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Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - 
stort eller lille - kan det ske i Nordea på Lo-
kalbladets konto nr. 9266 - 5902942531  mærket 
”frivillig indbetaling”.

Ved henvendelse til redaktionen kan I også få 
tilsendt et indbetalingskort. 

På forhånd TAK!

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

Gavekort fås ved henvendelse til Alice Lemming
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spejlet

Gade Tillykke med dagen
Dagny Sørensen, Tøndborgvej 20, blev 80 år den 19. oktober
Line & Michael Valbjørn, havde kobberbryllup den 9. december
Arne Storgaard, Krokusvej 11, blev 50 år den 6. januar
Betina Celinder, Tøndborgvej 64, bliver 50 år den 15. januar
Hanna Bjerre, Liljevej 11, bliver 75 år den 19. januar
Kisse Kristoffersen, Krokusvej 8, bliver 90 år den 2. marts
Bent Hansen, Revl Mosevej 10, bliver 75 år den 4. marts
Minna Jensen, Vinderslevvej 47, bliver 60 år den 26. marts
Verner Lund, Tulipanvej 4, bliver 90 år den 28. marts

Ludvikka Sofia Larsen og 
Ole Nymann, Lundgårde 19, 

blev viet i Sinding Kirke 
den 12. oktober 2019

Bryllup

Michelle og Andreas Thorsø Bech, 
Haurbakvej 14, blev gift på Silkeborg 

Rådhus den 2. november 2019

Nyfødte

Wilhelm blev født den 7. oktober på 
Viborg Sygehus, ca. 3 kg og 51 cm. 
Han stortrives, og forældrene, Julie 
Hampen og Jonas Nielsen, Peder-
strupvej 93, nyder tilværelsen med 
deres nyeste skud på stammen. De 
har også Oskar på godt 1½ år.

Anita og Jacob Petersen, Liljevej 6 
har fået en datter. Hun kom til verden 
tirsdag den 10. december kl. 09.18 
ved en planlagt hjemmefødsel, som 
gik hurtigt og godt. Det er en sund 
og rask pige, som vejede 3450 gram 
og var 54 cm lang.
I forvejen har Jacob og Anita store-
søster Ida på 3 år, som er meget stolt 
og elsker at give en hjælpende hånd 
med lillesøster.
Vi har det alle godt, og vi nyder den 
nye tilværelse som en familie på 4. Lil-
lesøster er nem og sover det meste af  
tiden. Ida kalder hende en sovetryne! 
Hun skal hedde Lea Maria Petersen.

Der var lavet forskellige udgaver af  
æresporte til brudeparret Det flotte juletræ i Pederstrup er do-

neret af  Tollundgaard Golf  Park, og 
der skulle 480 lys til for at lyse det op.
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spejlet

Gade

Juletræet tændes i Mausing
Traditionen tro var der godt fremmøde, og det blev et par timer med snak, sang, glögg og æbleskiver.

Velkommen til!

Lundgårde 9
Vi flyttede ind på Lundgårde den 1. 
november efter at have boet i Viby, 
Aarhus i 4-5 år. I det lille hvide hus 
for enden af  vejen bor Mark på 26, 
Camilla på 24 og Gravhunden Bailey 
på 4,5 år.

Til dagligt arbejder Mark som Nissan 
Masterteknikker hos Finn Allan Erik-
sen Automobiler i Tilst, og Camilla 
arbejder som marketingkoordinator 
hos Petworld i Højbjerg.

I vores fritid kan vi ikke komme 
udenom, at det indebærer biler og ra-
cerløb. Camilla går desuden meget op 
i film og manuskript-skrivning.

De bedste hilsner
Mark og Camilla

Trekronervej 31
Keld Lauridsen på 56 år har købt 
ejendommen på Trekronervej efter 
Ellen Møller, som er flyttet på pleje-
hjem.
Keld er skoventreprenør og kommer 
fra Frederiksdalvej i Kragelund, er 
ugift og har ingen børn. Hans store 
interesse er hans hund, en labrador.

Liljevej 7
Rikke og Morten Thomsen (begge 
44) er den 26. juli 2019 flyttet tilbage 
på Liljevej fra nr. 12 til nr. 7. Huset 
var blevet for stort, og de ønskede 
noget mindre. De måtte dog i mel-
lemtiden flytte et par gange, inden det 
rigtige hus dukkede op.
Rikke arbejder hos Sinnerup/Cre-
ton’s hovedlager i Virklund, og Mor-
ten arbejder som IT-supporter hos 
JN Data i Silkeborg.

Liljevej 19
Malle (50) og Leif  Brønd (52) er flyt-
tet fra Vinderslevholmvej 35 til Lilje-
vej. Da de begge er blevet ældre, og 
deres 3 drenge er flyttet hjemmefra, 
syntes de ikke, de havde brug for så 
meget plads, og da muligheden plud-
selig bød sig, at de kunne leje Birte 
Møllers hus, slog de til.
Huset på Vinderslevholmvej er lejet 
ud til deres yngste søn, Rasmus på 18 
år, som har en kammerat til at bo der 
også. Rasmus er elev hos Elkjær An-
læg og Entreprenør på Haugevej.

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 mail-
adresse, hvis det varer for længe, 
før vi får budt jer velkommen!
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spejlet

Gade

Ny annoncør
Efter i 10 år at have arbejdet i tømrerfirmaet Fr. Madsen i Silkeborg - hvoraf  
de 6 af  årene var som byggeleder på store og små byggeprojekter i og omkring 
Silkeborg, valgte Rehne Damm fra Pederstrup at sige sit faste job op den 1. april 
2019 og starte som selvstændig tømrermester fra adressen i Pederstrup. Rehne 
fortæller: “Efter i 25 år at have arbejdet som tømrer/byggeleder var det på tide at 
starte for sig selv. Gennem årene har jeg prøvet det meste, tømrerfaget har at byde 
på, men efter at have brugt de sidste 6 år på tilbudsgivning og byggepladsstyring 
og ikke haft en “hammer i hånden”, savnede jeg den fysiske kontakt med faget”.

Rehne har valgt at kalde sit firma “Din tømrermester” - og med det indikerer han, at han har det enkelte projekt i 
fokus uanset størrelse. “Som tidligere byggeleder har jeg beskæftiget mig med komplette løsninger, f.eks. i forbindelse 
med private ombygninger, hvor jeg har koordineret arbejdet mellem de forskellige faggrupper på en byggeplads, lige-
som jeg som tømrer har bygget nye huse såvel som renoveret gamle”, fortæller Rehne. 

Indtil nu har arbejdet som selvstændig tømrermester budt på lidt af  hvert for Rehne, og her har hans alsidige erfaring 
været ham til stor gavn. Han har sat flere køkkener op, lagt nyt tag på, lavet glasvægge i et kontorfællesskab, renoveret 
lejligheder og meget mere. Rehne glæder sig til at servicere kunder i Lokalbladets område, og til at der endnu en gang 
kommer liv i Jens Kristian Jensens tømrerværksted, som blev bygget i 1940.

VINDERSLEM!
Det pynter ikke. 

Hvad kan der gøres?

Ny annoncør
Jesper Dvinge Pedersen har taget 
springet til selvstændig VVS-instal-
latør efter næssten 30 år i branchen. 
Med firmaet Al Gas servicerer han 
private kunder og industrien.

Jesper fortæller: ”Tanken med min 
virksomhed er at holde en høj ser-
vicestandard, være i 100% kontrol 
med mine opgaver, at få dem udført 
og afsluttet inden for rimelig tid med 
faglig stolthed, og så trængte jeg jo 
til nye udfordringer efter mit studie, 
hvor min personlige udvikling nok 
gik en anden vej end først tænkt.

Tanken var ikke at blive selvstændig, 
men at gardere mig, til jeg blev ældre 

og måske ikke kunne uddføre VVS-
arbejde mere.

Jeg er gift med Birgitte. Vi har 3 dren-
ge og bor i Nørskovlund. Jeg har træ-
net fodbold i Vinderslev i 15 år, men 
holder pause på ubestemt tid.

Bonusinfo: Til dimissionen gik jeg 
med Akademiets pris for AU i VVS-
installatør. Denne gives til en person, 
der kan tænke ud over sig selv og har 
været udslagsgivende for andre stu-
derende.
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Jens Christian Jensen blev født den 
17. maj 1906 i Kragelund. Hans far 
Jens Peter Viktor Jensen var snedker/
tømrer i Kragelund. 

Jens Chr. var i lære 1921- 24 ved N. 
H. Nielsen, Herskind og fik svende-
prøve med sølvmedalje. 

Han var marinesoldat ved minelæg-
geren Lossen i 1927, købte en ny 
BSA model 2½ (250 ccm) motorcy-
kel i 1928 for 1230,50 kr., men så blev 
den også leveret med lys, tudehorn 
og bagsæde. I 1931 blev den byttet til 
en BSA model S 31-9 (350 ccm). Den 
blev siden forsynet med sidevogn, så 
han kunne køre med materialer. Til 
hverdag og om søndagen kunne der 
sættes en personkasse på den. I 1953 
blev det så til den første bil, en Re-
nault fra 1951.

Jens Christian var aktiv i gymnastik, 
folkedans og skydning. Han var med 
til at bygge skyttehuset i 1946 ved 
Mausing Mølle. Den gamle riffel med 
mange sølvplader fra ca. 1900 og 
frem på skæftet, som han og hans far 
brugte, er desværre blevet væk sidst i 
1990erne, hvorimod flere af  riflerne 
fra skydebanen ved Mausing Mølle 

stadig i brug. 

Errboe, Lysbro

Han arbejdede en del forskellige ste-
der, bl.a. Ebeltoft, Sjelle, Engesvang 
og Kragelund. Var på Køng Hånd-
værkerskole i 1929-30 og underviste 
der i 1931-34. I 1934 lavede han tøm-
rer- og snedkerarbejdet på det nye 
stuehus for Errboe i Lysbro. Det er 
nu væk, men Rehne Damm har en 

Tømrer / Snedker i Pederstrup
model af  det stående. 
I 1935 byggede han Sinding Hedevej 
9, Kragelund, og i 1937 - 38 byggede 
Jens Chr. og hans far sommerhus på 
Fanø til Tømmerhandler Hans Rei-
mar Nielsen, Silkeborg, og det står 
der endnu næsten som dengang, det 
blev bygget. Stråtaget er dog skiftet. 
Huset ejes i dag af  Niels H. Reimar 
Nielsen. 

Den 7. november 1937 blev han gift 
med Cathrine Olesen, og den 1. ja-
nuar 1938 flyttede de ind ved Peter 
Dürr, Pederstrupvej 60, Pederstrup, 
og Jens Chr. lejede værkstedet ved 
Petrine Nielsen, Tøndborgvej 6. Det 
havde stået tomt, siden hendes mand, 
tømrer Kristian Nielsen, i 1930 blev 
syg og siden døde. Han havde købt 
ejendommen i 1905 af  sin far, An-
ders Peter Nielsen. Han var også 
tømrer og havde købt ejendommen i 
1872, og før det havde der været en 
karetmager. 

I 1940 købte de et stykke jord, Pe-
derstrupvej 53 af  Carl Mogensen, 
Pederstrupvej 48, og her byggede de 
værksted med lejlighed i enden ud 
mod vejen, som de flyttede ind i den 
1. maj 1941. 

I 1940erne begyndte de at bygge nyt 
stuehus, men på grund af  krigen, 
hvor det var vanskeligt at skaffe ma-

terialer, blev det først 
færdigt i 1948. Der var 
en lejlighed ovenpå, 
som blev lejet ud til 
Marie Hvam for 35 kr. 
om måneden. 

I 1939 blev det gamle 
Vinderslev Plejehjem 
bygget, og efter krigen 
skulle plejehjemmet 
restaureres med bl.a 
nye gulve, da det havde 
været brugt af  de tyske 

Pederstrupvej 53 med både stuehus og værksted

Reimar Nielsens sommerhus på Fanø
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soldater. I kirken er der blevet repa-
reret bjælker og træværk, og her kan 
man finde Jens Christians monogram 
skrevet med blyant. 

Når der blev bygget nyt hus, var det 
både tømrerarbejdet på huset og 
snedkerarbejdet med at lave døre, 
vinduer, skabe, køkkener der skulle 

Den første bygning på Pederstrupvej 53 i 1940 Cathrine & Jens Chr.

laves. Derudover blev der lavet man-
ge reparationer på værkstedet med 
vinduer og døre, limet spisebordssto-
le og sat forstærkninger i og nyt glas 
i vinduer o.a. 

Derudover er der bygget og repareret 
mange huse, bl. a. er der lagt mange 
eternittage, og de skulle saves til, så 

når Jens Chr. kom hjem om aftenen 
var han helt grå, men så skiftede han 
bare tøjet i kælderen, og så kunne det 
bruges igen næste dag. Der blev ikke 
brugt åndedræts- eller høreværn eller 
lignende. Det var måske også skyld i, 
at han havde problemer med hørel-
sen på sine ældre dage, men en cigar 
kunne han da stadig ryge. 

Han har haft 6 lærlinge samt nogle 
svende og næsten altid haft mindst 
en mand med.  

I 2000 var Cathrine og Jens Christian 
kommet på Vinderslev Plejehjem og i 
2001 købte Solveig og Rehnè Damm 
ejendommen. Jens Christian døde 7. 
februar 2002 96 år gammel, og Ca-
thrine døde 15. december 2002 94 år 
gammel.

Teddy GreibeCathrine & Jens Chr. fejrede guldbryllup den 7. november 1987

Pensionistforeningen
Vi kom godt fra start i efteråret med 
en høstfestale af  Steen Vindum og 
Else Holm ved klaveret.

Den 6. november gav Oliver Karst 
os et indblik i Storm P’s liv og virke.

Den 27. november var der Ad-
ventscafé ved Bente Sørensen, som 
smittede os alle med sit gode humør.

Vi siger goddag til det nye år torsdag 
den 9. januar kl. 14.30 (bemærk da-
toen) med et foredrag af  Rita Knud-
sen, kendt fra TV, om, hvordan hun 

levede med sin demente mand, ”Da 
Åge forsvandt”.

Onsdag den 5. februar kl. 14 mø-
des vi på Malmhøj og kører derefter 
til Brandmuseet i Kjellerup.

Onsdag den 4. marts kl. 14.30 
Underholdning ved Lysbro Spille-
mænd.

Onsdag den 15. april kl. 14.30 
Generalforsamling.

På gensyn i 2020! Vi glæder os til at 
se jer. 

Hanna Bjerre
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En Lokal Aften
Det var en meget energisk, inspire-
rende og velforberedt foredragshol-
der, vi havde besøg af  den 10. oktober 
i Vinderslev Forsamlingshus. Dennis 
Thiesen, formand for Idom-Råsted 
Borgerforening gav en meget leven-
de beretning om, hvordan og hvorfor 
Idom-Råsted var blevet ”Årets lands-
by” både i 2009 og i 2019.

Han indledte sit foredrag med 25 
spørgsmål til landsbyerne Vinderslev, 
Pederstrup, Mausing, Hauge og om-
egn:
Hvad kendetegner en landsby?
Hvorfor skal landsbyer overleve 
fremfor at leve?
Hvordan nedlægger man 2 forsam-
lingshuse og rejser et kultur- og kon-
ferencecenter, med navnet Plexus?
Er Kommunen medspiller eller mod-
spiller?
Kan dialog samle et lokalsamfund?
Hvad ligger imellem afvikling og ud-
vikling?
Hvad kommer efter udvikling? 
Kan 4 store vindmøller splitte et lo-
kalsamfund?
Kan 4 store vindmøller skabe udvik-
ling i en landsby? 
Hvordan får man kommunen med på 
sine ideer?
Hvorfor mødes man for at spille on-
line computerspil? Det behøver man 
jo ikke.

Hvilken betydning har foreninger for 
en landsby?
Hvad er forskellen på en god ide og 
en dårlig ide, og hvem bestemmer, 
hvad der er hvad?
Hvordan gentænkes landsbyerne og 
skal de det?
Hvad er forskellen på dialog og dis-
kussion?
Kan der gå ild i ildsjæle, og hvordan 
undgår man, at de brænder ud?
Hvordan laver man en visionsplan?
Findes der udkants-Danmark i andre 
lande?
Kan man brokke sig til hjælp? 
Er der tale om kultur eller ansvar, når 
en landsby lykkes med ting?
Hvorfor drikker man kaffe sammen? 
Hvordan afvikler man en landsby? 
Og er udvikling det modsatte?
Hvordan måler man frivillighed?
Kan man DNA-teste en landsby?
Beskriv jeres landsbykultur.

Idom-Råsteds 1100 indbyggere med 
Borgerforeningen i spidsen har sat 
sig for at tiltrække tilflyttere fra hele 
landet ved at have et højt lokalt ak-
tivitetsniveau og engagement. Derfor 
udarbejder de med få års mellem-rum 
en visionsplan i tæt samarbejde med 

Holstebro Kommune og LAG.

Visionsplanerne har bl.a. resulteret i 
nedlæggelse af  2 forsamlingshuse og 
oprettelse af  kulturcentret PLEXUS, 
som er alle indbyggeres samlings-
punkt og centrum for motionscenter, 
idrætsforening, foredragsforening, 
pensionistaktiviteter og ungdoms-
klub. Et andet projekt er ”Kultur og 
Landsby Laboratoriet”, som arrange-
rer kulturelle aktiviteter.

I ulige år afholdes Landsbymøde ef-
ter samme koncept (bare meget min-
dre) som Folkemødet på Bornholm 
og på lige år en 14 dages kulturfestival 
kaldet BIENNALEN, med opførelse 
af  et teaterstykke som hovedelement 
for festivalen. Biennalen har tiltruk-
ket over 4000 mennesker de 2 år, den 
er blevet afholdt.

Der er ingen ende på de gode ideer i 
Idom-Råsted, og de forstår at udnytte 
naturen og de forhåndenværende res-
sourcer. Tilbage i 2015 indgik de en 
aftale med et vindmøllefirma, som 
har rejst 4 vindmøller i Idom-Råsted. 
Aftalen betyder en årlig udbetaling på 
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260.000,- som bidrager til fortsat ud-
vikling af  området. 

Ifølge Dennis Thiesen er det nemt at 
skaffe penge til projekter, hvis man 
er en forening, og hvis projekterne er 
godt dokumenterede. Hans råd er at 
få hjælp af  en LAG-medarbejder til 
at søge de forskellige fonde. 

Vi fik flere gode tips fra Dennis Thie-
sen:
• Lad ophavsmanden til en ide 

være tovholder og sørg for at 
bakke op om alle ideer.

• Er du utilfreds med foreninger 
eller bestyrelsesmøderne, så gå 
aktivt ind i arbejdet med at ændre 
- bliv måske medlem af  bestyrel-
sen eller formand!

• Hold en fest for alle frivillige!
• En landsby kan sagtens overleve 

uden dagligvarebutik. Det hand-
ler om at skabe aktivitet for dem, 
der bor der for at tiltrække nye.

• Gode ideer opstår, mens man 
drikker kaffe.

• De bedste projekter er dem, der 
involverer flest personer. Det gi-
ver ejerskab og fællesskab.

• Succesfuld gennemførelse af  et 
projekt danner grundlag og mo-
tivation for det næste. 

• Det kræver ikke store skriveev-
ner at skrive en ansøgning. Hvis 
ideen er god, og ejerskabet er til 
stede, så vil projektet også klare 
sig.

• Et nej er blot én ud af  flere grun-
de til at fortsætte med gennemfø-
relsen af  et projekt. 

Hvis vi mangler inspiration til ny-
tænkning i vores område, kan vi fin-
de den ved at besøge Idom-Råsteds 
hjemmeside www.idom-raasted.dk. 
Den bobler af  gode ideer!

Foreningsmøder
Som opfølgning på besøget af  Den-
nis Thiesen, var foreningerne igen 
inviteret til et møde den 5. decem-
ber, hvor den nye fælleskalender blev 
præsenteret. 

Vi havde også mange andre emner på 
bordet, f.eks. hvordan man fik flest 
mulige deltagere til fællesspisninger-
ne, eller hvem der sørgede for, at de 
forsvundne ”byskilte” på Haugevej 

og Mausingvej blev sat op igen. Det 
sørger Vinderslev Forsamlingshus 
for.

Næste foreningsmøde blev aftalt til 
torsdag den 5. marts kl. 19 på sko-
len.

Fælleskalenderen
På opfordring fra flere foreninger har 
Lokalbladet fået lavet en kalender, 
som alle foreninger har adgang til at 
sætte aktiviteter i, og alle foreninger 
har fået tilsendt en vejledning i at 
gøre det. Alle kan se det færdige re-
sultat på www.lokalbladet.net.

Vi håber, mange vil bruge kalende-
ren, så vi derved undgår flere arran-
gementer på samme dato. Hvis andre 
end foreningerne gerne vil have ad-
gang til kalenderen, er de velkommen 
til at sende en mail til Lokalbladet.

Hvis vores læsere har gode ideer til 
visioner, men ikke er medlem af  en 
forening/bestyrelse, er de meget vel-
komne til at kontakte Borgerforenin-
gen, Lokalrådet eller Lokalbladet.
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 Vinderslev og Omegns Lokalråd

Bagerst f.v. Nikolaj Majbækgaard, Annemette Mortensen, 
Jytte Dall, Niels Chr. Jørgensen

Forrest f.v. Else Johannesen, Hanne Jensen, Anne Marie Christensen

Nyt fra Vinderslev 
og Omegns Lokalråd
Vi har haft travlt det sidste års tid, og 
vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad 
vi går og laver. Derfor har vi valgt at 
bringe en kort udgave af  formandens 
beretning fra stormødet i november.

Stier i Hauge, Mausing, 
Pederstrup og Vinderslev
Vi har brugt en del tid på at se på 
eksisterende stier og muligheden for 
nye stier. Vi startede ud efter som-
merferien med gåtur i og omkring 
Mausing. Vi havde en rigtig hyggelig 
tur med forskellige stop på vejen.

Mere gang i Hauge, 
Mausing, Pederstrup 
og Vinderslev 
De lokale foreninger har besluttet, at 
vi skal samarbejde mere, og i den for-
bindelse blev der arrangeret en fore-
dragsaften. 

Vi inviterede Dennis Thiesen fra 

Idom-Råsted Borgerforening. De er 
2 gange blevet Årets Landsby i Dan-
mark. 

Han kom med stor energi og posi-
tivitet. Han fortalte om, hvordan de 
arbejder med deres ideer, og hvordan 
man som borger fik ejerskab til lo-
kalområdet. Det var en meget spæn-
dende aften! 

Vi holder efter planen flere møder i 
løbet af  året, så vi sammen kan sætte 
vores lokalsamfund på dagsordenen. 

Fremtiden for os
Kommuneplanen skal revideres, så vi 
har holdt det første møde med vores 
byansvarlig fra Silkeborg Kommune i 
september. 

Vi gennemgik forskellige interesse-
punkter, der er vigtige i vores om-
råde. Alt dette fik vi plottet ind på et 
kort, så de kan se, hvad vi kan byde 
på i vores område. Så snakkede vi 

om, hvad vi er gode til, og hvordan vi 
fastholder fokus på det. 

Næste skridt bliver borgermøder en-
gang i efteråret. Når vi kender dato-
en, melder vi hurtigst muligt ud til jer, 
så I kan give jeres bidrag med. 

Samarbejde mellem lokalrå-
dene omkring Kjellerup
Alle lokalrådsformænd i Gl. Kjelle-
rup kommune mødes 3-4 gange om 
året. Her vender vi, hvad vi laver, og 
hvad vi kan samarbejde om. Det er 
forholdsvis nyt, men vi håber, det bli-
ver et spændende samarbejde. 

Lyskryds og cykelsti
Nu til det vigtigste der er sket det 
sidste år: Efter flere års høringssvar, 
opråb til møder, udtalelser til avisen, 
møder med trafikudvalget og trafik-
tællinger, så har vi fået cykelsti/baner 
på det sidste stykke til Kjellerup. 

Vi fik også LYSKRYDS, så vi kan 
krydse 52’eren sikkert. 

Vi holdt indvielse den 17. december 
med pølsevogn og sodavand. Vi er 
meget taknemmelige for dem, der 
kom og bakkede op, og vi glæder os 
over at kunne sende vores børn sik-
kert til Kjellerup på cykel og til bus-
sen!

Tidligere formand 
siger: ”Tak for denne gang!”

Vi vil også sige: TUSIND TAK! til 
Jane Vibjerg for den store indsats, 
hun har ydet i Lokalrådet. 

På Lokalrådets vegne 
Hanne Jensen
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Flaget blafrede lystigt, og Trosborgs pølsevogn var kørt i stilling på Vinderslev Stadion den 17. december, hvor 
lyskrydset ved Haurbak blev indviet. Der var flot fremmøde af  lokale borgere samt medlemmer af  både Kjellerup 
Lokalråd og Vinderslev og Omegns Lokalråd, som sammen havde kæmpet for cykelsti til Kjellerup og lyskryds ved 
Haurbak. Byrådsmedlem Hans Okholm (SF) holdt tale og udtrykte sin glæde over, at der nu endelig skete noget med 
trafikreguleringen på rute 52, og at det var lykkedes at finde penge til en cykelsti fra Vinderslevvej til Kjellerup. 
Jørgen M. Mikkelsen talte på vegne af  Kjellerup Lokalråd, og han var inde på andre trafikproblemer, som manglede 
en løsning.

Lokalrådsformændene Hanne Jen-
sen, Vinderslev og Lis Jespersen, 
Kjellerup, havde fat i hver sin ende 
af  den røde snor, som Hans Ok-
holm klippede over og erklærede 
lyskrydset for indviet.

Bagefter var der pølser og soda-
vand på kommunens regning!
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Ny mand i bestyrelsen
Hvem er ham den nye? Hvad er en 
borgerforening? Og hvorfor stiller 
jeg op?

Jeg hedder Anders og bor på Trekro-
nervej sammen med min kone, Trine, 
og vores søn, Tjalfe. Jeg er oprindeligt 
født og opvokset i Silkeborg, hvor jeg 
har taget en uddannelse som elektri-
ker. Min kone og jeg købte i 2015 en 
nedlagt landejendom ved Vinderslev, 
hvor vi i 2017 byggede nyt hus.
I min fritid får jeg oftest tiden til at 
gå med mindre hobbyprojekter og 
naturoplevelser.

Hvad er en borgerforening så for 
en størrelse? Og hvad er formålet 
med en sådan forening?
Hvis man spørger mig, må formålet 
være en repræsentativ sammenslut-
ning af  en landsbys eller et lokalt 
områdes indbyggere med henblik på 
at stå for lokale sociale aktiviteter og 
traditioner.

I en mere digitaliseret hverdag, hvor 
næsten alt foregår online, har en bor-
gerforening så en berettigelse? JA, 
det mener jeg bestemt, den har. Det 
må være i alles interesse at bibeholde 
gode og solide traditioner, opfinde 
nye og udvikle på de allerede eksiste-
rende. Vi som et lokalsamfund har 
brug for steder at mødes og arran-
gementer at mødes om. Det vil jeg 
gerne støtte op om, så derfor stiller 
jeg op.

Jeg håber, vi ses til en snak om frem-
tiden for byen og området til Borger-
foreningens generalforsamling den 
6. februar på Vinderslev Skole.

Venlig hilsen
Anders Hald

I oktober havde vi årets sidste to ar-
rangementer i vores forening. Det 
første var spilledag i efterårsferien, 
som jeg vil betragte som en god dag, 
selvom der kun mødte en enkelt 
frem. Kort tid før var vi til fælles-
møde i Vinderslev Forsamlingshus, 
hvor vi blev enige om, at man skal 
støtte hinandens arrangementer, så 
det gjorde Anna fra Lokalbladet. Vi 
var tre fra vores bestyrelse, og sam-
men med Anna fik vi kaffe og eva-
luerede den der mødeaften i forsam-
lingshuset. Og så blev det da også til 
et quiz-spil – junior. Vi havde sværest 
ved spørgsmål om tidens popmusik 
og -bands. Tak til Anna og I andre for 
en god eftermiddag!

Sidst i oktober besøgte vi Glassolu-
tion i Kjellerup. Her var fint frem-
møde til en interessant aften. 

Vi blev instrueret i sikkerhedsregler 
og iførte os gule veste og hjelme, før 
vi fik rundvisning i fabrikken.

Der blev fortalt om fabrikken igen-
nem årtier, og vi hørte om de forskel-
lige slags glas, der findes. Og termo-

ruder er ikke bare termoruder. Nogle 
er med indbyggede persienner, og 
andre er særligt gode til at ”holde på 
varmen”!

”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…?”

Sådan skrev vi i forrige Lokalblad, og 
senere inviterede vi på formiddags-
kaffe hos Jytte Døssing med samme 
dagsorden. Vi fik fire besøgende, 
som kom med kreative ideer og nye 
tanker, og vi fik en snak om Borger-
foreningen og lokalsamfundet igen-
nem de seneste 20 år.

Anders Hald var en af  vores gæster, 
og han vil gerne vælges ind i bestyrel-
sen. Det er så fedt! Anders har allere-
de været med til bestyrelsesmøde og 
første planlægning vedrørende 2020.

Vi håber, at nogle flere vil være med 
enten i bestyrelsen eller til enkelte ar-
rangementer. Jo flere vi er, jo sjovere 
bliver det - og så er vi flere til at tage 
fat.
På gensyn i 2020!

På bestyrelsens vegne
Lotte Kragh
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Idegeneratoren står nogle gange ikke 
stille. Jeg vågner tit om natten, roder 
med noget, vågner med en god ide, 
tegner en skitse eller skriver nogle 
linjer ned og kryber tilbage under 
dynen. Hvordan natteroderi bliver 
til dagsarbejde vides ikke. Alt har sin 
sammenhængende gang. Vinter bli-
ver til sommer, regn til sol og ung til 
gammel. Lyset vender. 

De sidste ting er taget op af  jorden, 
altså bortset fra det der nyder at stå 
derude i den våde vindomsuste vin-
ter. Grønkål, palmekål, rosenkål og 
porre. Alt det grønne der gør livet 
værd at leve om vinteren. I drivhuset 
står stadig bladbeder, koriander, per-
sille og bladselleri og møder en med 
den skønneste duft. 

God mad der strutter af  velvære, 
kraft og liv. Et par korte måneder ny-
der vi bare det arbejde, der er gjort. 
Og spiser fra mark, glas og fryser. 
Lyksaligheden når duften af  som-
mertomater møder en fra det åbne 
glas og velhængt skinke møder vin-
tersprød kål.

Flæskestegen går stadig med ben 
på derude i det våde, og trods pløre 
til knæene er der krølle på halen og 

Plumdal tanker 
- Om pløre og gennem vintersolhverv

regnvåde glade kinder. Ingen lider 
nød, selvom vi skøjter rundt, både 
dyr og mennesker bor tørt og godt. 
Til gengæld får jeg dem slagtet af  en 
sikkert helt ”julen er overstået” af-
slappet hjemmeslagter til januar.

Mens Mutter og Basse igen nyder 
hinandens selskab og sikrer næste års 
mylder af  små grisebasser, slagter vi 
ænder, reparerer og lader julehyggen 
ind og vintermørket falde på. 

Afledt af  min lille Tysklandstur i for-
året har jeg taget frø af  en lang række 
afgrøder. I første omgang alle dem 
der er ligetil, dem jeg bare kan lade stå 
og gå i frø. Dem der ikke krydsbestø-
ver voldsomt eller gik i frø i forskel-
lige perioder. Der gik faktisk sport 
i det, og jeg har nu en hel kagedåse 
med egne frø, koriander, bladselleri, 
rucola, morgenfruer og meget andet.  

Vi måtte slagte vores yndlingsfår, og i 
den forbindelse må man bare sige, at 
nogle gange bli-
ver skidt til det 
bedre. Alting er 
blevet så harmo-
nisk, efter hun er 
væk. Jeg har en 
hel flok, der ikke 
længere bræger, 
når man går for-
bi og aldrig bry-
der ud! 

Og hvordan gik 

det så egentligt med fåre-
malkeprojektet: Jeg ønsker 
mig en ko! Hihi!! Det gik 
ikke helt som planlagt og 
--- jeg bryder mig faktisk 
ikke synderligt om sma-
gen, og så kom jeg for sent 
i gang i forhold til, hvor-
når de havde fået lam. 
Det til trods bliver mange 
ting bedre med årene. Det 
er som om dyr, der har væ-

ret her længe, falder til og falder til 
ro. Sådan er det også gået for men-
neskene her på Plumdal. 

Med ønsket om et livgivende nyt år!
Maj-Lie
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Hauge U & GF



15

VOLLEYBALL 

i Thorning Hallen 

Mix-hold

Vi træner hver onsdag fra kl. 19 – 21

ALLE ER VELKOMMEN 

SQUARE DANCE I HAUGE

Vi danser hver tirsdag kl. 19.00 
i Hauge Forsamlingshus

KOM BARE OG PRØV DET!

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

Hauge U & GF

Bladets rose

Det er blevet lidt nemmere at være 
nullermænd på Vinderslev Skole, for 
Birthe Nielsen gik på efterløn den 13. 
december 2019.

Ud over støv og nullermænd, som 
Birthe var ansat til at fjerne, påtog 
hun sig ganske frivilligt mange andre 
opgaver: 

Hun havde stiklinger med hjemmefra 
til potteplanter, som hun selvfølgelig 
også sørgede for at vande + alle an-
dre planter på skolen. 

I de små klasser udlovede hun en 
gang imellem præmier til den klasse, 
der var bedst til at rydde op i klas-
seværelset.

Hun påtog sig rollen som hyggemor 
for personalet på skolen og var altid 
parat til at tage en ekstra tørn med 
rengøringen, også selv om det gik ud 
over normal arbejdstid.

Birthe elsker at bage, og hun var al-
drig nærig med at dele ud af  sit bag-
værk.

Hun vil blive husket som altid glad, 
altid hjælpsom og altid arbejdsom og 
energisk.

Vi ønsker Birthe held og lykke med 
pensionistlivet!

Forældre og personale
Trekløverskolen
Afd. Vinderslev
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Vinderslev Idrætsforening
God bagjul og godt nytår fra 
Vinderslev IF!

Ungdomsafdelingen
Den 10. september havde ”Bedste” 
igen arrangeret fællesspisning, og op-
bakningen var endnu en gang fanta-
stisk. 

Vi i bestyrelsen takker Bedste og 
Linda Sloth for at stå for disse arran-
gementer, der betyder meget for det 
sociale i ungdomsafdelingen.

Da ungdomsafdelingen gik på jule-
ferie, kunne vi som bestyrelse glæde 
os over, at der er en lille fremgang i 
ungdomsafdelingen. 

Dette skyldes nogle fantastiske for-
ældre, som meldte sig på banen og 
gjorde det muligt, at vi kunne have et 
u8, u7-6 og vores krudtugler. Målet 
er, at de i forårssæsonen skal ud og 
spille stævner. 

Dernæst skal der lyde en stor TAK til 
Knud og Karsten for deres fantasti-
ske arbejde med u12, et hold som de 
har stået for i mange år.

Vi arbejder på at lave et forårsarran-
gement for ungdomsafdelingen.

Seniorafdelingen
Seniorafdelingen holdt årsafslut-
ningsfest den 2. november. Her var 

der fin opbakning med knap 70 del-
tagende til spisning.

Årets ”Viffer” blev kåret, og i år gik 
den til Støttepillerne for deres store 
arbejde for klubben. Vi takker for 
den hjælp, Støttepillerne yder, om det 
så er hjælp til, at stadion står skarpt 

til sommerfesten, eller det er 
økonomisk bidrag til fx. nye 
bolde mv.

Derudover kunne spillerne 
fejre oprykning til serie 4 
igen, så vi kan vist godt af-
sløre, at der blev festet igen-
nem!

Mandagsdamerne
Mandagsdamerne gik på jule-
ferie den 16. december med 
den traditionelle julehygge. 

Karin er stadig i spidsen og styrer da-
merne hver mandag i skolens gymna-
stiksal kl. 19 med erfaren hånd. 

Alle er velkomne til at komme og 
prøve!

Årets seniorspiller blev 
Andrii Nemchynov. 

Generalforsamling 
Tirsdag den 18. februar kl. 19. 00 
i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af  dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af  det 

reviderede regnskab 
4. Valg til bestyrelsen. Helle og Ni-

kolaj ønsker ikke genvalg 
5. Valg af  suppleanter 
6. Valg af  revisor 
7. Eventuelt

Helle Sehested
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Mausing Forsamlingshus
Ja, så synger året snart på sidste vers, 
og et nyt år kommer frem. I det gamle 
år er det gået sådan for forsamlings-
huset, at vi er tilfredse.

Vi har haft fællesspisning, som gik 
godt, så mange tak for det!

Efter nytår begynder vores lotterispil 
søndag den 5. januar kl. 19, og vi 
spiller jo hver anden søndag.

Søndag den 16. februar kl. 14 har vi 
fastelavnsfest for børn. 

Det er som det plejer med musik og 
gaver til de 10 bedste udklædninger, 
slåen katten af  tønden, få slikposer, 
m.m.

Tag allerede nu den dag ud til sjov! 
Det slutter kl. 16.30, og det er så sne-
digt arrangeret, at der er lotterispil 
om aftenen, så vi håber, vi ses der!

Tilbage er kun at ønske alle en glæde-
lig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vinderslev Forsamlingshus

OBS - OBS - OBS
Leje af  forsamlingshuset 

bestilles fremover hos 
Lone Knudsen, tlf. 22 47 93 41
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Windir Spejderne
Efteråret med Windir 
KFUM Spejder
Efteråret har budt på mange sjove og 
spændende aktiviteter og lejrture for 
Windir spejderne, hvor de unge men-
nesker har fået nogle store oplevelser.

Blicherdysten
Blandt mange andre oplevelser kan vi 
nævne vores årlige Blicherdyst, som i 
2019 havde tidsrejser som tema. Her 
skulle de unge mennesker rejse med 
tidsmaskinen tilbage i tiden, for at 
løse nogle opgaver i forskellige tids-
aldre. For at kunne rejse med tidsma-
skinen skulle der først laves en miks-
tur, der skulle drikkes. 

Weekenden bød på mange spæn-
dende udfordringer, som de unge 
mennesker klarede flot, og vores ulve 
endte da også med en delt førsteplads 
– stort tillykke med det!

Jota/Joti
Ud over vores årlige Blicherdyst hav-
de vi vores tropspejdere på Jota/Joti, 
som blev afholdt på Naturskolen ved 
Hald Hovedgård. Denne weekend 
stod på en masse tekniske oplevelser 
og ikke mindst udfordringer. Jota/
Joti er nemlig en weekend, hvor spej-
dere i hele verden kan chatte sam-
men, snakke i lang- og kortbølgera-
dio samt udveksle puslekoder. 
Derudover var der en masse aktivite-
ter med GPS-løb rundt på grunden, 
hvor man kunne teste sine færdighe-
der med navigering på flere måder.

Weekenden bød på utrolig meget 
regnvejr, og vi fik da også et skybrud 
midt i natløbet, men som altid var de 
unge mennesker seje og klarede det 
hele med opløftet pande. Alle glæde-
de sig da også til at komme ind til den 

varme kakao efter det kolde og våde 
løb, men en sand fornøjelse med så 
positive unge spejdere.

Halloween
Hjemme i gruppen har vi også af-
holdt nogle arrangementer henover 
efteråret. Deriblandt kan nævnes 
vores fælles Halloweenarrangement, 
hvor hele gruppen var samlet. Der 
blev skåret græskarlygter, lavet cle-
mentinhoveder og mange andre (u)
hyggelige aktiviteter.
 
Mad skulle der selvfølgelig også til, 
og hvad andet kan man spise til Hal-
loween end alt fra en zombie? Der var 
blandt andet ”hjernemasse”, ”mave-
indhold” og ”hænder”. Alt dette lavet 
med rigtig mad og frugtfarve. Til des-
sert var der mudder med orme (gule-
rod- og oreokage med vingumiorme.

Kaj var med til at vinde 
en delt førsteplads

Sascha, Søren og Madeleine deltog i Jota/Joti
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En rigtig god og hyggelig aften i grup-
pens selskab og med god opbakning.

Mærker
Hen over efteråret har 
både ulve og tropspej-
dere taget en del mær-
ker med forskellige te-
maer. Tropspejderne 
har blandt andet taget 
nogle mærker, som 
omhandler brugen af  
internettet og de so-
ciale medier på for-
nuftig vis. Ligeledes 
har de lært en masse 
om kommunikation 
på forskellige måder 
– både moderne og 
gamle metoder.

Ulvene har taget mærket, der hedder 
”min familie”, hvor de blandt meget 
andet skulle lave deres egen familie 
i modellervoks og bygge deres hus i 
miniudgave. Alt sammen noget som 
ulvene gik meget op i, og de fik nogle 
rigtig gode resultater hver især.

Alt i alt har det været et rigtig skønt 
efterår i selskab med Windir spejder-
ne, og vi ser meget frem til, hvad det 
nye år bringer af  nye oplevelser, ud-
fordringer og gode stunder.

Anita B. Gohlke
Tropleder

Spændende Halloween-mad

Albert, Laura og Isabelle har lavet deres familie i modellervoks, 
mens Kaj er i gang med at bygge sit hus

Jul
Windir Gruppen holdt som sædvan-
ligt juleafslutning den sidste torsdag 
i november, og i år foregik det i fæl-
lesrummet på Vinderslev Skole. De 
30 deltagere hyggede sig med den 
dejlige risengrød, som Erna Petersen 
og Anna Marie Ammitzbøll havde la-
vet. Der blev sunget julesange, dan-
set om juletræet og købt amerikansk 
lotteri. Udtrækningen af  de flotte 
juledekorationer, som tropspejderne 
havde fremstillet den sidste mødeaf-
ten inden afslutningen, udløste jubel 
fra vinderne, også selv om de vandt 
en af  de dekorationer, de selv havde 
lavet!

Anna Arhøj
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Brugerrådet ved Malmhøj
Udflugt til 
Daugbjerg Minilandsby
Efterårsturen gik bl.a. gennem det 
storslåede landskab ved Hald Sø, in-
den vi nåede til Daugbjerg, hvor et 
dejligt kaffebord ventede os. Efter 
kaffen hyggede vi os med fællessang, 
som Bent Kragh spillede harmonika 
til, og bagefter var der lidt tid til at 
gå en tur i Minilandsbyen. Det er en 
nøjagtig kopi af  landsbyen, som den 
så ud inden en storbrand i 1791. 

Finansiering af  Brugerrådets 
arrangementer:
Pengene, som vi bruger til at afholde 
arrangementer på Malmhøj for, kom-
mer først og fremmest fra salg af  
gravkranse og andet kirkegårdspynt 
hele november samt overskud fra 
julemarkedet. Arbejdet med at frem-
stille det gik i gang allerede sidst i ok-
tober, så boden kunne stilles op ved 
Malmhøj og salget gå i gang inden 
Allehelgen. Et par dage umiddelbart 
før julemarkedet var vi så en stor flok, 

der mødtes et par dage for at binde 
adventskranse og lave juledekoratio-
ner. De skulle jo kunne holde til jul. 

I ugerne op til julemarkedet havde 
Flemming Grønkjær og Poul Erik 
Petersen også travlt med at kontakte 
mange lokale firmaer og forretninger 
for at bede om bidrag til tombolaen. 
Vi har heldigvis en stor gruppe spon-
sorer, som plejer at skænke gaver til 
formålet, og igen i år kunne vi tilbyde 
mange flotte gevinster, både til tom-
bolaen og til amerikansk lotteri. 

På markedet var der desuden en bod 
med kort, julepynt m.m., og der blev 
selvfølgelig også solgt kaffe, gløgg og 
æbleskiver, som man kunne sidde og 
hygge sig med.

Julefrokost
Den 11. december holdt vi julefro-
kost for centrets beboere og persona-
le samt for egnens beboere. Vi havde 
nogle hyggelige timer sammen, hvor 
vi fik dejlig mad fra Vinderslev For-
samlingshus, og Bent Kragh spillede 
til mange fællessange. Desuden un-
derholdt han med at læse en morsom 
julehistorie og synge et par sange på 
ægte vendelbomål.

Da vi var færdige med at rydde op 
bagefter, talte vi i Brugerrådet om, at 
det måske er blevet tid til at overveje, 
om julefrokosten bør være anderle-
des fremover, hvis den overhovedet 
skal holdes, for det var kun få af  
hjemmets beboere, der kunne holde 
til at være med til mere end forret-
ten. Nogle pårørende til en af  bebo-
erne udtalte, at det efter deres mening 
var rigeligt, at der blev holdt et stort 
møde for beboerne og deres pårøren-
de, et julemarked og en julefrokost i 
løbet af  knapt 14 dage. Desuden hol-
der Malmhøj også selv en julefrokost 
for beboerne inden jul, og alt det skal 
vi have med i vores overvejelser om, 
hvad der skal ske næste år.

Birthe  Clausen
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TAK TIL VORE SPONSORER 2019
Avisen
Byens mand
Box to Box
Bredsgaard
Centerrevision
Collection
Din Tøjmand
Dækcenter Kjellerup
EDC Mæglerne
Elkær Anlæg og Entreprenør
Elly Stenholt
Else og Arne Holm
Falck
Farve og Lak
Forever, Britta Ankersen
Funder El-service
Gardin Laugesen
Gl. Kjellerup Smedie
Gunhild Kjærsig Sørensen
Hanne Hansen, Tupperware
Hauge Minimarked
Hedegaard Agro
Henry Lund
Holmsland Maskinforretning
Hos Birthe, Herre- og damefrisør
Hønholt Landhandel
Imerco
J. Hansen, Anlæg og Belægning
JL Auto
Jyske Bank
Kaj Klovbeskærer Aps
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bilcenter
Kjellerup Dyreklinik
Kjellerup Fodplejeklinik, Nørregade
Kjellerup Pejse- og energicenter
KJ Porte ApS

Kjellerup Stenhuggeri
Kjellerup Tandlægecenter
Kjellerup Tømmerhandel
Kjellerup VVS
Kjellerup Væveri 
Klinik for fodterapi, Søndergade
Klippoteket
Kloster Sølv
Kurt Knudsen
Kusk Hvidevarer
Kyllings El-Service
Lagkagehuset
Let Køb
Lone Jensen, Damefrisør
LOOP, Kjellerup
Lux Styling
Malerfirma Domino, Anni Domino
Malermester Helle Krogh
Matas
Murermester Jørgen Brødløs
Nybolig
Profil Optik
Rema
Silkeborg Uldspinderi
Stampes Murerforretning
SuperBrugsen
Sørens Rejser
Tandlægerne i Vestergade
Telka
Thiele, Kjellerup
Tove Lauritsen
Tømrer og snedker Munk
Vilda Jacobsen
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Zjoos
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Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. februar

BORGERFORENINGEN

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

Onsdag den 29. januar kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset: Turen til Nord-
kap.

Tirsdag den 4. februar kl. 19.30
Møde i Missionshuset ved ungdomskon-
sulent Jim P. Pfrogner, Viborg

Torsdag den 6. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset ved 
Søren Skovenborg, Ans

Torsdag den 20. februar
Kredsstævne i Kjellerup Missionshus
Kl. 14.00
Møde v/pastor emer. Esper 
Thiedemann, Aarhus: ”Jakobs brev”.
Kaffe
Kl. 15.30
Fortsættelse af  1. afdeling
Kl. 19.30
Møde v/sognepræst Leif  Nielsen, 
Horsens

Mandag den 24. februar kl. 19.30
Promissio-møde hos Elsebeth & Per 
Hauge, Liljevej 13

HAUGE U & GF

MALMHØJ

Mandage i lige uger kl. 14-16
Lotterispil

Torsdag d. 6. februar kl. 18.30
på Vinderslev Skole
Generalforsamling

DIVERSE
Torsdag den 5. marts kl. 19 
på Vinderslev Skole
Møde mellem foreningerne

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 

Onsdag den 1. april kl. 19 ved
Thorning Hallen
Hauges Friske Travere

Onsdag den 8. april kl. 19 ved Stendal
Hauges Friske Travere

GRATHE 
SOGNEMENIGHED

Mandag den 20. januar kl. 17 i
Thorning Sognehus
Filmaften: ”Som i himlen”.

Lørdag den 25. februar kl. 9.30 i
Thorning Sognehus
Sorgens værksted

Søndag den 2. februar kl. 16 i
Grathe Kirke
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 16. februar kl. 11.30
Åbent hus i Thorning Præstegård

Mandag den 17. februar kl. 17 i
Thorning Sognehus
Filmaften

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Miss. 
Jørgen Bloch, Randers

Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/tidl. lærer 
Hans Jørgen Lysholm, Viborg.
Emne: Danmarksbilleder

Tirsdag den 10. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset 
v/Pia Vestergaard Bräuner, Randers

Torsdag den 12. marts kl. 19.30
Kredsforårsmøde i Missionshuset 
v/præst Bjarke Nørholm Pihl, 
Skarrild

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/Miss. 
Simon Nielsen, Hvide Sande

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30
Video-mødeaften i Missionshuset

Tirsdag den 31. marts kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/pens. præst 
Frede Møller, Ans
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Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

MAUSING 
FORSAMLINGSHUS

Søndag den 5. og 19. januar kl. 19
Lotterispil

Søndag den 2. og 16. februar kl. 19
Lotterispil

Søndag den 16. februar kl. 14
Fastelavnsfest for børn

Søndag den 1., 15. og 29. marts kl. 19
Lotterispil

VALGMENIGHEDEN

Torsdag den 16. januar kl. 19-22
”Fænomenet fællessang”, foredrag i sa-
len, Kirkebakken 13, ved organist Søren 
Bormann.

Søndag den 2. februar kl. 17
Kyndelmisse-vesper i Hørup Kirke.

Onsdag den 5. februar kl. 19-22
”Nordisk religion”, foredrag i salen, Kir-
kebakken 13, ved religionshistoriker 
Simon Nygaard.

Torsdag den 20. februar kl. 14.30-16
”Kirkelig kaffe” i salen, Kirkebakken 
13. Kristoffer Garne fortæller om ”det 
grundtvigske syn på kristendommen”.

Onsdag den 11. marts kl. 19
Generalforsamling i salen, Kirkebakken 
13.

Torsdag den 26. marts kl. 14.30-16
”Kirkelig kaffe” om påsken.

Søndag den 29. marts kl. 14
Musikgudstjeneste i Vinderslev Kirke i 
anledning af  Mariæ bebudelse.

Torsdag den 2. april kl. 19-22
Foredrag i salen, Kirkebakken 13 om 
åndsfrihed ved akademileder Ingrid Ank.

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Onsdag den 29. januar kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset om en van-
dretur fra Nordkap til Give ved Anne 
Grethe og Helge.

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 
Foredrag v/lærer og tidl. forstander 
Hans Jørgen Lysholm, Viborg.  
”Danmarksbilleder”. 

WINDIR SPEJDERNE
Søndag den 19. januar kl. 16-18.30
Nytårsparade/generalforsamling i 
Spejderhuset.

PENSIONIST-
FORENINGEN

Torsdag den 9. januar kl. 14.30
Foredrag v/Rita Knudsen: ”Da Åge for-
svandt”.

Onsdag den 5. februar kl. 14
Besøg på Brandmuseet i Kjellerup. 
Mødested på Malmhøj.

Onsdag den 4. marts kl. 14.30
Underholdning ved Lysbro Spillemænd.

Onsdag den 15. april kl. 14.30
Generalforsamling

VINDERSLEV 
FORSAMLINGSHUS

Torsdag den 20. februar kl. 19
Generalforsamling

Tirsdag den 24. marts kl. 17.30
Fællesspisning med stegt flæsk.
Voksne 95 kr., børn 50 kr.
Tilmelding til Tina Damsted på
tlf. 51 91 20 48

VINDERSLEV 
IDRÆTSFORENING

Tirsdag den 18. februar kl. 19
Generalforsamling i klubhuset
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Fra Mausing min verden gik
Den 1. november 1960 stod en lille 
purk på knapt 5 år alene på fortovet 
foran Mausing Brugs. Bælgmørkt var 
det. Ingen gadebelysning. Tommel-
totten fandt vej til munden. En trø-
sterefleks som ellers for længst var 
lagt på hylden.

Forud var gået en tur med flyttebilen 
sammen med mor Gerda og lillesø-
ster Dorthe på knapt 2 år. Far Niels 
var vist nok rejst et par dage i forve-
jen. Den lille families opbrud skyld-
tes, at vores far var valgt til at være 
uddeler i den lokale brugs.

Nogle måneder senere hørte den lille 
purk for første gang, at han blev om-
talt som Lars ”Brugs.”

Det var tydeligt, at vores forældre 
var både glade og stolte over den nye 
position. De oplevede det som et 
stort spring frem. Også økonomisk. 
I beboelsen blev der i hvert fald mo-
derniseret i stor stil. Det store sorte 
brændekomfur røg ud først, og et nyt 
gaskomfur kom ind. Nyt køleskab, 
nye tæpper, nyt tapet og flere andre 
ting kom til. 

Og hvad vi børn satte mest pris på: Vi 
fik et husalter omkring 1961/62. Det 
var et sort/hvid- fjernsyn af  mærket 
”Jensen.” Det var FDB`s eget mærke 
(COOP hed dengang FDB).

Mausing Brugs – lidt lokalhistorie

1896   Mausing Brugs oprettes
1896 – 1908  Uddeler Lars Christensen
1908 - 1929  Uddeler Søren Jørgensen
1930   Ny brugs bygges
1929 – 1960  Uddeler Anna og Ejler Sørensen med børnene 
  Bengt, Else og Frands
1960 - 1982  Uddeler Gerda og Niels Andersen med børnene Lars og Dorthe
1982  Brugsen lukkes
1982   Randa Lykkegaard (som bor der nu) køber ejendommen

Beboelsen var kæmpestor i forhold til 
den lille lejlighed, vi kom fra. I stue-
plan var køkken, badeværelse MED 
bad og hele tre stuer. Der var den 
almindelige stue. ”Den pæne stue” 
blev kun brugt, når der var gæster, 
og vi børn skulle helst ikke være der 
til daglig. Til gengæld havde vi en ret 
stor stue kun til os og vores legekam-
merater. Her tilbragte vi børn mange, 
mange udviklende timer med teg-
ning, spil og anden sund ”tidsspild.”

På 1. salen – vi kaldte det loftet – var 
der hele tre værelser og et pulterrum. 
Vi børn måtte dele værelse de første 

år, fordi der faktisk var et femte med-
lem i familien. Brugsen havde nem-
lig en lærling, og hun boede i det ene 
værelse på loftet. Den sidste lærling 
valgte at bo hjemme, så fra midten af  
tresserne havde Dorthe og jeg eget 
værelse.

Omkring 1963 var det forretningen, 
som skulle have en tiltrængt overha-
ling. Nyt vinylgulv, moderne hylder 
mm. Den gamle disk blev vist nok 
bevaret. 

Lige under diskens overflade stod 
den lange række af  kontobøger. Med-
lemmerne i Brugsen havde nemlig 
ret til ”at få skrevet.” Ved månedens 
udgang sad både mor og far mange 
timer og talte beløbene sammen. Far 
overgik hurtigt til en stor larmende 
regnemaskine. Mor holdt fast ved at 
tælle sammen ” i hovedet.” Således 
var der gjort klar til, at medlemmerne 
kunne komme og åbne tegnebogen, 
så månedens kredit blev indløst.

Det var indlysende, at medlemmerne 
var stolte af  DERES brugs. Ved ind-
vielsen af  den nye butik kom mange 
med blomster. Det var en festdag 
med balloner og slik til børnene.

Det viste sig, at der kun var et andet 
drengebarn i selve Mausing – Pe-
der Nørskov. De voksne kaldte ham 
”Bette Pejer” for at adskille ham fra 
farfaren, som havde samme fornavn. 

Mausing Brugs 1963

På ”Æ bydam” 1963
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Peder var et par år ældre end jeg, 
men det betød ikke noget. De første 
mange år tilbragte han og jeg tusind-
vis af  timer sammen. I lange perioder 
var vi sammen hver eneste dag. Som 
jeg husker det, var vi næsten altid hos 
Peder. På den måde blev jeg også et 
landbrugsbarn. 

Som en naturlig ting fik vi en masse 
arbejdsopgaver hos Jens og Maren 
(Peders forældre). Som 6-årig blev jeg 
f.eks. betroet opgaven med ”at køre 
frem” på traktoren under roehøsten, 
mens Peder og Jens skovlede roerne 

op i vognen bag traktoren. I dag ville 
det nok ikke kunne passere. Risikoen 
for et uheld var vel aktuel, men mine 
forældre accepterede det. Min far tog 
et par fotos af  den stolte traktorfører.

I det hele taget var det nok heldigt, at 
jeg slap igennem barndommen med 
et par hjernerystelser og et par andre 
skrammer. Peder og jeg udfordrede 
ofte vores krop og skæbnen. F.eks. 
husker jeg, at vi gik balancegang på 
ladens hanebjælker højt over det 
hårde lergulv. Også dengang havde 
drenge brug for et adrenalinkick.

Vores forældre havde oftest meget 
lange arbejdsdage, så vi børn var me-
get overladt til os selv. På den anden 
side var de der jo, hvis vi havde brug 
for dem. I det hele taget fik vi en me-
get fri opdragelse, selv om de grund-
læggende normer blev indpodet.

I den lange sommerferie tog Peder og 
jeg ofte på tur rundt i hele sognet på 
gåben. Vi tog af  sted om morgenen 
måske med en pakke kiks og lidt saf-
tevand. Vi drev rundt i skovene og i 
engene ved Mausing Mølle. Det var 
ikke altid, vi nåede hjem til aftensma-
den, men det hørte vi ikke noget for. 
Desværre går de fleste børn glip af  
de naturoplevelser, vi fik dengang.

Da vi var 10-12 år fik vi begge lov til 
at anskaffe os et luftgevær, som skød 
med enkelthagl. Den var nok heller 
ikke gået i dag. På vores lange ture 
havde vi naturligvis geværerne med, 
og de blev brugt. Man kunne nemt 
dræbe småfugle med våbnene. Og 

Indvielse af  den ”nye” 
brugs i 1963. Mor Gerda 
og Lars ”Brugs”. Bemærk 
de mange blomster

1.-3. klasse i Mausing Skole forår 1963

Første række: Nr. 2 f.v.: Inger Marie Lyngholm Sørensen, nr. 3 f.v.: Hanne Hansen
Anden række: Nr. 1 f.v.: Lars Mølgaard, nr. 2 f.h.: Jytte Møller
Tredje række: Nr. 1 f.v.: Hans Henrik Christensen, nr. 4 f.v.: Peder Nørskov, nr. 1 f.h.: Lars ”Brugs” Andersen
Lærer Jenny Overgaard. Hun gik på pension få måneder senere som 70-årig
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det gjorde vi. Vi fik vel bare afløb for 
nogle dybtliggende jægerinstinkter. 
Men som voksen er det vel ikke det, 
man er mest stolt over.

Efterhånden voksede lillesøster Dor-
the til, og hun begyndte at få egne fa-
ste opfattelser. Bl.a. mente hun, at det 
var helt naturligt, at Peder og jeg tog 
hende med i vores gøremål. Det var 
vi absolut ikke indstillet på. Vi brugte 
en del energi på at ryste hende af. Det 
hævnede sig nogle gange. Peder og 
jeg var begyndt at ryge i 10-12 års-
alderen. Naturligvis i smug. Engang 
overraskede Dorthe os med en smøg 
i kæften. Hun udbrød meget skade-
fro: ”Ha. Ha. Det siger jeg til mor!” 
Gode råd var dyre. Vi lod som om, vi 
denne gang ville have hende med. Vi 
tilbød den syvårige søster et sug. Det 
tog hun med glæde imod. Så kunne 
vi lige så skadefro sige: ”Ha. Ha. Nu 
kan du ikke sladre!”

Heldigvis for lillesøster Dorthe be-
gyndte der at komme jævnaldrende 
piger fra de omliggende gårde. Især 
Lene Lyngholm Sørensen blev en 
nær veninde i barndommen. I en pe-
riode havde de en mani med at være 
ens klædt fra yderst til inderst. Det 
syntes Peder og jeg godt nok var no-
get tøsepjat. Lenes storesøster Inger 
Marie kom også ind til Mausing. Hen-
de havde Peder og jeg mere respekt 
for. Hun kunne nemlig løbe stærkere 
end os. 

Dorthe fik i en periode også en land-
brugsopdragelse. Det var Poul Møl-
gaard, der med glæde påtog sig den 
opgave. Så Dorthe kom også nogle 
gange hjem medbringende en stærk 
ajlehørm.

På Poul Mølgaards nabogård boede 
en jævnaldrende pige. Jytte Møller var 
i perioder også med i vores cirkler. 
Også Inger Maries veninde, Hanne 
Hansen, kom ind til Mausing. Nogle 
gange fandt vi alle sammen i fælles 
lege. Så kunne vi mønstre 6-7 til is-
hockey på ”Æ bydam” om vinteren 
og ”Gå i dåsen” på pladsen mellem 
Brugsen og Smeden på de lange som-
meraftener.

De første tre år gik jeg i Mausing Sko-
le. Selv efter den tids målestok var det 
en meget gammeldags skole med kun 
to klasselokaler og to lærere. Det be-
tød, at vi kun gik i skole hver anden 
dag. Jeg tror, de fleste husker skolen 
med stor glæde. Den lå jo midt i en 
lille skov og havde en dejlig boldbane. 
Vi havde gode lange frikvarterer med 
mange gode oplevelser.

Rigtig godt var det, når vi fik lærer 
Nielsen med til at spille fodbold i 
middagsfrikvarteret. Det var vel-
kendt, at han havde det meget svært 
med at tabe. Så vi aftalte uden ord, 
at hans modstanderhold skulle score 
en del mål i starten af  kampen. På 
den måde kunne vi spille til vi skulle 
hjem, for lærer Nielsen VILLE vinde.

I 1965 blev den nybyggede central-
skole i Vinderslev taget i brug. Det 
var en lidt sort dag for os, der kom fra 
Mausing Skole. Vi måtte kun opholde 
os i skolegården, hvor der dengang 
kun var asfalt. Nogle af  os kaldte 
skolen for ”Asfaltskolen.” Forudsige-
ligt var der slåskamp i næsten alle fri-
kvarterer. Noget jeg ikke husker skete 
i Mausing Skole.

Efter et år gik Peder ud af  skolen, og 
vores daglige samvær ebbede ud. Jeg 
tror, at Peder fik flere faste opgaver 
på gården. Jeg husker ikke, om han 
ligefrem kom ud at tjene. Tid til leg 
blev i hvert fald begrænset.

I stedet fandt jeg sammen med nogle 
drenge fra skolen. Især Lars Mølga-
ard og Hans Henrik Christensen fra 
Pederstrup – nu Mausing Mølle. Vi 
dannede sammen med et par andre 
drenge, hvad vi selv kaldte en bande, 
som huserede i skoven ved Mausing 
Mølle. Vi byggede hule og hævdede 
vores territorium med alle midler. 
Der var nemlig en anden bande, som 
gjorde krav på samme område. Som 
voksen kan jeg se, at vores bande 
bestod af  børn fra relativt velbjer-
gede hjem. Den anden bande bestod 
af  børn fra hjem, der skulle kæmpe 
mere for tilværelsen. Også dengang 
var der klasseskel i Vinderslev Sogn. 
I disse sidste barndomsår erfarede vi 
mange positive ting om kammerat-
skabets værdi, og vi fik lov til at leve i 
nuet lidt endnu.

Nybygget brugs 1930 Brugsen i 1982 da den blev lukket
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En oplevelse i denne ”bandesam-
menhæng” har i hele mit voksenliv 
været ”en dum sten i skoen.” Engang 
havde vi taget en fra den anden grup-
pe til fange. En vis herre tog ved os 
i vores blodrus. Vi gjorde noget, der 
for os dengang var det mest ydmy-
gende, vi kunne gøre ved ”fjenden.” 
Vi trak hans bukser af.

I 2015 var der 50-års jubilæum på 
Vinderslev Skole. Jeg tog turen fra 
Ringsted og deltog med stor glæde. 
Også Dorthe havde en god dag med 
de gamle klassekammerater. Og hel-
digvis er skolen blevet mere børne-
venlig. 

Ved den efterfølgende jubilæumsfest 
i Kjellerup så jeg den dreng, vi ydmy-
gede dengang for 50 år siden. Han er 
nu en flot moden mand. Jeg gik hen 
til ham og satte ham ind i den ople-
velse, som har plaget mig i så mange 
år. Jeg fik en fuld tilgivelse. Dejligt at 
få den sten ud af  skoen!

Med tiden bevægede både min søster 
og jeg os længere væk fra Mausing. 
Videre skolegang og uddannelse før-
te os til nye sammenhænge. Og vores 
forældre måtte i 1982 opgive deres 
livsprojekt i Brugsen. Den lukkede, 
og de flyttede til Kjellerup.

Dog tænker vi begge tilbage på vores 
barndom i Mausing med en god for-
nemmelse. Det var her rigtig mange 
ting blev lagt i vores personlighed. 
Ting vi ikke vil være foruden.

Jeg har et par gange været i Mausing 
inden for de senere år. Jeg satte mig 
en halv times tid på en bænk ved ”Æ 
bydam” og lod billederne rulle. 
Fra Mausing min verden gik.

Lars ”Brugs” Andersen

Novembermarked

Emil Poulsen og Theodor Østerby serverede dejlige 
vafler, kage, kaffe og andre drikkevarer

Velkomst i indkørslen

Marie Østerby i gang med at klargøre 
sine håndlavede porcelænsvaser

Rasmus Østerby holder gryden i kog

hos Inge og Rasmus Østerby, Lundgårde 13, lørdag den 9. november
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På skolen har 4. årgang arbejdet med, 
hvordan de kunne forstille sig byen i 
fremtiden.

De har bygget en model og indar-
bejdet micro:bit, hvor man kan kode 
nogle bogstaver til at skifte på en lille 
skærm og nogle lyde. Noget de fleste 
havde nemt ved. Efter introduktio-
nen var de hurtigt bedre til det end 
læreren!

I deres mange byer var der svømme-
hal, biograf, fastfoodrestauranter og 
kasino. Hospitaler, skove og højhuse. 
En Nike skotøjsæske havde inspire-
ret til en Nike ”store”, shoppingmu-
ligheder, og på torvet var kommet en 
strand med palmer. 

Byen set fra oven
Nogle drømte om at lave et flyvende 
tog, men var gået fra det igen, da de 
ikke vidste, hvordan de skulle lave det 
i pap. 
Nogen var gået detaljeret til værks, 
havde fundet sig en bygningsstil. An-
dre var gået mere op i indholdet og 
andre igen mere i kodningen af  deres 
micro:bit. 

Det var vigtigt for dem, at tingene var 
tæt på, at de kunne samles et sted og 
havde adgang til nem mad og steder 
at hænge ud med vennerne. Mange 
havde husket p-pladser og træer og 
huse at bo i. 
Alt i alt var det meget inspirerende at 
se deres tanker i projektet. 

Maj-Lie Majbækgaard
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KIRKENYT

Valgmenigheden
Fænomenet fællessang
Torsdag den 16. januar kl. 19-22
er der foredrag v/organist Søren Bormann: 
”Hvad har fællessangen udviklet sig fra og til, og hvad er det, 
der sker, når flere folk synger den samme tekst på den samme 
melodi?”

Foredrag om 
nordisk religion
Onsdag den 5. februar kl. 19-22
ved religionshistoriker Simon Nyga-
ard, ph.d. i religionsvidenskab, Aar-
hus Universitet.

Kyndelmisse-vesper i
Hørup Kirke
Søndag den 2. februar kl. 17
Da kyndelmisse i 2020 falder på en 
søndag, markerer vi vinterens ”knu-
depunkt” med en ”vesper”, dvs. en 
aften med musikgudstjeneste.

”Kirkelig kaffe”
Torsdag den 20. februar kl. 14.30 
- 16.00
Over en kop kaffe fortæller Kristof-
fer Garne om ”det grundtvigske syn 
på kristendommen”, og der er mu-
lighed for få en snak om alt mellem 
himmel og jord.

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 19
Indkaldelse følger

”Kirkelig kaffe” 
(om påsken)
Torsdag den 26. marts 
kl. 14:30 - 16:00

Musikgudstjeneste i 
Vinderslev Kirke
Søndag den 29. marts kl. 14
Vi byder foråret velkommen i anled-
ning af  Mariæ bebudelse.

Foredrag om 
åndsfrihed
Torsdag den 2. april kl. 19 - 22
ved leder af  Grundtvig-Akademiet 
Ingrid Ank. Hun er født i 1979 og 
Cand.theol. fra Københavns Uni-
versitet i 2006, hvor hun har specia-
liseret sig i filosoffen Paul Ricoeurs 
hermeneutik og filosofi. Ingrid Ank 
har været formand for Selskabet for 
Kunst og Kristendom og er meget 
optaget af  kunstens rolle i samtiden 
og dens forhold til kristendommen. 
Fagredaktør på Kristendom.dk siden 
efteråret 2005.

Hvor intet andet nævnes, fore-
går arrangementerne i salen på 
Kirkebakken 13. Der er altid fri 
entré, men der opkræves 50 kr. 
for kaffe/kage eller mad (gratis 
for børn).
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Grathe Sognemenighed
Filmaftener den 20. januar og 17. februar
Der har i efteråret været 2 filmaftener i Thorning Sognehus med 
så mange deltagere, at vi fortsætter i 2020.
Den første film vi så var den svenske ”Som i himlen” af  Kay Pol-
lak. Først så vi den og havde så over kaffen en samtale om filmen.

I dagene efter fandt jeg, at der var langt mere at tale om, end vi 
nåede. 

Derfor vil filmen blive vist den 20. januar kl. 17.00 (for dem, der 
gerne vil se den og dem, der gerne vil se den igen) og fra kl. 19.00 en mere indgående drøftelse af  nogle af  personernes 
udvikling, filmens temaer, filmens virkemidler, kristne symboler mv.

Kyndelmissegudstjeneste 
i Grathe Kirke
Søndag den 2. februar kl. 16.00
Ved denne eftermiddagsgudstjeneste er der i kirken i anled-
ning af  Kyndelmisse tændt masser af  levende lys for at fejre, 
at det nu er midvinter, og at det dermed går mod forår og 
lysere dage. Medvirkende til at gøre denne gudstjeneste ekstra 
festlig er, at Børnekoret deltager med friske lyse stemmer. 
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset. Alle er 
velkomne!

Sorgens værksted - tilbud til ALLE – i Sognehuset i Thorning
Desværre var vi nødt til at aflyse arrangementet ”Sorgens Værksted” lørdag d. 9. november fra 9.30 til sidst på efter-
middagen med Jeanette Munksbøl i Sognehuset i Thorning på grund af  sygdom.

I stedet holder vi det lørdag d. 25. januar i Sognehuset i Thorning fra 9.30 til sidst på eftermiddagen. 
Tilmelding til Jørgen Løvstad på 5329 6935 eller Joelo@km.dk.

Kom og se den nye præstebolig i Thorning d. 16. februar
I forbindelse med Højmessen i Thorning søndag d. 16. februar 10.30 vil der efterfølgende være åbent hus  i den nye 
præstebolig, som forventes færdig omkring det tidspunkt.

Efter højmessen ca. 11.30 går vi over i præstegården.
Hvis man ønsker at se præsteboligen, er der åbent fra 11.30 til kl 13.30.
Alle er velkommen.
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Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Søndag d. 12. januar kl. 9.00 m. nadver (gratis kirkekaffe i Sognehuset bagefter)
Søndag d. 19. januar kl. 9.00
Søndag d. 26. januar kl. 10.30 – degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
Søndag d. 2. februar kl. 9.00
Søndag d. 9. februar kl. 10.30 (gratis kirkefrokost i Sognehuset bagefter)
Søndag d. 23. februar kl. 14.00 –fastelavnsfamiliegudstjeneste
Søndag d. 1. marts kl. 10.30
Søndag d. 15. marts kl. 10.30. v. Jørgen Løvstad
Søndag d. 22. marts kl. 9.00
Søndag d. 29. marts kl. 10.30 – konfirmanderne medvirker
Torsdag d. 2. april kl. 17.30 – familiepåskegudstjeneste. Minikonfirmanderne og Børnehjørnet medvirker

Du kan altid følge med i kirkens liv på https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/ 
og på vinderslevsogn.dk

Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 23. februar kl. 14.00
Velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste for hele familien. Kom gerne udklædt og vær med i kirken til 
børnesange, børnefortælling og bevægelse. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i skolegården og gratis faste-
lavnsboller mm. i Sognehuset.

Familiepåskegudstjeneste torsdag d. 2. april kl. 17.30
Til denne familiegudstjeneste medvirker både minikonfirmanderne og Børnehjørnet. Glæd jer til en festlig fami-
liegudstjeneste, hvor vi vil forsøge at leve os ind i påskens stemning og budskab. 
Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning i Sognehuset.

Bitten Møller Hansen har været 
graver ved Vinderslev Kirke siden 1. 
juni 2019 og præsenterer her sig selv:

Jeg er 45 år og bor i Bording med mine 2 børn, 
Carl Emil på 11 år og Anna Sophia på 9 
år. Jeg er landet på rette hylde i graverjobbet. 
Elsker de afvekslende dage med opgaver både 
ude og inde. Nyder at passe kirkegården og 
de smukke planter. Især er jeg pjattet med at 
klippe hæk. Det er der jo heldigvis en del af. 
Det er næsten som at komme hjem, da jeg 
er opvokset på Fredensgade i Kjellerup. Jeg 
glæder mig til at tage fat på alle de spændende 
opgaver ved Vinderslev Kirke. Skønt med 
den gode modtagelse fra både menighedsrådet 
og alle mine kollegaer.

Bitten og hendes kollega, Uffe Han-
sen har haft travlt med at pynte ca. 50 
gravsteder med grandekorationer. Det 
foregår fra uge 43 til midt i december.
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Vinderslev Sognemenighed

Sogneaftener i Sognehuset
I de første måneder af  det nye år er der to sogneaftner i Sognehuset. Til møderne er alle velkomne. 
Deltagelse inkl. kaffe for aftnerne er 25 kr. 

Onsdag den 29. januar kl. 19.30 
”Familien på farten”, som består af  Anne Grethe, Helge og deres børn, 
har i mange år været på opdagelse i verden. Når de er hjemme, er det på Gi-
veegnen. 

De besøgte os i oktober 2018. Denne aften er det med fokus på Helges gåtur 
på 3700 km fra Nordkap til Give. Undervejs var den gamle LandCruiser med 
Anne Grethe et støtteteam for ham. For ca. hver 50 km stod Anne Grethe 
med opmuntring, aftensmad og natteherberg efter dagens gåtur på 10 – 12 
timer. Helge lovede at gå turen, hvis naboen ville ophøre med at ryge. Turen 
var samtidig en støttetur til fordel for Kræftens bekæmpelse. 

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 
Foredrag v/lærer og tidl. forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg.  
"Danmarksbilleder". 
Hans Jørgen Lysholm er født i 1947 og opvokset på en gård i Osted imellem 
Roskilde og Ringsted. Uddannet lærer. I 11 år var han forstander på Vester-
bølle Efterskole. Han har stor interesse for lokalhistorie. 

Aftenen bliver med ord og billeder om udviklingen igennem de sidste ca. 150 
år. Vi taler om fra åben ildsted til komfur, andelsbevægelse, jordfordeling, 
tærskeværk, herregårde, gårde og husmandssteder. Oplæg til samtale med fo-
kus på: ”Kan du huske”.

Vinderslev Kirke er blevet kalket i 
løbet af  efteråret 2019, og den nykal-
kede kirke blev taget i brug igen den 
første søndag i advent, den 1. decem-
ber.
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Eat and Meet

Børnehjørnet
Fyldt med liv, leg og fortælling
Dette efterår har Børnehjørnet haft 
gang i flere forskellige projekter. Der 
er blevet bagt kager, der er lavet ef-
terårs- og juledekorationer, der er ar-
bejdet med selvtørrende ler, og vi har 
fremstillet fortælledukker. 
Det kreative fylder en del for de 
børn, der komme i Børnehjørnet lige 
nu, men leg, sang og fortælling er det 
faste og sikre, hvor børnene er delta-
gende og byder ind med deres enga-
gement.

Ung-lederne og de ældste børn er 
gode til at være der for de mindste 
børn, og undervejs får de tildelt for-
skellige ansvarsområder. De er guld 
værd for fællesskabet, der stadig 
strækker sig over en stor aldersspred-
ning.

Der har været endnu en ungdoms-
Eat and Meet-aften i sognehuset. Et 
hold livlige unge mennesker mødte 
op til Pasta og Banko-aften i novem-
ber. Pasta, kødsovs, flutes og gulerød-
der kan godt bruges, så tallerknerne 
blev fyldt. Vi nød, at forsamlingshu-
set i Vinderslev ville komme forbi 
med maden, så tak for den!

Med fyldte maver var det tid til at 
se den film, vi selv havde lavet. Det 

Dette efterår har vi på flere forskel-
lige måder mødt Peter, som er en af  
Jesu disciple. Vi har mødt Peter i et 
fængsel, og vi har mødt ham ved et 
bål i Ypperstepræstens gård i Jerusa-
lem. Vi har mødt ham på Genesaret 
Sø, hvor hans båd blev fyldt med fisk. 
Peter har prøvet at synke ned i hav-
dybet, og han har på forunderlig vis 
mødt en engel. Han har også fået va-
sket sine fødder af  Jesus selv. 
Bibelen har så mange spændende 
fortællinger, som gerne må fortælles 
igen og igen, for de er værd at lytte til 
og lære noget af.

Vi medvirkede ved høstgudstjene-
sten, hvor børnene bl.a. sang og op-
førte et lille optrin. Efter gudstjene-
sten solgte vi vores frugt og grønt, 
som vi havde indsamlet sammen med 
spejderne, og folk var flinke til at 
købe, så i år blev alt næsten udsolgt. 

Børnehjørnet deltog ligeledes i Lucia-
gudstjenesten i december, og de hav-
de øvet sig rigtig godt. Deres medvir-
ken var festlig, og de var på den måde 
med til at bære lyset ind i en mørk tid. 
Tak til jer forældre, fordi I så trofast 
bakker op og sender jeres børn. Jeres 
opbakning betyder meget for børne-
ne og for Børnehjørnet, for det giver 
os mod til at forsætte arbejdet.

Vi er også taknemmelige som samar-
bejdet med spejderne og menigheds-
rådet, som støtter os på flere forskel-
lige måder. Uden denne støtte ville 

var en film om den fortabte søn, der 
rejste hjemmefra og brugte alle sine 
penge på sus og dus i det fremmede. 
Han havde intet tilbage, så derfor 
vendte han hjem, og tænk, han blev 
modtaget af  en kærlig far, der stod 
med åbne arme. Faderen tog imod 
ham, som han var og gav ham nyt tøj 
og en fest.

De medvirkende i filmen gjorde det 
godt, og vi kendte jo alle skuespiller-

ne. Mikael havde sat filmen sammen 
med musik og lyd på professionel vis. 
Efter fremvisningen gennemgik Mi-
kael lignelsen, som den står i Bibe-
len, og derved blev filmens handling 
nemmere at forstå.
Efter filmen var det tid til banko og 
leg. Det blev der brugt en del krudt 
og energi på, inden de unge menne-
sker forlod Sognehuset. 

Eat and Meet-hilsen. 
Lars, Mikael og Anne Marie

det være vanskeligt at drive det frivil-
lige arbejde. 

Der er lavet et nyt forårsprogram, 
og døren til Sognehuset er åben hver 
tirsdag. Børnehjørnet kan følges på 
kirkens hjemmeside: www.Vinder-
slevsogn.dk.

Børnehjørnehilsen
Elsebeth og Anne Marie
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Vinderslev Børnegård
Sammen har bedsteforældre, perso-
nale, forældre og børnene i Vinder-
slev Børnegård fået gravet julestem-
ningen op igen. 
Trods ingen sne, men med lidt for-
årsvejr sluttede vi november måned 
med den traditionelle juleklippedag. 
Det skulle vise sig at være en vældig 
god ide. En fantastisk dag med stort 
fremmøde fra både forældre, bed-
steforældre og en masse glade børn. 
Til juleklippedagen blev der serveret 
hjemmelavet ”klejner-på-bål speciel”, 
æbleskiver og kaffe til det arbejdende 
folk. Derudover blev der i fællesskab 
lavet flotte juledekorationer, men vig-
tigst af  alt blev børnehaven pyntet op 
til at tage imod december måned. 

Med børnehaven klædt på, har Vin-
derslev Børnehave i starten af  de-
cember haft julefrokost. Vi dansede 
om juletræ, efterfulgt af  fællesspis-
ning med klassisk julemusik og saf-
tevand – som selvfølgelig var til stor 
glæde for børnene. 

Derudover har vi også sagt farvel til 
vores trofaste rengøringsdame Bir-
the, som går på pension. Birthe har 
bestemt været en del af  vores hus de 
seneste mange år. Birthe fik hermed 
en gave og en stor tak for hendes 

hjælp og gode humør hver morgen.

Når noget slutter, starter der noget 
nyt. Med det sagt tager vi imod vores 
nye studerende Karina Hansson, som 
skal være i praktik ved os til og med 
maj 2020. Karina studerer til dagligt 
på pædagoguddannelsen i Viborg, 
og hun har glædet sig til at begynde i 
Vinderslev Børnegård. 

Vinderslev Børnegård fik i december 
måned også en tidlig julegave. Børne-
ne og personalet blev hentet af  bus 
ved hoveddøren og kørt direkte til 
Viborg, hvor vi brugte en hel dag. Ti-
den gik stærkt, og vi fik set på julenis-
ser i Sct.Mathias Centret, efterfulgt 
af  en gåtur igennem byen til besøg 
i domkirken. Dagen blev sluttet af  
med leg og mad på den store lege-
plads på Borgvold. 

Vi vil gerne takke vores forældre-
gruppe for at give både børnene og 
personalet en fantastisk dag.

Juleferien nærmer sig, og inden vi går 
på ferie, skal vi en tur i kirke. I den 
forbindelse vil de ældste børn frem-
føre et krybbespil, og vi håber på 
stort fremmøde fra forældre og bed-
steforældre.

Vinderslev Børnegård ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 
Mads Haff /

Personalet i Vinderslev Børnegård
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”Nu er vi på vej tilbage ind i dagligda-
gen, og hvis resten af  skoleåret kom-
mer til at gå lige så hurtigt som de 2 
uger, der allerede er gået af  skoleåret 
2019/2020, er jeg i tvivl om, hvorvidt 
vi kan følge med – på den anden side: 
Vi når de ting, vi når, og resten når vi 
nu nok også!!”
- Sådan sluttede Trekløverskolen 
Afd. Vinderslevs indlæg i sidste ud-
gave af  Lokalbladet. Nu er der 2 uger 
tilbage, inden vi holder juleferie og la-
der familiehyggen og julefreden tage 
over. Vi har nået alt det, vi skulle, og 
det vi ikke nåede, nåede vi alligevel – 
vistnok!! Igen: Det er HELT VILDT, 
som tiden den løber, når vi er i gang, 
og hverdagen ruller – lad os alle hjæl-
pe hinanden med at huske at sætte 
pris på farten og bevægelsen og sam-
tid huske hinanden på at være til ste-
de i nuet og ikke kun tænke fremad!!

Motionsdag
Sidst, vi gjorde klar til en ferie, var i 
uge 41, hvor vi om fredagen havde 
motionsdag. Vores tradition med at 
løbe afmålte omgange på tid blev 
i år ændret en lille smule, således at 
alle årgange løb den samme rute på 
samme tid – dog skulle de ældste ele-
ver løbe en ekstra sløjfe for at få lidt 
flere meter i benene. Princippet var, 
at man var sammen med en makker. 
Man skiftedes til at løbe, og en fra 

holdet skulle være i gang med at løbe 
hele tiden. Inden man løb af  sted på 
sin tur, fik man en tændstik, som man 
så afleverede, når man kom i mål – 
På den måde kunne vi tælle op, hvor 
langt der i alt blev løbet. Den høje 
musik på sportspladsen bidrog til god 
stemning med masser af  energi hos 
deltagerne – beklager hvis vi evt. for-
styrrede nogens middagssøvn!!

Krøyer & Winding
I samme uge havde vi besøg af  Mu-
sikgruppen Krøyer & Winding, der 
holdt koncert for indskolingen samt 
vores tre 4. klasser. Det var et rigtigt 
fint besøg, hvor vores børn fik øjnene 
op for en anden slags musik og nogle 
andre instrumenter end dem, de nor-
malt stifter bekendtskab med. De 
mødte nogle af  den klassiske musiks 
store mestre og kom helt tæt på en 
række spændende instrumenter. De 
oplevede bl.a. kontrabasklarinetten 
mime elefantens tyngde og tunge ele-

gance og hørte, 
hvordan klaveret 
kunne skabe et 
helt akvarium af  
klangfarver.

Rejsegilde
Skolebyggeriet i Kjellerup skrider 
planmæssigt frem, og som man kun-
ne læse i dagspressen, har vi lige holdt 
rejsegilde. 

Det bliver helt fantastisk at se, hvor-
dan de tanker, der er gjort om ind-
retning og udnyttelse, kommer til at 
se ud. Efterhånden som tingene skri-

der frem, kan 
man danne 
sig et bedre 
og bedre bil-
lede, men det 
bliver noget 
helt særligt, 
når eleverne 
og personalet 
sammen giver 
byggeriet det 
liv, som er det 
tiltænkt.

Julefred
Ellers er julefreden ved at sænke sig 
over skolen. Vi har snart Luciaoptog, 
hvor elevene fra 3A tager udfordrin-
gen med at gå, synge og holde et lys 
op. Det glæder vi os til at se – vi har 
hørt, at de øver sig!! 
Vi holder sidste skoledag d. 20/12, 
hvor vi julehygger en sidste gang, 
tager i kirke, hvor Mikael Kongens-
holm holder 2 gudstjenester for os, 
og vi slutter dagen med at ønske hin-
anden en glædelig jul og et godt nytår.

Når Lokalbladet udkommer, er vi vel 
startet på det nye år. – Herfra skal der 
lyde et ønske om, at det må blive så 
godt som muligt for alle!!

Venlig hilsen
Michael Langballe

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
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Besøg af  Charlotte fra Hverdags-
Magi i heldagslegestuen.
Charlotte fortalte denne gang børne-
ne en historie. Hun tog dem med ud 
og flyve. Vingerne faldt af, så dren-
gen landede på en planet (symboli-
seret ved en papmachekugle i snor). 
Drengen var i ørkenen. Charlotte 
tegnede i sand på bordet. På plane-
ten groede der en rose, som drengen 
skulle passe på. Der var også et får, 
som hjalp med at passe på rosen, og 
til slut kom der en slange, som nap-
pede og drillede børnene. Børnene 
fik alle et lille glas med hjem, hvori 
der var lidt sand, uld og et rosenblad, 
som symboliserede historien.

De små synger sammen var i 2019 
torsdag d. 12. september. Vi mødtes i 
Lottes have for at synge. Denne gang 
var temaet havets dyr, og vi sang 
bl.a. ”Blæksprutten Olsen”, ”Krab-
besangen” og ”Ude på havet”. Sang 
er en gave til børn. Når vi synger 
sammen, hører vi sammen, vi har et 
fælles ”tredje”. Sang skaber nærvær, 
tryghed, og rytmerne er en genvej til 
at mestre sproget. Sang giver glade 
børn.

Bukkebruse
Som fælles projekt i HverdagsMagi 
valgte vi historien om Bukkebruse, 
hvor alle børnene var aktører i den 
grad, de kunne være med. Som ma-
terialer brugte vi en fortællerhat, 
stol med guldstof, en træbro, trolde-
hårsparykker, bukkebrusehorn i pap, 
grøn velourdug som frisk græs og 
tørt græs til hø. 3 bukkebrusesange 
og klokker til samling. Vi delte bør-
nene lidt op i alder. De mindste blev 
troldeunger. Dernæst lille, mellemste 

Dagplejerne
og store Bukkebruse. Vi øvede flere 
gange i haverne hos hinanden. Vores 
store mål var den store forestilling 
til bedsteforældredag i Mausing For-
samlingshus. Klokkerne ringede til 
samling, børnene fik deres udstyr på. 
Så sang vi 2 af  sangene, hvorefter for-
tælleren startede på selve historien, og 
børnene indtog deres roller med stor 
entusiasme. Efter endt historie sang 
vi den sidste sang som afslutning. Vi 
er blevet bevidste om, hvad hver-
dagsmagi/fortællekunst kan, og hvor 
meget det kan rykke børnene. De 
tager ejerskab i historien og vil rigtig 
gerne tage del deri. Vi havde jo nok 
været lidt i tvivl, om de nu også ville 
være med i forestillingen, men det 
blev gjort til skamme og endte i stor 
succes. Vi har også vist forestillingen 
på plejehjemmet, hvor også en stor 
gruppe børn fra børnehaven var der. 
Det var også en stor succes. Alle var 
meget imponeret over, hvad så små 
børn i vores aldersgruppe egentligt 
kan tage del i. Børnene snakker om 
historien derhjemme, og især den ene 
af  de store drenge, som var de sto-
re Bukkebruser, havde i starten lidt 
svært ved, at det var okay at skubbe 
trolden i vandet, men han fik rykket 
egne grænser til at her var det okay 
at skubbe. En enkelt og kendt for-

tælling kan 
med enkle 
midler fak-
tisk gøres til 
noget stort 
for både os 
dag plejere, 
børnene og 
f o r æ l d r e /
bedsteforæl-
dre.

Projekt HverdagsMagi/Fortælle-
kunst
Som afslutning på dette projekt hav-
de alle de dagplejere, der har deltaget, 
haft besøg af  skuespiller Charlotte 
Rebsdorf  fra Limfjordsteateret i de-
res eget hjem. Her har hun hjulpet 
med at finde steder, der kunne gøres 
lidt mere ”magiske” og hyggelige. 
En dagplejer i Thorning har f.eks. 
malet en jungle under sit spisebord, 
hvor man kan ligge og kigge på de 
forskellige dyr, og Susanne har la-
vet en stjernehimmel under et bord 
med lyskæder, spejle og selvlysende 
stjerner. Med enkle midler kan der 
laves ”magiske” legerum for børne-
ne. Kommunens kulturafdeling har 
bevilget pengene til projektet og har 
optaget en lille film i skoven i Vium-
Hvam, hos Laila i Thorning og vores 
eget Bukkebruseprojekt. Det ende-
lige resultat skulle gerne komme til 
at være tilgængeligt på kommunens 
hjemmeside, dagplejens hjemmeside 
og Limfjordsteatrets hjemmeside. 3 
dagplejere har fremlagt projektet for 
kommunens øvrige dagplejere på de 
kursus-/udviklingsdage, vi har gen-
nemført i efteråret 2019.

Dagplejeuddannelsen modul 2
Gennem hele 2019 har dagplejeud-
dannelsens modul 2 været i gang. Mo-
dulet er på 3 sammenhængende uger, 
og der arbejdes med emner som egen 
refleksion og evaluering, heldags-
tænkning, sansernes grundlæggende 
betydning for al udvikling, intentio-
nen i mødet mellem eget arbejde og 
barnets intention og udvikling af  en 
stærk faglig evalueringskultur. Lotte 
og Hanne har begge været af  sted og 
fortæller hver især følgende:
Lotte:
Har her i efteråret været på 3 ugers 
forrygende og inspirerende uddan-
nelsesforløb.
Er blevet opdateret i ny forskning om 
de 0 til 3-årige.
Man kan jo aldrig blive for god til det, 
man arbejder med.
Har fået øjnene op for, hvor perfekt 
videooptagelser er til refleksion af  
egen praksis.
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Børns forunderlige evne til at udvikle 
sig, når man møder dem, hvor de er 
og guider dem videre.
Vigtigheden af  at alle sanser skal sti-
muleres, før man kan bygge ovenpå.
Forældresamarbejde er også en me-
get vigtig faktor for at give børnene 
de bedste vilkår.
Er stolt af  den tryghed og det nær-
vær, vi giver i dagplejen. Har bestemt 
også fået større faglig sikkerhed.
Vi er læringsmiljøet for børnene, så vi 
vil altid gøre os umage.
Der er læring i alt.
Er fuldt rustet til at give de små guld-
klumper den bedste rygsæk at tage 
med videre i livet.
Hanne: 
Det var et rigtigt godt og lærerigt for-
løb med superdygtige og engagerede 
undervisere. 
Jeg er blevet ekstra opmærksom på, 
hvor vigtigt det er, at alle sanserne 
bliver udfordret. Mange børn har 
motoriske problemer. Det kan bl.a. 
afhjælpes ved at udfordre sanserne. 
Det kan rettes op hele livet. Jo ældre, 
jo længere tid tager det.
Vi har muskelledsansen, taktilsansen 
og labyrintsansen.
Vi fik eksempler på, hvordan vi kan 
udfordre sanserne.
Jo bedre sanserne er udfordret, jo 
nemmere kan man lære.
Vi arbejdede med læringsmiljø og 
den nye styrkede læreplan, hvor vi 
skal tænke læring ind hele dagen. Lige 
fra barnet møder ind, til det går hjem. 
Der er læring i planlagte aktiviteter og 
læring i hverdagsrutiner, bl.a. kravle 
op og ned, pusletid, tage tøj af  og på, 
dække bord og rydde af, rydde op, 
smøre/hælde op, vente på tur.
Vi reflekterede over vores praksis, 
resurser, mål og regler. Er der noget, 
der skal ændres? En regel, der var 
nødvendig for noget tid siden, giver 
måske ikke mening i dag. Vi skal hele 
tiden være omstillingsparate. Tænke 
på at der skal være hyggeligt, plads til 
udfoldelse og leg, plads til fordybelse. 
Plads til alle.
Vi havde taget små videoklip med 
hjemmefra, som vi analyserede.

Hvad gjorde jeg godt, hvad skal jeg 
fortsætte med, hvad skal jeg videre-
udvikle, og hvad skal jeg stoppe med. 
En god måde at evaluere og analysere 
på. Man ser nye sider, som man ikke 
ser i nuet.
En udfordring/bekymring kan ses 
fra flere vinker. Her kan man bruge 
helikopterperspektivet.

Julegaven til forældrene i 2019 var flotte 
dekorerede stof/muleposer og krympeplastmagneter 

af  børnenes hænder eller fødder

Vi har lavet juledekorationer med bog. 
Børnene var meget engagerede og 
vældig stolte af  deres kreationer

Der er blevet bagt julesmåkager til 
juletræet

Juletræ i Mausing
Vi har holdt heldagslegestue med ju-
lefrokost og indbudt forældrene til 
at deltage i dansen om juletræet. Vi 
fik besøg af  julemanden, som havde 
en lille godtepose til alle børn, og vi 
afsluttede dagen med æbleskiver og 
kaffe/te og hyggeligt samvær. Dag-
plejerne ønskede alle en god jul og et 
godt nytår. Mange tak for den store 
opbakning til alle vores arrangemen-
ter i løbet af  året!
Traditionen tro var vi også i Vinder-
slev Kirke en dag i den sidste uge før 
juleferien.

Susanne Vad Westergaard

Vi fik forskellige arbejdsredskaber, 
formler og skemaer, som vi kan bru-
ge til at analysere og evaluere. 
Jeg lærte en masse spændende som 
jeg vil have fokus på fremover.
3 gode uger, og så var det dejligt at 
komme hjem til de dejlige børn igen.
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Hos Lotte
Selvom julen er et oplagt emne at 
skrive om, så kommer dette indlæg 
til at have de store faglige briller på. 
Jeg er nemlig i skrivende stund ved 
at tage et meget spændende kursus i 
børns sprog og kommunikation, og 
ligesom de andre gange, jeg har kastet 
mig ud i ny viden, bliver jeg helt op-
slugt af  emnet - for hold da op hvor 
er det spændende! En del af  det er 
helt nyt – nye spændende ideer - no-
get er kendt, og heldigvis er der en 
masse af  det, jeg gør i forvejen. 

Kurset består af  3 moduler, hvor 
der henholdsvis er 3, 5 og 5 under-
visningsgange. Hvert modul rummer 
foruden undervisning, sparring og 
udveksling af  ideer også hjemmeop-
gaver. 

En af  hjemmeopgaverne har været at 
formidle, hvordan jeg arbejder med 
mine børns sprogudvikling i min 
hverdag. Den ene opgave løste jeg 
ved at lave et præsentationsmateriale, 
som belyser området. Når kurset er 
færdigt, må jeg invitere til forældre-
kaffe og gennemgå materialet – så må 
vi håbe, det holder! 

En anden løsning har været at gen-
nemgå min hjemmeside og tilføje et 
kapitel om sprog. Jeg har arbejdet 
med fokus på mine egne kompeten-
cer - og ja - den sidste del er så her, 
Lokalbladets læsere kommer ind i bil-
ledet. Jeg vil bruge dette indlæg som 
talerør for mine tanker om sprogud-
vikling hos mig.

Studier viser, at barnets sprogud-
vikling har en sammenhæng med 
barnets senere evne til at læse, og at 
sproget påvirker barnets trivsel og læ-
ring i helhed. Derfor har man indført 
en obligatorisk sprogvurdering af  
børn, der lige er startet i børnehave 
for at vurdere, om barnet har brug 
for ekstra fokus på sprogudviklingen.
Et komplekst og nuanceret sprog er 

afgørende for barnets udvikling og 
dannelse.

Det er vigtigt at forstå, at sprog er 
meget mere end produktion af  ord, 
og sprogudviklingen starter allerede, 
når barnet er helt lille. 

Forudsætningen for alt sprog er non-
verbal kommunikation og afkodning. 
Sprog er en udvikling, der starter i 
øjenkontakt, kropssprog og fagter. 
Barnet uden tale har stadig et sprog, 
og det er vores opgave at tolke det 
og sætte ord på og opmuntre til mere 
kommunikation.

*Man lærer sproget ved at bruge det*

Hos mig er legen en central rolle for 
sprogudviklingen. Det er gennem le-
gen, at barnet lærer at tale, så hvordan 
arbejder jeg med sprog og kommuni-
kation i hverdagen?  
• Ved bl.a. at synge, lege sanglege, 

spille musik, læse bøger (dialogisk 
læsning) og rim og remser.

• Sprogstærke børn kan udfordres 
med volapyk-remser. At opdigte 
og bygge på eksisterende fortæl-
linger.

• Legende samtaler. Bordteater, 
eventyr og fantasi.

• Sætte ord på tanker og følelser.
• Lære at bruge sproget hensigts-

mæssigt og forstå det talte ord.
• Have viden om at sprog og kom-

munikation er mere end det talte 
ord. At jeg er opmærksom på 
barnets signaler og tolker dem og 
sætter ord på, således at barnet 
opmuntres til at kommunikere 
mere.

• Huske at ord ikke kommer af  
sig selv - man lærer sprog ved at 
bruge det.

• Inddrage begreber som stor og 
lille, tung og let, høj og lav, over 
og under og ved siden af, i fortæl-
linger og lege. Være bevidst om 
at stemmestyring forstærker virk-
ningen af  begrebet. 

• Bruge og have et tydeligt krops-
sprog og evt bruge tegn. Især 

børn med sprogvanskeligheder 
har ofte glæde af  tegn til tale. 

• Øve mundmotorik - række tung, 
gabe højt op, lave trutmund osv.

• Gentagelser, gentagelser, genta-
gelser.

Der findes forskellige metoder og 
modeller, der kan bruges i arbejdet 
med børns sprog og kommunikation, 
men først og fremmest er jeg kæmpe 
fan af  de musiske metoder.

Musiske metoder arbejder med visu-
elle, auditive og kropslige indtrykskil-
der og udtryksformer.
De musiske metoder understøtter 
viden om, at alle mennesker lærer 
forskelligt. Nogen lærer ved at lytte, 
mens andre lærer ved at se, gøre eller 
gennem musikalske udtryk.

Når man arbejder med de musiske 
metoder, arbejder man med et fokus-
område og et indsatsområde.

Man arbejder så med fokusområdet i 
6 forskellige udtryksformer:

1. Billedet - det visuelle - at se
2. Fortælling - det auditive - at lytte
3. Det musikalske udtryk - sang og 

musik
4. Dans og bevægelse 
5. Smag
6. Det dramatiske udtryk - lege, ud-

klædning og eventyr

På billedet kan man se, hvordan man 
arbejder ud fra musiske metoder med 
et emne som "Koen".

Ved at arbejde med musiske meto-
der sikrer jeg ikke alene at favne alle 
børn, men samtidig arbejder jeg også 
ud fra den styrkende pædagogiske læ-
replan. Altså Win Win!

Vil du gerne læse lidt om den styr-
kende pædagogiske læreplan, så tag et 
kig på hjemmesiden.

Mange hilsner
Lotte Anckersen 

www.Hos-Lotte.dk
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  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

  
    Bilsyn – Nummerplader –Motorkontor

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

Støt vores annoncører! 
De er med til at betale ”DIT” LOKALBLAD

                

                     ... hos Birthe 
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup
              86 88 85 13
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Hauge Forsamlingshus

Plads til ca.  100 personer.  
For udlejning kontaktes Hauge
Minimarked,  tlf.  86 88 80 13  

Hauge Minimarked
Haugevej 33

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

   
    Dennis Rasmussen   Hauge

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

Telefoni tilpasset dit behov

           www.fonet.dk

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk

          V/ Johnny Hansen
   Hønholtvej 3 .  8620 Kjellerup

     Tlf.  50 80 45 13

 

LILLE  ANNONCE   750 KR.   OM ÅRET

STOR  ANNONCE  1500 KR.  OM ÅRET
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev, 

  Tlf. 20 42 28 65

EL-installationer udføres i
-boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af styrings-

tekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71  Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandlen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Mobil  40428266
                         Se nr :  25158105

Mausing Forsamlingshus
 

For udlejning og fremvisning, kontakt
Lone Knudsen  Tlf.  22 47 93 41

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

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

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Kontor   86 88 81 70     Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk

Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af affald m.m.

Levering af grus, sand, granit, jord, harpet jord 

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand: Lotte Kragh, tlf. 51723698    

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

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

 Andersen   Ejendomme 

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup

Mobiltlf.  40518383   
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13 Tlf. 40940733

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

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

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Knud Gadegaard, Gyvelvej 1 Tlf. 21700039

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

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Lotte Kragh, Højvangen 9 Tlf. 51723698

Vinderslev Børnegård
Leder: Dorte Dupont Christensen   Tlf. 89703290

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

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3 Tlf. 28713467 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
v/ Michael Langballe, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen
Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103 Tlf. 29928197
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

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

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1,         Tlf. 86888681

Brugerrådet ved Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8      Tlf. 86888421

Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 61777454
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28A Tlf. 20477762

Dagplejere, kommunale
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 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

Indre Mission i Vinderslev/Mausing   
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26 Tlf. 30667111

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: Kasper Ginnerup, Fruerlundvej 8 Tlf. 21372834

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Susanne Smed, Mausing Skolevej 11 Tlf. 61690615

Pensionistforeningen
Fmd.: Jytte Dahl, Solsikkevej 17A Tlf. 51469535

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20 Tlf. 40414365

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Mikael Holst Kongensholm Tlf. 21606005
Tingskrivervej 28A
Fmd.: Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19 Tlf. 61383360



December bød på lys i flere varianter


