Kjærgaard,
Tøndborgvej 29, fik en søn den 11.
august kl. 12.19 på Viborg Sygehus.
Han vejede 4860 g og var 55 cm lang.
Storesøster Frida på 3 år er meget
glad for sin lillebror, som endnu ikke
har fået et navn.
Kære nye beboere!
Lokalbladet vil meget gerne byde
jer velkommen, men vi ved ikke
altid, at I er kommet hertil.
Vi vil derfor opfordre jer eller jeres
naboer til at give et praj til én fra
redaktionen eller til bladets mailadresse, hvis det varer for længe,
før vi får budt jer velkommen!

Gade

spejlet

Tillykke med dagen
Kristian Hedegaard Pedersen, Pederstrupvej 63, blev 70 år den 16. juli
Ingelise Johansen, Hønholtvej 7, blev 75 år den 18. august
Susan & Per Danielsen, Trekronervej 18, havde kobberbryllup den 3. sept.
Kristian Rasmussen, Engholmsvej 12, bliver 70 år den 20. oktober
Niels Würtz, Trekronervej 17, bliver 70 år den 29. oktober
Ole Winter, Haugevej 36, bliver 50 år den 14. november
Børge Rasmussen, Haugevej 33, bliver 75 år den 15. november
Jytte Haarup Jensen, Haugevej 20, bliver 70 år den 24. november
Britta Ankersen, Haugevej 62, bliver 60 år den 11. december

20 års jubilæum i Vinderslev Nord
Traditionen tro blev der igen holdt gadefest for den nordlige del af Vinderslevvej. Siden år 2000 er der - uafbrudt blevet holdt gadefest sidste lørdag i august, og denne gang blev festen holdt ved Lars Primdal.
Lars fik god hjælp af Naja og Henning Fisker. De diskede op med hyggelige aktiviteter for både store og små samt
en masse lækkerier. Der blev grillet, hygget og grinet, og den efterhånden meget lange festsang blev også sunget i kor.
Hvert år bliver sangen suppleret med et nyt vers omhandlende områdets begivenheder. Selv de mindre børn hyggede
også til hen på natten.
Velkommen til!
Oddermarksvej 5

Bryllup

Camilla Led, 28, og Jeppe Høstrup,
25, har købt Oddermarksvej 5 pr. 1.
juli. Inden de flyttede dertil, boede de
sammen i Viborg.
Camilla er uddannet pædagog, og
Jeppe er netop udlært jordbrugsteknolog og arbejder ved DLG. Camilla
er fra Spøttrup, og Jeppe er barnefødt
på Oddermarksvej 5, så han kender
huset særdeles godt.
Jeppes forældre, Ellen og Hans Høstrup er flyttet til Silkeborg

Anita Bergstrøm & Karsten Klysner
Gohlke, Haugevej 78, blev viet i
Grathe Kirke den 17. august
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Gade

spejlet

Efterlysning

Vi ser af og til både voksne og børn, som vandrer målbevidst af sted med
øjnene stift rettet mod mobiltelefonen. Vi har ladet os fortælle, at de er på jagt
efter noget, der hedder Pokémon og/eller Geocaching.
Er der nogen af vores læsere, der har lyst til at berette om den
hobby i Lokalbladet? Så send en mail til lokalblad@hotmail.com
eller ring/sms til én fra redaktionen.

Åbne haller søndag den
6. oktober kl. 11-13 hos
for alle interesserede!
Er du én af dem, der godt kunne tænke sig
at vide, hvad vi gemmer i de mange haller på
det gamle Designa på Pederstrupvej 83 i Pederstrup, så kom forbi!

Borgerforeningens Skt. Hans aften i dalen blev afholdt
i dejligt vejr og med stort fremmøde

Vi viser rundt og er vært ved en forfriskning.
Alle i Lokalbladets område er velkomne til et
kig!

I Hauge Minimarked
blev der fejret jubilæum
med orkideer på tilbud

Novembermarked i Mausing

Igen i år gentager familien Østerby succesen fra sidste år og afholder Novembermarked den 9. november.
Kl. 10.00 åbnes dørene, og markedet fortsætter de næste 7 timer til kl. 17.00.
I 2018 blev der for første gang holdt Novembermarked i Mausing hos Inge og Rasmus.
De og den store familie er igen klar til at tage imod udstillere og besøgende.
Fælles for alle boder er, at de vil have fokus på det lokale, bæredygtighed, nærhed og fællesskab.
På gårdspladsen vil Rasmus vise sit bålgrej frem. Her er alt fra ungarske bålgryder, kroatisk
peka og japanske spande. Inde i laden og i stalden er der boder med alt fra pileflet, keramik,
trælegetøj, Aloe Vera produkter, strik, smykker, honning, lokalt øl m.v.
I cafeen er der er salg af novembersuppe og hjemmebagt brød, æbleglögg, og andre lækkerier. Som sidste år vil der
være aktiviteter så som ”Hønseskidningskonkurrence” og åbent dekorationsværksted.
På facebooksiden ”Novembermarked i Mausing” vil du kunne følge udstillerne op til
Novembermarkedet og få en smagsprøve på, hvad markedet kan tilbyde.
Alle er velkomne på Lundgårde 13. Følg skiltene fra Mausing!
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Mausing Forsamlingshus
Så er vi kommet over markedet, og det gik bedre end sidste år. Grundet nye
tiltag og besparelser rundt omkring kan vi kun være tilfreds.
En stor tak til alle medhjælpere. Uden jer var der ikke noget marked. Håber
vi ses igen til næste år!
Når bladet udkommer, er vi begyndt med lotterispil igen, og det er stadig
hver anden søndag, og der er stadig ledige pladser, så kom bardo!

Lotterispil
Søndag den 6. og 20. oktober
Søndag den 3. og 17. november
Søndag den 1. og 15. december

Onsdag den 9. oktober har vi fællesspisning. Det er som det plejer kl. 17.30
og med tilmelding til Lone på tlf. 2247 9341. Håber vi ses!
Hilsen
Bestyrelsen

7

BYPARKEN

To gange om året arrangeres der arbejdsdage i Byparken. Her får parken
en overhaling, og så fremstår den
igen fin og indbydende til samvær og
leg. For nylig samlede Helle Sehested
et hold, der svang penslerne og gav
alt træværket noget farve og hjalp til,
at det kan holde i flere år endnu.
Vi er en forening med en del år på
bagen. Igennem tiden er der arrangeret mange fester, foredrag , fællesspisninger og events (også før det ord
fandtes). Nogle gange har det været
i samarbejde med andre foreninger,
f.eks. spejderne, sportsforening, forsamlingshus. Før vi fik et lokalråd var
det også Borgerforeningen, der tog
kontakt til kommunen, hvis der var
brug for det.
Mange forskellige har igennem tiden
taget deres tørn i bestyrelsen. På nuværende tidspunkt er vi fire i bestyrelsen, der prøver at finde nogle arrangementer, der rammer bredt og kan
samle folk fra Mausing, Pederstrup,
Hauge og Vinderslev. Andre gange er
det måske mest for mænd, mest for
kvinder eller mest for børn.
Vi oplever et meget stort udsving i
antallet af deltagere i vores arrangementer. Det er måske endda lidt dalende. Er det mon fordi folk har meget travlt i andre foreninger? Er der
noget godt i fjernsynet, eller har man
nok i sig selv?
Det finder vi måske ud af, når vi alle
mødes til ”Lokal Aften” den 10. oktober arrangeret af Lokalbladet i
samarbejde med egnens foreninger.
Det kan du helt sikkert læse om et
andet sted i det her blad.

Har du ideer?

Vi er altid åbne for nye input og ideer,
så kom bare med dem! Man er også
velkommen til at hjælpe med enkelte
arrangementer. Det kan også være,
at du lige er den, vi mangler til vores
bestyrelse!
Eller måske er det din nabo…?
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Jeg kommer ikke selv i Byparken, så
jeg vil opfordre alle, der kommer der
til at gøre som nogle gør:
De samler affald, hvis der er noget,
og måske snupper de også et par totter ukrudt, mens børnene bager kager i sandkassen.
Bålhytten er til fri afbenyttelse for
alle, uanset om man vil samles med
naboer, familie eller hygge med vennerne, men tag så lige og ryd pænt op
efter jer. Hvis noget går i stykker eller
forsvinder, vil I så ikke være søde at
give os besked?
Det her skal ikke bare være brok, så
I skal også vide, at vi gerne modtager
ideer til nyt legetøj og redskaber til
Byparken, så endnu flere får lyst til at
bruge den.
Vi sluttede sommerferien af med en
familietur til Søndergårds Have.
Vi fik turen lagt en uge før skolernes
ferie sluttede – og måske var det årsagen til, at der ikke kom så mange,

som vi havde håbet på. Det kan også
være, at alle har været der mange
gange, men vi så det som en mulighed for at lave noget, hvor alle kunne
hygge sig, om det så var for at nyde
parkens blomster eller for at lege og
spille de mange, mange spil.
Tre af fire bestyrelsesmedlemmer
var på tur med påhæng, og Michael
Korsholm Christensen kom med sine
tre piger, så der var heldigvis nogle
børn. Vi havde en skøn dag, hvor
eneste udfordring var hvepsene, når
vi skulle spise den medbragte mad og
eftermiddagskaffe. Jeg vil opfordre
til, at man tager en tur til Søndergårds
Have. Den er virkelig et besøg værd.

Kommende
arrangementer
Mandag den 14. oktober
SPILLEDAG/-CAFE i Vinderslev
Skoles fællesrum, kl. 14.00-17.00
Vi er blevet opfordret til at gentage
vores efterårsferie-aktivitet på skolen, så vi mødes til spille-cafe for alle
aldre.
Vi håber, at der er mange, der har
lyst til at være med. Der hygges med
diverse brætspil, og kortene kommer
på bordet. Du må komme alene eller
sammen med familie, venner, naboer.

Man må også gerne bare komme og dan de arbejder, ja så har du nu chanhygge sig. Vi sælger kage og kaffe, te cen for at få din nysgerrighed tilfredsog andre drikkevarer.
stillet. Glassolution giver aftenkaffen.
Det er gratis at deltage, og der er beOnsdag den 23. oktober kl. 19
grænset plads.
GLASSOLUTION
Vandværksvej 20, 8620 Kjellerup
Tilmelding til Lis, senest onsdag,
Vi er inviteret til rundvisning på ter- den 16. oktober på tlf. 2844 2888.
morudefabrikken, der tidligere hed Sig også til hvis du gerne vil med i
Scanglas. Den har været i Kjellerup en bil.
siden starten af halvfjerdserne. Hvis
du har gået og undret dig over, hvor- I 2020 begynder vores program med

Kampen om Magten –
Slaget på Grathe Hede –
særudstilling frem til 20. oktober
Oplev den blodige historie om kongemord, lumske planer, blodgilde og
højspændt udenrigspolitik, når et af
den danske middelalders blodigste
kapitler rulles ud på Blicheregnen.
Dannebrog og Danmarkskrønike
torsdag 3. oktober kl. 19.30
Kom med til en aften i selskab med
museumsinspektør Marianne Gjørtz
Hougaard, hvor vi sætter fokus på
nationale symboler, myter og fortællinger, som opstod efter slaget på
Grathe Hede i 1157.
Lav din egen økse i efterårsferien
Mandag den 14. oktober –
fredag 18. oktober kl. 12.00 - 16.00
Hør mere om middelalderens stridsøkser og lav din egen økse. Kig ned i
udstillingen og find ud af, hvilken du
vil lave.
Blicher-fest på Blicheregnen
Blicher 200 år i Thorning
lørdag den 26. oktober kl. 18.00
Denne aften står i St. St. Blichers
tegn. Vi fejrer, at det er 200 år siden,
at Blicher vendte tilbage til sin barndomsegn for at blive præst i Lysgård
og Thorning. Det var her i præstegården i Thorning, han skrev sin debutnovelle En Landsbydegns Dagbog,
og mange af hans noveller tager udgangspunkt i egnen.

Generalforsamling, torsdag den 6.
februar kl. 18.30 i skolens fællesrum.
Vi serverer smørrebrød, øl, vand,
kaffe og kage.
Dagsorden ifølge vedtægter
.
Følg os på Facebook: Vinderslev
Borgerforening (offentlig gruppe)
Lotte Kragh
Formand

arbejde mellem kunsthåndværkerne
Jytte Harboesgaard, Lisbeth Degn og
Mai-Britt Bille.
Dogmebroderi kom til at ligge til
grund for broderierne, som alle måler
20 x 20 cm. Skitserne viser nye måder
KK44 foredrag: Magten og Æren
at tænke broderi på, og selvom alle
Blicher 200 år i Thorning
tre kunstnere har fulgt samme dogsøndag den 27. oktober kl. 14.00
Hvem har magten, og hvem får mer, er broderierne vidt forskellige.
æren? Om magt og ære i Blichers
noveller.
Sognepræst
Jørgen Broderiworkshop og rundvisning
Løvstad vil fortælle om magt og lørdag den 23. nov. kl. 12.00 - 16.00
ære i Blichers noveller, og der læ- Prøv kræfter med dogmebroderi,
ses uddrag af et par af novellerne. når Blicheregnen får besøg af kunstForedraget arrangeres af KK44 håndværkerne Lisbeth Degn og Maifestival og Museum Silkeborg Britt Bille, som står bag museets nye
særudstilling Hvem sagde Broderi?
Blicheregnen.
Der er rundvisning i særudstillingen med kunstnerne efterfulgt af en
St. St. Blicher
workshop, hvor man følger dogmerBlicher 200 år i Thorning
torsdag den 7. november kl. 19.30 ne og gentænker broderiet på finurHør museumsinspektør Marianne lige måder.
Gjørtz Hougaard fortælle om Blicher Tilmelding på info@blicheregnenssom præst, digter, samfundsborger, museum.dk
jæger og landmand midt i en kaotisk
tid med Napoleonskrige, statsbanke- Jul på Blicheregnen rot, landbrugskrise og spæde tanker lørdag den 30. november kl. 12-16
om demokrati. Samtidig er vi midt i Hvert år har Museum Silkeborg
den danske guldalder med fuld fart Blicheregnen et smukt pyntet juletræ
med flettede julehjerter, alle med en
på kunst og kultur.
fugl som motiv.
Prøv selv at lave et fuglehjerte eller
Hvem sagde Broderi?
Særudstilling fredag den 22. no- nogle af de mange andre mønstre.
Medbring selv en spids saks og en
vember - søndag den 16. februar
Udstillingen består af mere end 160 pincet.
Gregers Thomsen
broderede skitser syet efter forskellige dogmer, og er resultatet af et samDenne aften fester vi med mad fra
Blichers tid med et moderne tilsnit
og datidens musik og fortællinger i
forsamlingshuset.
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Plumdal tanker
om overflod

Studietur
Kort før sommerferien fik jeg en
enestående mulighed for at kommer
Sommer er et overflødighedshorn af med på en studietur med Biodynaalt, hvad vi elsker. Kærlighed, dyreun- misk Forening til Tyskland. Tre dage
ger og alting der gror.
pakket med inspiration og viden og et
hav af gode snakke på den dagslange
Dyreungerne kan tale for sig selv her: togtur både ned og hjem.
Vi har oplevet så meget denne sommer. Det er smukt det liv - en perle- Hovedmålet var Bingenheimer Sarække af stjernestunder står tilbage!
atgut i nærheden af Frankfurt am
Main. En lille men ikke helt ubetydelig spiller i det globale billede.
En lille dråbe i havet der forsøger at
ændre verden en bid ad gangen.
Et uafhængigt lille firma der holder
på, at frø er hver mands eje. Det er
for vigtigt til, at det er noget nogen
kan eje. I dag ejes de største og fleste
frøfirmaer af store kemigiganter som
Bayer og er såkaldte F1 hybrider.
Et enestående lille firma med tradition i det sydtyske og i den biodynamiske verden. En lille dråbe der holder fast på at frø skal være frøfaste og
derfor være muligt for enhver at tage
frø af og så igen. Det er udsprunget
af et håb om at gøre tingene sammen,
og i dag arbejder og bor der 450 mennesker i fællesskabet, også med fokus
på at give plads til, at udviklingshæmmede kan skabe sig et liv med værdi.

10

Vi var også ude og besøge et par frøforædlere. Meget spændende og ret
fascinerende at se den tålmodighed
det kræver at lave en ny sort. 10-12 år
er ikke udsædvanligt, når man udvikler nye frøfaste sorter.
Jeg var så heldig at få en pose roefrø
med fra kølerummet. Det glæder jeg
mig meget til at opformere i kommende sæson.

Sommeren har været henrivende og
er gået med køkkenhave, shelterbyg, fødselsdage (det er først rigtig
sommer, når vi har fejret Asgers og
Hjaltes fødselsdage), første skoledag,
fløjte-workshop, 10 års bryllupsdag
og meget andet spændende.
Vi nyder frugten af vores arbejde og
høster ihærdigt af havens lyksaligheder. Taknemmelig!
Køkkenhaven bugner igen med al
den fuldstændige overflod af gode
smagsoplevelser. Noget nydes, andet gemmes hen til senere. Shelteret
skal blive vores udendørs soveværelse
med luft og udsyn til stjernerne.

Ti år senere kunne vi komme i bryllupstøjet, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke kunne komme i
det undervejs;-)

For ti år siden drømte Nikolaj og jeg
om Plumdal, om et sted med liv og
rum til at gro. Et sted hvor vi kunne
lande og vokse fast, og her på vores
bryllupsdag midt i august kunne vi
med rette sige, vi er landet, landet her
og i livet, der hvor vi intet andet sted
har lyst til at være, mens vi glæder os
til nu og til fremtiden!

De bedste hilsner Maj-Lie

Når du sår kan du høste… i overflod.

Vi fløjter gerne højt og længe!
Derfor havde Nikolaj fået mulighed
for at invitere Axel Striim til at holde
en workshop for sine elever fra Buskelundskolen her på Plumdal, hvor
vi brugte dagen på at lære at bygge
fløjter selv, først af elektrikerrør, siden af ben fra får og bivoks. Dagen
sluttede med god mad fra haven og
en lille fælles fløjtekoncert.
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Med venlig hilsen
Lene & Christian Lange
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Vinderslev Forsamlingshus
Julefrokost
Julen står for døren, og vi nærmere os vores årlige julefrokost
i Vinderslev Forsamlingshus.

Fællesspisning
Torsdag den 31. oktober kl. 17.30
Brændende kærlighed à la Vinderslev
Gammeldags æblekage
Der kan købes øl, vand og kaffe
Pris 95,- for voksne, børn u/12 år 45,Tilmelding til Tina tlf. 51 91 20 48
senest den 22. oktober

Dette sker

lørdag den 23. november kl. 18.00
Vi sørger for julepyntede lokaler.
Baren er fyldt op med masser af dejlige og kolde drikkevarer.
Lene & Christian har sammensat en lækker julebuffet.
Der er sørget for god musik under middagen
og derefter spilles op til dans.
Pris pr kuvert kr. 275,00 inkl. natmad
Der er plads til alle, så inviter firmaet, naboer, familien
og alle vennerne med til en hyggelig aften.
Tilmelding til denne herlige aften skal ske til Tina
på tlf.nr. 51 91 20 48 senest den 14. november

Juletræsfest
søndag den 1. december kl. 10.00
Sig nærmer tiden for juletræer, julemænd, julemusik og masser af anden julehygge!
Hvis du vil være med til at starte julen op i Vinderslev,
så tag mor, far, dine søskende, eller en masse af dine venner under armen
og kom ned på torvet og vær med til at tænde juletræet og synge julen ind.
Bagefter går vi ind i forsamlingshuset og hygger videre med flere julesange,
lidt godter, og så kan I købe gløgg og æbleskiver samt kage, kaffe, øl og vand til fornuftige priser.
Vi i bestyrelsen håber på at se rigtig mange til nogle super hyggelige timer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Vinderslev Forsamlingshus
13

Fjällräven Classic Danmark, 3. til 5. juli 2019

75 km ad Øhavsstien på skønne Sydfyn.
Fjällräven Classic startede i 2005 i
det nordlige Sverige og ja, det er dem
med den lille rygsæk, som mange har
brugt som skoletaske. Det første år
gennemførte 152. 10 år senere gennemførte 2136. I 2014 blev det første Fjällräven Classic arrangement
afholdt i Danmark, og fra 2020 er der
8 lande med.
Sverige (2005)
Danmark (2014)
USA (2016)
Hong Kong (2016)
Korea (2019)
Tyskland (2020)
Kina (2020)
U.K. (Skotland) (2020)
Teltet er rejst på Faldsled Camping.
Klokken er 17. Det er første tirsdag i juli måned, og næste punkt på
programmet er at køre til Bjørnmose Gods og stille bilen. Her venter
check-in og en bus, der kører mig
og de andre vandrere tilbage til campingpladsen. I morgen tidlig starter
Fjällräven Classic 2019. Der er i alt
ca. 1000 startende fordelt på 37 lande. Der startes over 2 dage og 3 startgrupper pr. dag. På den måde bliver
de mange vandrere fordelt godt.
Jeg er i startgruppe 3 på dag 1, dvs.
jeg skal starte kl. 9.30.
Dag 1
Fra Faldsled til Holstenshuus
Første overnatning er ved Holstenshuus Gods. Fjällräven Classic staff
sidder klar til at modtage os. Først et
stempel i bogen, derefter udlevering
af mad og snack til de næste 24 timer, dvs. aftensmad, morgenmad og

Fra Faldsled til Bjørnmose Gods lidt øst for Svendborg

Teltpladsen ved Holstenshuus
frokost til i morgen. Så anvisning af
teltområde, toiletter og vandpost.
De, der har brug for det, kan besøge vablebussen og få hjælp til de
skavanker, som er opstået i løbet af
dagen. Efter omkring 26 km er jeg
SULTEN. Jeg varmer vand i en Jetboil ved kogestedet og går tilbage til
mit telt, hælder vand i madposen, og
efter 8 min. er aftensmaden klar. Det
spises direkte af posen med en lang
ske, og det smager vidunderligt. Jeg
kunne godt have spist en mere, så jeg
går på jagt i rygsækken efter forskellige snacks til dessert. Aftenunderholdning er bål og skumfiduser samt
selvfølgelig udveksling af erfaringer
fra dagens tur, hvem har de største
vabler, den tungeste/letteste rygsæk
osv. Der er nok at drøfte, inden soveposen kalder.

Faldsled Havn - onsdag morgen
Der pakkes og ventes - nu er det lige om lidt
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Dag 2
Fra Holstenshuus til Egebjerg
Det regner. Kl. er 5, og folk er i gang
med at pakke telte ned – jeg forstår
det ikke. Vi må først gå kl. 8.00, så jeg
synes, det er voldsomt tidligt at pakke
sammen. Det regner stadig, da jeg kl.
7.00 begynder at gøre klar til at komme ud af teltet for at gå til kogepladsen og varme vand til morgenkaffen.
Det kræver nu lidt overvindelse, men
det er jo dejligt, når kaffen er klar.
Jeg spiser morgenmad og begynder
så småt at pakke sammen. Jeg har et
indertelt og ydertelt. Det betyder, at
jeg kan pakke alt ned inde i teltet, så
det eneste, der mangler, er yderteltet,
som jo er pladdervådt. Det skal så
bare ned i en vandtæt pose og sidde
yderst på rygsækken, så det ikke gør
andet vådt. Jeg er i gang med dag 2 i
silende regn.
Camp 2 er ved Egebjerg, faktisk lige
ved Gorilla Park Svendborg. Parken
er desværre ikke åben, så vi må nøjes
med at se på alle de sjove klatrebaner. Ellers følges proceduren fra i går,
stempel i bogen, udlevering af mad
til de sidste 24 timer, og så skal teltet
op.
Denne teltplads/mark er på ingen
måde vandret. Til gengæld er der lidt

Svanninge Bakker - fantastisk smukt

Frokostpausen holder jeg i bagende
sol under Svendborgsundbroen.

Fra Fjællebroen til Syltemae Camping

Der er lavet en allé med Fjällräven
Classic flag på det sidste stykke op
mod målstregen. Ved målet står de
fantastiske hjælpere og tager imod.
Vi bliver klappet og tiljublet hen over
målstregen – det er så fedt!

mere læ. Men jeg tror, der er nogle,
som vågner op i den ene ende af teltet.
Ved kogepladsen småsludrer jeg lidt
med de andre, som også varmer vand.
Nogle sidder ved kogepladsen og spiser, andre sidder ved deres telt. Det er
meget forskelligt. Turen i dag har været med en blanding af regn og blæst.
Det betyder, at jeg hele tiden skal tilpasse, hvor meget tøj jeg har på. Når
jeg går, og hvis det ikke regner, er det
fint med en uld t-shirt. Men når vejret
skifter meget, så er det på med trøjen,
på med regnjakken – nej, nu er det
for varmt, så af med regnjakken og
trøjen ned i rygsækken, på med regnjakken osv. Hele tiden veksle mellem:
T-shirt - T-shirt, trøje - T-shirt, regnjakke - T-shirt, trøje og regnjakke, og
det betyder også, at hver gang der
skal skiftes, skal rygsækken af, og tøj
enten tages op eller pakkes ned. Når
det er regnvejr, har rygsækken også

Det sidste stempel bliver sat, og jeg
får mit mærke og medalje udleveret.
Nu skal det gøre godt med en stor
“regntøj” på, så det hele er lidt mere fadøl og noget lækkert mad!
besværligt, men naturen er fantastisk
smuk - også i regnvejr, og humøret
er højt.
Dag 3
Fra Egebjerg til Bjørnmose Gods
Så er det sidste dag. Tiden går alt for
hurtigt. Morgenmaden består igen af
chokolademysli med varmt vand, så
det bliver lidt som grød og så selvfølgelig kaffe. I dag pakker vi sammen i
tørvejr, og ind imellem kigger solen
også frem. Alle bliver sendt af sted
med: “Du skal denne vej og rigtig god
tur!” Hele ruten er fint afmærket, så
der er aldrig tvivl om, hvor ruten er.
I dag går turen lige forbi Egebjerg
Mølle, og der er mulighed for at komme op i møllen og nyde udsigten. Der
er også en lille overraskelse, for der
står et par søde Fjällräven Classic fyre
og deler is ud, som selvfølgelig smager allerbedst fra toppen af møllen.

Læs mere på https://bakpaatur.dk/
Hanne Bak
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Hauge U & GF
SQUARE DANCE I HAUGE

VOLLEYBALL

Vi danser hver tirsdag kl. 19.00
i Hauge Forsamlingshus

i Thorning Hallen
Mix-hold

KOM BARE OG PRØV DET!

Vi træner hver onsdag fra kl. 19 – 21
ALLE ER VELKOMMEN

BADMINTON

i Vinderslev Skoles gymnastiksal
Hauge U & GF har tider til badminton om onsdagen fra kl. 18 – 21
Er du interesseret, så kontakt Jette Munk på 23936584

Windir Spejderne
Lidt om spejderliv

Spejderarbejde handler om at lære
Spejderliv betyder godt kammerat- børn at føle ansvar for sig selv, hinskab, masser af friluftsliv, udfordrin- anden og naturen. Vi vil gerne lære
dem respekt for andre kulturer og for
ger og gode oplevelser for livet.
hinanden - at vise hensyn.
Spejderne arbejder i små grupper patruljer. I patruljen løser man op- Aktiviteterne tilpasses børnenes algaver, laver aktiviteter og hygger sig der, og i Windir Gruppen kan du
sammen. På den måde lærer man at blive spejder fra 0. klasse, hvor du
starter som ”ulv”. I 4. klasse rykker
samarbejde og selv tage ansvar.
du op til stor spejder.
Aktiviteterne kan være klatring, hemmelige koder, madlavning over bål, Ulvene mødes hver torsdag fra kl.
at bygge med reb og rafter, at sejle i 16 til 17, og de store spejdere mødes
kano, at deltage i natløb, at lære om hver torsdag fra kl. 17 til 19.
naturen og meget, meget mere.
Mange spejderhilsener fra
Mette Lundgaard
Vi tager også på lejr - både små loAnita
J. Bergstrøm
kale lejre og distriktslejre med rigtig
Karsten Gohlke
mange spejdere.

Loppemarkedet

på Mausing Marked gik rigtig godt i
år. Det holdt tørvejr hele dagen, og
der var en lind strøm af kunder, som
til sammen købte loppesager for ca.
17.000 kr.
Loppestalden på Pederstrupvej 66 er
åben og har allerede modtaget de første loppesager til næste års marked.

Der var som sædvanligt kø
fra morgenstunden
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Vinderslev Idrætsforening
Så er sommerferien ved at være fantastiske gevinster. Rygtet siger, at
ovre, og vi kan se tilbage på flere der var meget held hos Vinderslev
arrangementer i idrætsforeningen.
Nord i år. Festen fortsatte ud på de
små timer..
Sommerfesten
Igen kunne vi skyde sommerfesten i Efter sådan en omgang skal der
gang med bold og bingo på stadion. jo altid ryddes op, og hvor er det
Hele ugen op til var der forskellige glædeligt, at andre trodser minimal
kampe på stadion, og torsdag var søvn og møder op på stadion kl. 10
det fantastisk at se, at vi igen kunne for at give en hånd med. Endda folk
tiltrække så mange mennesker til som ikke har deltaget i festen aftenen
lotterispil på stadion. Tusind tak før – jeg tror roligt, jeg kan sige, at vi
for jeres store fremmøde! Det er jo aldrig har været så hurtigt færdige før.
fantastisk, at når vi i samarbejde med
Mausing Forsamlingshus arrangerer Mausing
– så kommer folk også.
I uge 30 var der Mausing Marked.
Fredag inviterede vi til fest i teltet,
Fredag – hjemmekamp på stadion hvor ANJ Trio/Balle Heltene spillede
Traditionen tro var der fredag op til fest. Desværre var festen ikke så
hjemmekamp i seniorafdelingen mod vel besøgt, som vi kunne have ønsket
Sunds. Kampen var særdeles godt os, men sådan er det jo sommetider.
besøgt, og sejren på hjemmebanen Til gengæld var der fin opbakning til
- kan vi vist godt afsløre, blev fejret grisen om søndagen.
som det sig bør. Stadion var vel
besøgt, og der var en rigtig god At være frivillig til Mausing er noget
stemning på stadion.
helt specielt. Der er en fantastisk
stemning bagved i kulissen, og
Lørdag
humøret er højt. Det er for os en
I år blev det en våd en af slagsen, stor glæde, at så mange er villige
men om deltagerne i årets optog til at deltage i dette fællesskab og
må siges, at trods den silende regn investere noget af deres fritid i de
holdt de humøret højt, og hvor var arrangementer, vi som idrætsforening
det dog dejligt, at vi igen i år kunne står for til dette marked. TUSIND
have et optog. På grund af vejret TAK for jeres hjælp alle sammen!
blev årets høvdingekampe afholdt i
telte. Det var absolut ikke optimalt, Ny sæson sparket i gang
men også denne udfordring blev Uge 33 startede vores fodboldafdeling
mødt med højt humør. Stemningen i op igen. Og det er virkelig glædeligt,
teltet var fantastisk. Vinder af årets at vi har en lille fremgang i
høvdingeboldturnering blev de unge ungdomsafdelingen, således at vi nu
mennesker, kaldet ”Tømmermænd”, har et U16 hold, der dog kun spiller
og i år gik pokalen for bedste kamp, et U8 mix, U7/6 mix og vores
udklædning til ”Eventyret”, som helt fantastiske krudtugler. Alle
var en blanding af forskellige sammen træner tirsdag kl 17.
børnefamilier fra Vinderslev.
Takket være et bidrag fra Nordea
Fonden har alle seniorhold i år fået
Mens alt dette foregik, snurrede nye bolde.
grisene over kullene, således at knap
90 mennesker kunne sætte sig til Et farvel til legetårnet
bords i teltet om aftenen. Igen i år var Desværre klarede vores legetårn
der lotteri, og der var nogle virkelig ikke inspektionen denne gang, og
18

vi pillede det straks ned, da tanken
om, at nogle skulle komme til skade,
var ubærlig. Vi ansøgte DIF og DGI
om økonomisk støtte til noget nyt
på stadion, og glæden var stor, da vi
fik en bevilling på omkring 30.000,
som betyder at vi i efteråret kan have
noget for de mindste på stadion igen.
Helle Sehested
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 15. december
BLICHEREGNENS
MUSEUMSFORENING
Lørdag d. 13. april - søndag d. 20. okt.
Særudstilling: ”Kampen om Magten Slaget på Grathe Hede
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30
Dannebrog og Danmarkskrønike
v/Marianne Gjørtz Hougaard

DIVERSE

Torsdag d. 10. oktober kl. 19
”En lokal aften” i Vinderslev Forsamlingshus. Foredrag v/Dennis Thiesen
Lørdag d. 9. november kl. 10-17
Novembermarked på Lundgårde 13

GRATHE
SOGNEMENIGHED

Mandag d. 14. okt. - fredag d. 18. okt.
kl. 12-16 - Lav din egen økse

Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30
Foredrag v/lektor Morten Hørning:
”På guidet rundtur i evangeliernes verden”

Lørdag d. 26. oktober kl. 18
Blicher-fest på Blicheregnen med
mad fra Blichers tid

Søndag den 6. oktober kl. 9
Gudstjeneste og pilgrimsvandring

Søndag d. 27. oktober kl. 14
KK44 foredrag: Magten og Æren
v/Sognepræst Jørgen Løvstad
Torsdag d. 7. november kl. 19.30
St.St. Blicher v/Marianne Gjørtz Hougaard
Fredag d. 22. nov. - søndag d. 16. febr.
Hvem sagde Broderi? Særudstilling
Lørdag d. 23. nov. kl. 12-16
Broderiworkshop og rundvisning
Lørdag d. 30. nov. kl. 12-16
Jul på Blicheregnen

BORGERFORENINGEN
Lørdag d. 28. september kl. 10
Arbejdsdag i Byparken
Mandag d. 14. oktober kl. 14-17
Spilledag/-café i skolens fællesrum
Onsdag d. 23. oktober kl.
Besøg hos Glassolution, Kjellerup
Tilmelding senest d. 16. oktober til Lis,
tlf. 2844 2888.
Torsdag d. 6. februar kl. 18.30
Generalforsamling
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Mandag den 21. oktober kl. 19
Filmaften i Thorning Sognehus
Tirsdag den 12. november kl. 19
Foredrag v/Jens Carl Moesgaard Nielsen: ”U2-sange om afmagt og håb”
Mandag den 18. november kl. 19
Filmaften i Thorning Sognehus
Onsdag den 27. november kl. 19
Syng julen ind
Søndag den 1. december kl. 14
Familiegudstjeneste og kirkekaffe

HAUGE
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 14. november kl. 19
Fællesspisning. Tilmelding til Hauge
Minimarked, tlf. 8688 8013 eller til Birgitte, tlf. 2965 6733
senest dagen før.

HAUGE U & GF
Hver tirsdag kl. 19 - Square Dance
i Hauge Forsamlingshus
Hver onsdag kl. 19-21 - Volleyball
i Thorning Hallen
Hver onsdag kl. 18-21 - Badminton
i Vinderslev Skoles gymnastiksal

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING
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
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41, Rom. 4
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39
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”
Torsdag den 31. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen, Anemonevej 6, Rom. 5

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave
Tirsdag den 5. november kl. 19.30
Lovsangsaften i Missionshuset ved Miss.
Henrik Dideriksen, Skive ”Sange vi aldrig glemmer”
Tirsdag den 12. november kl. 19.30
Promissio-møde i Missionshuset ved
tidl. miss. i Etiopien Anne & Per Rasmussen, Silkeborg
Tirsdag den 19. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen,
Hesselskovvej 11
Torsdag den 21. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset ved
pens. miss. Chr. P. Olesen, Ejstrupholm
Torsdag den 28. november kl. 19
Julekoncert i Vinderslev Kirke ved
Grundfos Koret, Bjerringbro
Tirsdag den 3. december kl. 19.30
Soldatervennefest i Missionshuset ved
tidl. soldaterhjemsleder i Irak, Hanna
Najbjerg, Aarhus
Mandag den 9. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Hanna Bjerre,
Liljevej 11
Torsdag den 5. december kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove & Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7
Tirsdag den 17. december kl. 19.30
Pynte juletræ og hygge i Missionshuset
Søndag den 29. december kl. 19
Juletræsfest i Missionshuset v/Anne Marie Najbjerg, Vinderslev

Onsdag den 11. december kl. 12
Julefrokost (tilmelding nødvendig)

MAUSING
FORSAMLINGSHUS
Søndag den 6. og 20. oktober kl. 19
Lotterispil
Onsdag den 9. oktober kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til Lone på tlf.
2247 9341
Søndag den 3. og 17. november kl. 19
Lotterispil

VINDERSLEV
FORSAMLINGSHUS
Torsdag den 31. oktober kl. 17.30
Fællesspisning. Tilmelding til Tina på
tlf. 5191 2048
Søndag den 10. november kl. 17.30
Mortensaften. Tilmelding på tlf. 3028
7613

Søndag den 1. og 15. december kl. 19
Lotterispil

Lørdag den 23. november kl. 18
Julefrokost. Tilmelding til Tina på tlf.
5191 2048

PENSIONISTFORENINGEN

Søndag den 1. december kl. 10
Juletræstænding på torvet og hygge i
forsamlingshuset

Onsdag den 2. oktober kl. 16.30
Høstfest med høsttale ved Steen Vindum. Spisning à 75 kr. Tilmelding senest
27. september til tlf. 5146 9535

VINDERSLEV
SOGNEMENIGHED

Onsdag den 6. november kl. 14.30
Storm P-reaktionær i verdensformat ved
Oliver Karst, Voel

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
Foredrag v/hospicechef Herdis Hansen: ”Den nødvendige samtale”.

Onsdag den 27. november kl. 16.30
Adventshygge ved Bente Sørensen. Snitter/drikkevarer à 60 kr. Tilmelding senest 22. november til tlf. 5146 9535

Fredag den 15. november
Eat and Meet med banko og pasta

VALGMENIGHEDEN
Onsdag den 9. oktober kl. 19
”Forklarings”-gudstjeneste i Hørup
Kirke

Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil

Onsdag den 23. oktober kl. 19
Udkantsdanmark i litteraturen
Foredrag v. Helga Garne, cand.mag. og
HF-lærer

Lørdag den 30. november kl. 14
Julemarked med tombola og amerikansk
lotteri.

Onsdag den 13. november kl. 19
En aften om Albert Dam
på biblioteket

MALMHØJ

Torsdag den 21. november kl. 19
på biblioteket: Så’ kom det ny brødkorn.
Foredrag v/Lilian Munk Rösing

Torsdag den 28. november kl. 19
Julekoncert med Grundfos-koret i kirken og kaffe i Sognehuset

WINDIR SPEJDERNE
Torsdag den 28. november kl. 17.30
Juleafslutning
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Pensionistforeningen
Onsdag den 27. november kl. 16.30
Program for resten af året:
(Alle arrangementer afholdes på Adventshygge ved Bente Sørensen.
Snitter inklusive øl/vand à 60 kr. TilMalmhøj)
melding senest den 22. november til
tlf. 5146 9535.
Onsdag den 2. oktober kl. 16.30
Høsttale ved Steen Vindum og ved
klaveret Else Holm.
Spisning à 75 kr. Tilmelding senest
den 27. september til tlf. 5146 9535.

Alle er velkommen til at komme og
være med til at få motion og hygge.
Med venlig hilsen
Pensionistforeningens bestyrelse
Formand
Jytte Dahl, tlf. 5146 9535
Næstformand
Johannes Lauritsen, tlf. 2386 4186
Kasserer
Jakob Lundgaard, tlf. 4081 6557
Sekretær
Hanna Bjerre, tlf. 2926 6979
Bestyrelsesmedlem
Edith Eriksen, tlf. 6060 7230
Suppleant
Lis Lund, tlf. 2844 2888

Vi spiller krolf hver torsdag fra kl. 9
Onsdag den 6. november kl. 14.30 til kl. 11 bag Malmhøj. Petangbane
Storm P -reaktionær i verdensformat forefindes, og hold oprettes gerne!
ved Oliver Karst, Voel

Brugerrådet ved Malmhøj
Skt. Hans
Der var som sædvanligt fuldt hus på
Malmhøj, da brugerrådet inviterede
til Skt. Hans på årets længste dag, den
21. juni.
I løbet af aftenen blev der sunget
mange fællessange, som Bent Kragh
spillede til. Desuden underholdt Bent
og Lotte med forskellige sange. Menuen stod på pølser med masser af
tilbehør, derefter is og senere kaffe
og småkager.
Årets båltaler var Susanne Jakobsen,
byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, vokset op i Vinderslev, hvor
hendes forældre stadig bor. Susanne
holdt en personlig tale, hvor hun bl.a.
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Brugerrådets bestyrelse
I sidste nummer af Lokalbladet fortalte jeg, at brugerrådets bestyrelse
havde konstitueret sig med formand
Flemming Grønkjær, næstformand
Inga Guldborg, kasserer Agnes Hansen og sekretær Birthe Clausen, men
med i bestyrelsen er desuden Poul
Sommerens gåture
Hver mandag i juli måned var der gå- Erik Petersen og Elly Stenholt, dem
ture for beboerne på Malmhøj. I år fik jeg ikke nævnt.
var der 5 mandage i juli, så vi besøgte
fem forskellige hjem, hvor vi hyggede Kommende arrangementer:
os med kaffe, kage og fællessang. I år Lørdag den 30. november kl. 14
besøgte vi Arne og Else Holm, Agnes Julemarked med tombola og ameriHansen, Erna og Poul Erik Petersen, kansk lotteri.
Hanna Bjerre og Karen og Flemming
Onsdag den 11. december kl. 12
Grønkjær.
Julefrokost (tilmelding nødvendig)
nævnte, hvor vigtigt det er at slukke
mobilen og være med sådan en aften ved bålet, og måske spørge sig
selv, hvilket bål man selv kan tænde
– hvad man selv kan bidrage til fællesskabet med.

Birthe Clausen

Bordet er dækket til Sankt Hans

Velkomst ved formand Grønkjær

Sankt Hans bålet er tændt

Bent og Lotte underholder

Susanne Jakobsen holder båltalen

Bent var handyman, da døren ind til
Hanna var for smal!

På vej hjem efter besøg hos Grønkjær

Thora og Paul til kaffebord hos Agnes

Kaffebord hos Arne og Else

Foran Poul Eriks og Ernas hus

Bent spiller, og Flemming synger for
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KIRKENYT
Valgmenigheden
Læseklub

Onsdag den 9. oktober kl. 19
Valgmenigheden har en læsekreds, som ca. hver femte mandag mødes et par ”Forklarings”-gudstjeneste
timer og diskuterer en bog over ost og rødvin. Læsekredsens medlemmer i Hørup Kirke
Hvad sker der i gudstjenesten, og
bestemmer selv, hvilke bøger der bliver læst.
hvad betyder det? Hvilken rolle spiller musikken? Præst og organist genBøgerne lånes i sæt gennem biblioteket og administreres af Lina Fleng:
nemgår gudstjenesten led for led.
henbe@mail.dk / 86 88 13 62
Efterfølgende snak, sang og kaffe i
Salen over for kirken.
Nye læsere er meget velkomne.
I den kommende sæson læses følgende bøger på følgende mandage kl. 19:
Den 9. september: I dine øjne af Malene Ravn
Den 21. oktober: Nattergalen af Kristin Hannah
Den 25. november: Kongens Fald af Johannes V. Jensen
Den 13. januar: Folkets skønhed af Merete Pryds Helle
Den 17. februar: Den, der lever stille af Leonora Christina Skov
Den 23. marts: Kodenavn Alice af Kate Quinn
Den 27. april: Bjørnen af Katrine Marie Guldager

Onsdag den 23. oktober kl. 19
Udkantsdanmark i litteraturen
Foredrag v. Helga Garne,
cand.mag. og HF-lærer
Hvornår begyndte vi at snakke om
’Udkantsdanmark’, og hvad betyder
ordet? Hvilke billeder af denne såkaldte udkant findes der i værker af
nutidens danske forfattere?
Onsdag den 13. november kl. 19
En aften om Albert Dam på biblioteket. Kristoffer Garne og bibliotekar
Frederik Schøler læser op og fortæller om forfatteren Albert Dam, som
var konditor i Kjellerup 1914-1937.
Torsdag den 21. november kl. 19
på biblioteket: ”Så’ kom det ny
brødkorn”. Foredrag v. Lilian Munk
Rösing, lektor i litteraturvidenskab
KU, om Albert Dams roman fra
1934. Romanen udkom efter en lang
periode, hvor Dam ikke kunne få sine
værker antaget til udgivelse og derfor
levede af at bestyre konditoriet i Kjellerup sammen med sin husholderske,
som han senere giftede sig med. Først
sent i livet blev han anerkendt for sit
forfatterskab.

Fra konfirmationen i Vinderslev Kirke den 17. maj 2019:
Frida, Christian, Lukas og Christoffer Garne
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Start til kor – det er sjovere, end du tror!
de gudstjenester eller kirkelige aktiviteter, vi skal deltage i.
Hvad koster det at gå til kor?
Det er GRATIS at gå til spirekor! Og
når du synger i Børnekoret, bliver du
aflønnet for både øvegange og de kirkelige aktiviteter.
Hvordan tilmelder jeg mig så?
Mød blot op en tirsdag og syng med
os! I begge kor har du 3 prøvegange,
inden du tilmelder dig. Har du spørgsmål, så få dine forældre til at ringe eller læs mere på kirkens hjemmeside.
I Thorning, Grathe og Vium pastorat
har vi to kor bestående af sangglade
og herlige børn, og der er plads til
flere. Afhængig af alder tilbyder vi to
forskellige kor:

Spirekor

Spirekoret er for dig, der går i 1.- 4.
klasse. Her synger vi sange, laver
sanglege, kanons og lignende, og vi
leger, spiller lidt på instrumenter og
lærer musikkens udtryk at kende. På
den måde øver vi os i at blive seje
korsangere og indgå i et syngende
fællesskab.
Spirekoret øver om tirsdagen i
Sognehuset. Fra kl. 14.15-14.30 er
der drop-in.
Selve korøvningen foregår fra
kl. 14.30-15.15.
Opstart efter sommerferien: 3/9
Børnekor
Hvis du går i 4. klasse og op, så start
i Børnekoret. Her arbejder vi med
stemmetræning og korsang på mange forskellige, spændende og sjove

måder. Vi synger en masse rytmiske
sange og salmer, synger flerstemmigt, øver rytmer og lærer at bruge
stemmen rigtigt igennem en masse
forskellige gode og sjove opvarmningsøvelser. I Børnekoret deltager vi
cirka én gang i måneden i gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, vi
holder øvedage og tager til korstævner. Børnekoret øver om tirsdagen i
Sognehuset fra 15.30 -16.45.
Opstart efter sommerferien: 20/8
Hvad skal jeg kunne for at starte
til kor?
Der er ingen
optagelsesprøve,
men du skal
have lyst til
at synge! Og
så skal man
blot gøre sit
bedste for at
deltage ved
alle korprøverne og så
vidt muligt

Kontakt
Korleder og kirkesanger:
Sidse Tind Ahrenfeldt
Tlf. 41 41 65 56
eller
Korleder,
Kirkemusiker,
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Tind Ahrenfeldt
Tlf. 24 34 48 20
Lene.tind.ahrenfeldt@skolekom.dk
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KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Dato
1. okt.
6. okt.
12. okt.
13. okt.
20. okt.
21. okt.
27. okt.
29. okt.
3. nov.
3. nov.
6. nov.
9. nov.
10. nov.
17. nov.

Gudstjenesteplan for sept. - okt. - nov. 2019
Grathe

Thorning
19.30
Israel-aften med Morten Hørning i Sognehuset
9.00 Gudstjeneste og Pilgrimsvandring
16.15 Jagtgudstjeneste.
10.30 Højmesse - 200året for Blichers
kaldsbrev. Udvidet kirkekaffe i Sognehuset
19.00 Filmaften i Sognehuset (K)
14.00 Gudstjeneste og salmebroderiudstill. (K)
10.00 Bakkegården
10.30 Alle Helgen
11.45 Alle Helgensmøde med Preben Kok i
Sognehuset – tilmelding.

10.30
Børnekoret medvirker
14.00 (K)

9.00-16.30
Sorgens værksted.
9.00

19.00 (K)

10.30
9.00 MHK
Børnekoret medvirker

9.00
19.00 Julekoncert med Midtjysk Kor + Lucia
10.30

Tirsdag den 1. oktober kl 19.30 får
vi besøg af lektor Morten Hørning,
cand.teol og Ph.d., Menighedsfakultetet i Århus, som holder foredraget
På guidet rundtur i evangeliernes
verden.
Jesus fra landsbyen Nazaret sendte
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9.00 (K)

17.00 Familiegudstj.
m/Børnekoret
Spisning bagefter

18. nov. 19.00 Filmaften i Sognehuset (K)
24. nov. 10.30
26. nov. 10.00 Bakkegården
27. nov.
1. dec.
(1. søn. i
advent)
5. dec.
8. dec.
12. dec.
15. dec.

10.30
19.00 Stillegudstjeneste

Vium

9.00 (K)
19.00 Syng julen ind (K)
14.00
Familiegudstjeneste +
Hauge Forsamlingshus

10.30
19.00 Julekoncert med
fortælling

10.30 Højmesse. Dåb
16.00 Familiejulesang

chokbølger igennem det lille samfund, han var en del af. Folk strømmede til for at få et møde med ham.
Nogle blev rasende på ham, andre
glade, og andre igen fik håb i en håbløs situation.

9.00

KIRKENYT
Grathe Sognemenighed
Denne aften vil vi med arkæologien
og historien som vinger rejse tilbage
til Israel på Jesu tid for at få et nyt og
friskt møde med den måske mest interessante person, der har levet i lyset
af Markusevangeliets fortælling.
Det koster kr. 50,- at deltage inkl.
kaffe.

Pilgrimsvandring

Søndag den 6. oktober er der efter
gudstjenesten kl. 9 i Thorning Kirke
en pilgrimsvandring rundt i området
Umiddelbart efter gudstjenesten får
vi en kop kaffe i Sognehuset, inden vi
begiver os på vej.
Turen er på max. 20 km og vil forme
sig som strækninger mellem forskellige ophold, hvor vi dels besøger kirker, dels får et ord at tænke på. Nogle
strækninger foregår i tavshed – andre
med samtale mellem os.
Medbring selv madpakke – vi sørger
for kaffe ved start og ved slutningen
ved Thorning Kirke.
Arrangementet er gratis.

sangenes forfattere og komponister.
Fællessangen varer 1 time. Efter sangen er der kaffe og småkager i våbenhuset. Fællessangen ledes af Sidse og
Lene Tind Ahrenfeldt.
Tirsdag den 12. november kl. 19 Alle er velkomne til en aften med
kommer sognepræst Jens Carl Moes- klassisk fællessang ledsaget af klaver
gaard Nielsen i Sognehuset i Thor- eller orgel!
ning og holder et foredrag om U2sange – om afmagt og håb – med
vægten på sange, der udtrykker afmagt, sorg og bøn og sange, der har
håb, frimodighed og vilje som omdrejningspunkt.
Foredraget er med mange videoklip,
hvor vi ser og hører bandet.
Jens Carl Moesgaard Nielsen var
præst i den gudstjeneste, der var
fredag den 31. maj kl. 22 på torvet
i Herning i forbindelse med Himmelske Dage på Heden, og hvor U2kopibandet Die Herren spillede – et
arrangement, der blev overværet af
Familiegudstjeneste og kirkekaffe
flere tusinde mennesker.
Det koster kr. 50,- at deltage inkl. 1. søndag i advent,
den 1. december kl. 14.00
kaffe.
Det nye kirkeår indledes med en familiegudstjeneste med deltagelse af
årets minikonfirmander og kommende konfirmander med familier. Det
er en rigtig festlig begivenhed, hvor
kirken plejer at være fuld, og hvor
såvel minikonfirmander som konfirmander medvirker med indslag i
gudstjenesten.
Den sidste aften kan vi tage stilling
til, om filmaftener skal fortsætte og i
hvilken form.
Arrangementet er gratis.

Filmaftener

Mandag den 21. oktober og mandag den 18. november kl. 19 har vi
filmaften i Sognehuset i Thorning:
Sognepræst Jørgen Løvstad vælger
de første to gange de film, vi skal se.
Der bliver en kort introduktion til filmen, derefter ser vi den, og ved den
efterfølgende kaffe drøfter vi filmen
ved de enkelte borde.

Syng julen ind!

Onsdag den 27. november kl. 19
Vi byder adventstiden og julen velkommen med klassiske advents- og
julesange og salmer.
Vi synger sammen i salme- og højskolesangbogen. Undervejs vil vi
fortælle lidt om nogle af sangenes og
salmernes baggrund og indhold, om

Efterfølgende nydes kirkekaffen
med hjemmebagte boller og lagkage
i Hauge Forsamlingshus, hvor vi naturligvis også skal synge sammen,
mens lysene brænder i adventskransene. Måske vil der også her være
indslag fra minikonfirmander eller
konfirmander.
Enhver er velkommen!
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Vinderslev Sognemenighed
Gudstjenester i Vinderslev Kirke
Søndag d. 6. oktober kl. 9.00 v. Andreas Østerlund Nielsen (sognehus). Kirkekaffe bagefter.
Søndag d. 20. oktober kl. 10.30 v. Andreas Østerlund Nielsen (sognehus).
Søndag d. 27. oktober kl. 9.00 v. Andras Østerlund Nielsen (sognehus).
Søndag d. 3. november kl. 14.00 v. Andreas Østerlund Nielsen (sognehus). Allehelgensgudstjeneste.
Kirkekaffe bagefter.
Søndag d. 10. november kl. 9.00 v. Mikael Holst Kongensholm (sognehus). Kirkekaffe bagefter.
Søndag d. 17. november kl. 10.30 v. Mikael Holst Kongensholm (skriftemål kl. 10.15)
Søndag d. 24. november kl. 10.30 v. Finn Najbjerg (degnegudstjeneste)
Gudstjenestetider for december, inkl. tidspunkter for Lucia-familiegudstjeneste og de mange gudstjenester
i julen: Se vinderslevsogn.dk om et par måneder eller læs næste nummer af kirkebladet,
som kommer til december.
Du kan altid følge med i kirkens liv på https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

Sogneaftener i Sognehuset

Efteråret byder på to arrangementer: En sogneaften og en julekoncert. Til arrangementerne alle velkomne.

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30

Vi får besøg af hospicechef Herdis Hansen fra Anker Fjord Hospice i Hvide Sande i
Vestjylland. Emnet for aftenen er: ”Den nødvendige samtale”. Hun vil inspirere os til
at blive mere bevidste om at leve livet her og nu, så vi ikke har en lang liste med fortrydelser, når døden nærmer sig.
Herdis har været leder af Anker Fjord Hospice siden 2006. Tidligere har hun virket
som afdelingssygeplejerske på anæstesiologisk afdeling på Holstebro Sygehus.
Siden 2017 har hun været medlem af Det Etiske Råd.
Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.

Torsdag den 28. november kl. 19.00 i Vinderslev Kirke
Julekoncert med Grundfos-koret

I år er det Grundfos-korets tur til at bringe os i advents- og julestemning. Grundfos-koret er et rytmisk kor med 27
medlemmer og et meget alsidigt repertoire. De blev dannet i 1992 og har base på Grundfos i Bjerringbro.
Glæd dig til at høre et
dygtigt og velsyngende
kor!
Efter koncerten er der
kaffe i Sognehuset.
Koncert, kaffe og kage
er gratis.
28

KIRKENYT
Vinderslev Sognemenighed
Kalkning af Vinderslev Kirke Dansk Kirkekalk skal denne gang stå Da der er noget mindre plads i SogVinderslev menighedsråd har endelig
fået de nødvendige tilladelser til en
tiltrængt kalkning af kirken indvendig. Senest er hele kirkerummet kalket i 1961. Dengang var det murermester Edmond Lundgård og Emil
Christensen, begge Pederstrup, som
stod for afdækning af inventar og
kalkning af kirken. Det kostede den
nette sum af 6000 kr.

Koret blev pletmalet i 1978, efter at
der var monteret barduner. Samme år
blev kalkmalerierne også renoveret.
De fremtræder i dag i fine og klare
farver og kan klare mange år endnu.

for afdækning og kalkning af kirken
med kyndig vejledning af konservator Kurt Nedergaard, og vi forventer
at lukke kirken den 16. september,
hvorefter de vil gå i gang.
Det forventes, at de er færdige i første halvdel af november.

nehuset end i kirken, vil det ikke være
muligt at have dåb i Sognehuset. Det
vil heller ikke være muligt med vielse
eller begravelse. Vi henviser til Hinge
Kirke i de par måneder, kalkningen
forventeligt varer. Det er dog stadig
muligt at få en jordfæstelse på kirkegården i Vinderslev efter begravelsesUnder lukningen vil de to lysekroner ceremonien i Hinge Kirke, hvis man
i skibet blive taget ned og sendt til en ønsker det.
gørtler for at blive renoveret.
Jens Benner Larsen og
Så længe kalkningen af Vinderslev
Mikael Holst Kongensholm
Kirke er i gang, vil vi i stedet holde
gudstjenester i Sognehuset.

Eat and Meet
Der har igen været en Eat and Meet grynte op til flere gange, for der blev
-junior/teen aften i Vinderslev Sog- optaget en film, som vi så skal se til
næste samling.
nehus.
Mikael fortalte beretningen om en far
13 veloplagte deltagere spiste pizzaer og hans to sønner, og vi fik lært nye
og drak saftevand. Der blev drama- sange, som Randi lærte os.
tiseret en fortælling om sønnen, der
drog hjemmefra, så der var gang i ud- Aftenen sluttede af med en fest, for
klædningstøjet. Replikkerne blev øvet aftenens tjenere havde dækket op
igen og igen, og selv grisen måtte

med æbler, lidt slik, servietter og flag.
Virkelig festligt!
Vi glæder os til næste Eat and Meet,
som bliver en Banko og Pasta aften
fredag den 15. november.
Eat and Meet hilsen
Mikael Kongensholm
og Anne Marie Najbjerg
29

Børnehjørnet
Børnehjørnet fik afsluttet forårsprogrammet i juni måned. De sidste
samvær inden sommerferien bød
blandt andet på havebesøg med leg, hygge og vand-pjaskeri. Vi inviterede
også vores forældre og søskende med
til en bål/hygge-aften ved Sognehuset, hvor vi bagte snobrød, - ristede
pølser og grillede skumfiduser. Vores
sognepræst Mikael fortalte om det
lille får der blev væk, men heldigvis
blev fundet igen.

Vi er nu godt i gang med efterårsprogrammet, og der mødte 13 friske deltagere op den første gang. Det er da flot. Nye ung-ledere mødte frem og var
klar til at være hjælpende hænder i Børnehjørnet. Disse ung-medarbejdere er
gode til at skabe tryghed, især hos de mindste børn, og så er de gode til at
finde på nye lege og ideer.
Vi har haft en bagedag, hvor vi bagte fladbrød med forskellige kerner. Det
blev bagedag, fordi vi skulle høre en bibelfortælling om Ruth, der samlede
korn på en fremmed mands mark. Ruth fik lært noget om Guds velsignelse,
og børnene i Børnehjørnet fik talt sammen om, hvad det kan betyde, når præsten i kirken siger: ”Herren velsigne dig og bevare dig ”
I Børnehjørnet forsøger vi at få bibelfortællingen, sangene og aktiviteter til at
gå hånd i hånd.
Den 15. september medvirker vi
ved høstgudstjenesten sammen
med spejderne, så det skal nok
blive festligt.
Den 17. september skal vi på tur
ud til Bentes bondegård for at se
hendes forskellige dyr.
Sidst på efteråret øver vi igen Lucia, så vi kan være med til at bære
lyset frem i den mørke tid.
Hvis der er børn i Vinderslev, der
har lyst til at øve og gå Lucia sammen med os og spejderne, så øver
vi den 3. december. Vi har dragter
nok til dem, der møder frem.

Det var en hyggelig aften, og vi siger
tak for den flotte opbakning. Vores
familier fik lov til at lege med på legen: ”Smæk fluer”, til stor morskab
for alle. Vi giver gerne aftensmad og
kaffe igen til dem, der vil lege med os.
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Datoer for afholdelse af Børnehjørnet og kontaktmuligheder
kan findes på kirkens hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk
På gensyn!
Børnehjørnehilsen
Ung-lederne, Lise og Anne Marie

Vinderslev Børnegård
Personalet i børnehaven er i øjeblik- Nedstående kan I få et lille indblik
ket meget optaget af at inddrage bør- i de flotte kager, der var bagt, vores
store buffet og ikke mindst de gode
nenes perspektiv i deres aktiviteter.
boder der var til rådighed for børneDet kom der en lille cirkusforestilling ne under festen.
ud af i forbindelse med vores høstfest. På trods af mange skyer på himmelen og pletvis regn var der masser
af liv både ude og inde. Børnene havde selv bestemt, hvad de godt kunne
tænke sig at være under forestillingen,
så vi havde både klovne, hunde, løver, linedansere, akrobater og stærke
mænd på programmet. Børnene havde et stort smil på læberne og der var
højt humør under hele aftenen.
Til enhver cirkusforestilling hører der
sig popcorn til, så i den forbindelse
vil vi rigtig gerne takke Morten Tholstrup, som var så sød at låne os en
maskine. Det spredte stor glæde hos
børn og voksne.

Lige om lidt byder vi velkommen til
Hjalmer, Pelle og Frida. De har alle
tre været med deres dagplejer heroppe, og de har tilmed brugt vores gæstehus, så det er dejligt at mærke, at
de allerede er dus med personale og
omgivelser. Vi glæder os rigtig meget
til at tage imod børn og forældre.
Ud over det er vi i personalegruppen
meget orienteret mod implementering af den nye styrkede læreplan. Det
betyder, at vi som personalegruppe
deltager på læringsdage på VIA i Silkeborg som en del af et kompetenceudviklingsforløb. Endvidere bruger
vi vores personalemøder til at drøfte
læring, dannelse, børneperspektiver,
læringsmiljøer med mere. Det er en
spændende proces at gå mere på opdagelse i, og i november måned skal
alle 4 børnehuse i Blicheregnen mødes til en fælles pædagogisk dag.
Med venlig hilsen
Personalet i børnehaven

Endvidere havde vores helt fantastiske forældreklub sørget for, at andre
forældre i børnehaven bagte kager,
som de kunne sælge sammen med
kaffe og sodavand. Radiomanden Jacob Vorning havde lånt os en slushice
maskine, hvilket også var til stor glæde for børnene.
Den opbakning, som vi mærker, hver
gang vi holder noget i vores lille børnehave, betyder så utrolig meget for
os.
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Dagplejerne
Fra jord til bord

Vores fra jord til bord projekt har udviklet sig hen over sommeren. Vi har
set, hvordan vores såede grøntsager
langsomt spirede frem. Vi vandede
jorden så ofte, der var brug for det
og så med glæde frem til, at grøntsagerne blev så store, så vi kunne spise
dem. Vi har spist ærter, gulerødder,
radiser og tomater med velbehag og
er stolte over vores høst.

Majsmarken

magi tager udgangspunkt i dagplejerens hverdag og virkelighed. Gennem
workshops, besøg i heldagslegestuer
og dagplejerens hjem undersøges
der, hvordan de med enkelte midler
kan udfolde hverdagens små magiske
rum. Vi ønsker således de mindste
børn en lidt mere magisk hverdag
samt de voksne et større kreativt
overskud og en gladere hverdag.
Vi tager med udgangspunkt fat i sugerørsperspektivet og dykker ned i
forskellige eventyr.

Vi har igen i år fået lov af landmand
Hans Henrik fra Pederstrup til at
indhegne et lille stykke af hans majsmark bag ved Lottes have. Vi har
fulgt majsenes spiren, og da de fik en
vis højde, satte vi hegnet op. Børnene
har nu mulighed for at kunne gå ind
imellem majsplanterne. De elsker det
og synes, det er spændende lidt at
blive væk og finde hinanden. Vi ser
også på, hvor store majsplanterne og
majsene bliver. Det giver børnene en
helt speciel sanseoplevelse at gå inde
Hanne fortæller: Jeg arbejder med
imellem majsplanterne.
eventyret: ”Gedekiddet der talte til
10”. Jeg startede med at have fokus
på at tælle til 10, dyrenavne og dyrelyde. Derefter frisk græs og tørt græs
(hø). Hvem spiser græs, og hvad spiser dyrene. Navne på dyreunger og
dyrene.
Lotte fortæller: Jeg arbejder med
eventyret: ”Rødhætte
og Ulven”. Går i dybden med ulven, som
ender med sten i maven.
Susanne fortæller: Jeg
arbejder med eventyret: ”Guldlok og de 3
bjørne”. Jeg har fokus
på følelser og sanser i
historien, Bjørnefars
grød er varm kontra
kold, Bjørnemors grød
er salt kontra sød/klisteret og Lille Bjørns
grød er lige tilpas lækker. Børnene mærker

Hverdagsmagi
i dagplejen

Silkeborg Kommune, dagplejerne i Thorning, Vium/Hvam og
Vinderslev har indgået et samarbejde
med skuespiller fra Limfjordsteateret,
Charlotte Olling Rebsdorf, om et
scenekunstnerisk fortælleprojekt, der
åbner for sanserne og lukker magien
ind i hverdagen. Projektet hverdags32

varmt og koldt, smager salt og sødt
og får til sidst et lille stykke chokolade. Bjørnefar bliver vred, Bjørnemor
glad/overrasket og Lille Bjørn ked af
det, da Guldlok har spist af grøden.
Bjørnefars pude er hård, fyldt med
sten, Bjørnemors kradser, fyldt med
halm, og Lillebjørns er dejlig blød.
Susanne Vad Westergaard

Jeg har skrevet det før – og jeg skriver
det igen: TIDEN LØBER………
Tænk at det allerede er ved at være
efterår….. Jeg synes ikke, det er andet
end et par uger siden, jeg sidst skrev
en statusopdatering på skolens liv
til viderebringelse her i Lokalbladet.
Det må være et godt tegn, at tiden
går stærkt, men man skal huske lige
at stoppe op og nyde hverdagen engang imellem.
Siden sidst har vi jo holdt sommerfri. Vi har sagt farvel til de ”gamle”
6. klasses elever, der nu går i skole på
Trekløverskolen, Afd. Kjellerup, og
vi har i samme omgang sagt ”Farvel
og tak for indsatsen!” til ansatte, der
på forskellig vis skulle videre fra
Trekløverskolen.

vi alle i, at ferien er ovre, og skoledagligdagen har gjort sit indtog. Til
dagligdagen hører der selvfølgelig
også afvigelser til, og årets første afvigelse kom allerede på den 2. skoledag efterferien, idet vi var så heldige
at have besøg af en teatergruppe,
der i forbindelse med Silkeborg
Gadeteaterfestival var på rundtur til
udvalgte skoler i kommunen. Vi så en
forestilling om 2 prinsesser på campingtur – ”Camping Royale”, og det
var fantastisk at se, hvordan skuespillerne formåede at fange alle børnenes
opmærksomhed – lige fra den helt
lille 0. klasses elev til den allerstørste
6. klasses elev.

Da vi alle mødtes i skolegården 1.
skoledag, sagde vi ”VELKOMMEN
TIL!”, til 13 nye 0. klasses elever,
til lige godt 50 nye 4. klasses elever,
der det næste år skal gå i skole her i
Vinderslev samt til 4 nyansatte lærere.
Samlet set er vi det samme antal elever og det samme antal voksne, og vi
Nu er vi på vej tilbage ind i dagligdaglæder os alle til at have et år sammen
gen, og hvis resten af skoleåret komher i Vinderslev.
mer til at gå lige så hurtigt som de 2
uger, der allerede er gået af skoleåret
Hverdagen er ved at lande – der er
2019/2020, er jeg i tvivl om, hvorvidt Med ønsket om en god sensommer
stadigvæk en lang række genkenvi kan følge med – på den anden side: til alle!
delige rutiner, der skal indarbejdes
Vi når de ting, vi når, og resten når vi
Michael Langballe
igen, men lige så stille og roligt lander
nu nok også!!
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Hos Lotte

børn og jeg er deromme, men det er
jo noget ganske andet med 40 børn
og dertilhørende voksne.

Det er tidlig formiddag, og græsset lavet scooterbane med vaskehal, vaer stadig let fugtigt af nattens dug. skeplads, benzinstander og værksted,
Spændte går børnene rundt og ven- hvis uheldet er ude. Tøjsnoren var
ter på, at gæsterne kommer. Pludselig
vælter det ind, og med et er hele haven fyldt af liv, latter og børnestemmer. Ca. 40 børn er ankommet for at
holde børnefestival i min have.

Vi havde fået sponseret boller og
frugt, så børnene kunne blive tanket
godt op midt i alt legen.

Min tætteste kollega, Lene, og jeg
havde i sommer et cirkusarrangement i haven, bare for vores egne
børn. Det var en kæmpe succes, og
børnene havde det bare så sjovt. Det
var som om, at balloner, musik og
festivitas skabte noget stort for børnene. Den ene ide blev afløst af den
næste, og inden vi fik set os om, så
var børnefestivalen planlagt.

Dagen sluttede af med frokost på
tæpper rundt om i haven.
Trætte børn, enkelte sov så snart de
var sat i bilen, rullede hjem til velfortjent middagshvil.

Før sommerferien havde jeg inviteret
mine kolleger i den private pasningsordning i Silkeborg Kommune. Vi
havde afsat en dag i uge 35 og håbede
så på, at vejrguderne ville være os nådige og give os en dag i ugen, hvor vejret tillod udeleg og fuld fart. Tirsdag
var vejrudsigten god, og derfor blev lavet om til en sansetundet tirsdag. Det viste sig siden at være nel af rør, der hang og dinglede, på
en meget fornuftig beslutning.
græsset var der en tunnel, man kunne
kravle igennem og en balancebane,
man selv kunne bygge om. Børnene
kunne kaste ærteposer igennem en
plade med balloner, vælte dåser med
bolde, de kunne dreje på et lykkehjul, bygge med store byggeklodser,
stikke hænderne ind i følekasser og
puste bobler med sugerør i en balje
med sæbevand – en simpel leg, men
en god øvelse for mundmotorikken.
I haven ventede en hoppeborg, som Desuden pustede sæbeboblemaskiinviterede til tummel og hop. Der var nen masser af skønne, skønne bobler. Og selvfølgelig var der også rift
om legehuset og sandkassen og kaninhuset.
Jeg havde forinden gjort opmærksom
på, at stalden ville være lukket. Vi
har små kalve, og mødrene er ekstra
påpasselige, når der kommer gæster.
Der er aldrig noget, når mine egne
34

Det hele gik bare så godt. Der var liv
og glade dage alle vegne. Jeg ser stadig børnenes ansigtsudtryk, da de gik
ind i haven. Et stort smil og så fuld
fart på de små ben. Bare det alene gør
sådan en dag til vellykket for mig.

Der deltog et par forældre, som var
behjælpelig med kørsel – de roste
begge arrangementet stort, og den
ene mente, at jeg skulle overveje at
holde åben have nogle weekender
henover sommeren – ideen er super
god, meeeeen jeg tror altså ikke, det

kommer til at ske. Til gengæld tager sponseret, hvad enten det er boller,
jeg det som en god kompliment og frugt, rørskåle, stativ til vaskehal eller
overvejer, om arrangementet skal gø- sæbeboblemaskine og balloner.
res til en tradition.
Mange hilsner Lotte
Til slut skal der siges tak til alle dem,
www.hos-lotte.dk
der deltog og til alle dem, der har

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
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

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47
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PEDERSTRUP
VOGNMANDSFORRETNING
Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup
Kontor 86 88 81 70 Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk
Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.
Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord

Stampes
Murerforretning
Haugevej 47
8620 Kjellerup
Mobiltlf. 40518383

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

Borgerforeningen for
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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.
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.: Knud Gadegaard, Gyvelvej 1

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. 21700039

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

Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103
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. 29928197
Tlf. 86893738
Tlf. 60168597

Windir Spejderne

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

Tlf. 21606005
Tlf. 61383360
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Sensommerliv

